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الطاق��ة وآفاق التعاون فى منتدى غاز ش��رق املتوس��ط  ..كانت أحد املحاور األكثر أهمية فى الزي��ارة الناجحة التى قام بها
الرئي��س عبدالفتاح السيس��ى للعاصمة اليوناني��ة أثينا خالل الفرتة من  10إىل  12نوفم�بر  ، 2020فقد ضمت الزيارة ضمن
الوف��د رفي��ع املس��توى الذى رافق الرئي��س الوزيرين املعني�ين بقطاع الطاقة ف��ى الحكومة وهما املهندس ط��ارق املال وزير
البرتول والثروة املعدنية والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة املتجددة
وا�ستح���وذ التع���اون امل�شرتك فى جمال الطاقة والتن�سيق بني م�رص واليونان على القدر الأكرب من االهتمام فى جل�سات املباحثات

امل�شرتك���ة الت���ى عقدها الرئي�س مع الق���ادة وكبار امل�سئولني باليونان  ،خا�صة و�أنها ت�أتى ف���ى توقيت بالغ الأهمية بعد فرتة وجيزة

م���ن توقي���ع م�رص ودول منتدى غاز �رشق املتو�سط على امليثاق الت�أ�سي�س���ى اخلا�ص بتحويله �إلى منظمة دولية حكومية ت�سهم فى

تعزي���ز �آف���اق التع���اون واال�ستثمارات فى منطقة �رشق املتو�س���ط لال�ستفادة املثلى مبواردها من الغاز الطبيع���ى  ،ويعك�س االهتمام
امل�ش�ت�رك ب�ي�ن م�رص واليونان مبل���ف الطاقة توافر الإرادة لتفعيل جه���ود التعاون فى هذا املجال و�صوال ً �إل���ى نتائج واقعية من �أجل

�صالح البلدين وال�شعبني ال�صديقني .

الرئي����س ال�سي�س���ى �أك���د خ�ل�ال لقائه بكريياكو����س ميت�سوتاكي�س رئي����س وزراء اليونان اهتم���ام م�رص بتطوير العالق���ات فى كافة

املج���االت وتكثيف التن�سيق والت�شاور ال�سيا�سى بني البلدين مع ا�ستك�شاف �أوجه التعاون بينهما ،مبا يحقق امل�صالح امل�شرتكة
ً
خا�صة على ال�صعيد ال�سيا�سى والع�سكرى وجماالت الطاقة ،ف�ضال ً عن االرتقاء بالتعاون القائم فى �إطار
لل�شعبني ال�صديقني،
الآلية الثالثية مع قرب�ص ،والتى تعد �أداة فاعلة للتن�سيق والتعاون فى حتقيق التنمية االقت�صادية.

و�أ�ضاف �أن �إبرام م�رص واليونان التفاقية تعيني املناطق االقت�صادية اخلال�صة ،ا�ستنادا ً �إلى قواعد القانون الدولى واتفاقية الأمم املتحدة

لقان���ون البح���ار ،ميثل تطورا ً هاما ً يفت���ح املجال لال�ستفادة من الرثوات العدي���دة بالبحر املتو�سط ،جنبا ً �إلى جن���ب مع ت�أ�سي�س منتدى
غ���از �رشق املتو�سط الهادف �إلى تعظيم م�صالح �شع���وب دول املنتدى ات�صاال ً مبخزون الغاز الطبيعى والرثوات الهيدروكربونية فى �رشق
املتو�س���ط ،م���ع احتفاظ كل دولة بحقوقها ال�سيادي���ة فى التنقيب عن تلك الرثوات فى مناطقه���ا االقت�صادية اخلال�صة وفقا ً لقواعد

القانون الدولى  ،وكذلك الرتحيب بالتعاون مع �رشكائنا الدوليني فى هذا الإطار.

كم����ا حر�����ص الرئي�س ال�سي�سى على االجتماع م����ع كون�ستانتينو�س هاتزيداكي�س وزير الطاق����ة والبيئة اليونانىحيث مت بحث

دع����م التع����اون امل�ش��ت�رك بني اجلانبني ف����ى جمال الطاق����ة ،خا�صة فى �ض����وء اجلهود امل�رصي����ة لتعزيز قطاع الطاق����ة �سواء على
امل�ستوى الإقليمى �أو الوطنى داخل م�رص .

وق���د �أك���د الرئي�س الأهمية التى توليها م�رص لتعزيز عالقات التعاون مع اليونان فى جماالت الطاقة التقليدية واجلديدة واملتجددة ،
خا�صة بعد ت�أ�سي�س منتدى غاز �رشق املتو�سط والذى �سيمثل حمفال ً �إقليميا ً هاما ً فى هذا الإطار ،بالإ�ضافة �إلى االتفاقية الثنائية

الت���ى مت ابرامه���ا م�ؤخرا ً لرت�سي���م احلدود البحرية بني م��ص�ر واليونان والتى �ستتي���ح تعظيم اال�ستفادة من خم���زون الغاز الطبيعى
والرثوات الهيدروكربونية باملناطق االقت�صادية لكال الطرفني بالبحر املتو�سط.
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اجتمع الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سى فى الثالث من نوفمرب  2020مع الدكتور

اقت�صادى ملمو�س للمواطنني ،و�أي�ضا ً توفري فر�صة متلكهم �سيارات حديثة.

وال�ث�روة املعدنية ،ملتابعة موقف تنفيذ امل��ش�روع القومى ال�ستخدام املركبات

لتموي���ن ال�سي���ارات الت���ى تعمل بالغ���از الطبيع���ى على م�ست���وى خمتلف

م�صطف���ى مدبول���ى رئي�س جمل�س ال���وزراء ،واملهند����س طارق املال وزي���ر البرتول
للغ���از الطبيعى بهدف ت�أم�ي�ن م�صادر م�ستدامة للطاق���ة وحتقيق اال�ستفادة

املثلى اقت�صاديا ً من ثروات م�رص من الغاز الطبيعى وتعظيم القيمة امل�ضافة
ً
ف�ض�ل�ا عن تر�شي���د ا�ستهالك البنزي���ن والإ�سهام بفعالي���ة فى احلفاظ
منه���ا،

عل���ى البيئ���ة وتقليل تلوث الهواء من خالل ا�ستخ���دام الغاز الطبيعى كوقود
نظيف يعمل على تقليل االنبعاثات ال�ضارة.

كما وجه بالإ�رساع فى اخلطوات التنفيذية اخلا�صة ب�إقامة حمطات جديدة

املحافظ���ات وف���ق �أح���دث التكنولوجي���ا العاملي���ة ،وك���ذا ا�ستغ�ل�ال البنية

التحتي���ة املتمثل���ة ف���ى حمطات الوق���ود احلالية ،م���ع �ضمان �أعل���ى درجات
الأمان وال�سالمة.

وخالل االجتماع ا�ستعر�ض املهند�س طارق املال جهود وزارة البرتول فى تطوير
�صناع���ة البرتوكيماويات الوطنية ذات القيم���ة امل�ضافة لتلبية احتياجات

وخ�ل�ال االجتم���اع وجه الرئي����س بتكثي���ف الإج���راءات التحفيزي���ة لتحويل

ال�سوق املحلى وتدعي���م قطاعات �صناعية عديدة وت�صدير الفائ�ض ،ف�ضلاً

ت�سهيالت فى ال�سداد ،و�ضمان جدارة الإجراءات الفنية املتبعة فى عمليات

الدول���ة وخدمة �أهدافها التنموية عن طريق توف�ي�ر فر�ص جديدة لال�ستثمار

ال�سي���ارات للعم���ل بطاق���ة الغ���از الطبيع���ى بالإ�ضافة �إل���ى تي�سريها ومنح
التحوي���ل  ،ودرا�سة تطبيق برامج ا�ستبدال ال�سيارات القدمية ب�أخرى جديدة
تعمل بالغاز ،به���دف التو�سع فى عملية التحويل لطاقة الغاز ،وحتقيق وفر

ع���ن الأهمية اال�سرتاتيجي���ة للمنتجات البرتوكيماوية ف���ى مواكبة خطط
املحل���ى والأجنب���ى ،وتعظيم ا�ستغ�ل�ال الفر�ص اال�ستثماري���ة القائمة على
تلك املنتجات.

وف���ى ه���ذا الإط���ار �أي�ضا ً عقد الرئي�س عبدالفت���اح ال�سي�سى فى احلادى والع�رشين من نوفم�ب�ر  2020اجتماعا ً مع الدكتور م�صطفى مدبول���ى رئي�س جمل�س الوزراء،

وم�ساع���د رئي����س اجلمهورية للم�رشوعات القومية واال�سرتاتيجية ،وحمافظ البنك املركزى ،ووزراء البرتول والرثوة املعدنية ،واملالية ،وقطاع الأعمال العام ،والتجارة

وال�صناعة ،والإنتاج احلربى ،ورئي�س الهيئة العربية للت�صنيع  ،حيث مت ا�ستعرا�ض حماور «اال�سرتاتيجية القومية لتوطني �صناعة املركبات التى ت�ستخدم م�صادر
طاقة نظيفة غري تقليدية».

ووج���ه الرئي����س بالإ�رساع فى اخلطوات التنفيذية خلطط الدولة لتوطني �صناعة ال�سيارات التى تعمل بالطاق���ة اجلديدة فى م�رص ،تر�سيخا ً لالعتماد على م�صادر
الطاق���ة م���ن غ���از طبيعى وكهرباء كبدي���ل للوقود التقلي���دى  ،بهدف الو�صول لأك�ب�ر قدر ممكن من ن�س���ب الت�صنيع والإنت���اج املحلى لل�سي���ارات ومركبات النقل

اجلماعى ،وذلك ملواكبة الآفاق امل�ستقبلية لتلك ال�صناعة ،ولال�ستفادة من �أبعادها املختلفة اجتماعيا ً وبيئيا ً واقت�صادياً.

وتن���اول االجتم���اع عر����ض خمتلف حماور امل�رشوع القوم���ى لتحويل املركبات للعمل بالغ���از ،وكذا االعتماد على ا�ستخ���دام ال�سيارات الكهربائي���ة ،وذلك مل�سايرة
التق���دم العامل���ى فى �صناعة ال�سيارات واحلفاظ على البيئة ،مع عر�ض التج���ارب الدولية املختلفة فى هذا ال�سياق لال�ستفادة منها ،ف�ضال ً عن ا�ستعرا�ض املحاور
ً
خا�صة فيما يتعلق ب�إقامة البنية التحتية الالزمة ،ال�سيما حمطات التزود بالطاقة اجلديدة ،وتوفري البيئة الت�رشيعية واحلوافز
التى ترتكز عليها اال�سرتاتيجية،
اال�ستثمارية ذات ال�صلة ،وكذلك اعتماد �آليات حتفيز الطلب على املركبات التى تعمل بالغاز الطبيعى .
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قام رئي�س الوزراء الدكتور م�صطفى مدبولى فى احلادى والثالثني

امل�رشوع����ات وفقا ً لأولوياتها ،وتفعيل �ش����كل ه����ذه الآلية التى

امل�ستوى� ،ضم وزراء البرتول والرثوة املعدنية والكهرباء والطاقة

لتنفي����ذ امل�رشوع����ات املختلفة �س����واء امل�رشوع����ات التنموية �أو

م���ن �أكتوب���ر  2020بزيارة ر�سمية �إلى بغ���داد على ر�أ�س وفد رفيع

املتج���ددة  ،والق���وى العامل���ة  ،والتع���اون الدول���ى ،وال�صح���ة

وال�سكان ،والإ�سكان واملرافق واملجتمعات العمرانية ،والنقل،
والط�ي�ران املدن���ى  ،والتج���ارة وال�صناع���ة ،والرئي����س التنفيذى

لهيئ���ة اال�ستثم���ار واملناط���ق احل���رة  ،حي���ث تر�أ�س م���ع ال�سيد
م�صطفى الكاظمى ،رئي�س الوزراء العراقى اجلل�سة الرئي�سية

الجتماعات اللجنة العليا امل�رصية العراقية امل�شرتكة  ،والتى
مت خالله���ا تن���اول عدد من امللف���ات واملو�ض���وعات ذات االهتمام

امل�ش�ت�رك ،م���ن بينها امل�ش���اركة ف���ى �إع���ادة �إعمار الع���راق� ،إلى

جانب التو�س���ع فى التعاون فى املجاالت االقت�ص���ادية ،وتهيئة
املناخ �أمام ال�رشكات امل�رصية لال�ستثمار فى العراق ،ف�ضال ً عن

زيادة التبادل التجارى وزيادة التعاون فى جماالت البرتول والغاز،
مبا فى ذلك �إن�ش���اء �رشكات م�ش�ت�ركة لل�ص���ناعات الكيماوية،

وا�ستغالل ما تذخر به الدولتان من ثروات معدنية  ،وت�صنيعها
بدال ً من ت�صديرها فى �صورتها اخلام.

مت �إن�ش����ا�ؤها ،بحي����ث تب����د أ� م����ن خالله����ا ال�رشاكة ب��ي�ن البلدين
اال�ستثمارية مبا يحقق �صالح ال�شعبني.

وعق����ب االجتم����اع �ش����هد رئي�س����ا جمل�س����ى ال����وزراء امل���ص�رى
والعراق����ى ،مرا�س����م توقي����ع  15اتفاقي����ة ومذك����رة تفاه����م
وبروتوك����ول تع����اون لتعزي����ز التعاون الثنائى امل�ش��ت�رك �ش����ملت

مذك����رة تفاهم بني وزارة البرتول والرثوة املعدنية امل�رصية ،ووزارة
النف����ط العراقي����ة ،وق����ام بالتوقي����ع املهند�����س طارق امل��ل�ا ،وزير

الب��ت�رول وال��ث�روة املعدنية ،واملهند�س اح�س����ان عب����د اجلبار ،وزير
النفط العراقى .

ويعم����ل اجلانب����ان امل�رصى والعراق����ى وفق تن�س����يق كامل ودعم

م�س����تمر للعالقات امل�شرتكة من القيادة ال�سيا�سية بالبلدين
واللذين يعم��ل�ان على الدفع ب�أطر التعاون امل�ش��ت�رك نحو �آفاق
جديدة  ،وقد بدا ذلك وا�ضحا ً فى ت�أكيد رئي�س الوزراء بالبلدين

خالل امل�ؤمتر ال�صحفى مبقر جمل�س الوزراء العراقى  ,حيث �أكد

�أن االجتماعات والفاعليات التى �شهدتها اجتماعات اللجنة

مت خ��ل�ال االجتم����اع التوافق على �رسعة تفعي����ل جمموعة من

العليا من توقيع مذكرات تفاهم مت االتفاق على �أن يتم و�ض����ع

خالل �آلية النفط مقاب����ل الإعمار ،و�أن حتدد احلكومة العراقية

م�صالح ال�شعبني ال�شقيقني وا�ستقرارهما .

امل�رشوع����ات املمكن تنفيذها من خ��ل�ال ال�رشكات امل�رصية ،من
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خط����ط زمنية حم����ددة لتنفيذه����ا وحتويلها مل�رشوع����ات تخدم

انعكا�سا ً لنجاح الإ�صالحات ال�ش���املة التى نفذتها وزارة البرتول والرثوة

ع���ن اخلام���ات املعدنية ،م�ش�ي�را ً �إل���ى �أن الطرح بذلك �س���يكون على مدار

للبحث عن الذهب � ،أعلن املهند�س طارق املال وزير البرتول والرثوة املعدنية
فى  19نوفمرب  2020نتائج املزايدة فى م�ؤمتر �ص���حفى مو�س���ع م�ش�ي�را ً �إلى

التعدينى فى جمال الذهب.

املعدني���ة بقط���اع التعدي���ن والتى مت مبوجبه���ا طرح مزاي���دة عاملية كربى

�أنه���ا حظ���ت باهتمام � 23رشكة ا�ش�ت�رت حزم املعلوم���ات املتاحة بالرغم

العام وذلك من خالل الإعالن عن املناطق التى مت تر�سيتها و�إعادة املناطق
الأخرى وكذلك مناطق التخليات مما يتيح فر�ص���ا ً م�س���تمرة لال�س���تثمار

م���ن حتدي���ات كورونا ف���ى �إقبال ا�س���تثمارى غري م�س���بوق  ،حي���ث تقدمت
� 17رشك���ة ف���از منها � 11رشكة ب���ـ 82قطاعا ً على م�س���احة � 14ألف كم2
بال�ص���حراء ال�رشقية من املناطق التى مت طرحها بالتزام ا�ستثمارات بحد

�أدنى  60مليون دوالر فى مراحل البحث الأولى  ،وقد فازت بهذه القطاعات

�� 7ش�ركات عاملي���ة وهى �رشكة �س���نتامني اال�س�ت�رالية و�� 4ش�ركات كندية

(  – Barrick GOLD geologyو)Lotus Gold Corporation – B2Gold – Red Sea Resources

و�رشكت���ان �إجنليزيت���ان (  AKH goldومناج���م النوب���ة  ) SRK -و�� 4ش�ركات

وخالل امل�ؤمتر ال�ص���حفى �أعلن وزير البرتول والرثوة املعدنية عن

للتعدي���ن وال�ص���ناعة -و�إبداع ف���ور جولد )  ،و�أ�ض���اف �أن عمليات البحث
واال�ستك�ش���اف �ستتم وفقا ً للتعديالت الت�رشيعية الأخرية ب�شكل فورى

منت�ص���ف مار�س  2021وت�شمل احلديد والفو�سفات والنحا�س

التج���ارى للإنتاج  ،و�أو�ض���ح �أن العرو�ض املقدم���ة للمزايدة جرى تقييمها

والزنــ���ك والكاولــ�ي�ن وطمــى بحــ�ي�رة نا�رص فى ع���دة قطاعات
على م�س���احة حوالى  16كم ، 2م�ش�ي�را ً لوجود معايري تقييم

م�رصي���ة (  MDEAFللتعدي���ن  -والعب���ادى للتعدي���ن  -و�ش���مال �أفريقي���ا

للإ��س�راع بالعملي���ات على �أن يتم �إ�ص���دار القانون عند حتقيق الك�ش���ف
ب�ش���فافية وا�ضحة وفق التقييمات املالية والفنية املن�شورة على املوقع
الإلكرتونى للمزايدة مبوقع هيئة الرثوة املعدنية .

و�أ�ش���ار املال �إلى الدع���م الذى يوليه الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�س���ى رئي�س
اجلمهوري���ة لقطاع التعدي���ن ومتابعته ال�س�ت�راتيجية تطويره  ،من �أجل

و�ض���ع ال�ث�روة املعدني���ة ف���ى املكانة الت���ى ت�س���تحقها على طري���ق زيادة
م�س���اهمتها فى الدخل القومى مل�رص و�إقامة �صناعات لتعظيم القيمة
امل�ض���افة ،و�أك���د عل���ى اال�س���تمرار فى �إ�ص�ل�اح قط���اع التعدي���ن وتدريب
الك���وادر والرتويج اجلي���د لفر�ص اال�س���تثمار التعدينى ،وا�س���تحداث �إطار

طرح مزاي���دة عاملية جدي���دة للبحث عن اخلام���ات التعدينية
واملع���ادن امل�ص���احبة اعتبارا ً من اخلمي����س  2020/11/19حتى
والرمال البي�ض���اء والفل�س���بار و�أمالح البوتا�س���يوم والر�صا�ص

م�س���تحدثة تت�ض���من مـدى م���ا يحققـه امل�س���تثمر من قيمة

م�ض���افة م���ن خ�ل�ال العملي���ات الت�ص���نيعية والتحويلي���ة
للمعادن امل�ستخرجة.

وميكن الإطالع على الإجراءات و�رشوط املزايدة من خالل موقع
وزارة الب�ت�رول وال�ث�روة املعدني���ة www.petroleum.gov.eg
وموقـــ���ع الهيئـــ���ة الـمـ�ص���ـرية العامــــ���ة للثــــ���روة املعدنيـ���ة
. www.emra.gov.eg

ت�رشيعى مالئم للتعدين وتطوير البنية الأ�سا�سية .

كما �أعلن الوزير طرح جولة ثانية ت�ضم باقى مناطق املزايدة الأولى وهى
 208قطاعا ً على م�ساحة � 38ألف كيلو مرت بال�صحراء ال�رشقية للبحث
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تعزيز ًا ملبدأ تواصل األجيال فى قطاع البرتول  ،وفى تقليد جديد يرسيه املهندس طارق املال وزير البرتول والثروة املعدنية  ،شهدت
ذكرى العيد القومى الخامس واألربعني للبرتول املصرى  ،ذكرى اسرتداد حقول برتول سيناء فى نوفمرب  ،1975ملسة وفاء وتكريم ًا
مميز ًا من الوزير لجميع وزراء برتول مصر الس��ابقني وأس��ماء الوزراء الراحلني حيث قدم املال درع الوفاء لكل من املهندس س��امح
فهم��ى واملهن��دس محمود لطيف واملهن��دس عبداهلل غراب واملهندس أس��امة كمال واملهندس ش��ريف هدارة واملهندس ش��ريف
إس��ماعيل  ،كم��ا كرم أس��ماء وزراء البرتول الراحلني املهندس عل��ى واىل واملهندس أحمد عز الدين ه�لال والكيميائى عبدالهادى
قنديل والدكتور حمدى البنبى.
مراس��م عيد البرتول الخامس واألربعون الذى أقيم بمقر ش��ركة جاسكو فى  28نوفمرب  2020شهدت التزام ًا بتطبيق اإلجراءات
االحرتازي��ة وقواع��د التباع��د االجتماعى للحف��اظ على س�لامة الحضور  ،وب��دأت بجولة تفقدي��ة للمركز القوم��ى للتحكم فى
الش��بكة القومي��ة للغازات الطبيعية « الناتا» داخل ش��ركة جاس��كو بعد تطوي��ره وتحديثه وفق أحدث النظ��م التكنولوجية
بحضوراملهندس عالء خش��ب نائب الوزير للثروة املعدنية ومحمد جربان رئيس النقابة العامة للعاملني بقطاع البرتول  ،وقام املال
والوزراء بإفتتاح املركز بعد تحديثه .

تطوير مركز التحكم القومى الناتا

القومي����ة للغ����ازات الطبيعي����ة  ،م�ضيف����ا ً �أن حتديث نظ����ام اال�سكادا

ا�س����تمع امل��ل�ا ومرافقوه من ال����وزراء ال�س����ابقني وقي����ادات وزارة البرتول

الق����دمي وا�ستبدال����ه ب�أحدث و�سائ����ل التكنولوجيا الأك��ث�ر تقدما ً ميثل

ل�رشح من املهند�س يا�رس �صالح رئي�س �رشكة جا�سكو �أو�ضح خالله

�أوائ����ل ال���ش�ركات املطبق����ة لنظ����ام اال�سكادا ف����ى م�رص من����ذ �أكرث من

وال��ث�روة املعدني����ة ور�ؤ�س����اء الهيئ����ات والقواب�����ض وال���ش�ركات ونوابهم

�أن حتدي����ث نظام اال�سكادا اخلا�ص مبرك����ز التحكم القومى جاء بهدف

الرتابط مع الأنظمة الأخرى للو�صول �إلى ر�ؤية موحدة لإدارة ال�شبكة
القومي����ة للغ����ازات الطبيعي����ة وكذلك تنفي����ذا ً ل�سيا�سة ال����وزارة فى
الإ���س�راع بتطبي����ق نظ����م التحول الرقم����ى وتطوير العم����ل بال�شبكة
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تط����ورا ً هام����ا ً ف����ى �إدارة العمل بال�شبك����ة  ،حيث تعت��ب�ر جا�سكو من

20عام����ا ً  ،وي�أتى تطوير نظام اال�س����كادا �ضمن جهود حتقيق التكامل

ب��ي�ن الأنظم����ة املعلوماتي����ة الت����ى ت�ستخدمه����ا حيث يتي����ح النظام
اجلديد الرب����ط مع نظام املعلومات اجلغرافي����ة ( )GISوعر�ضها مبركز
التحك����م القوم����ى وبرامج املح����اكاة اللحظية مما ي�ساع����د القائمني

على ت�شغيل ال�شبكة القومية مبركز التحكم

خ�ل�ال منظومة رقمية متكامل���ة لدعم اتخاذ

واتخ����اذ �إج����راءات �رسيعة ف����ى ح����االت الطوارئ

وحتديث القطاع.

على املراقبة اللحظية والتحكم فى ال�شبكة

الق���رار يت���م تطبيقه���ا �ضم���ن م��ش�روع تطوير

وتوق����ع ال�سيناريوه����ات اال�ستباقي����ة و�إج����راء

من����اورات الت�شغيل لت�أمني �إمداد العمالء بالغاز

المال للعاملين  :أحترم كفاحكم النبيل

و�أك���د امل�ل�ا �أن حر�ص���ه عل���ى االحتف���ال بعي���د

الطبيعى .

الب�ت�رول احرتام عميق وتقدير للعاملني بقطاع
الب�ت�رول ومايقدمون���ه م���ن جه���د ف���ى خمتلف

تواصل األجيال ...سمة قطاع البترول

وعقب اجلولة اكد املال ف���ى لقاء بح�ضور الوزراء

املج���االت الإنتاجي���ة واخلدمي���ة �ساهم���وا

�أن توا�ص���ل الأجيال واخل�ب�رات �سمة رئي�سية يتميز به���ا قطاع البرتول

م���ن خالل���ه ف���ى كتابة �سط���ور م�ضيئ���ة فى تاري���خ ه���ذا القطاع عرب

وتقدي���ره ل���كل وزراء الب�ت�رول ال�سابق�ي�ن وماقدموه من جه���ود متميزة

م�س�ي�رة البناء والتنمية مبا يحقق رفعة الوطن باعتبارهم ثروة الوطن

ال���ذى يبن���ى دائم���ا على الإجن���ازات خلدم���ة الوط���ن ،معربا ً ع���ن اعتزازه

ف���ى �سبيل حتقيق الإجنازات ومواجه���ة التحديات فى �أ�صعب الفرتات،
مثمن���ا ً حر�صهم عل���ى التواجد فى ه���ذه املنا�سبة الت���ى يحتفل بها

قط���اع البرتول كل ع���ام ،كما �أ�شار لدور قطاع الب�ت�رول الداعم للدولة
فى �أ�صعب الفرتات على مدار العقود املا�ضية اعتبارا ً من حرب �أكتوبر
املجي���دة ع���ام  ١٩٧٣وم���رورا ً با�س�ت�رداد حقول ب�ت�رول �سين���اء وكثري من

التحدي���ات التى واجهته���ا الدولة امل�رصية  ،وا�ستعر�ض املال ما حققه
قط���اع البرتول من ق�ص�ص جناح غري م�سبوق���ة خالل ال�سنوات ال�ست

املا�ضية فى خمتلف الأن�شطة البرتولية .

م�رشوع���ات عمالقة و�إجن���ازات وا�ضحة  ،م�ؤكدا ً �أهمي���ة دورهم فى دفع

احلقيقي���ة وحمور التنمي���ة وقاعدة انط�ل�اق مل�ستقبل �أف�ض���ل ،معربا ً
ع���ن ثقته ف���ى التزامهم بامل�شارك���ة الإيجابية فى املجتم���ع وااللتزام
بتطبي���ق الإجراءات الوقائي���ة للحفاظ على �سالمته���م فى مواجهة

جائح���ة كورونا ،و�أكد عل���ى تقديره لكفاح العم���ال النبيل و�أنه حمل
تقدي���ر واهتمام ،وا�ستمراره فى دعمهم وب���ذل �أق�صى اجلهود املمكنة

للحفاظ وا�ستثمار جهودهم البناءة.

بروتوكول تعاون بين جاسكو وأنابيب البترول

ولفت املال �إلى �أن قطاع البرتول يحظى بدعم م�ستمر ومتابعة واعية

وعل���ى هام�ش االحتفال بعيد البرتول اخلام����س والأربعني �شهد الوزير

االقت�صادي���ة الت���ى نفذته���ا الدول���ة امل�رصي���ة عل���ى م���دار ال�سن���وات

الطبيعية جا�سكو و�رشكة �أنابيب البرتول لتطوير ال�شبكة القومية

من الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�س���ى رئي�س اجلمهورية ،و�أن الإ�صالحات
املا�ضي���ة كان له���ا �أك�ب�ر الأثر ف���ى �إعطاء دفع���ات لقط���اع البرتول فى
طريق���ه لتحقيق النجاح و�أثبتت فاعليتها خالل جائحة كورونا التى

ومرافق���وه توقي���ع برتوك���ول تع���اون ب�ي�ن ال�رشك���ة امل�رصي���ة للغازات
خلط���وط نقل وتداول الزيت اخلام واملنتج���ات البرتولية والك�شف عن

اخلط���وط با�ستخ���دام الفر�شاة الذكي���ة وتقدمي اخلدم���ات امل�ساعدة

طال���ت العامل ،حيث كانت م�رص من ال���دول القليلة التى حققت منوا ً

لإن�ش���اء مركز حتكم قومى بخط���وط الأنابيب ،وقعها املهند�س يا�رس

التوازن بني الأعمال واحلفاظ على �سالمة العاملني وتطوير العمل من

�أنابيب البرتول.

اقت�صادي���ا ً �إيجابيا ً  ،كما تبنى قطاع البرتول تنفيذ خطط تقوم على

�ص�ل�اح رئي����س جا�سك���و واملهند����س عم���اد عبدالقادر رئي����س �رشكة
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ت�صوير � :أحمد كوار�شى
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جولة تفقدية ملشروعات التكرير بالصعيد
• متابعة تنفيذ مجمع إنتاج البنزين
بشركة أسيوط لتكرير البرتول
• موقف تقدم األعمال فى مش��روع
إنتاج السوالر بشركة أنوبك

م���ن املنتجات البرتولية و�أن امل��ش�روع اجلديد يعد �إ�ضاف���ة قوية ملعمل تكرير
�أ�سي���وط ال���ذى يعد الركيزة الأ�سا�سي���ة حاليا ً لتوفري ما ب�ي�ن � 60إلى  %65من

احتياجات ال�صعيد وجنوب الوادى من املنتجات البرتولية.

اجتماع اللجنة العليا للمشروعات البترولية

فى إطار املتابعة امليدانية للمشروعات البرتولية ،تفقد املهندس

خ�ل�ال اجلول���ة التفقدي���ة مت عق���د اجتم���اع للجن���ة العلي���ا للم�رشوع���ات

تقدم األعمال فى مجمع إنتاج البنزين بش��ركة أسيوط لتكرير

«التك�س�ي�ر الهيدروجينى» التابع ل�رشكة �أ�سيوط الوطنية لت�صنيع البرتول

طارق املال وزير البرتول والثروة املعدنية فى  7نوفمرب  2020موقف

البرتولي���ة ال�ستعرا����ض موقف تقدم الأعم���ال مل�رشوع جممع �إنت���اج ال�سوالر
«�أنوبك»والذى تبلغ ا�ستثماراته حوالى 9ر 2مليار دوالر.

الب�ترول ،ال��ذى يع��د أح��د املش��روعات الحيوي��ة الس�تراتيجية

و�أك���د املال خالل االجتم���اع �أن جممع �أنوبك يعد �أكرب م�رشوع يتم تنفيذه فى

ضم��ن خط��ة التنمي��ة املس��تدامة ملص��ر  2030لتأم�ين إمدادات

البرتولية مبا ي�ؤدى لتقلي�ص حجم اال�سترياد وجتنب خماطر ال�سالمة والبيئة

التكري��ر والتصنيع الت��ى تنفذها وزارة البرتول والث��روة املعدنية

�صعيد م�رص وي�ساهم يف تغطية احتياجات منطقة ال�صعيد من املنتجات

الوق��ود س��واء للس��وق املحل��ى وخط��ط التنمية لصعي��د مصر،

امل�صاحب���ة لنق���ل املنتج���ات البرتولي���ة لل�صعيد ع�ب�ر الو�سائ���ل املختلفة،
م�ش�ي�را ً �إل���ى �أن���ه ي�ستهدف �أي�ض���ا ً تعظيم اال�ستف���ادة من م���وارد الدولة عن

وتبلغ استثمارات املشروع  ٤٥٠مليون دوالر.

طري���ق ا�ستخ���دام �أحدث التكنولوجي���ات لتكرير الب�ت�رول با�ستخدام تقنية

مرونة التخطيط واحترافية اإلدارة

برتولية رئي�سية عالية القيمة يحتاجها ال�سوق املحلى  ،وب�صفة �أ�سا�سية

التك�س�ي�ر الهيدروجيني للمازوت منخف�ض  القيمة لتحويله �إلى منتجات

�أكد الوزير خالل تفقد امل�رشوع على املرونة والتخطيط الوا�ضح الذى تت�سم

ال�سوالر باملوا�صف���ات الأوروبية والبنزين عالى الأوكت���ان وتبلغ طاقة املجمع
الإنتاجية ٨ر ٢مليون طن �سنويا ً من ال�سوالر باملوا�صفات الأوروبية بالإ�ضافة

احتياج���ات ال�سوق املحلى وخدمة خطط التنمي���ة امل�ستدامة  ،م�شريا ً �إلى

�إ�ضافي���ة تبل���غ � 400ألف طن والبوتاج���از بطاقة �إنتاجي���ة �إ�ضافية تبلغ 100

ب���ه ا�سرتاتيجية الوزارة فيما يخ�ص التكري���ر والت�صنيع والتى يتم تنفيذها
حالي���ا ً وت�ستهدف زيادة الإنتاج املحلى من البنزي���ن وال�سوالر ملواكبة تنامى
�أن �إدارة تل���ك اال�سرتاتيجي���ة بفكر ا�ستثمارى وخ�ب�رات متميزة �أدى �إلى جذب

ا�ستثمارات من م�ؤ�س�سات وجهات متويل دولية كربى تثق بقوة فى االقت�صاد
امل��ص�رى والنجاح���ات التى حققتها الدول���ة امل�رصية فى خمتل���ف املجاالت،
ولف���ت �إلى الثقة املتنامية الت���ى تتمتع بها م�رص وكونها تعد بوابة رئي�سية
وقاع���دة انط�ل�اق لال�ستثمارات والكيان���ات االقت�صادية الدولية ف���ى �أفريقيا

و��ش�رق املتو�س���ط فى ظ���ل ما يزخران ب���ه من فر����ص ا�ستثماري���ة وخا�صة فى
جماالت ال�صناعة البرتولية.

�إل���ى النافت���ا امل�ستخدمة فى �إنت���اج البنزين عالى الأوكت���ان بطاقة �إنتاجية
�أل���ف ط���ن  ،الفح���م بطاق���ة �إنتاجي���ة تبلغ � 300أل���ف طن والكربي���ت بطاقة
�إنتاجية � 66ألف طن �سنوياً.
وعل��ى هام�ش اجتم��اع اللجنة بحث الوزي��ر بالفيدي��و كونفران�س مع

ماركو فيال رئي�س �رشكة تكنيب الإيطالية وفران�سي�سكو كماراتا نائبه

لتنمي��ة الأعمال �أوج��ه �أعمال ال�رشكة كمقاول عام للم�رشوع ،م�ش�يرا ً

�إل��ى التعاون املثمر بني اجلانبني وحر�ص ال�رشكة على تقدمي نتائج �أعمال

و�أ�ش���ار �إل���ى �أهمي���ة املجم���ع اجلدي���د باعتب���اره �أح���د امل�رشوع���ات التطويرية
ملعم���ل تكرير �أ�سيوط ورفع كفاءت���ه وزيادة طاقته الإنتاجي���ة ،م�شريا ً �إلى �أن

متمي��زة ف��ى امل�رشوع��ات البرتولية امل�شرتك��ة التى تفوز به��ا فى م�رص،

�إنت���اج البوتاج���از للم�ساهمة فى �سد احتياجات حمافظ���ات الوجه القبلى

واملبا�رش لتذليل �أى عقبات قد تواجهه.

املجم���ع يهدف �إل���ى �إنت���اج � 800ألف طن �سنويا ً م���ن البنزي���ن ب�أنواعه وزيادة
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ولف��ت الوزير �إل��ى �أهمية الإ��سراع بتنفيذ امل��شروع والتوا�صل امل�ستمر

عل���ى هام����ش م�ؤمتر ومعر�ض القاهرة الدولى للتكنولوجيا  ،وق���ع املهند�س طارق املال وزير البرتول

وال�ث�روة املعدنية وامل�ست�ش���ار عمر مروان وزير العدل فى  23نوفم�ب�ر  2020بروتوكول تعاون ب�ش�أن
تنفي���ذ منظومة التقا�ضى الإلكرتونى وميكنة كافة التعامالت اخلا�صة باملحاكم االقت�صادية،

حي���ث ي�أتى ه���ذا الربوتوكول ليُ�شكل القواع���د املنظمة لتي�سري و�رسعة اج���راء كافة املعامالت
القانونية الإلكرتونية بهذه املحاكم .

�شه���د وزي���ر البرتول والرثوة املعدنية واملهند����س كامل الوزير وزير النقل والدكتورة رانيا امل�شاط وزيرة التعاون الدولى و�سفري اليابان بالقاهرة  ،على
هام����ش م�ؤمت���ر ومعر����ض النقل الذكى واللوج�ستيات ال���ذى عقد خالل الفرتة  25-22نوفم�ب�ر  2020التوقيع على عقد تنفي���ذ االعمال االعتيادية

للجزء الغربى من املرحلة الأولى من اخلط الرابع ملرتو االنفاق ( حى اال�شجار  -عمرو بن العا�ص) والتى تربط مدينة ال�ساد�س من �أكتوبر مبحافظة
القاهرة  ،وذلك بني الهيئة القومية للأنفاق وحتالف ال�رشكات امل�رصية املنفذة لهذه املرحلة واملكون من �رشكة برتوجت و�رشكات املقاولون العرب

و�أبناء ح�سن عالم وكونكورد.

�شه���د املهند����س طارق امل�ل�ا واملهند�س حمم���د �أحمد

كما �شهد وزير البرتول والرثوة املعدنية والدكتور على امل�صيلحى وزير التموين

والتج���ارة الداخلية واللواء حممود �شعراوى وزير التنمية املحلية فى ال�ساد�س

والع�رشي���ن من �أكتوبر  ، 2020التوقيع عل���ى بروتوكول تعاون م�شرتك لتو�صيل

الغاز الطبيعى الى املخابز البلدية .

وقع الربوتوكول الدكتور جمدى جالل رئي�س ال�رشكة امل�رصية القاب�ضة للغازات

الطبيعي���ة (ايجا����س) و الأ�ست���اذ احم���د يو�سف من�ص���ور نائب رئي����س الهيئة
العام���ة لل�سل���ع التموينية واملهند�س حمم���د ال�سيد �أبو جاع���ور م�ساعد وزير

التنمية املحلية للتخطيط .

مر�س���ى وزي���ر الدول���ة للإنت���اج احلرب���ى ف���ى اخلام����س
والع�رشين من �أكتوب���ر  ، 2020التوقيع على بروتوكول
تع���اون م�شرتك بني الهيئ���ة القومي���ة للإنتاج احلربى
و�رشكة ثروة بريدا برتولي���م �سريفي�س التابعة لقطاع
الب�ت�رول ف���ى جم���االت الت�صني���ع املحل���ى لبع����ض

املهمات وتقدمي اخلدمات الفنية وال�صيانة واال�صالح
واالختبارات الفني���ة بامل�رشوعات وكذلك التدريب من
خالل ا�ستثمار الإمكانيات املتاحة لدى اجلانبني.

و�سيت���م تنفي���ذ امل��ش�روع على مرحلت�ي�ن  ،الأولى ت�ض���م املخاب���ز البلدية التى

ت�ستخ���دم ال�س���والر كوق���ود وتق���ع باملناط���ق الت���ى تخدمه���ا �شب���كات الغ���از

الطبيع���ى وعدده���ا  5625خمبز بلدى يت���م تو�صيلها خالل � ٦شه���ور من ا�صل
� ٢٠أل���ف خمبز م�ستهدفة على مدار امل��ش�روع  ،وت�ضم املرحلة الثانية املخابز

التى ت�ستخدم ال�سوالر ولي�ست قريبة من �شبكات الغاز الطبيعى  ،و�سيجرى
تو�صيلها من خالل التو�سع فى امل�رشوع القومى لتو�صيل الغاز الطبيعى على
م�ستوى اجلمهورية وجهود التو�سع فى ا�ستهداف املناطق التى يدخلها الغاز

لأول مرة .
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الب�ت�رول والغ���از و�أ�سواقهم���ا عاملي���ا ً وانعكا����س ذلك عل���ى ال�صناعة
البرتولية والدول املنتجة فى القارة الأفريقية.

و�أعل���ن امل�ل�ا �أم���ام االجتم���اع �أن مفاو�ض���ات ال�رشاكة ب�ي�ن م�ؤ�س�سة

اال�ستثم���ارات البرتولية الأفريقية (�إيكورب) وبن���ك تنمية ال�صادرات

الأفريقى برعاية م�رصية قد جنحت فى التو�صل التفاق �إطارى مبدئى
م���ن املق���رر �أن يت���م توقيعه ف���ى القاهرة وه���و ما يعد خط���وة مهمة

تتطلع �إليها الدول الأفريقية البرتولية منذ �سنوات .

و�أ�ضاف �أنه يتم البدء حاليا ً فى �إعداد درا�سة تف�صيلية بالتعاون بني

 5دول �إفريقية من �أع�ضاء املنظمة حول م�ستقبل البرتول والغاز فى

�أفريقي���ا فى ظل �أزمة فريو����س كورونا  ،م�شريا ً �إلى ت�شكيل جلنة فنية
تخت�ص بو�ضع اخلطوط العري�ضة والبدء فى �إعداد الدرا�سة بالتعاون

�ش���ارك املهند�س طارق املال وزير البرتول والرثوة املعدنية فى  19نوفمرب

مع ا�ست�شاريني عامليني لتقدميها فى منت�صف العام املقبل.

و�شهد امل�ؤمتر ال���وزارى مناق�شة �آخر م�ستجدات القرارات التى مت اتخاذها

ً
ممث�ل�ا مل�رص ف���ى امل�ؤمتر ال���وزارى الـ  39ملنظمة (الآب���و) عرب تقنية
2020

خ�ل�ال االجتماع ال���وزارى ال�سابق والت���ى تت�ضمن مقرتح �إج���راء تعديالت

لبح���ث تفعيل التع���اون الأفريقى ف���ى جمال البرتول والغ���از وال�سبل

ب�ي�ن م�ؤ�س�س���ة اال�ستثمارات البرتولي���ة الأفريقية (�إيك���ورب) وبنك تنمية

الفيديوكونفران����س بح�ض���ور ال���دول الأفريقي���ة الأع�ض���اء باملنظمة
العملي���ة ملواجه���ة تداعي���ات تف�ش���ى فريو����س كورونا عل���ى �صناعة

على الالئحة التنظيمية ومناق�شة املوافقة على مقرتح توقيع االتفاقية
ال�صادرات الأفريقى حتت رعاية وزارة البرتول والرثوة املعدنية امل�رصية.

�ش���ارك املهند�س طارق املال فى اجلل�س���ة الوزارية مب�ؤمتر �أبوظبى الدولى
للب�ت�رول « �أديب���ك  – »2020ال���ذى ا�ست�ضافت فاعليات���ه دولة االمارات
العربية خالل الفرتة ( 12-9نوفمرب . )2020

وخالل كلمته �أكد املال �أن جناح انعقاد امل�ؤمتر هذا العام يعد بارقة �أمل

مب��ش�رة و�شهادة على ق���درة �صناع���ة الطاقة العاملية عل���ى املقاومة
والتكي���ف فى ظل القي���ود والإجراءات االحرتازي���ة احلالية ،حيث يتيح
لكل �أطراف ال�صناعة التجمع وتبادل الآراء والأفكار وعقد النقا�شات
البن���اءة م���ن �أج���ل م�ستقبل م�رشق للجمي���ع  ،م�شريا ً �إل���ى �أن جائحة

كوفي���د  19-وتداعياتها على م�ستقبل الطاق���ة �أو�ضحت �أن التعاون
�ص���ار حتميا ً بني اجلمي���ع لت�أمني �إمدادات الطاق���ة ومواكبة التحوالت
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املحتوم���ة الت���ى فر�ضته���ا اجلائح���ة وتالف���ى �آثاره���ا ال�سلبي���ة عل���ى

وتبعاتهـــ���ا و�أثبت���ت فاعلي���ة وا�ستدام���ة ه���ذه الإ�صالح���ات ،ومتا�شي���ا ً مع

و�أ�ض���اف الوزير �أن م�رص ا�ستطاعت القي���ام بدور �إقليمى متميز فى قطاع

جريئة ال�ستغ�ل�ال كافة �إمكانيات القطاع ل�ضم���ان ت�أمني موارد الطاقة

مم���ا مكنها م���ن التواجد ف���ى م�صاف ال���دول املنتجة للغاز ف���ى املنطقة،

االقت�صادى مل�رص.

احلكومات وال�رشكات والأن�شطة اال�ستثمارية.

الغاز من خالل الإجنازات التى حتققت حمليا ً خالل ال�ست �سنوات املا�ضية،

وا�ستع���ادة ثقة كربى ال�رشكات العاملية وجذب �رشكات وم�ستثمرين جدد
لل�سوق امل��ص�رى وحتقيق جناحات متميزة فىالتو�س���ع فىا�ستخدام الغاز

الطبيعى �سواء فىحمطات الكهرباء �أو املنازل �أو كوقود لل�سيارات.

ا�سرتاتيجية احلكومة ،قام قط���اع البرتول والغاز امل�رصى باتخاذ خطوات
ودع���م الفر����ص اال�ستثماري���ة وحتقي���ق اال�ستدام���ة املالية وتعزي���ز النمو
عل���ى جان���ب �آخ���ر �ش���ارك املهند����س ط���ارق املال ف���ى توزي���ع جوائ���ز �أديبك

 2020انطالق���ا ً م���ن كون���ه ع�ض���وا ً بلجن���ة حتكيم جوائ���ز امل�ؤمت���ر ،و�أعرب
ع���ن �سعادته بتمي���ز الأبحاث املقدم���ة للم�ؤمتر فى دورت���ه العا�رشة ،ووجه

وا�ستعر����ض املال الإجنــ���ازات التىحتققت خالل ال�ســـ���ت �سنـــوات املا�ضيــة

التهان���ى للفائزين و�أع���رب عن عميق تقديره للدكت���ور �سلطان اجلابر وزير

هــــذه الإ�صالحــات بالفعل خالل التحديات التى فر�ضتها جائحة كورونا

وانعكا�سها الإيجابى على ال�صناعة البرتولية.

فى�ضـــوء الإ�صالحــــ���ات التىاتخذتها احلكومة  ،م�شريا ً �إلى �أنه مت اختبار

الدول���ة االمارات���ى ورئي�س �رشكة �أدنوك على دعم امل�ؤمت���ر وجوائزه العلمية

�ش���ارك املهند�س طارق املال فى  9نوفمرب  2020فى الندوة االفرتا�ضية

امل�ستثمري���ن الربيطاني�ي�ن حت���ت �شع���ار « اقت�ص���اد م��ص�ر الأخ�رض ..

�ضم���ن فعالي���ات « �أ�سب���وع م�رص» ال���ذى نظمته جمعي���ة الأعمال

وبعث امل�ل�ا بر�سالة �إلى ال��ش�ركات العاملي���ة وامل�ستثمرين فىقطاع

«م�ستقبل البرتول والغاز امل�رصى  ..التحديات والفر�ص» والتىعقدت
امل�رصي���ة الربيطانية وغرفة التجارة الربيطاني���ة بالقاهرة وال�سفارة

الربيطاني���ة بح�ض���ور ال�سف�ي�ر الربيطانىبالقاه���رة و�سفري م�رص فى
لن���دن ورئي����س جمل����س الأعم���ال امل��ص�رى الربيطانىوذل���ك كملتقى
افرتا�ضى يجم���ع امل�سئولني التنفيذيني و�صن���اع القرار فىم�رص مع

من�صة نحو الأعمال الدولية» .

البرتول والغ���از ب�أن م�رص تفتح ذراعيها للجمي���ع لال�ستثمار فىهذا
الن�شاط الواعد  ،و�أن تنوع وجود ال�رشكات العاملية ي�صب فى�صالح

اجلمي���ع  ،م�ؤكدا ً اهتمام الوزارة بتنمية الك���وادر ال�شابة و�إعطائهم

الفر�صة لتحمل امل�سئولية .

افتت���ح وزي���ر البرتو وال�ث�روة املعدنية فىالثامن ع��ش�ر من �أكتوبر  2020املائ���دة امل�ستديرة االفرتا�ضية بعن���وان « فر�ص زيادة اال�ستثم���ارات فىاحلقول البرتولية
املتقادم���ة» والتىنظمته���ا م�ؤ�س�س���ة «ايجبت �أوي���ل �أند جاز» عرب تقني���ة الفيديوكونفران�س مع عدد من قي���ادات ور�ؤ�ساء �رشكات الب�ت�رول العاملية فىم�رص

والرئي�س التنفيذىلهيئة البرتول املهند�س عابد عزالرجال .
�أكــ���د الوزيــــ���ر خــ�ل�ال كلمتـ���ه �أن

الإ�صـــــــــالح���ات العـــــديــ���دة التى
نفذتهـــا الدولــــة خالل ال�سنوات

املا�ضية عل���ى كافة امل�ســــتويات
والت���ى ت�ضــمن���ت �إ�صالح���ات

رئي�سية فى قطــاع البرتول والغاز
ق���ادت م��ص�ر �إل���ى �إح���راز جناحات
مهمة على امل�ستوى االقت�صادى

بالرغ���م م���ن التحدي���ات اخلا�صة
بجائح���ة كورونا خ�ل�ال الأ�شهر

املا�ضية .

فى � 21أكتوبر عام � 2020أجرى املهند�س طارق املال مقابلة خا�صة عرب الفيديو

كونفران�س مع م�ؤمت���ر �سرياويك بالواليات املتحدة �أكرب م�ؤمترات الطاقة عامليا ً
وذل���ك مبنا�سب���ة م�شاركته ك�أح���د كبار املتحدث�ي�ن فى ن�سخ���ة امل�ؤمتر مار�س

املقبل  ،و�أ�شار الوزير �إلى �أن الدول امل�شاركة جتتمع على حتقيق هدف م�شرتك

وه���و حتقيق �أق�صى ا�ستفادة من مواردها وبنيته���ا التحتية �سواءا ً كانت دوال ً

منتج���ة �أو م�ستهلكة �أو دول عبور وا�ستعرا�ض املال النتائج املحققة بقطاع
البرتول وا�سرتاتيجية التنمية امل�ستدامة حتى عام  2035ور�ؤية م�رص لأو�ضاع

�صناعة الغاز عامليا ً باعتبارها العبا ً رئي�سيا ً فى هذا املجال .
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عق���د املهند����س طارق امل�ل�ا وزير الب�ت�رول والرثوة املعدني���ة والدكتور

خالد العنانى وزير ال�س���ياحة والآثار والطيار حممد منار عنبة وزير
الط�ي�ران املدن���ى االجتم���اع الثالث ف���ى  23نوفمرب  2020ملناق�ش���ة
عدد من املو�ضوع���ات الهامة التى تدعم القطاع ال�سياحى وحتفز

ن�شاط الطريان .

وي�أت���ى ه���ذا االجتم���اع ف���ى �إط���ار جه���ود الدول���ة لدع���م القطاع���ات

االقت�صادية الهامة والعمل على تذليل التحديات التى تواجهها  ،حيث �أن قطاعى ال�سياحة والطريان من القطاعات االقت�صادية احليوية التى
ت�أثرت ب�شكل مبا�رش من جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد .

مت خالل االجتماع ا�ستعرا�ض عدد من املقرتحات واملبادرات اجلديدة التى �سيتم درا�ستها وبحث �آليات تنفيذها خالل الفرتة القادمة لدعم برنامج
حتفيز الطريان للمقا�صد ال�سياحية امل�رصية.

اجتم���ع املهند����س طارق املال ف���ى � 25أكتوبر  2020مع اللجنة التنفيذية مل��ش�روع بوابة م�رص لال�ستك�شاف
عق���د وزير البرتول وال�ث�روة املعدنية فى  10نوفمرب
 ، 2020اجتماع���ا ً م���ع وف���د م���ن االحت���اد امل��ص�رى
جلمعي���ات امل�ستثمري���ن برئا�س���ة الدكتور حمرم

ه�ل�ال  ،لبح���ث ع���دد م���ن املو�ضوع���ات املتعلقة

بقط���اع ال�صناع���ة  ،وذل���ك ف���ى �إط���ار جه���ود

الدول���ة الداعم���ة له���ذا القطاع احلي���وى بهدف
تنمي���ة وحتفيز اال�ستثم���ارات الوطنية وت�شجيع

والإنت���اج «  »EUGملتابع���ة تقدم تنفيذ امل�رشوع ال���ذى يعد الأول من نوعه فى �صناع���ة البرتول امل�رصية فى

�إطار الربنامج الأول مب�رشوع تطوير وحتديث قطاع البرتول وا�ستحداث �آليات متطورة للم�ساعدة على �رسعة
وزي���ادة جذب اال�ستثم���ارات الأجنبية ودعم تناف�سية م�رص فى جماالت البح���ث واال�ستك�شاف مبا ينعك�س
�إيجابا ً على زيادة االحتياطيات ومعدالت الإنتاج من البرتول والغاز.

ويع���د ه���ذا امل�رشوع نقل���ة نوعية حديثة فى �آليات ت�سوي���ق الفر�ص اال�ستثمارية البرتولي���ة من خالل بوابة
رقمي���ة متكاملة لن�شاط البح���ث واال�ستك�شاف والإنتاج للم���وارد البرتولية والغازي���ة مت تنفيذها مبعاونة

�رشكة �شلمربجري العاملية ذات اخلربة واحللول التكنولوجية املتقدمة .

امل�ستثمري���ن عل���ى التو�س���ع ف���ى �أن�شطته���م
وتعظي���م الق���درات الإنتاجي���ة وتعزي���ز الق���وة

التناف�سي���ة للمنتج���ات امل�رصي���ة بالأ�س���واق

العاملية وزيادة ال�صادرات مما ي�سهم بفاعلية فى
دعم االقت�ص���اد امل�رصى  ،من خ�ل�ال توفري وتلبية
احتياجات���ه م���ن الغ���از الطبيع���ى  ،خا�صة بعد

النجاح���ات الت���ى حتققت ف���ى زيادة �إنت���اج الغاز

الطبيعى خالل ال�سنوات الأخرية.

ومن جانبه �أ�ش���اد رئي�س االحتاد امل�رصى جلمعيات
امل�ستثمري���ن بالدعم امل�ستمر م���ن وزارة البرتول

وال�ث�روة املعدني���ة للأن�شط���ة ال�صناعي���ة وتوفري
احتياج���ات امل�صانع من الغ���از الطبيعى ،م�شريا ً

�إل���ى �أن���ه مت االتف���اق عل���ى ت�شكي���ل فري���ق عمل

م���ن �أع�ض���اء احت���اد جمعي���ات امل�ستثمري���ن م���ع
املخت�ص�ي�ن بال�رشكة امل�رصية القاب�ضة للغازات

الطبيعي���ة لدرا�سة كاف���ة املو�ضوعات املتعلقة

مبطالب امل�ستثمرين للو�صول �إلى نتائج واقعية
وعر�ضها على وزارة البرتول والرثوة املعدنية.

ف���ى �إطار ا�ستع���دادات احلكومة لالنتق���ال للعا�صمة الإداري���ة اجلديدة  ،قام املهند����س طارق املال

وزي���ر البرتول وال�ث�روة املعدنية فى � 27أكتوبر  2020بجولة تفقدية مبق���ر الوزارة اجلديد بالعا�صمة
ملتابع���ة املوقف التنفيذى للأعمال الإن�شائية ومع���دالت التنفيذ �إيذانا ً النتقال ديوان عام الوزارة
للمبن���ى اجلدي���د خ�ل�ال

الفرتة املقبلة.

وخ�ل�ال اجلول���ة ا�ستم���ع

امل�ل�ا ل�رشح حول الأعمال
املنف���ذة ومكونات املبنى

الذى يق���ع �ضمن املجمع
الوزارى رق���م (  ) 2وي�ضم

وزارات البتــــ���رول والـثـروة
املعدنيـــــــ���ة والكهربــــــاء
والطـــــــــاق���ة الـمتجــددة

والإنتاج احلربى .

ا�ســتقب���ل املهنــد����س طــــ���ارق امل�ل�ا وزيــــ���ر البرتول وال�ث�روة املعدنية
ف���ى  16نوفم�ب�ر  ، 2020اوتي�شوك���و �سامب�س���ون �أوجا وزي���ر الدولة
النيجريى ل�شئون تنمية التعدين واحلديد وال�صلب والوفد املرافق،
حي���ث مت بحث �سبل تعزي���ز التعاون فى جم���ال التعدين ومناق�شة

�أهم املجاالت وامل�رشوعات املطروحة للعمل امل�شرتك بهدف حتقيق
�أق�ص���ى ا�ستف���ادة من هذه ال�ث�روات فى ظ���ل الفر����ص اال�ستثمارية

الواعدة التى تتمتع بها كال البلدين فى هذا املجال.
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العنوان  :شارع فلسطني الشطر الرابع -املعادى الجديدة .
رقم بريدى  - 11742 :القاهرة

تليفون 27031440 - 27031439 :
تلغرافي ًا  :بتمصر

Email : egpch@starnet.com.eg
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فـاكس 25184963 :

 68اكتشاف بترولى ساهم فى زيادة االحتياطيات البترولية .
تعزيز منظومة السالمة والصحة المهنية فى أنشطة عمليات البترول والغاز .
انخفاض استهالك المنتجات البترولية والغازات الطبيعية .
دخول مشروعات تكرير جديدة حيز اإلنتاج .

تواص��ل الهيئ��ة املصري��ة العام��ة للب�ترول القي��ام بدورها الحي��وى فى االقتص��اد املصرى
عل��ى أكم��ل وج��ه  ،ومواجه��ة التحديات الت��ى تفرضه��ا التط��ورات فى صناع��ة البرتول
محلي ًا وعاملي ًا ومنها تفش��ى ف�يروس كورونا وتأثريه على الطلب العامل��ى على الزيت الخام
وانخفاض األسعار العاملية .
أخ��ذت الهيئة على عاتقها إعداد وتنفيذ الخطط املس��تقبلية فى مختلف أنش��طة قطاع
الب�ترول لتحقي��ق الهدف املنش��ود لتلبي��ة احتياجات قطاع��ات الدولة املختلف��ة املنتجات
البرتولية والغاز الطبيعى فى ظل هذه املتغريات  ،والذى يستلزم من الهيئة استمرار العمل
على زيادة االحتياطيات من الزيت الخام والغاز الطبيعى سواء من االكتشافات الجديدة
أو الحقول املنتجة حالي ًا وذلك لرفع معدالت اإلنتاج من اآلبار باستخدام التقنيات الفنية
الحديثة وكذلك وضع االكتش��افات الجديدة على اإلنتاج فى أس��رع وقت ممكن وذلك من خالل تكامل تس��هيالت اإلنتاج وشبكة خطوط
األنابيب بشركات القطاع ووضع جداول التنفيذ املكثفة للتسهيالت الجديدة .
وقد نجحت الهيئة فى توفري احتياجات االس��تهالك من املنتجات البرتولية  ،كما واصلت مع ش��ركاؤها دفع عجلة العمل بمش��روعات البحث
واالستكشاف والتنمية وتشغيل حقول اإلنتاج .

�أهم نتائج الأعمال

االتفاقيـات البتروليـــة

االكتشافـات واالحتياطى المضاف واإلنتاج
• كان ع���ام  2020/2019عاما ً مميزا ً لن�ش���اط اال�ستك�شاف حيث حتقق

مت توقي���ع  13اتفاقي���ة جدي���دة وتعدي�ل�ات ( 11اتفاقي���ة جدي���دة  ،تعدي���ل

 68ك�شف���ا ً ( 51ك�شفـ���ا ً للزيـ���ت اخلـ���ام  17 ،ك�شف���ا ً للغ���از الطبيعى)

ب�إجمال���ى م�س���احة حوال���ى  24718ك���م ، 2وقد بلغ احل���د الأدن���ى لإجمالــى

ودلتا الني���ل  ،وقد �ساهمت هذه االكت�شافات ف���ى �إ�ضافة احتياطيات

اتفاقيت�ي�ن) م���ع � 8رشكات عاملي���ة بالإ�ضافة �إلى ال�رشكة العام���ة للبرتول ،

الإنفاق حوالى 8ر276مليون دوالر بالإ�ضافـة �إلـى حوالـى  90مليـون دوالر منح
توقيع ال ت�سرتد وااللتزام بحفر  63بئرا ً كحد �أدنى كالتالى :
•  11اتفاقي���ة جديدة ب�ي�ن الهيئة و�رشكات (الوطني���ة امل�رصية ال�ستك�شاف

وتنمي���ة احلق���ول � ,ش���ل  ,مريل���ون  ,نبت���ون  ,الدولي���ة  ,والعام���ة للب�ت�رول) فى

فى مناط���ق خليج ال�سوي�س وال�صحراء ال�رشقي���ة وال�صحراء الغربية
م���ن الزيت واملتكثفات بلغ���ت حوالى  66مليون برميل وحوالى تريليون

قدم 3غاز.

• بل���غ �إنت���اج الزي���ت اخل���ام واملتكثف���ات والغ���ازات وم�شتقاتها خ�ل�ال العام

حوال���ى 9ر 631مليون برميل مكافىء مبعدل �إنتاج 7ر1مليون برميل مكافىء
يومي���ا ً  ،وبلغ عدد الآبار التى تـ���م حفرهــا  388بئرا ً ( 290بئر تنمويا ً ومياه 98 ،

م�ساح���ة  21997كم ، 2وبلـ���غ احلد الأدنى للإنفاق حوال���ى 5ر 240مليون دوالر
بالإ�ضاف���ة �إلى 5ر 80مليون دوالر منح توقي���ع ال ت�سرتد وااللتزام بحفر  53بئرا ً

بئرا ً ا�ستك�شافيا ً ) .

• تعديلني ل�رشكة �آبات�شى فى م�ساحة  2721كم ، 2وبلغ احلد الأدنى للإنفاق

التكرير وتوفير المنتجات البترولية

كحد �أدنى .

حوالى 3ر 36مليون دوالر وااللتزام بحفر � 10آبار كحد �أدنى .

عقود التنمية

يع���د ن�شاط التكري���ر والت�صنيع من ركائز �صناعة الب�ت�رول الأ�سا�سية حيث

�أن���ه الن�شاط املنوط به توفري املنتج���ات البرتولية الرئي�سية واخلا�صة وتلبية

احتياجات البالد من هذه املنتجات وتقوم الهيئة با�ستغالل طاقات التكرير

مت توقي���ع  12عق���د تنمي���ة (  4عق���ود زي���ت  ،عقدين زي���ت وغاز  6 ،عق���ود غاز)

املتاح���ة باملعامل امل�رصية من خالل منظوم���ة اقت�صادية يراعى فيها نوعية

مت و�ضع  10عقود منها على الإنتاج ( �أبات�شـى � ،إت�ش بى �إ�س ) .

مراكز وم�ستودعات نقل وتوزيع املنتجات كما يلى :

بال�صحراء الغربية مع � 4رشكات عاملية (�أبات�شى � ،شل � ،أيوك � ،إت�ش بى �إ�س)،

خام���ات التغذية ون�سب وموا�صفات املنتجات بالإ�ضاف���ة �إلى مراعاة مواقع
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الدعــــم

بل���غ �إجمالى دعم املنتج���ات البرتولية حوالى 6ر18ملي���ار جنيه مقابل 9ر81
مليار جنيه خالل العام ال�سابق بانخفا�ض ن�سبته  % 77نتيجة الإ�صالحات
الإقت�صادية التى اتخذتها الدولة  ،والدعم ميثل الفرق بني �سعر بيع املنتجات
البرتولي���ة والغ���ازات الطبيعية بال�س���وق املحلى وتكلفة توفريه���ا �سواء من

�إنت���اج معامل التكرير احلكومية �أو من خ�ل�ال ال�رشاء من ال�رشكات البرتولية

الإ�ستثماريـ���ة العاملـة فى م�رص او اال�سترياد من اخلارج  ،ومـن اجلديــر بالذكــر
�أن دعـم البوتاجاز بلغ حوالــى 4ر 16مليار جنيه  ،واملازوت 2ر 2مليار جنيه .

االستثمارات األجنبيـة والمشتركة

بل���غ �إجمال���ى الإنف���اق حـوال���ى 1ر 5ملي���ار دوالر فـ���ى ن�ش���اط البحـ���ث
واال�ستك�شـ���اف وتنميـ���ة احلقــول منهـا 5ر 0مليـ���ار دوالر لعمليـات البحــث ،

الـخـام املعالج

8ر 2مليـ���ار دوالر لعمليـ���ات التنميـ���ة 8 ,ر 1مليـ���ار دوالر م�صـروفـات ت�شغيـل

وق���د �أثمر �إنفاق ه���ذه اال�ستثمارات عن زيادة ع���دد االكت�شافات واالحتياطى

• بلغ���ت كمي���ة اخلام املعال���ج مبعامل التكرير حوالـ���ى 30مليون طن ( منها

امل�ضاف خالل العام .

تكريرها خالل العام املالى ال�سابق  ،بزيادة حوالى 6ر 3مليون طن .

استثمارات الهيئة وشركات القطاع العام

حوال���ى 8ر 5مليون ط���ن مت تكريرها مبعمل ميدور ) مقاب���ل 4ر26مليون طن مت
• مت التعاق���د م���ع بع����ض ال���دول العربي���ة ال�شقيقة مث���ل الكوي���ت وال�سعودية

بلغت جمل���ة اال�ستثمارات املنفذة للهيئة و�رشكات القطاع العام حوالى

م���ع الأخذ ف���ى االعتبار درا�سة توجي���ه الزيت اخل���ام �إلى املعامل الت���ى تتنا�سب

مل�رشوع���ات الإحالل والتجديد ورفع الكف���اءة والأمن ال�صناعى حيث بلغت

والع���راق ال�سترياد كمي���ات �إ�ضافية من الزيت اخلام لتكريره���ا باملعامل امل�رصية
موا�صفاته���ا م���ع ظروف الت�شغي���ل بهذه املعام���ل لتحقيق �أعل���ى عائد ممكن ،

حي���ث مت توجي���ه كميات اخلام العرب���ى اخلفيف امل�ستورد ليت���م تكريرها مبعمل
م�سط���رد للتوافق مع املوا�صف���ات املطلوبة للمازوت امل�سل���م لل�رشكة امل�رصية

للتكرير.

 9ملي���ار جني���ه موزعة على الأن�شطة التى تق���وم بتنفيذها هذه ال�رشكات
ا�ستثم���ارات ن�ش���اط البح���ث والإنتـــــ���اج حوال���ى  3ملي���ار جني���ه  ،ون�شاط

التكري���ر والت�صنيـ���ع حوالى  4ملي���ار جنيه  ،ون�ش���اط النق���ل والت�سويـــــق

حوالى  2مليار جنيه .

• ج���ارى العمل عل���ى دخول م�رشوعات جديدة حي���ز الإنتاج بهدف تخفي�ض

المشروعات البتروليـة

• تعتم���د ا�سرتاتيجي���ة الف�ت�رة القادم���ة عل���ى �إدخ���ال م�رشوع���ات �إ�ضافي���ة

�أهم امل�رشوعات التى مت االنتهاء من تنفيذها

الكميات امل�ستوردة من البنزين مثل م�رشوع  CCRب�رشكة �أ�سيوط .

جدي���دة حيز الإنت���اج مثل م��ش�روع التك�س�ي�ر الهيدروجينى ب�رشك���ة �أنوبك

وم��ش�روع البحر الأحم���ر وم�رشوع التفحيم ب�رشك���ة ال�سوي�س حيث تعتمد
هذه امل�رشوعات اجلديدة عل���ى املازوت كتغذية لها لإنتاج منتجات ذات عائد
اقت�صادى �أكرب فى �ضوء زيادة �إنتاج الغاز الطبيعى و�إحالله حمل املازوت فى

حمطات الكهرباء.

االستهالك المحلى والنقل والتوزيع

• بلغ اال�ستهالك املحلى من املنتجات البرتولية والغـازات الطبيعية حوالى
6ر 71ملي���ون ط���ن (5ر 27مليون طن منتجات برتولية 1،ر 44مليون طن غازات

طبيعية) مقابل حوالى 8ر 76مليون طن خالل العام ال�سابق ( 31مليون طن
منتجات برتولية 8ر 45مليون طن غازات طبيعية ) بانخفا�ض فى اال�ستهالك

قدره 2ر 5مليون طن .

• واكب���ت عمليات النق���ل للخام واملنتجات التطور ال���ذى حدث فى جماالت
اال�ستهالك املحل���ى حيث بلغ �إجمالى الكميات املنقولة خالل العام كمية

5ر 86ملي���ون طن �ساهمت خطوط الأنابيب بنقل الن�سبة الأكرب منها حيث

مت م���ن خاللها نق���ل كميةحوالى  59ملي���ون طن من الزيت اخل���ام واملنتجات

فى جمال ت�سهيالت الإنتاج

• تنمي���ة منطق���ة جن���وب غ���رب بلطي���م ب�رشك���ة برتوبل م���ن خ�ل�ال �إن�شاء
الت�سهي�ل�ات الالزمة ال�ستيع���اب حوالى  500مليون قدم 3غاز يوميا ً وحفر 6
�آبار مبنطقة جنوب غرب بلطيم .

• �إن�شـــ���اء �شمندورة بحريـــ���ة جدي���دة ب�رشكــة ويبكو بطاق���ة مليون برميل
وخــ���ط �شحن بحرى قط���ر  36بو�صة2 /ر 8كم وذلك لزي���ادة طاقة منظومة

ال�شحن البحرى .

• تنمي���ة حق���ل �شمال غ���رب �أكتوب���ر ب�رشكة برتو�س�ل�ام ال�ستيع���اب الزيادة
املتوقعة من الزيت اخلام والتى تقدر بحوالى � 5آالف برميل يوميا ً .
• �إن�ش���اء خ���ط �أنابي���ب 10بو�صة  130 /ك���م ب�رشكة عجيبة للب�ت�رول لنقل

كمي���ات الزيت املنتج من حقول جنوب غ���رب مليحة واملقدرة بحوالى 7000
برميل يوميا ً �إلى حمطة معاجلة الزيت مبنطقة مليحة .
• تطوي���ر �أنظم���ة التحك���م بت�سهي�ل�ات منطقة ب���در 3-ب�رشكة ب���در الدين
ل�ضمان الت�شغيل الآمن للت�سهيالت ملدة  25عاما ً مقبلة .
• حف���ر � 7آب���ار ا�ستك�شافي���ة و  32بئ���را ً تنموي���ا ً مبناط���ق خمتلف���ة بال�رشكة

العامة للبرتول بهدف زيادة الإنتاج .

فى جمال التكرير والت�صنيع والنقل والت�سويق

بن�سب���ة 3ر %68م���ن �إجمالى املنقول ثم اللوارى الت���ى �ساهمت بنقل كميـة

• رف���ع كفاءة خطوط املنتجات بهدف تلبي���ة احتياجات ال�سوق املحلى من

ملي���ون ط���ن بن�سبـة  %9وتـ���م نقل كميـة حوال���ى 4ر 0مليون ط���ن عن طريق

من خالل �إن�شاء  3خطوط جديدة ب�رشكات �أنابيب البرتول والعامرية لتكرير

2ر19ملي���ون طـن بن�سبة � , %22أما عن الناقالت البحريـة فكـان ن�صيبها 8ر7

ال�سكك احلديدية .
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املنتجات البرتولية وكذا توفري احتياجات حمطات الكهرباء من املازوت وذلك
البرتول وال�سوي�س لت�صنيع البرتول وهى :

� -إزدواج خ���ط بوتاجاز ر�أ�س بكر  /ر�أ�س غارب � /أ�سيوط قطر  12بو�صة بطول

الب��ش�رى ف���ى جم���ال ال�سالمة م���ن خ�ل�ال برام���ج متخ�ص�صة بالتع���اون مع
ال�رشكاء الأجانب ف���ى مواقع عملهم داخل وخارج م�رص ،حيث يجرى حاليا ً

 -خط بنزين العامرية للبرتول � /رشكات الت�سويق قطر 12بو�صة بطول  12كم .

ف���ى جم���ال ال�سالمة ليكون���وا نواة لتحقي���ق �أف�ضل مع���دالت �أداء فى جمال

 خط مازوت و�سوالر ال�سخنة  /التبني قطر24بو�صة بطول  115كم . 160كم .

تنفي���ذ برنامج متخ�ص�ص لتنمية وتطوير مهارات الكوادر ال�شابة العاملني
ال�سالمة وال�صحة املهنية ب�رشكات قطاع البرتول خالل الفرتة املقبلة.

�إحالل وجتديد  4خطوط للمنتجات البرتولية ب�رشكة �أنابيب البرتول بهدف
املحافظ��ة على �شبك��ة خطوط املنتجات ورفع كفاءته��ا جتنبا ً حلدوث �أى

وجنح���ت الهيئ���ة امل�رصية العام���ة للبرتول ف���ى تقليل مع���دالت اخل�سائر فى

 -خط منتجات املحلة � /شاوة قطر  10بو�صة بطول  37كم .

الت���ى تنت���ج ع���ن املع���دات واملهم���ات  ،للح���د م���ن الآث���ار ال�ض���ارة للأن�شطة

�إختناقات بال�سوق املحلى خا�صة فى �شهور الذروة وهى كالتالى:
 -خط املازوت �أبوقري /خور�شيد قطر16بو�صة بطول  25كم.

 خط البوتاجاز �أبوقري /خور�شيد قطر 8بو�صة بطول  25كم . -خط املتكثفات �أبوقري /خور�شيد قطر 6بو�صة بطول  25كم

• �شـ���راء  5ناق�ل�ات بحريـ���ة لتمويـن ال�سفـ���ن ( ناقلتني ب�رشك���ة م�رص للبرتول

بحمول���ة  1620ط���ن  ،وناقلتني ب�رشك���ة التعاون للبرتول بحمول���ة  1620طن،
وناقلة بحمولة  800طن) .

• توريد  15وحدة متوين طائرات ب�رشكـة م�صـر للبتــرول .

• تطوي���ر  155حمطة متوين وخدمة ال�سي���ارات مبناطق اجلمهورية املختلفة
ل�ضمان توفري احتياجات ال�سوق املحلى وتالفى حدوث �أى اختناقات مبناطق

اجلمهورية ب�رشكتى م�رص للبرتول  /التعاون .

املن�ش����آت واملعدات وحماية البيئة  ،من خالل حتديد وتقييم م�صادر املخاطر

املختلفة على البيئة .

الموارد البشرية والتدريب

يحر����ص قط���اع الب�ت�رول عل���ى امل�ساهم���ة ف���ى تدري���ب العامل�ي�ن بالقط���اع

الك�سابه���م العاملني املهارات التى ت�ؤهلهم �إلى الإرتقاء وحتمل امل�سئوليات

ل�شغ���ل املنا�ص���ب القيادية و�إع���داد �أجيال م�ؤهل���ة ملواجهة التغ�ي�رات التى
حت���دث ف���ى النظ���م االقت�صادي���ة واالجتماعي���ة ومواكب���ة التط���ور العلم���ى

والتكنولوجى .وفى ظ���ل برنامج التطوير والتحديث فى قطاع البرتول الذى
ي�سته���دف تنمية امل���وارد الب�رشية ،يت���م الرتكيز على تنفي���ذ برامج تدريبية

متخ�ص�ص���ة لتح�س�ي�ن مهارات العامل�ي�ن بالقطاع �س���واء الإدارية والفنية
والعملية لتوفري القوى الب�رشية القادرة على املناف�سة عامليا ً وعلى ا�ستمرار

• م�شـ���روع �إحالل وتـجــديد نظــــام التحكـم الآلـــــى والـ  Soft Wareبـم�صنـع
ال���ـ  PVCم���ن خالل التغي�ي�ر �إلى نظ���ام � Digitalضمان���ا ً ال�ستمرارية ت�شغيل

ريادة قطاع البرتول .

• م�رشوع���ات البنية التحتي���ة للإحالل والتجديد لعنا��ص�ر ومهمات الإنتاج

بالقطـــــ���اع و 48411ف���ردا ً مبواق���ع العم���ل و�أجه���زة التدريب بالدول���ة و 203فردا ً

امل�صنع وعدم توقفه ب�رشك���ة البرتوكيماويات امل�رصية للحفاظ على البنية

الأ�سا�سية.

واملراف���ق  ،بالإ�ضاف���ة �إلى تطوير �أنظم���ة احلا�سب الآل���ى و�إن�شاءات خمتلفة
ب�رشكات القطاع العام .

• م�رشوع���ات الأمن ال�صناعى وحماية البيئة ومن �أهمها

وق���د �أ�سفر العام املالى املا�ضى ع���ن تدريب  103796من العامـليــ���ن بالهيـــئــــة
وال�شـــركــ���ات التــابعــــ���ة لهــ���ا بـــواقـــ���ع  40053فــــــ���ردا ً بـمـراكــــ���ز التـــــدريــــــ���ب
ب�أجهزة التدريب العاملية باخلارج و  11472فردا ً بالندوات وامل�ؤمترات املحلية و193
فـردا ً مب�ؤتـمـرات خــارج اجلمهوريـة و 3464فردا ً بدورات �إتقــان اللغــة الإجنليزية .

تدوير ومعاجلة املياه لتطبيق نظام ( )ZLDونظام الر�صد
امل�ستم���ر للملوث���ات على بح�ي�رة مريوط والر�ص���د الذاتى

امل�ستم���ر للملوثات املنبعثة من مداخ���ن الأفران وحتديث

�أنظم���ة الإطف���اء وذل���ك بتكلف���ة ا�ستثماري���ة حوال���ى
254مليون جنيه.

م�رشوعات �رشكات القطاع اال�ستثمارى

�إن�ش����اء جممع تك�س��ي�ر هيدروجينى متكام����ل للمازوت
مبنطق����ة م�سطرد بالقاهرة بال�رشك����ة امل�رصية للتكرير

بهدف �إنت����اج منتجات برتولية عالية اجلودة بطاقة 7ر4
ملي����ون ط����ن �سنوي����ا ً  ،وقد مت االنته����اء من امل���ش�روع فى
فرباير .2020

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئـة

تعم���ل الهيئ���ة امل�رصي���ة العام���ة للب�ت�رول عل���ى اتخ���اذ

�إج���راءات فعلية وخطوات جادة عل���ى �أر�ض الواقع لتعزيز

منظوم���ة ال�سالم���ة وال�صح���ة املهني���ة ف���ى �أن�شط���ة
وعملي���ات الب�ت�رول والغاز مبا ي�ضمن ا�ستم���رار وا�ستدامة

ه���ذه العمليات ب�أعلى درجات الأمان وال�سالمة للعاملني
والأ�ص���ول و�أنها تهدف من وراء ه���ذه الإجراءات �إلى تالفى

كاف���ة الأ�سب���اب امل�ؤث���رة عل���ى ال�سالم���ة واملت�سبب���ة فى
احلوادث ويتم حالي���ا ً الرتكيز على ت�أهيل وتدريب العن�رص
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أطلقت ش��ركة إيج��اس خالل ع��ام  2020/2019سياس��ة طموحة

امل�ضى قدما ً فى �إجراءات التوقيع النهائى لـ  9اتفاقيات �أخرى وحفر  18بئراً،

اإلنت��اج وتحقي��ق طفرة فى مش��روع توصيل الغ��از الطبيع��ى للمنازل

اتفاقية تخ�ضع لال�رشاف الكامل ل�رشكة �إيجا�س منهم  14اتفاقية مبراحل

لتحس�ين كف��اءة صناع��ة الغ��از الطبيع��ى فى مص��ر لزي��ادة معدالت

لي�صب���ح �إجمالى االتفاقيات ال�سارية  37اتفاقية حتى يولية 2020منها 26

وتحوي��ل الس��يارات للعمل بالغاز فض� ً
لا عن تأمني مص��ادر األمدادات

البح���ث واال�ستك�شاف  ,و  12اتفاقية مبراح���ل التنمية و  11اتفاقية موقعة

للسوق املحلى  ،وذلك بالرغم من تحديات جائحة كورونا التى تركت
آثارها على أنش��طة ش��ركات الب�ترول والغاز فى جميع أنح��اء العالم،
وذل��ك حتى يتس��نى لها تحقي��ق اس�تراتيجية قطاع البرتول بش��كل

م���ع الهيئة امل�رصية العامة للب�ت�رول حتت الإ�رشاف الفن���ى لإيجا�س (منها 8
مناطق بحرية و 3مناطق �أر�ضية) جميعهم مبراحل التنمية.

• مت توقي���ع عقدي���ن تنمية العق���د الأول لتنمية منطقة اب���ن يون�س ل�رشكة

�س���ى دراجون مبنطقة جنوب د�س���وق بدلتا النيل– والثان���ى عقد تنمية �رشق

أكث��ر أمانً��ا وفعالية وثق��ة وبتكاليف أق��ل ،وذلك من خالل تحس�ين

جن���وب �أبو النجا ل�رشكة دانة غاز مبنطقة �شم���ال ال�صاحلية الأر�ضية بدلتا

تكنولوجي��ا املعلوم��ات ومواكب��ة عملي��ات التح��ول الرقم��ى لضم��ان

• مت االنته���اء م���ن حفر  12بئ���را ً ا�ستك�شافية بالبح���ر املتو�سط ودلتا النيل

آلي��ات التنفي��ذ بش��كل مس��تمر ع��ن طري��ق التوس��ع فى اس��تخدام

النيل .

تحقيق النتائج املرجوة .

نت���ج عنها  7اكت�شافات �أ�ضافت حوال���ى 3ر 1تريليون قدم مكعب غاز  ،كما

أهم نتائج األعمال خالل عام 2020/2019

االكت�شاف���ات  23ك�شف���ا ً ب�إجمالى �إنتاج م�ض���اف 26ر 3تريليون قدم مكعب

االتفاقيات والبحث واال�ستك�شاف

مت حتقي���ق  16اكت�شافا ً ف���ى ال�صحراء الغربية وعلية لي�صب���ح �إجمالى عدد
غ���از  ،كما مت تنفيذ م�سح �سيزم���ى ثالثى الأبعاد مب�ساحة 321كم 2ل�رشكة

دانة غاز مبنطقة التزام �شمال العري�ش البحرية بالبحر املتو�سط .

• �أ�س���فرت ا�س�ت�راتيجية قطاع البرتول ع���ن جذب ا�س���تثمارات جديدة ودخول

م�رشوع �إن�شاء نظم املعلومات اجلغرافية بال�رشكة ()GIS

ف���ى م�رص لأول م���رة  ،حيث جنحت ال�رشك���ة القاب�ضة للغ���ازات الطبيعية فى

نظ���م �إدارة البيان���ات حق���ق فريق عمل نظ���م املعلوم���ات اجلغرافية GIS

�رشكتى اك�س���ون موبيل و�ش���يفرون للعم���ل فى جمال البحث واال�ستك�ش���اف

توقيع  5اتفاقيات للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعى وحفر  20بئرا ً  ،وجارى
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فى �إطار �سعى وزارة البرتول والرثوة املعدنية لتطبيق �أحدث تكنولوجيات
بال�رشك���ة العدي���د من الإجن���ازات خالل املرحل���ة الأولى من امل��ش�روع والتى

ت�ضمن���ت �إعداد قاع���دة بيانات جغرافي���ة مركزية و�إن�ش���اء مركز خارجى

اال�ستهالك املحلى من الغاز الطبيعى

ومعرف���ة البيانات املتوفرة لكل منطقة وجارى حاليا ً التح�ضري للمرحلة

املا�ض���ى حوال���ى  5754ملي���ون ق���دم مكعب يومي���ا ً  ،وبلغ ع���دد حمطات

خا����ص به���ا يتي���ح للم�ستثم���ر حتدي���د املناط���ق املطروح���ة ف���ى املزايدات
الثانية من امل�رشوع .

بل���غ متو�سط اال�ستهالك املحل���ى جلميع القطاعات خ�ل�ال العام املالى
الكهرب���اء املرتبط���ة بال�شبكة القومي���ة  60حمط���ة ب�إجمالى متو�سط

ا�ستهالك حوال���ى 6ر 3477مليون قدم مكعب يوميا ً بن�سبة حوالى %60

�إنتاج الغاز الطبيعى

م���ن �إجمال���ى اال�ستهالك املحلى ،كم���ا يتم ت�شغيل جمي���ع القطاعات

• مت تنفي���ذ  7م�رشوع���ات جدي���دة وا�ستكم���ال  4م�رشوع���ات وو�ضعه���ا على

ال�صناعية بالكمي���ات التعاقدية حيث بلغ �إجمالى متو�سط ا�ستهالك

 1573مليون قدم مكعب غاز بالإ�ضافة �إلى  18910برميل متكثفات يوميا ً .

م���ن �إجمالى اال�سته�ل�اك املحلى  ،وي�ستهلك قط���اع البرتول وم�شتقات

و�ض���ع  39بئرا ً عل���ى خريطة الإنت���اج ( 31بئرا ً جديدا ً م���ن م�رشوعات التنمية

�إجمال���ى اال�ستهالك املحلى وي�شمل (معام���ل التكرير والبرتوكيماويات

خريط���ة الإنتاج با�ستثمارات حوالى 1ر 1مليار دوالر مبعدل �إنتاج �أولى حوالى

• بل���غ �إجمالى �إنت���اج الغاز املباع حوالى 23ر 2تريلي���ون قدم مكعب غاز ،ومت

بالإ�ضافة �إلى � 8آبار تنموية) .

م�رشوعات تدعيم ال�شبكة القومية للغاز الطبيعى

قط���اع ال�صناعة 9ر 1308مليون قدم مكع���ب يوميا ً بن�سبة حوالى %23
الغ���از حوال���ى 4ر 639مليون قدم مكع���ب يوميا ً بن�سب���ة حوالى  %11من

وامليثان���ول وم�صان���ع م�شتقات الغ���از)  ،وفيم���ا يتعلق بقطاع���ى املنازل
ومتوين ال�سيارات فيعترب هذا القطاع من القطاعات التى حتظى باهتمام

الدول���ة حيث يبذل قطاع الب�ت�رول �أق�صى جهد لتو�صيل الغاز الطبيعى

مت خ�ل�ال ع���ام  2020/2019االنتهاء من تنفيذ  3م�رشوعات خلطوط نقل الغاز

لأك�ب�ر ع���دد من الوح���دات ال�سكني���ة وذلك لتوف�ي�ر ا�سته�ل�اك البوتاجاز

القومي���ة وا�ستكم���ال تغذي���ة حمط���ات الكهرب���اء وكذل���ك تغذي���ة العمالء

وذلك بالتو�سع فى �إن�شاء حمطات جديدة ومراكز حتويل ال�سيارات وذلك

ذات ال�ضغ���ط العالى ب�إجمالى �أطوال حوالى  93كيلومرتا ً لتدعيم ال�شبكة
ال�صناعيني ،ومن امل�رشوعات القومية التى مت االنتهاء منها خط الوا�سطى/

بن���ى �سويف (املرحلة الأولى) بطول  65كم -قط���ر  »42وم�رشوع ازدواج خط
�إدك���و � /أب���و حم�ص بطول  28كم وقطر  »42بالإ�ضافة �إلى م�رشوع ت�أهيل عرب
�سيناء (مرحلتني) قطر .»36

بدعم حتويل ال�سيارات للعمل بالغاز الطبيعى بدال ً من البنزين وال�سوالر
لتخفي���ف العبء عل���ى الدولة ،وميث���ل ا�ستهالك قطاعى املن���ازل ومتوين

ال�سيارات حوالى  %6من �إجمالى اال�ستهالك املحلى.

ت�صدير الغاز الطبيعى وامل�سال

بلغ���ت كمي���ة الغ���از الطبيعى املُ�ص���در للأردن ع�ب�ر خط الغ���از العربى خالل

�أن�شطة تو�صيل الغاز الطبيعى للمحافظات

ع���ام  2020/2019حوال���ى 9ر 33بليون ق���دم مكعب  ،وذلك وفق���ا ً للتعاقدات

�إن املحف���زات التى وفرتها الدولة امل�رصية للم��ش�روع القومى لتو�صيل الغاز

م�صن���ع الإ�سال���ة ب�إدكو حوالى 120بليون قدم مكع���ب (غاز طبيعى مكافئ

قيا�سي���ة تتج���اوز املليون وحدة �سنوي���اً .حيث مت تو�صيل الغ���از حلوالى 07ر1

املربم���ة وبرنامج ال�شحن ال�سنوى  ،بلغ �إجمالى الربوبان التجارى املُ�صدر من

تو�صيل الغاز الطبيعى للمنازل

الطبيع���ى للمن���ازل �أعطته زخما ً ودفع���ات قوية لتحقيق مع���دالت تو�صيل

ملي���ون وحدة �سكنية لي�صل �إجمال���ى ما مت تو�صيله منذ بدء الن�شاط حتى

نهاي���ة الع���ام املال���ى حوالى 15ر 11ملي���ون وحدة �سكنية  ،كم���ا مت حتويل 54

م�صنعا ً للعمل بالغاز لي�صل �إجمالى العمالء ال�صناعيني  2585م�ستهلكا ً
ً
عمي�ل�ا جتاري���ا ً (ت�شم���ل  428خمبزا ً خ�ل�ال العام)
�صناعي���ا ً  ،وتو�صي���ل 1820

لي�صل الإجمالى  22437عميال ً جتاريا ً (ت�شمل  8421خمبزا ً ) منذ بدء الن�شاط

حت���ى نهاية يوني���ه  2020مبختلف املحافظات  ،مما ي�سهم فى توفري وتر�شيد

ا�ستهالك الوقود ال�سائل واحلفاظ على البيئة ،وذلك من خالل �رشكات توزيع

وت�سويق الغاز الطبيعى .

املربم���ة واحتياجات اجلان���ب الأردنى  ،وبلغت كمية الغ���از امل�سال املُ�صدر من
للغاز امل�سال امل�صدر) من خالل � 33شحنة غاز م�سال ،وذلك وفقا ً للتعاقدات
جمم���ع غازات ال�صح���راء الغربية (جا�سك���و) وال�رشكة امل�رصي���ة البحرينية

مل�شتقات الغاز حوالى � 271ألف طن من خالل � 83شحنة بروبان.

ا�ستهالك القطاعات املختلفة من الغاز الطبيعى 2020/2019
البرتول وامل�شتقات
1ر٪11

الكهرباء 4ر٪60

ال�صناعة 8ر٪22

حتويل ومتوين ال�سيارات للعمل بالغاز

�أم���ا فى جمال ا�ستخ���دام الغاز الطبيع���ى امل�ضغوط لل�سي���ارات فقد �شهد
العام املالى املا�ضى طفرة فى حتويل ال�سيارات للعمل بالغاز الطبيعى حيث
مت حتويل � 42292سيارة لي�صل عدد ال�سيارات املحولة منذ بدء الن�شاط حتى
يونيو  2020حلوالى � 318260سيارة ،مت حتويلها من خالل  78مركز حتويل ،ويتم

متوينه���ا من خالل  206حمطة متوين مبختلف املحافظات ،وقد مت خالل العام
�إن�شاء  19حمطة متوين �سيارات و 7مراكز لتحويل ال�سيارات للعمل بالغاز.

) (CNGمنازل
7ر٪5

العنوان  ٨٥ :طريق الن�رص  -املنطقة الأولى  -مدينة ن�رص  -القاهرة .
فاك�س ٢٤٠٥٥٨٧٦ :

تليفون ٢٤٠٥٥٨٤٨ - ٢٤٠٥٥٨٦٦ :

�ص  .ب  8064 :مدينة ن�رص ١١٣٧١
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جـنـوب الوادى 2020
خطوات فعلية الستغالل ثروات البحر األحمر
تزامن ًا مع احتف � � ��االت وزارة البترول والثروة المعدنية بالعيد القومى الخامس واألربعين
وق � � ��ع المهندس ط � � ��ارق المال وزير البترول والث � � ��روة المعدنية أول اتفاقي � � ��ة التزام بالمياه
االقتصادية بالبحر األحمر بين ش � � ��ركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول وش � � ��ركة
شيفرون العالمية العمالقة كأول خطوة حقيقية الستكشاف البترول بالبحر األحمر بعد
م � � ��ا يقرب من أربعة عقود ،وتأتى االتفاقية المبرمة ضم � � ��ن ثالثة اتفاقيات التزام للبحث
ع � � ��ن البترول واس � � ��تغالله أقرها مجلس الن � � ��واب خالل يوليه  2020وتم نش � � ��رها بالجريدة
الرسمية ،وتعد االتفـاقيـات الثالث إنجـاز ًا جديـد ًا لقطـاع البترول الستثمار توقيع اتفاقية
ترس � � ��يم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية الس � � ��عودية والتى
قامت على أثرها ش � � ��ركة جنوب بتنفيذ مشروعها المشترك لتجميع بيانات جيوفيزيقية
بالبحر األحمر مع شركة ش � � ��لمبرجير األمريكية وقد تم اإلسراع بتنفيذ المرحلة األولى
بتجمي � � ��ع بيانات س � � ��يزمية ثنائية األبعاد بأط � � ��وال زادت عن  10آالف كم  ،والتى ش � � ��جعت
ش � � ��ركــات البحث الـعالمية على المش � � ��اركة بالمزايدة العالمية األولى بالبحر األحمر لعام
 ،2019وفى ضوء نجـاح المرحلة األولى من المشروع المشترك بالبحر األحمر تقوم شركة
جنوب باإلعداد للمرحلة الثانية والتى تتضمن مس � � ��ح سيزمى ثالثى األبعاد بدأ اإلعداد
له ووضع المواصفـات الفنية طبقـ ًا ألحدث تقنيـات مس � � ��تخدمة تمهـيد ًا للترويـج لها بين
شركات البحث.

ولعل نجاح ش � � ��ركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول فى مش � � ��روعها بالـبــــحر
األحمـــر كان دافع ًا لها باإلس � � �ـراع فى تنفيـــــذ المرحـــلة األولى من المشـــروع المشترك
بالمنـــاطق البرية بجنـــوب مصر مع شــركة تى جى اس اإلنجليزية  ،وتغطى المرحلة
األول � � ��ى قط � � ��اع حورس الذى تمتد مس � � ��احته لتغطى 113ألف كم 2حي � � ��ث تم تنفيذها
بواس � � ��طة شركة ايه بى أى اإلنجليزية ( ،)ABIالكتساب بيانات مغناطيسية وتثاقلية
باس � � ��تخدام أح � � ��دث تقنيات فى العالم لتس � � ��جيل المجــ � � ��ال الكــام � � ��ل التثــاقلى والتى
أدخلت تحس � � ��ينات مؤخر ًا لتعرف باس � � ��م  EFTGوقد بدأ اكتساب البيانات منتصف
يولي � � ��و  2020وتم االنتهــاء منها فى منتصف أكتوبر  ،2020هذا وقد أظهرت المعـالجة
األولية مؤش � � ��رات إيجابية ودالالت محتملة لتواجد أنظم � � ��ة بترولية بتلك المنطقة
الت � � ��ى تعد م � � ��ن األحواض البكر وجــ � � ��ارى العمل عل � � ��ى المعـالجة النهـائي � � ��ة للبيـانـات
وتسويقهـا تمهيد ًا لطرحها فى مزايدة مستقبلية.

كما شهدت أنشطة الحفر االستكشافى بمناطق البحث وحقول اإلنتاج الحالية استمرار ًا لوتيرتها المعهودة بالرغم من اإلجراءات االحترازية المصاحبة لمكافحة جائحة
كورونا ،حيث تم تحقيق كش � � ��فين جديدين بحقول ش � � ��ركات جيس � � ��وم وطويلة وحقول عش المالحة ليتم وضعها على اإلنتاج وقد أسهما فى رفع معدالت اإلنتاج اليومية لما
يزيد عن .%22
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إنتاج جنوب الوادى

بلغ إجمالى اإلنتاج من الزيت الخام خالل العام المالى  2020/2019لش � � ��ركات جنوب (كوم أمبو ،بترومالحة ،رحمى  ،ملك) حوالى  696ألف برميل بمتوس � � ��ط إنتاج يومى
 1900برميل زيت يومي ًا باإلضافة إلى  2586برمي ًال من المتكثفـات و  499طن ًا من الغــاز المسال و275مليون قدم مكعب من الغاز المباع.

إنتاج الشركات المشتركة (تحت إشراف جنوب)

بلغ إجمالى اإلنتاج من الزيت الخام خالل العام للش � � ��ركات المشتركة تحت إشراف
جن � � ��وب ( بتروأمي � � ��ر ،بتروصفوة ،عش المالحة ،بتروجلف مص � � ��ر ،زيتكو ،بتروكريم،
بترونفرتيت � � ��ى  ،مجاوي � � ��ش  ،بتروزيـــت  ،وادى الس� � � �هـــل ) حوالـــ � � ��ى 6ر 7مليون برميــل
بمتوسط إنتـــاج يــــومى 7ر 20ألف برميل زيت يـــــومي ًا باإلضـــــافة إلى  19132برميـــ ً
ال
من المتكثفــــات و  3753طن ًا من الغــــاز المســــال و  2085مليون قدم مكعب من الغاز
المباع.

التكرير والتصنيع

بالتنس � � �يـق م � � ��ع الهيئ � � ��ة المصرية العام � � ��ة للبتـــرول ،تـ � � ��م تكريـــر 3ر 3ملي � � ��ون طن خام
بمعمل أس � � ��يوط وبنسبة 4ر %80من المخطط خالل العام س � � ��اهمــت فى تغطية جانب
من احتيـــاجـــات محـــافظات جنــوب الوادى ( أس � � �يــوط ،س � � ��وهـــاج ،قنـــا ،األقصــر ،أســـوان
والوادى الجديد) من المنتجــات البترولية  ،خاصة البنزين والسوالر والمازوت.

شركة النيل لتسويق البترول

قامت ش � � ��ركة النيــل لتس � � ��ويق البترول ،إحدى الش � � ��ركات التابعة لش � � ��ركة جنوب الوادى
القابضة للبترول ،منذ عام  2006بإقامة وتشغيل  69محطة تموين وخدمـة متكاملة للسيــارات منها محطتان جديدتان تم تشغيلهما خالل العام .
وتم إمداد كبار العمالء باحتياجاتهم من المنتجات البترولية بصفة منتظمة ،حيث بلغت نس � � ��بة إمداد المازوت  %86من احتياجات كبار العمالء بمحافظات جنوب الوادى،
وتقوم شركة النيل بتموين الطائرات بمطارات أسيوط وسوهاج والعلمين.

مشروعات الشركات التابعة
شركة بتروجلف
• مش � � ��روع إنش � � ��اء المنصة البحرية الجدي � � ��دة لتنمية منطقة حقول  GNNبش � � ��ركة
بتروجل � � ��ف بتكلف � � ��ة تقديرية  70مليون دوالر وت � � ��م إدراج 5ر 16ملي � � ��ون دوالر فى موازنة
الع � � ��ام المالى الحالى  2021/2020لعمل التصميمات األولـية والدراس � � ��ات الجيوتقنيـة
والجيوفيزيقي � � ��ة للتربة .وكـــــذلك التصميمات الهندس � � ��ية التفصيلي � � ��ة تمهيد ًا لطرح
مناقصة لتسهيالت اإلنتاج المبكر.
• مش� � � �ــروع اس � � ��تبــدال الش� � � �عـــلة القديمــ � � ��ة بأخرى جدي � � ��دة به � � ��دف المحافظة على
التش � � ��غيــل اآلمن بالمحطة المركــزية جيســوم س � � ��تار وذلك بتكلفة تقديرية حوالى
 150ألف دوالر.

شركة زيتكو
مش � � ��روع إنشـــاء مستودع خـــام بسعة  5000برميل لشركة رحمى للبتـــرول بهدف
زيـــــــادة الس � � �عــــة التخزينية االس � � �تـــراتيجيـــة واس � � ��تقبـــــال خــام ش � � ��ركة رحمى ،
حيـــــث تــــم االنتهــــــــاء من أعمـــــال الدراس � � �ـــــات الهندس � � �يـــة وش � � �ـــــــراء الخـــامــــات
والمهمــــ � � ��ات ،كما تــــ � � ��م االنتهــــاء من القـــاعدة الخرس � � ��انية وجــارى اس � � ��تكمـــال
األعمــــال الميــــكانيكية.

شركة عش المالحة
مش � � ��روع تطوير محطة الكهربــــاء الرئيسية بش � � ��ركة عش المالحة بهدف تطوير شبكة
التوزيع لحقول الشركة نتيجة زيادة األحمال الكهربية ولضمان استمرارية التشغيل.
شركة زيتكو  -سوكو
مش � � ��روع خط الربط االس � � ��تراتيجى بقطر 30بوص � � ��ة بطول  6كم الواص � � ��ل بين خطى
ش � � ��مندورتى الش � � ��حن البحرى  SBMالخاصة بش � � ��ركتى س � � ��وكو وزيتكو لتس � � ��هيل نقل
وش � � ��حن الزيت الخام ،واضافة الق � � ��درة على المناورة بمنطقة جبــ � � ��ل الزيــت  ،حيث تم
تشغيل الخط وبدء عملية شحن الزيت الخام فى يناير .2020
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مشروعات االستفادة من غازات الشعلة وغازات الرفع الصناعى
مشروعات تم تنفيذها
• تم االس � � ��تفادة من  9مليون قدم مكعب غاز يومي ًا بشركتـى بتروكريم وبتروأمير
الستخالص المتكثفات والغاز المباع وغاز البوتاجاز.
• تم االستفــــادة من  0.6مليــون قـدم مكعـب غاز يومي ًا بنظام  BOOبشركة عش
المالحة لتوليد الطاقة الكهربية واستخالص المتكثفات .
مشروعات قيد الدراسة
• جــــارى العمل على دراســــــة االستخـــــدام األمـثل لغازات الشـعلة بشركة مجـــاويش
والتى تقدر بحوالى مليون قدم مكعب غاز يومي ًا واس � � ��تغـاللها لتحقيق االستفادة
القصوى منها.
• جارى عمل دراس � � ��ة لنقل غازات الشعـلة من المنصات البحرية بشركة زيتكو إلى
تسهيــالت شركة سوكو والتى تقدر بحوالى  7مليون قدم مكعب غاز يومي ًا.

حتسني كفاءة استخدام الطاقة

مشروعات جارى تنفيذها
جـــــارى دراس � � �ــة تنفــــيذ مشــروع االس � � ��تفـــادة من غازات الشعلة بشــركة «بتروزيـــــــت»
والتى تقــدر بحـــوالى 6ر 0مليون قـــدم مكعب غاز يومي ًا  ،وكذلك استغـــالل غــــازات
الرف � � ��ع الصنـــاع � � ��ى التى تقـــ � � ��در بحــــوالى 5ر 3مليون قدم مكعب غ � � ��از يومي ًا ،حيث
جارى عمل الدراسات الفنية لالس � � ��تفــادة من هذه الغـــازات لتنفيذ المشـروع على
مرحلتين كاآلتى:
المرحل � � ��ة األول � � ��ى :تدفي � � ��ع غ � � ��از الش � � ��علة إل � � ��ى ش � � ��ركة «جابك � � ��و للحص � � ��ول عل � � ��ى مش � � ��تقات
تق � � ��در بحوال � � ��ى  5ط � � ��ن بوتاج � � ��از يومي � � � ًا  ،و 20برمي � � ��ل متكثفات غاز مب � � ��اع يومي ًا.
المرحل � � ��ة الثاني � � ��ة :تدفي � � ��ع غ � � ��ازات الرفع الصناع � � ��ى إلى جابك � � ��و للحصول على
مشتقات (بوتاجاز ومتكثفات وغاز مباع) .ومن المخطط تنفيذ المشروع
بنظام .BOO

وفى إطار الخطة االس � � ��تراتيجية للدولة بش � � ��أن توفير الطاقة الكهربية من الطاقة الجديدة والمتجددة وزيادة العائد االقتصادى وحماية البيئة بما يتماش � � ��ى مع رؤية مصر
 2030التى تس � � ��تهدف توليد ( )%20من الكهرباء من خالل مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة .تم توقيع مذكرة تفاهم ثالثية بين ش � � ��ركة جنوب الوادى المصرية القابضة
للبترول وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية لدراسة توليد الطاقة الكهربية من الطاقة الحرارية الكامنة فى باطن األرض
( )Geothermal Energyوعمل دراسة جدوى فنية واقتصادية لتنفيذ أول محطة لتوليد الكهرباء فى مصرمن طاقة حرارة باطن األرض.
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خط غاز الصعيد
تحقيق ًا للخطط االس � � ��تراتيجية للدولة بضرورة تنمية محافظات جنوب مصر فقد تم إنش � � ��اء وتشغيل خط غاز الصعيد فى ديسمبر  2009لنقل الغاز الطبيعى من منطقة
دهشور فى الشمال إلى محافظة أسوان فى الجنوب ،ولتوفير االحتياجات المستقبلية من كميات الغاز الطبيعى المطلوبة لدفع القطاع الصناعى بجنوب مصر ،تم إنشاء
محطة ضغط للغاز بمنطقة دهشور لضمان ضخ كمية من الغاز ال تقل عن 5ر 27مليون متر مكعب يومي ًا ،وإعما ًال لما ورد بالعقد المبرم وملحقاته بين شركة جنوب وشركة
إيجاس ،تقوم شركة جنوب بالتنسيق مع شركة جاسكو فيما يلى :
تــــامي��ن خــ��ط الغـــــ��از :يت � � ��م المرور على خط الغاز واإلش � � ��راف عل � � ��ى أعمال تأمينه بصف � � ��ة دورية ،حيث تم إزالة لحوال � � ��ى  %31من إجمالى التعدي � � ��ات على حرم الخط
وذلك لتأمين الخط ضد األخطار المؤثرة على العمر االفتراضى له وسالمة المواطنين القاطنين بجوار الخط.
الصيــــــانة الدوريـــــة :مراجعة واعتماد خطط وبرامج الصيانة الوقائية الدورية لش � � ��ركة جاس � � ��كو الخاصة بخطوط نقل الغاز الطبيعى ضغط ( )7إلى  70بار (خط غاز
الجنوب وفروعه) واإلشراف على تنفيذ أعمال الصيانة الشهرية طبق ًا للمواصفات واألكواد العالمية.
التفتيش الهندس��ى :القيام بأعمال التفتيش الهندس � � ��ى على خطوط الصلب شاملة (غرف المأخذ  -المحابس– أعمال الحماية الكاثودية) وذلك باإلشراف على إجراء
االختبارات الالزمة مثل اختبار التسريب وحالة الدهانات وقياس جهد الحماية الكاثودية و ....إلخ لخط الغــاز وغرفه وكافة ملحقاته ،وتم االنتهـاء من تصحيح
 %74من إجمــالى المالحظــات التى تم تسجيلها بالموقع من ممثلى شركة جنوب الوادى أثناء إجراء االختبـارات.


مشروعات توصيل الغاز الطبيعى لمحافظات الصعيد
قــام � � ��ت جنوب خــ �ل ��ال عــ � � ��ام  2020/2019باإلش � � �ــراف ومتــابعــة خطــ � � ��ة توصيل الغاز
الطبيعى لمحافظات الصعيد حيث تم توصيل الغاز الطبيعى لحــوالى ملــيون و 336
ألف عميــــل منزلى و 12عميـــل صناعى و 1382عميل تجارى منذ بدء النشاط وحتى
 2020/6/30وذل � � ��ك بمحـــافظ � � ��ات جنــــ � � ��وب الــــــــوادى وذلك باإلضـــاف � � ��ة إلى المنــــاطق
الصنـــاعية والتجارية ومن المستهـــدف توصيـل الغاز الطبيعى إلى حوالى  124ألف
وحدة سكنية بمحــافظات الصعـــــيد خالل العــام المالى  2021/2020فض ًال عن عمالء
النشاط الصناعى والتجارى.
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تش��هد صناع��ة البرتوكيماوي��ات ف��ى مص��ر ف��ى
اآلون��ة األخرية اهتمام�� ًا غري مس��بوق لكونها إحدى
الدعائ��م األساس��ية لالقتص��اد القوم��ى  ،ل��ذا قامت
ش��ركة إيكم باتخ��اذ العديد من الخط��وات لتحديث
خطته��ا للنه��وض به��ذه الصناع��ة اإلس�تراتيجية فى ظل
االكتش��افات الواعدة التى عززت مرك��ز مصر على الخريطة
اإلقليمي��ة والعاملية للطاقة ،ودفعت خطاها نحو تحقيق االكتفاء
الذات��ى م��ن الغاز الطبيع��ى  ،وتلبي��ة احتياجات القطاع��ات الصناعية
الحيوية.
وق��د أثمرت جهود الش��ركة ع��ن مضاعفة إنت��اج قطاع البرتول م��ن املنتجات
البرتوكيماوي��ة م��ن  600أل��ف ط��ن س��نوي ًا ع��ام  2002إىل ٢ر ٤ملي��ون ط��ن خالل
ع��ام  ،2020/2019كم��ا توج��ت الش��ركة جهوده��ا بإقام��ة العدي��د من املش��روعات
البرتوكيماوي��ة ووضعه��ا عل��ى خريطة اإلنتاج خ�لال العقدي��ن املاضي�ين ،باإلضافة إىل
التنس��يق الدائم مع ه��ذه الكيانات وتقديم س��بل الدعم الفنى لتحقي��ق خططها اإلنتاجية،
وتعزيز قدرة منتجاتها على املنافسة إقليمي ًا وعاملي ًا.

فى �إطار توجه الدولة نح���و بناء كيانات اقت�صادية

وفى ال�س���ياق ذاته ،تقوم ال�رشكة القاب�ض���ة حاليا ً بالإعداد لتنفيذ م�رشوع

اجلدي���دة اجل���ارى �إقامته���ا ف���ى خمتل���ف �أنح���اء م��ص�ر،

اجلديدة با�س���تثمارات تقدر بنحو ٥ر ٧مليار دوالر ،ويهدف امل�رشوع �إلى �إنتاج

حتق���ق التنمي���ة امل�س���تدامة باملجتمع���ات العمرانية

وا�س���تكماال ً ال�س�ت�راتيجية قط���اع الب�ت�رول نح���و تعظي���م

القيم���ة امل�ضاف���ة لل�ث�روات البرتولي���ة لزي���ادة ال�ص���ادرات ،توا�صل

القاب�ض���ة للبرتوكيم���اوات جهوده���ا لتنمي���ة م�رشوع جمم���ع التكرير

والبرتوكيماوي���ات باملنطقة االقت�ص���ادية مبح���ور قناة ال�س���وي�س ،بتكلفة

ا�س���تثمارية تقديرية  ٧مليار دوالر .وبطاقة ت�ص���ميمية نحو ٣ر ٢مليون طن

�س���نويا ً من املنتجات البرتوكيماوية� ،إ�ض���افة �إلى 5ر 1مليون طن �سنويا ً من
املنتجات البرتولية ،وذلك اعتمادا ً على نحو  4مليون طن �س���نويا ً من الزيت

اخلام امل�ستورد ،لتلبية جزء من االحتياجات املحلية وت�صدير الفائ�ض.
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جمم���ع التكري���ر والبرتوكيماوي���ات باملنطق���ة ال�ص���ناعية مبدين���ة العلمني
5ر 1مليون طن �س���نويا ً من املنتجات البرتوكيماوية املتخ�ص�ص���ة بالإ�ضافة

�إلى � 850ألف طن �سنويا ً من املنتجات البرتولية اعتمادا ً على جزء من ح�صة

ال�رشيك الأجنبى من خام ال�صحراء الغربية .

أهم نتائج األعمال
• �ش���هد م�رشوع �رشكة ال�س���وي�س مل�ش���تقات امليثانول تقدم���ا ً فى الأعمال

خالل عام  .2020/2019ويهدف �إلى �إنتاج � 140ألف طن �س���نويا ً من منتجات
م�ش���تقات امليثان���ول اعتم���ادا ً عل���ى امليثانول املنت���ج ب�رشك���ة �إمييثانك�س،

واليوري���ا املنتج���ة ب�رشك���ة موبك���و ،وال�ص���ودا الكاوي���ة املنتج���ة ب�رشك���ة

البرتوكيماويات امل�رصية ،وتقدر التكلفة اال�س���تثمارية للم�رشوع بنحو 119
مليون دوالر.

•

مت ت�أ�س���ي�س �رشكة تكنولوجيا الأخ�ش���اب  WOTECHوالتى تُعد تتويجا ً

جديدا ً جلهود ال�رشكة ،وذلك لإنتاج � 205ألف مرت مكعب �س���نويا ً من الألواح

اخل�شبية متو�سطة الكثافة ( )MDFاعتمادا ً على نحو � 250ألف طن �سنويا ً

من ق�ش الأرز ،بتكلفة  217مليون يورو ،وي�س���اهم فى امل�رشوع قطاع البرتول
بن�س���بة  %100وميثل���ه كل من ال�رشك���ة امل�رصية القاب�ض���ة للبرتوكيماويات

والهيئة امل�رصية العامة للبرتول و�رشكتى برتوجت و�س���يدبك .ويُعد امل�رشوع
الأول م���ن نوع���ه فى م��ص�ر ،والثانى عاملي���اً ،كما يمُ ث���ل �أحد احلل���ول املبتكرة
لتحوي���ل ق����ش الأرز با�س���تخدام طرق علمية متط���ورة �ص���ديقة للبيئة �إلى

منتج ذو قيمة اقت�ص���ادية عالي���ة تعتمد عليه �ص���ناعات تكميلية عديدة
كالأثاث املنزلى ،والديكورات ،واملطابخ.

كعلف حيوانى ،وثانى �أك�س���يد الكربون لت�س���ويقه �إل���ى �رشكات امل�رشوبات

الغازي���ة �أو ا�س���تخدامه ف���ى م�رشوع���ات البرتوكيماوي���ات .وتق���در التكلفة
اال�ستثمارية للم�رشوع بنحو  ١١٢مليون دوالر.

حتقيق���ا ً ال�س�ت�راتيجية وزارة الب�ت�رول بتحوي���ل م��ص�ر �إل���ى مرك���ز �إقليمى

• م�رشوع �إنتاج كربونات ال�ص���وديوم (ال�صودا ا�ش) ويهدف �إلى زيادة القيمة

اللوجي�س���تية للبرتوكيماوي���ات ( )PLSالذى يهدف �إلى �إن�ش���اء ت�س���هيالت

واحلج���ر اجلريى با�س���تثمارات تقديرية  ٤٢٠مليون دوالر ،وبطاقة ت�ص���ميمية

•

لتج���ارة وتداول الطاقة  ،جارى حالي���ا ً �أعمال تنمية م�رشوع �رشكة اخلدمات

بحري���ة وم�س���تودعات لتداول وتخزين ونقل كميات ت�ص���ل �إلى  8مليون طن

�س���نويا ً من امل���واد البرتولي���ة والغاز الطبيعى وم�ش���تقاته ع�ل�اوة على املواد

البرتوكيماوية ،بالإ�ض���افة �إلى درا�سة �إن�شاء منطقة لتموين ال�سفن  ،ويعد
ت�أ�س���ي�س �رشك���ة �إدارة امل�رشوع بعد ا�س���تحواذ ال�رشكة القاب�ض���ة و�رشكتى
�س���يدبك و�إيثيدك���و على �رشكة �س���ولفاى (�س���ابقاً) �أحد الق���رارات اجلريئة

الداعمة ل�صناعة البرتوكيماويات.

امل�ض���افة للم�ص���ادر الطبيعية املتوفرة ف���ى م�رص واملتمثلة ف���ى خام امللح
� ٦٠٠ألف طن �سنويا ً و� ٢٠ألف طن �سنويا ً من مادة بيكربونات ال�صوديوم و٥٠
�ألف طن �س���نويا ً من مادة �سليكات ال�صوديوم .وتدخل مادة ال�صودا ا�ش فى

العديد من ال�صناعات كالزجاج واملنظفات والكيماويات.

• م��ش�روع �إنت���اج م���ادة امليالمني بطاق���ة � 60ألف طن �س���نويا ً اعتم���ادا ً على
حمل���ول اليوري���ا املنتجة حمليا ً ب�رشك���ة موبكو ،وميثل منت���ج امليالمني نواة

ل�ص���ناعة الراتنجات التى ت�ستخدم كمواد ال�صقة فى �إنتاج �أنواع معينة

• ج���ارى حالي���ا ً درا�س���ة جمموعة م���ن امل�رشوع���ات وتنميتها با�س���تثمارات

م���ن �أخ�ش���اب  MDFوف���ى �إنت���اج الرقائ���ق ال�س���طحية ( ،)Laminateوتبل���غ

البرتوكيماوي���ة املتنوع���ة ،لتلبي���ة احتياج���ات ال�ص���ناعات التحويلي���ة

وفى �ضوء ما �سبق ،ت�س���عى ال�رشكة القاب�ضة للبرتوكيماويات ال�ستكمال

تقديري���ة ٢ر ١ملي���ار دوالر لإنت���اج � ٨٨٠أل���ف ط���ن �س���نويا ً م���ن املنتج���ات
والتكميلية من املنتجات البرتوكيماوية وتقليل ا�س���تريادها ،وتت�ضمن تلك
امل�رشوع���ات م�رشوع���ا ً لإنت���اج البولى ا�س���يتال بطاقة �إنتاجي���ة � ٥٠ألف طن

�سنويا ً اعتمادا ً على امليثانول املنتج حمليا ً من �رشكة �إمييثانك�س مبحافظة
دمي���اط وبتكلفة ا�س���تثمارية تقديرية  ٤٠٠مليون دوالر  ،وي�س���تخدم منتج

البولى ا�س���يتال فى ال�صناعات املغذية ل�ص���ناعة ال�سيارات والإلكرتونيات،
�إلى جانب ال�صناعات امليكانيكية والإن�شائية.

التكلفة اال�ستثمارية التقديرية للم�رشوع  ٢٦٠مليون دوالر.

م�سريتها ب�أعلى معايري ال�سالمة بالعمليات الإنتاجية ،ورفع م�ستوى الأداء

بوح���دات الإنت���اج بال��ش�ركات التابعة ،وتوحي���د مفاهيم اجلودة وال�س�ل�امة

وال�ص���حة املهني���ة وحماي���ة البيئ���ة ،كما حتر�ص �أي�ض���ا على خل���ق عالقات
متمي���زة وثيقة باملجتمع���ات املحلية املحيطة مب�رشوعاته���ا �إميانا ً منها ب�أن

م�سئوليتها املجتمعية واحدة من املعايري ال�رضورية لتميز �أدائها وريادتها.

�إن ما حتقق خالل الأعوام املا�ض���ية ي�ؤكد عزم ال�رشكة على حتقيق ر�س���التها

تنمية م�رشوع �إنتاج الإيثانول احليوى حيث مت توقيع اتفاقية امل�س���اهمني

ببناء �صناعة برتوكيماوية قوية ومتطورة تليق مبكانة م�رص �إقليميا ً وعاملياً،

املنتجة ب�رشكات ال�س���كر امل�رصية لإنتاج � ١٠٠ألف طن �سنويا ً من الإيثانول

ت�س���عى �إلى توظيفها وتوطينها فى �ش���تى مراحل هذه ال�ص���ناعة الواعدة

•

متهي���دا ً لت�أ�س���ي�س ال�رشك���ة ،ويهدف امل��ش�روع �إلى ا�س���تغالل م���ادة املوال�س

احليوى ،بالإ�ض���افة �إل���ى بع�ض املنتجات الثانوية مثل الفينا�س امل�س���تخدم

م�س���تعينة ف���ى حتقيق ذل���ك باخل�ب�رات املتمي���زة  ،والتقنيات احلديث���ة التى

لدعم خطط التنمية بالدولة ،وامل�شاركة فى بناء م�ستقبل م�رص .

العنوان � 37 :شارع ال�سالم  -منطقـة زهرة اللوتـ�س �أمام اجلامعة الأمريكية  -التجمـع اخلام�س  -القاهـرة اجلديدة .
تليفــون 27598400 - 27598401 -402 :

فاك�س 27598404 :

�ص.ب 214 :

الرقم الربيدى 11835 :

www.echem-eg.com
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استهداف ًا لتحقيق اسرتاتيجية قطاع البرتول
فى تنفيذ خطط التنمية القومية ورؤية مصر
 2030واستكما ً
ال لتاريخ الشركة العامة
للبرتول املمتد ملا يزيد عن  63عام ًا فى منظومة
قطاع البرتول  ،واصلت الشركة مسرية التميز
والنجاح فى اتجاه التطوير والنمو وتحقيق املزيد
من اإلنجازات بفضل دعم وزارة البرتول الكامل
واملستمر للشركة وثقة املهندس طارق املال
وزير البرتول والثروة املعدنية

أهم مؤشرات األداء ونتائج األعمال

•

مت حتقيق  7اكت�ش���افات برتولية جديدة مبناطق امتياز ال�رشكة مبعدالت

حوالى  6700برميل زيت و4ر 21مليون قدم 3غاز يوميا ً و�إ�ضافة احتياطى
يقدر بـحوالى 5ر 6مليون برميل زيت خام  ،و6ر 12مليار قدم 3غاز .

•

�س���اهمت االكت�شافات اجلديدة والدرا�سات الفنية و�إعادة التقييم فى

�إ�ض���افة احتياطيات برتولية م�ؤكدة قابلة لال�سرتجاع خالل 2020/2019

ع���ام تق���در بنحو 8ر 33ملي���ون برميل زيت مكافئ  ،بن�س���بة ا�س���تعوا�ض
 %148ملا مت �إنتاجه خالل العام والبالغ 8ر22مليون برميل زيت مكافئ.

•

مت حف���ر  39بئ���را ً ا�ستك�ش���افية وتنموي���ة مبناط���ق ال�رشك���ة املختلفة

بن�س���بة  %105م���ن اخلطة وبن�س���بة تط���ور  %195عن العام ال�س���ابق وهو

�أعلى معدل للحفر فى تاريخ ال�رشكة منذ ن�ش�أتها .

•

بل���غ مع���دل الإنتاج من حقول ال�رشك���ة حوالى 2ر� 61أل���ف برميل زيت

مكافئ يوميا ً  ،وب�إ�ضاف���ة ن�صيب ال�رشكة من �إنتاج ال�رشكات امل�شاركة
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ي�صبح �إجمالى الإنتاج 3ر� 95ألف برميل زيت مكافئ يوميا ً .

•

انطالق���ا ً م���ن حر�ص قط���اع البرتول عل���ى تطبيق منظوم���ة متكاملة

لل�سالم���ة وال�صح���ة املهني���ة وحماية البيئ���ة قامت ال�رشك���ة بتطبيق

برامج عاجلة لدعم كافة النواحى اخلا�صة بال�سالمة وال�صحة املهنية

وحماية البيئة وتطويرها مما �أدى الرتفاع م�ؤ�رشات الأداء من � %79إلى %92

خ�ل�ال الن�ص���ف الثانى من ع���ام  2020/2019واالرتقاء مبفه���وم ال�سالمة
لت�صبح «ال�سالمة ثقافة ومنهج حياة» .

توظيف التكنولوجيا لزيادة اإلنتاج

فى �ضوء �سيا�سة ال�رشكة لزيادة الإنتاج واال�ستفادة من احلقول القدمية

وا�ستخ���دام التكنولوجي���ا احلديثة و�رسع���ة و�ضع الآبار الربي���ة والبحرية

عل���ى الإنت���اج  ،مت اتخاذ عدد من الإجراءات كان له���ا الأثر املبا�رش فى زيادة

�إنتاجية بع�ض الأر�صفة البحرية والآبار الربية ي�أتى فى مقدمتها :

•

رف���ع �إنتاجي���ة ر�صيف احلمد م���ن  4400برميل يومي���ا ً �إلى  9900برميل

�إن م���ا حتق���ق من م�ؤ��ش�رات �أداء جيدة ونتائ���ج �أعم���ال �إيجابية يعطينا

الكهربـائي���ة وهى تقنية  PNXوت�ستخ���دم لأول مرة فى م�رص ومت تطبيق

ق���درة ال�رشكة على امل�ضى قدما ً بقوة خ�ل�ال املرحلة املقبلة حيث �أنه

يومي���ا ً حي���ث مت ا�ستخ���دام �أح���دث التقني���ات ف���ى جم���ال الت�سجي�ل�ات
ه���ذه التقنية ف���ى الآبار البحرية املغلقة التى كان���ت تنتج مياه بن�سبة

 %100وهى �آبار احلمد  4و  6ومت حتويلهم �إلى �آبار منتجة مبعدل �إنتاج بلغ
حوالى  1800و 1900برميل يوميا ً ون�سبة مياه ال تتعدى . %3

•

مت �إج���راء �إحادة م�سار للبئ���ر اال�ستك�شافى اجلاف  HF-36/ 5Xبحقول

ال�صح���راء الغربي���ة حي���ث مت حتقيق ك�ش���ف بخـــــ���زان  Upper AR/Gومت

�أي�ض���ا ً ا�ستخ���دام تقني���ة  PNXللت�سجي�ل�ات الكهربائي���ة والإ�شعاعية

وبلغ���ت مع���دالت االختبار الأولية حوال���ى 3ر 17مليون ق���دم 3يوميا ً غاز ،

دفعة للأم���ام ويب�رش مب�ستقبل �أف�ضل كما ت�ؤكد تلك النتائج املتميزة
خالل هذا العام مت حتقيق �أعلى معدل �إنتاج لل�رشكة منذ ن�ش�أتها وهو

5ر� 64ألف برميل زيت خام يوميا ً  ،بالرغم من الظروف اال�ستثنائية التى

مت���ر بها الب�ل�اد ب�سبب جائحة فريو����س كورونا وذلك بف�ض���ل دعم وزارة
الب�ت�رول والهيئة امل�رصية العام���ة للبرتول الكام���ل وامل�ستمر لل�رشكة
واجله���ود املبذول���ة من قب���ل العامل�ي�ن بها  ،وق���د بلغ���ت اال�ستثمارات
املنفذة لل�رشكة خالل العام حوالى 2ر 2مليار جنيه .

و 800برمي���ل متكثفات يوميا ً وجارى حاليا ً الإعداد لإن�شاء خط غاز قطر

N.Malaha

 8بو�صة من البئر �إلى م�صنع ف�صل املتكثفات بــــطول  23كم ب�سعة 30

مليون قدم 3غاز يوميا ً ل�رسعة و�ضع الك�شف على الإنتاج .

•

البدء فى عمل ت�سهيالت �إنتاج مبكرة حلقلى S.E.Hamd & HH-83 / 2

بخلي����ج ال�سوي�س لو�ضع �آبار الك�شفني على خريطة الإنتاج مبعدل 4000
برميل يوميا ً .

Kharaza

أحــدث اإلكتشــــافات
2020/2019

تطوير ورفع كفاءة البنية األساسية لتسهيالت اإلنتاج

ا�ستكم���اال ً ملخطط ال�رشكة نحو التطوير وتو�سع���ة البنية الأ�سا�سية

لت�سهي�ل�ات الإنتاج لتعظيم اال�ستف���ادة منها ورفع كفاءتها مبا يواكب

AR/G
HF-36 / 5

D.NES

خمط���ط الإنت���اج ويعظ���م العائ���د منه���ا  ،قام���ت ال�رشك���ة بالب���دء فى

AR/F
GPT-22

تنفي���ذ م�رشوعات �ضخمة بحق���ول ال�رشكة املختلف���ة وفيما يلى �أهم

امل�رشوعات :

•

�إن�ش���اء خ���ط �شحن الزيت قطر  12بو�ص���ة بطول  170كم (من حمطة

جتمي���ع �سن���ان �إلى مين���اء احلم���راء) �سعة � 55أل���ف برميل يومي���ا ً وتطوير

U.NEST

AR/G
SWS

ت�سهي�ل�ات الإنتاج مبحطة جتميع �سنان و�إ�ضاف���ة  Metering Skidمبيناء
احلم���راء  ،ومد كابل �ألياف �ضوئية بطول م�سار اخلط و�سيتم الربط على
م�س���ار اخلط مع ال��ش�ركات ال�شقيق���ة (خالدة  ،برتو�سن���ان  ،برج العرب)

ل�شحن الزيت اخلام من خالل ال�رشكة العامة.

•

فى �إطار ا�ستغالل الغازات املنتجة من حقل بحار �شمال غرب بحقول

ال�صح���راء ال�رشقي���ة جـارى �إن�ش���اء خط غاز قطر  8بو�ص���ة بطول 15كم

و�سع���ة  30مليون قدم مكعب غ���از يوميا ً والربط على ت�سهيالت حمطة

ر�أ�س البحار ثم الربط على خط �رشكة �سوكو .

•

مت بنج���اح االنته���اء م���ن و�ض���ع الر�صيف البح���رى حلقل �شم���ال غرب

�أكتوبر ل�صالح �رشكة برتو�سالم على الإنتاج فى وقت قيا�سى  ،ومد و�إنزال
اخلط�ي�ن البحريني ومت و�ضع الآبار على الإنتاج فى يناير  2020مبعدل �إنتاج

�أول���ى حوال���ى  4000برميل يوميا ً وج���ارى ا�ستكمال خط���ة تنمية احلقل

وذلك بالتعاون مع �رشكات القطاع املتخ�ص�صة (�إنبى – برتوجت).

العنوان � 8 :شارع الدكتور م�صطفى �أبو زهرة  -مدينة ن�رص  -القاهرة .

تليفون 24030978 - 24012056 :

�ص.ب  - 743 :القاهرة

العنوان التلغرافى ( :برتوجني)

فـاك�س 2403760 :

www.gpc.com.eg
Email : info@GPC.com.eg
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مرت جابكو كباقى الش��ركات بس��نة اس��تثنائية عل��ى جميع املس��تويات ،بدأت بتغيري
الش��ريك األجنب��ى ث��م جاءت جائح��ة كورون��ا العاملية الت��ى مازالت مس��تمرة حتى األن
والت��ى يعل��م الجميع مدى تأث��ر االقتصاد املصرى والعامل��ى بها  ..إال أن جابك��و قررت قبول
التحديات والس�ير قدما فى طريق تحقيق األهداف املحددة مسبق ًا والعمل على عدم تأثر
معدالت اإلنتاج  ،ومن ثم كان البد من اتخاذ كافة اإلجراءات التى تضمن توفري بيئة عمل
آمنة تحقق هذه األهداف للمس��اعدة فى تحقيق الخطة املوضوعة والتى ش��ملت كافة
جوانب العملية اإلنتاجية ويمكن القاء الضوء على أهم بنودهافى السطور التالية .
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البحث واالستكشاف

جابكو �س���باقة دائما ً فى ا�ستخدام �أحدث

التقنيات فى جمال البحث واال�ستك�شاف
وظه���ر ذل���ك وا�ضح���ا ً ف���ى ا�ستخدامه���ا

لطريقة الـ  OBNفى امل�سح ال�سيزمى الذى
قامت به ال�رشكة بخليج ال�سوي�س  .حيث

قامت جابكو بالتفاو�ض مع �رشكة وي�سرتن
جيك���و لإجراء م�سح �سيزمى ثالثى الأبعاد
ومعاجل���ة البيانات ال�سيزمي���ة با�ستخدام
العق���د املو�ضوعة على قاع البحر (Ocean

 )Bottom Nodesوذل���ك لتغطي���ة م���ا يقرب

م���ن  345كم مربع تغطي���ة حتت �سطحية
(تغطي���ة �سطحية 830ك���م مربع) مبناطق

امتي���از جابك���و بخلي���ج ال�سوي����س ومل

ت�شه���د عملي���ات امل�س���ح ال�سيزم���ى �آي���ة ح���وادث تتعل���ق بال�سالم���ة �أو
ال�صح���ة املهنية وحماية البيئة  ،وذل���ك متا�شيا ً مع ا�سرتاتيجية جابكو

الت���ى تهدف �إل���ى �إ�ضافة املزيد من االحتياطيات البرتولي���ة وزيادة الإنتاج

م���ن احلق���ول الواقع���ة داخل مناط���ق الأمتي���از وامل�ساع���دة فى حف���ر �آبار
جدي���دة وذلك من خ�ل�ال البحث عن احتماالت برتولي���ة جديدة بالدرا�سة
امل�ستم���رة للحق���ول و�إع���ادة تقييمها  ،وال يت���م ذلك �إال بتطوي���ر �أداء فرق

العم���ل واالرتقاء بالكفاءات ملواكبة احتياجات العمل و�ضمان التكامل
ب�ي�ن اجليولوجيني ومهند�س���ى اخلزانات لتح�سني نتائ���ج م�رشوعات زيادة

املوارد وو�ضع خطط �أدق لإدارة اخلزانات.

العمليات

تق���ادم عنا�رص البني���ة الأ�سا�سي���ة لت�سهيالت الإنتاج ف���ى مناطق عمل
ال�رشكة وكذلك احلقول املنتجة و�ضع جميع العاملني بعمليات جابكو

د جدي��� ٍ
�أم���ام حت��� ٍ
د مل يقف���وا �أمام���ه مكتوفى الأي���دى حي���ث �أن خرباتهم
الت���ى اكت�سبوها �أهلتهم ملواجهة ه���ذا التحدى فبذلوا املزيد من اجلهد
م���ن �أجل احلف���اظ على مع���دالت الإنتاج واحلر����ص عل���ى الت�شغيل الآمن

لت�سهي�ل�ات الإنتاج  ،ومن ثم قام فري���ق العمل بو�ضع ا�سرتاتيجية لإدارة

العمليات تقوم على:

ال�صناع���ة لتعظي���م الإنتاج
حـيـــــ���ث جنحـــــ���ت جابكـــــ���و

ف���ى ا�ســـتخ���دام �أن���واع م���ن

التكنولوجي���ا اجلدي���دة الت���ى وف���رت نفق���ات كبرية وق���د �أ�ش���ادت الوزارة

والهيئة بهذه االجراءات الإيجابية فى جابكو وتوفري طرق جديدة لعمل
�صيان���ة الآبار ب���دون احلاجة جله���از حفر وم���ن �أمثلة ذلك وح���دة ال�سلك

• �إع���ادة ت�أهيل البنية التحتي���ة لل�رشكة ملواجهة التحدى الأكرب (تقادم

الرقمي���ة ( )Digital Slick Line DSLوا�ستخ���دام �أداة النيوترون النب�ضى

حي���ث مت �إن�ش���اء خ���ط الزي���ت بقط���ر  18بو�ص���ة والوا�ص���ل ب�ي�ن املن�ص���ة

للمواد الهيدروكربونية وا�ستخدام �أداة قيا�س ت�شبع اخلزان الت�سجيلية

احلق���ول املنتجة وتقادم عنا��ص�ر البنية الأ�سا�سي���ة لت�سهيالت الإنتاج)

البحري���ة الرئي�سية مرج���ان 36-واملن�صة البحري���ة الرئي�سية مرجان8-
وكذلك �إن�شاء خط الزيت بقطر  18بو�صة والوا�صل بني املن�صة البحرية

الرئي�سية �أكتوبر ومنطقة ر�أ�س بكر.

املتطرف���ة لقيا����س خ�صائ����ص التكوي���ن اجليولوج���ى للطبق���ة احلامل���ة
(.)Memory RST

• جنح���ت جابكو ف���ى حتقيق معدالت الإنتاج م���ن البوتاجاز واملتكثفات
حي���ث بلغ متو�سط �إنتاج البوتاجاز  272ط���ن يوميا ً وبلغ متو�سط �إنتاج

• العم���ل على حتقيق خطة الإنتاج وفق���ا ً للدرا�سات الهند�سية وبرامج

املتكثف���ات  1065برميل متكثفات يوميا ً وذلك نتيجة احلر�ص على عمل

برمي���ل زيت �إل���ى احتياطياتها من الزيت اخلام و�أي�ض���ا ً مت �إ�ضافة �إجمالى

جمففات الغاز.

التنمي���ة و�إ�ص�ل�اح الآب���ار حيث جنح���ت جابكو ف���ى �إ�ضاف���ة 5ر 12مليون
�إنت���اج �سنوى قدره 7ر 1مليون برميل زيت ،وهو م���ا يعادل 7ر� 4ألف برميل
زي���ت متو�س���ط يومى على م���دار ال�سنة وذل���ك نتيجة �أن�شط���ة التنمية

و�إ�صالح الآبار التى قامت بها ال�رشكة.

•

مواكب���ة �أحدث النظ���م العلمي���ة والفنية للوقوف عل���ى م�ستجدات

ال�صيان���ات الدوري���ة الالزمة للماكين���ات واملعدات وك���ذا تغيري �شحنات
• �أم���ا ف���ى جمال احلف��ر فقد جنحت ال�رشكة ف���ى حفر � 3آب���ار و�إجراء 8

�إ�صالح���ات و�صيان���ة للآبار والو�صول �إلى اله���دف املرجو من الإ�صالح فى
جمي���ع الأب���ار بالإ�ضاف���ة �إلى القي���ام ب�صيان���ة ت�سهيالت الآب���ار وحتقيق

حت�سن فى �إنتاجيتها بنجاح.
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المشروعات

قام���ت جابك���و بالعدي���د من اخلط���وات التى كان له���ا ت�أث�ي�ر مبا�رش على
معدالت الإنتاج والتى متثلت فيما يلى:

• تغي�ي�ر  6خطوط �أنابيب بحرية بطول  70كم بجميع ملحقاتها وذلك

للحفاظ على معدالت انتاج تقدر بـ � 25ألف برميل زيت يومياً.

•

الأكرب الذى متثل فى نقل وت�أمني البيانات و�إلغاء خطوط االت�صال القدمية

م���ع  Bpومد خطوط ات�صال جديدة مع ال�رشيك اجلديد دراجون �أويل تلك

العملية التى متت بنجاح وب�أعلى قدر من الدقة واالحرتافية.

التزام بإجراءات الوقاية من كورونا  ..السالمة اسلوب حياة

ج���ارى تركيب خط بولى �إيثيلني عالى الكثافة قطر  36بو�صة ل�رصف

�أم���ا عن العن�رصى الب��ش�رى والذى يعد �أهم عنا��ص�ر املنظومة الإنتاجية

• �إح�ل�ال وتغيري خط ال�شعلة ف���ى حقل �أكتوبر لتحقيق مبد�أ ال�سالمة

الإدارات فى ت�أمني بيئة عمل �صحية و�آمنة وذلك بتعقيم مبانى ال�رشكة

ج���ارى االنتهاء من م��ش�روع تطوير مهب���ط الهليكوب�ت�ر مبنطقة ر�أ�س

ال�صح���ة امل�رصية ومنظم���ة ال�صحة العاملية ب�ش����أن جائحة كورونا مع

املخلفات ال�صناعية ال�سائلة.

ومتطلبات العمليات باملنطقة.

•

�شق�ي�ر ليتطاب���ق مع املتطلبات اجلدي���دة لهيئة الط�ي�ران املدنى واملعايري

الدولية اخلا�صة بالطريان.

فق���د �ساهم���ت الإدارة العام���ة لل�شئ���ون الإداري���ة بالتن�سي���ق م���ع باقى
ومركباته���ا ب�ش���كل م�ستمر وتنفيذ كاف���ة الإجراءات الت���ى �أقرتها وزارة
ع���دم �إغف���ال التطوير والتح�س�ي�ن امل�ستم���ر للم�ست���وى الإدارى واملهنى

لكافة العاملني بال�رشكة.

• تركي���ب خط���ى  8و 16بو�صة م���ن بولى �إيثيلني عال���ى الكثافة بدال ً من

وكل م���ا �سب���ق م���ا كان ليت���م لوال وج���ود منظوم���ة عم���ل متكاملة من

• ج���ارى العم���ل ف���ى م��ش�روع �إن�ش���اء حو�ض رف���ع املياه للتربي���د مب�صنع

وال�صح��ة املهنية وحماية البيئة حيث �أ�صبح التزام جميع العاملني

• مت �إ�صالح خزان  310وذلك ب�إعادة ت�أهيل قاع اخلزان وا�ستبدال الفوا�صل

التى ت�سعى ال�رشكة لتحقيقها من خالل منظومة ال�سالمة وال�صحة

ه���ذا بالإ�ضاف���ة الى امل��ش�روع الأك�ث�ر �أهمية والذى يع���د التزام���ا ً رئي�سيا ً

ويع���د دعم �إدارة ال�رشك���ة وم�ساندتها امل�ستمرة لكاف���ة الأ�ساليب التى

ل���ـ  4حمطات رئي�سي���ة للحد من املخاطر حفاظا ً عل���ى �سالمة العملني

االف���راد م���ن الأمور التى ت����ؤدى ف���ى النهاية �إل���ى ا�ستمرار جن���اح ال�رشكة

خطى8ر 18فى خط �شجر.
الغازات.

املانعة للت�رسيب وكذلك �إ�صالح خزان  703وهو خا�ص مبياه ال�رشب.

لل�شـــرك���ة وم�ساهميه���ا وه���و �إعادة ت�أهيــ���ل و�سـالمة البني���ة التحتيــة
ولتعزير القدرة على الت�شغيل وزيادة الإنتاج.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ذل���ك املجال الذى كان له �أكرب الأثر فى الت�صدى للتحديات التى واجهت
ال�رشك���ة خ�ل�ال ه���ذا الع���ام حي���ث ق���ام العامل���ون بعم���ل غ�ي�ر م�سبوق

ف���ى مواجه���ة فريو����س كورون���ا حت���ى ال تت�أثر

منظوم���ة العم���ل وقام���وا ب�إع���داد جمموعة
من احللول لتمكني الزمالء من العمل باملنزل

م���ع احلف���اظ على ت�أم�ي�ن �شبك���ة املعلومات
الداخلية من االخرتاق بالإ�ضافة �إلى التحدى

العنوان � :شارع فل�سطني  -ال�شطر الرابع
املعادى اجلديدة -القاهرة.

تليفون 27020894 - 27021337- 27020985 :
فاك�س 27021286 :
�ص  .ب 2400 :
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الإج���راءات التى تقرها وت�رشف على تطبيقها الإدارة العامة لل�س�لامة

به���ذه الإج���راءات «�أ�سلوب حياة» فاجلميع ي�ضع ن�ص���ب عينيه الأهداف
املهنية والتى تتمثل فى ( :ال حوادث ــ ال �أ�رضار للأفراد ــ ال ا�رضار بالبيئة) .

ت����ؤدى �إلى زيادة معدالت الإنتاج وتوفري بيئة عمل �آمنة واالرتقاء مب�ستوى

واملحافظة على مكانتها املتقدمة بني �رشكات القطاع.

مناطق امتياز شركة ثروة

استطاعت ش��ركة ثروة للبرتول مواجهة التحديات التى شهدها عام  2020على صناعة
الب�ترول متأث��ر ًا بجائحة كوفي��د ،19-وذلك بخطة عم��ل مالئمة لتل��ك التحديات تهدف
إىل املحافظ��ة عل��ى معدالت اإلنت��اج وزي��ادة االحتياطي��ات البرتولية باإلضاف��ة إىل زيادة
الشراكة مع كربى الشركات العاملية.

نشاط البحث والتنمية

قام���ت ث���روة بتكثي���ف ن�ش���اط البح���ث واال�ستك�ش���اف مبناطق امتي���از ال�رشك���ة وذلك بحف���ر بئرين
ا�ستك�شافيني مبنطقة امتياز حور�س �إحداهما باجلزء ال�شمالى من منطقة االمتياز والآخر ي�ستهدف
الطبق���ات العميق���ة  .وقد مت تثقيب البئر بخزان علم البويب ( 3أ� ) واختباره مبعدل �إنتاج يومى 1700

برمي���ل  -تدف���ق طبيعى وج���ارى �إعداد خمط���ط متكامل لتنمية الك�ش���ف لتعظي���م االحتياطيات
البرتولي���ة وكذلك زيادة معدالت الإنتاج من املنطق���ة  .بالإ�ضافة �إلى ذلك فقد جنحت ثروة بال�رشاكة

م���ع �رشك���ة لوك �أويل فى حتقيق ك�شف برتولى هام مبنطق���ة امتياز امتدادات غرب ع�ش املالحة وذلك
بع���د حفر واختبار البئر اال�ســتك�شافى �شمال �أبـومروة  2والذى �أ�ضاف احتياطيات برتولية تزيد على

 2ملي���ون برميل بطبق���ة النخل .ولأول مرة مبنطقة امتي���از �رشق �أبو�سنان بال�صح���راء الغربية جارى
حف���ر بئ���ر ا�ستك�شافى ي�ستهدف الطبقات العميقة بعمق ي�صل �إل���ى � 18ألف قدم وذلك بعد جناح

حفر بئر تنموى وو�ضعه على الإنتاج باملنطقة ال�شمالية من منطقة االمتياز.

وف���ى �إطار حر�ص قط���اع البرتول توجيه الدعم لل�رشكات امل�رصية  ،فق���د متكنت ثروة من الدخول فى

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

��ش�راكات مع ك�ب�رى ال�رشكات العاملية للبحث ع���ن الغاز والزيت اخل���ام وا�ستغاللهما فى العديد من

االتفاقيات اجلديدة فى البحر املتو�سط والبحر الأحمر.

العنوان  17 :القطاع الأول مركز املدينة  -التجمع اخلام�س  -القاهرة اجلديدة  -القاهرة .

ت226145300 :

فاك�س 226145444 :

�ص.ب 11835 :
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يأتى االحتفال بالذكرى الخامس��ة
واألربع�ين لعي��د الب�ترول وق��د حق��ق
املصريون بس��واعدهم إنجازات فى جميع مناحى
ً
طوي�لا متعجب�� ًا م��ن تلك
الحي��اة س��يقف أمامه��ا التاري��خ
اإلرادة التى تهزم الصعاب وال تعرف املستحيل وفى أوقات قياسية
تعج��ز العقول البش��رية ع��ن تصديقها  ،مغل��ف بطموح ه��ذا العمل الجاد
متمثل فى عدم االكتفاء باإلنجازات البسيطة بل األصرار على الوصول للمكانة
التى تستحقها مصر بني دول العالم  ،طموح يثبت أن مصر لديها من اإلمكانيات ما تبهر به
العالم أجمع  .وفى ضوء هذه األجواء املبشرة تواصل برتوبل عطا ًء ال يتوقف  ،وتبذل جهود ًا مضنية
لزيادة معدالت إنتاج الزيت الخام والغاز والبوتاجاز  ،و تس��عى أيض ًا بش��كل مس��تمر لزيادة االحتياطيات
البرتولي��ة ع��ن طريق األنش��طة االستكش��افية  ،وقد بدى هذا جلي�� ًا فيما ت��م تحقيقه من مؤش��رات أداء ونتائج
أعمال إيجابية خالل عام  2020/2019بالرغم من الظروف اإلستثنائية التى تمر بالعالم وتداعيات انتشار فريوس كورونا
املس��تجد .فعلى صعي��د اإلنتاج من الزيت والغاز الطبيعى واملتكثفات فقد بلغ إجماىل ما ت��م إنتاجه خالل العام املاضى حواىل 111
مليون برميل زيت مكافئ  ،تشمل 1ر 1بليون قدم مكعب غاز يومي ًا وحواىل  70ألف برميل زيت و  12ألف برميل متكثفات يومي ًا باإلضافة
إىل حواىل  280طن من والبوتاجاز يومي ًا .
وتج��در االش��ارة إىل أن القدرة اإلنتاجية القصوى الحالية للش��ركة من جمي��ع الحقول التابعة لها بما فيهم حق��ل ظهرتقرتب من مليون
برميل زيت مكافئ يومي ًا وهو رقم قياسى تاريخى فى قطاع البرتول املصرى لم تصل إليه شركة من قبل.

إنجازات الشركة خالل عام 2020/2019

ا�ستمرار االكت�شافات فى خمتلف حقول ال�رشكة

جنح���ت برتوبل ف���ى حتقي���ق جناحات رائ���دة ف���ى الأعم���ال اال�ستك�شافية
ع���ن طري���ق حفر البئ���ر اال�ستك�شافى البح���رى نيدوكو �شم���ال غرب – 1
ف���ى منطقة نيدوكو و�إ�ضاف���ة احتياطيات جديدة بطبق���ة كفر ال�شيخ

بالإ�ضاف���ة �إلى الك�شف اجلديد «ب�رشو����ش» مبنطقة امتياز �شمال احلماد

البحري���ة ال���ذى مت تنفيذ عمليات احلفر واالختبار ع���ن طريق برتوبل نيابة

ع���ن ال��ش�ركاء الأجان���ب حي���ث مت اكت�شاف طبق���ة من الأحج���ار الرملية
احلامل���ة للغاز ب�إجمالى �سمك  152مرت وتتمي���ز بخ�صائ�ص برتوفيزيائية

جيدة ثم مت �إكمال البئر ومن ثم اختباره مبعدالت �إنتاج مبدئية حوالى 32
ملي���ون قدم مكعب يوميا ً من الغاز الطبيع���ى بالإ�ضافة �إلى  250برميل
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متكثف���ات يومي���ا ً  ،ومن املتوق���ع الو�صول مبعدل الإنتـ���اج �إلى  100مليون
قدم مكعب غاز و  800برميل متكثفات يومياً.

ا�ستمرار التنمية فى حقول �إنتاج الزيت واملحافظة على معدالت
الإنتاج

ف���ى جم���ال تنمية الزي���ت اخلام بحق���ول ال�رشكة بخليج ال�س���وي�س فقد

ا�س���تطاعت الو�ص���ول مبعدالت الإنتاج �إل���ى 2ر� 70ألف برمي���ل زيت يوميا ً

بن�س���بة حتقيق بلغت  %103لأول مرة منذ �س���نوات وذلك رغم ال�صعوبات
الت���ى تواجهه���ا ال�رشك���ة فى ه���ذا املجال و�أهمه���ا التناق����ص الطبيعى

للمخزون نتيجة امتداد فرتة الإنتاج لتلك احلقول ملدة ت�ص���ل �إلى حوالى
 70عام���ا ً باال�ضاف���ة �إلى التعامل مع خزانات غ�ي�ر اعتيادية  ،كما يواكب

ذلك �أن�شطة ال�صيانة امل�ستمرة الوقائية منها والدورية من �أجل احلفاظ
على املعدات وال�ضواغط فى حالتها املثلى حفاظا ً على م�ستوى الإنتاج،

امل��ش�روع والو�صول ملرحلة الت�شغي���ل الآمن ومعدالت الإنت���اج املن�شودة

�سنوى من الزيت اخلام بلغ حوالى  26مليون برميل .

ال�صعوب���ات وحل امل�شاكل �إن وجدت لال�ستع���داد الدائم للوفاء مبعدالت

ونتيجة له���ذا الن�شاط الهائل جنحت ال�رشكة فى حتقيق �إجمالى �إنتاج

�إن�شاء املحطة اجلديدة «�سدرى »2020

ب�أقل تكلفة وب�إ�ستغالل موارد ال�رشكة مت ت�صميم و�إن�شاء حمطة جديدة
(�سدرى  ) 2020بالقرب من الآبار اجلديدة وذلك ال�ستيعاب كميات الإنتاج
من منطقة االكت�شاف اجلديد �سدرى والذى يبعد م�سافة حوالى  10كم

م���ن املحط���ة الرئي�سية مما كان ل���ه اثر �إيجابى فى تقلي���ل ال�ضغط على

الآبار وزيادة �إنتاجيتها لقرب املحطة اجلديدة من منطقة الآبار

حقول دلتا النيل  ..م�ستقبل واعد يدعمه التاريخ

يعد حقل �أبو ما�ضى �أقدم احلقول الربية املنتجة للغاز فى م�رص مبنطقة

دلت���ا النيل ،حي���ث مت اكت�شافه فى عام  ،1967وط���وال �ستة عقود تقريبا ً
ظل���ت حقول دلتا النيل حتمل معها مب�رشات ف���ى حتقيق مزيد من الأمل
والرخ���اء  ،ومل يتوق���ف �إنتاج احلقل ،وا�ستكماال ً له���ذه امل�سرية الناجحة
جنح���ت ال�رشكة فى احلفاظ عل���ى معدالت الإنتاج املرتفع���ة لأطول فرتة
ممكن���ة ف���ى حقول نيدوكو �أي�ض���ا ً والعمل على زي���ادة معامل اال�سرتجاع
بالت���وازى مع تخفي�ض م�صاريف الت�شغيل عن طريق تعظيم اال�ستفادة

من فائ�ض ال�سعة املتاحة فى حمطات املعاجلة اخلا�صة بال�رشكة وتنفيذ

م��ش�روع مد خط برى لربط �آب���ار نيدوكو مبحطة اجلميل فى بور�سعيد ما
�أدى �أي�ضا ً �إلى زيادة فى �إنتاج الغاز املباع واملتكثفات والغاز امل�سال.

بدء الإنتاج من حقل بلطيم جنوب غرب

و�صل���ت �إليه الأبحاث العاملية ومع ذلك جنح���ت ال�رشكة فى االنتهاء من
وتوا�صل ال�رشكة العمل مع ال�رشكات العاملية املنفذة للم�رشوع لتذليل
الإنتاج املطلوبة.

ه���ذا وقد حر�صت �رشك���ة برتوبل على التعجيل ف���ى ا�ستكمال امل�رشوع،

حيث جنحت فى و�ضع �آبار املنطقة اجلنوبية على خارطة الإنتاج لي�صل
�إجمال���ى الآبار املنتجة م���ن حقل ظهر �إلى  15بئ���را ً تزامنا ً مع و�ضع خط

الإنت���اج البح���رى اجلدي���د بقط���ر  30بو�صة ف���ى �أغ�سط����س  2019لت�صل
القدرة الإنتاجية �إلى �أكرث من  3بليون قدم مكعب يومياً ،بالإ�ضافة �أي�ضا ً
�إل���ى �إكم���ال ال�شبكة حتت ال�سطحي���ة وبع�ض وح���دات حمطة املعاجلة

الربية الالزمة لتح�سني عمليات الإنتاج .

جمال ال�سالمة وال�صحة املهنية

حقق���ت ال�رشك���ة مع���دالت �أداء قيا�سية وم�ؤ��ش�رات �أداء تف���وق مثيالتها

العاملية  ،حي���ث مل يتم ت�سجيل �أى حوادث �ضياع وقت نتيجة �إ�صابات
العمل خالل عام .2020/2019

لقد حم��ل رجال برتوبل ر�سالة العمل اجل��اد فى جميع م�رشوعاتها
حت��ى غدت �رصح �ا ً عمالقاً ..وتب��و�أت ال�ص��دارة بوف�ير عطائهم فى

منظومة عمل التعرف �إال الت�شييد والبناء لوطنهم ..

�إن �رشكة برتوبل ال تدخر جهدا ً فى �سبيل زيادة الإنتاج واالحتياطيات

من خالل ب��ذل املزيد من اجلهود ف��ى �أعمال اال�ستك�ش��اف والتنمية

مدرك��ة �أن عام��ل الوق��ت واتب��اع �سيا�س��ات م��ن �ش�أنه��ا تخفي�ض

ا�ستطاع���ت برتوبل خالل م���دة وجيزة من بدء الإنتاج م���ن من�صة بلطيم

النفق��ات الالزم��ة لأعم��ال التنمي��ة والت�شغي��ل م��ع املحافظ��ة

الإنتاجي���ة امل�ستهدفة من املنطقة حي���ث جنحت ال�رشكة خالل حوالى

البرتول ل�ضم��ان ا�ستمرارية �ضخ املنتجات البرتولية الالزمة مبا يفى

جن���وب غ���رب  ،وال���ذى ب���د�أ ف���ى �سبتم�ب�ر  ، 2019الو�ص���ول �إل���ى الق���درات

� 7أ�شه���ر من و�ض���ع � 4آب���ار باملنطقة على الإنت���اج بق���درة �إنتاجية ت�صل
�إل���ى  500ملي���ون ق���دم مكعب غ���از يوميا ً وه���ى الكميات املتف���ق عليها

علىاملعايري العاملية فى الأمن وال�سالمة ميثل �أهمية ق�صوى لقطاع
باحتياجات ال�سوق ومتطلبات التنمية.

ب�ي�ن ال�رشكاء وبالو�ص���ول �إلى تلك القدرات الإنتاجي���ة تكون ال�رشكة قد
حققت الهدف املتفق عليه من خالل � 4آبار فقط بدال ً من � 6آبار كما كان
مدرجا ً بخطة التنمية الأ�صلية.

ه���ذا وجت���در الإ�شارة �إل���ى �أن ال�رشكة جنح���ت فى حتقيق ذل���ك االكت�شاف
اله���ام مبنطقة امتياز ميدجاز �ضمن عقد تنمية جنوب بلطيم فى مياه
بعم���ق حوال���ى  25مرتا ً وجنحت فى تنفي���ذ امل�رشوع فعلي���ا ً وو�ضعه على
الإنت���اج خالل � 20شه���را ً فقط من تاريخ اعتماد خط���ة العمل فى فرباير

 2018حي���ث مت االنته���اء من ت�صني���ع وتركيب من�صة بحري���ة تزن حوالى
 2400طن خالل مدة ال تتجاوز � 16شهرا ً فقط وبدء �أعمال احلفر والإكمال

للآبار بداية من �شهر يونيه .2019

تنمية حقل ظهر  ...م�ستقبل الطاقة فى م�رص

كعهده���ا دائما فى تنفيذ امل�رشوع���ات العمالقةجنحت �رشكة برتوبل فى
االنته���اء من واحد من �أه���م و�أكرب م�رشوعات تنمية حق���ول الغاز بالبحر

املتو�س���ط وهو م��ش�روع حقل ظهر العم�ل�اق الذى يحت���وى على معدات
وخط���وط �إنتاج ونظم ت�شغيل وحتك���م ذات تكنولوجيا حديثة وتكلفة

العنوان � 5 :ش املخيم الدائم  -مدينة ن�رص  -القاهرة

ت 22621740-22621739-22621738 :

�ص.ب  7074 :القاهرة

ف 22609792 :

مرتفع���ة بع�ضه���ا ت�ستخ���دم لأول م���رة ف���ى الع���امل وهى قم���ة نتاج ما
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w w w. q a r u n . n e t
تحتفل ش��ركة قارون البرتول باليوبيل الفضى بمناس��بة مرور  25عام ًا
على إنشائها حيث تأسست عام  1995لإلستكشاف واإلنتاج بمنطقة
ق��ارون بالصح��راء الغربية وكان أول إنتاج من حق��ل قارون  3آالف برميل
زيت يومي ًا ثم توالت االكتشافات حتى صارت إحدى أنشط الشركات
ف��ى إنتاج الزيت الخ��ام بالصح��راء الغربية  ،وقد أنتجت الش��ركة منذ
نش��أتها ح��واىل  316مليون برميل زيت خام بمعدل اس�ترجاع  %27كما
يقدر االحتياطى املتبقى بحواىل  46مليون برميل .
وتضم الشركة  9مناطق رئيسية لإلنتاج  ،وبلغ عدد الحقول  70حق ً
ال
بمتوس��ط إنتاج  28ألف برميل فى نهاية يونيه 2020منها  4حقول يمثل

العمليات

تنفـ����ذ �شـــرك����ة قــ����ارون خـط����ة عــم����ل �شــامــل����ة لتــطويـ����ر ال�شــــرك����ة
وتـذليــــ����ل كــ����ل العــقبات �أم����ام امل�ســتثمر ل�ضخ ا�ستثمـ����ارات جـديدة

ومــ����ن ثــــم حتـــ�سيــن معــــدالت الإنتـــــ����اج  ،وعــلى الــرغـم مــن تــحديات

ع����ام  ٢٠٢٠نتيــج����ة فــريو�����س كــورون����ا ف�����إن الـ�رشك����ة والعـامل��ي�ن بــه����ا
تــ�ضافــ����روا ملـواجـه����ة ذل����ك فنيــ����ا ً وا�ســتثماري����ا ً فكانت مـ����ن النــاحية

الــفنية كالتالى :

•

متـكنت الـ�رشكة من التـغلب عـلى تقادم الآبـار وانـخفا�ض �إنتــاجيتها

با�ستخ���دام الط���رق الــحديث���ة لتحقي���ق م�ستــويات الإنت���اج امل�سموح

ً
مقــارنـة ب���دورة حياة الــبئر ومــعدل االنــخفا����ض الــ�رسيع لإنتــاجية
به���ا

إنتاجها  %80من اإلنتاج ويبلغ عدد اآلبار املنتجة للزيت الخام  335بئر ًا.

اخلــزان���ات وكنت���اج لذل���ك فقــ���د قــامــ���ت ال�شــرك���ة بـ�إنتــ���اج  ١١مليـون

مؤشرات األداء خالل عام 2020/2019

و� ١٠آب���ار تنموية و 120عملية �إ�ص�ل�اح  ،مما حقق �أق�صى �إنتـاجية ممـكنة

برميــ���ل زي���ت خــالل ع���ام  20/19مــ���ن خــالل حف���ر � ٣آب���ار ا�ستك�شافية

تـ���م تكثي���ف اجلـه���ود م���ن �أج���ل �إ�ضاف���ة احتياط���ى جدي���د مـ���ن خــ�ل�ال

ليـ�صل مــعدل �إنتاج ال�رشكة اليومى �إلى � ٣٠ألف برميل.

ال�س���ــيزمية واجليوكيميائية والبرتوفيزيقية ودرا�س���ة الطبقات ملختلف

ع���دة �إج���راءات لتـح�سني التــكلف���ة وتقليـل النــفق���ات وذلك عـن طريق

دع���م الأن�ش���ــطة اجليــوفيزيقي���ة واجليولوجية با�س���تخدام التف�س�ي�رات

اخلزان���ات والت���ى �أ�س���فرت ع���ن اكت�ش���اف بئ���ر جدي���د ف���ى منطق���ة �رشق
البـحري���ة املمــ���ددة  1-الــ���ذى �أدى �إلى �إ�ض���ــافـة حــوالى � 40ألــ���ف بــرميــل
زيت مـ�ؤكد قابــل لال�س���تـــــخراج كــما تـــم �إ�ضــافة � 875ألــف برميــل زيت

قابل لال�س���تـخراج نتيــجة �إعــادة الــدرا�س���ة فى بعـــ�ض احلقول  ،كما تـم

حــف���ر � 10آبــ���ار تنــموية لزيــ���ادة الإنتـــاج اليــومى  ،هــ���ذا ومــا زالت اجلهود

اال�ستك�شافي���ة م�ستـمرة ومـتوا�صل���ة عـن طـريق املـزيد مــ���ن الدرا�سات

اجلـــيولوجي���ة واجلـيوفيزيقي���ة لإعـــادة تقــيـيم منــاط���ق امــتياز الـــ�رشكة
املــختلفة ملعرفة �إمكانية وجود جتـــمعات برتولية جديدة مـحتملة.
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•

متـكن���ت الـ�رشكة مـن احلـفاظ على تكـلف���ة الربميـل من خـالل اتــخاذ

العم���ل عـلى عــدة حماور خمتلف���ة مت�ضمنة  ،تقليل نفقات الت�شغيل
املبـا��ش�رة كاالعتــم���اد عل���ى م�صـ���ادر الطــاق���ة اخلـا�ص���ة بالــ�رشك���ة

كاملـحط���ات الـكهربائي���ة والبــ���دء ف���ى بنــ���اء الت�سهي�ل�ات ال�سطحية
الثابت���ة واململوك���ة لل�رشك���ة بدال ً من امل�ؤج���رة من ��ش�ركات اخلدمات مما
كان ل���ه م���ردود وا�ضح عل���ى النفقات والعم���ل على تر�شي���د ا�ستخدام

امل���واد الكيماوية امل�ستخدمة فى معاجلة الآبار كيميائيا ً للحفاظ على

�إنتاجيته���ا وذلك م���ن خالل توفري مواد كيميائية ت����ؤدى نف�س الوظيفة

بتكلفة �أقل �أو تر�شيد الكميات امل�ستخدمة .

المشروعات

�رشق بحرية

مت االنته���اء م���ن �إن�ش���اء حمطة ت�سهي�ل�ات الإنت���اج الدائم���ة مبنطقة �رشق

بحري���ة ( 3بول���ت) مكون���ة م���ن  3م�ستودعات تخزي���ن �سع���ة  2400برميل
ل���كل منها و  2فا�صل زيت �سعة  6000برميل يوميا ً لكل فا�صل بالإ�ضافة

�إل���ى طلمبت���ى حتميل �سع���ة  500جالون /دقيقة لكل منه���ا  ،حيث قامت

�رشكتى م�رص لل�صيانة وبرتومنت ب�أعمال امل�رشوع .

بنى �سويف

•

تـ���م االنته���اء مــن مد خطوط لتجميع زيت �آبار غ���رب النيل ()X13, X16, X25

ونقله���ا ملحط���ة التجمي���ع الرئي�سية الدائم���ة وذل���ك لتـوفري نـفق���ات املعدات

امل�ؤجرة عند كل بئر ،وقامت �رشكتى م�رص لل�صيانة وبرتوجيت ب�أعمال امل�رشوع .

•

مت االنته���اء م���ن م�رشوع �إن�شاء عدد من املبان���ى اخلدمية خلدمة العاملني

بحق���ول بنى �سويف.حيث قام���ت �رشكة م�رص لل�صيان���ة ب�أعمال امل�رشوع

املتكاملة .

كرامة

لتعزي���ز ثقافة ال�سالمة لديهم  ،وكذلك تقوم بر�صد كافة الإنبعاثات امل�ؤثرة
على البيئة والت�أكد من التوافق التام مع ا�شرتاطات القوانني البيئية .

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

•

مت االنته���اء من �إن�شاء عدد م���ن املبانى اخلدمية للعاملني بحقول كرامة،

فى ظل توجهات الدولة فى التحول الرقمىكان لإدارة تكنولوجيا املعلومات

•

مت االنته���اء م���ن م�رشوع تو�صيل الطاق���ة الكهربائية �إل���ى جمموعة �آبار

�سبيل املثال ولي�س احل�رص  :قامت ال�رشكة بتطوير النظام املالى �إلى خوادم

وقامت �رشكة برتومنت بتنفيذ �أعمال امل�رشوع املتكاملة .

واالت�ص���االت دور �إيجاب���ى فى امل�ساهمة فى تفعي���ل تلك التوجهات  ،وعلى

مبنطق���ة كرامة من حمطة كهرباء �رشق بحرية لتوفري  7مليون دوالر �سنويا ً

حديث���ة ب�إمكاني���ات تنا�سب تطبي���ق نظام متكامل حدي���ث  ، ERPكما مت

م���ن منطقة ��ش�رق بحري���ة  ،وقامت �رشكة م��ص�ر لل�صيانة بتنفي���ذ �أعمال

،وتطوي���ر النظ���ام الطب���ى وا�ستح���داث نظ���ام �إلكرتونى خا����ص بالعالقات

قيم���ة ال�سوالر الذى ي�ستخدم فى املولدات وذلك مبد خطوط �ضغط عالى
امل�رشوع املتكاملة .

قارون

االنته���اء من عمل نظ���ام ت�سجيل ميكنة كل ما يتعل���ق بال�شئون الإدارية
العام���ة  .كم���ا مت االنته���اء من تفعي���ل خدم���ة الإجتماع���ات والتدريب عن

بُع���د عن طري���ق ا�ستخ���دام برنامج مايكرو�سوف���ت تيمز ل�ضم���ان التباعد

•

مت االنته���اء من م�رشوع �إن�شاء عدة مبانى خدمية مبنطقة قارون  ،وقامت

الإجتماعى بني فرق العمل .

•

مت تطوي���ر نظ���ام التربيد والإطفاء لـ  3م�ستودع���ات �سعة �55ألف مبنطقة

تنمية الموارد البشرية

�رشكة م�رص لل�صيانة ب�أعمال امل�رشوع .

املعاجل���ة الرئي�سي���ة لت�سهي�ل�ات ق���ارون  ،وقام���ت �رشكة برتومن���ت بتنفيذ
�أعمال امل�رشوع املتكاملة .

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة

حتر�ص قارون على االهتمام بالعن�رص الب�رشى والذى يعد واحدا ً من العنا�رص

امل�ؤث���رة ف���ى زي���ادة الكف���اءة الإنتاجي���ة م���ن حي���ث حتفي���ز وتنمي���ة وتدريب

امل���وارد الب�رشية به���ا بالإ�ضافة �إلى توف�ي�ر الرعاية ال�صحي���ة والإجتماعية

والرتفيهي���ة لكافة العاملني  ،واالهتم���ام بتكرمي العاملني املميزين وكذلك

حتر�ص قارون دوما ً على تنفيذ ا�سرتاتيجيات قطاع البرتول فى توفري بيئة عمل

تك���رمي �أبناء العامل�ي�ن املتفوقني ف���ى تقليد �سنوى تنتهج���ه ال�رشكة منذ

كم���ا تطبق ال�رشكة نظ���ام �إدارة البيئ���ة وال�سالمة وال�صح���ة املهنية  ،كما

فريو����س كورونا من خ�ل�ال املتابعة الدورية حلالة العامل�ي�ن ال�صحية واحلث

�آمن���ة للحفاظ عل���ى العاملني واملع���دات وانتظام �سري العملي���ة الإنتاجية،
حتر����ص �أي�ضا ً على تطوير مواردها الب�رشية من خ�ل�ال قنوات توا�صل متعددة

�سنوات ،كما ال يغفل الدور الهام للإدارة الطبية خالل التعامل مع جائحة
على االلتزام بكافة الإجراءات االحرتازية.

ت�س�ير قارون للب�ترول وفق منه��ج وا�ضح وه��و توفري بيئ��ة ا�ستثمارية

�صحي��ة تزي��د م��ن تدف��ق النق��د الأجنب��ى للدول��ة م��ع العم��ل وفق �ا ً
ال�سرتاتيجي��ة وزارة الب�ترول وال�ثروة املعدني��ة لتطبي��ق كل الو�سائ��ل

احلديثة لتطوير قطاع البرتول وحتديث��ه وا�ستخدام �آخر ما تو�صلت له
طرق الإدارة العاملية ال�ستغالل كافة املوارد املتاحة اال�ستغالل الأمثل .
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تع��د منطقة امتي��از غرب الدلتا ه��ى أوىل مناطق التنمية فى املي��اة العميقة فى مصر

تعد

والش��رق األوس��ط وتبل��غ مس��احتها ح��واىل  1366ك��م 2وتبع��د ح��واىل  80ك��م من س��احل مدينة
األسكندرية فى املياه العميقة للبحر املتوسط على أعماق ترتاوح من  350مرت حتى  1200مرت تحت سطح املياه  ،وقد بدأ
اإلنتاج من حقول منطقة امتياز غرب الدلتا للمياه العميقة فى عام  2003عرب البنية البحرية تحت السطحية التى تعد إحدى أكرب
شبكات اإلنتاج على مستوى العالم ،و شملت تنمية منطقة االمتياز إحدى عشرة مرحلة تنموية منذ عام .2003

تعظيم الإنتاج

وع�رشة الآف برميل من املتكثفات يوميا ً  ،وجنحت ال�رشكة فى بدء الإنتاج من �آبار

تعمل �رشكة ر�شيد للبرتول على الو�صول �إلى �أعلى معدالت �إنتاج الغاز واملتكثفات

املرحلة قبل � 7شهور كاملة من اجلدول الزمنى املخطط .

• املحافظة على معدالت الإنتاج وتقليل معدل التناق�ص الطبيعى للآبار .

ج���ارى حالي���ا ً عق���د العديد م���ن ور����ش العم���ل و االجتماع���ات الفنية م���ع ال�رشكاء

ب�أقل التكاليف املمكنة وذلك من خالل عدة حماور �أهمها :

الإعداد للمرحلة التنموية العا�رشة

• جنح���ت �رشكة ر�شي���د بالتعاون مع الهيئــ���ة العربية للت�صني���ع متمثلة فى ال�رشكة

الأجان���ب ،وال�رشكة القاب�ض���ة للغازات الختي���ار �أف�ضل الفر����ص التنموية للحفاظ

�آبار البرتول بالطاقة الكهربية مما �ساهم فى توفري حوالى خم�سة ماليني جنيه.

نتائ���ج �أولية متمثلة فى اختيار �أف�ض���ل  5فر�ص تنموية  ،منها � 3آبار ثنائية الأهداف

العربية الربيطانية الديناميكية  ABDفى �إ�صالح و حتديث وحدة  EDUاخلا�صة بتغذية

على معدالت الإنتاج حلني حفر الآبار اال�ستك�شافية ،وقد �أ�سفرت هذه الدرا�سات عن

• املتابعة امل�ستمرة للتخل�ص الآمن من املياه امل�صاحبة لإنتاج الغاز من حقول �رشكة

لتعظيم القيمتني الإنتاجية واالقت�صادية للم�رشوع.

املناق�ش���ة امل�س���تمرة مع ال�رشكات املتخ�ص�ص���ة فى جمال معاجلة املياه امل�ص���احبة

�إميان���ا ً ب�أهمي���ة االت�ص���االت ف���ى الأنظم���ة الإداري���ة مت تكوي���ن فريق لتحقي���ق �أهداف

الربل�س بتق�س���يم اخلدمة بني �رشكتى خدمات الغاز امل�رصية و برتو�س���يف بالتوازى مع
لإنتاج الغاز فى جميع �أنحاء العامل لإن�شاء حمطة جتريبية بحقول الربل�س للو�صول

لأن�سب و�أف�ضل تقنية ملعاجلة املياه امل�صاحبة لإنتاج الغاز من حقول غرب الدلتا .

التعاون والعمل بروح الفريق الواحد

االت�ص���االت املرجوة من حيث التطوي���ر والتوا�صل مع الآخري���ن و املقدرة على العمل

اجلماع���ى  ،و�أه���م الأهداف التى عمل عليها الفري���ق ومت حتقيقها فى فرتة وجيزة هى

• املحافظ���ة عل���ى �أ�صول ال�رشكة ورفع كفاءتها ب�إع���داد وتطبيق نظام �إدارة تكامل

تق���دمي كل ما يدعم زيادة الوعى املتعلق بال�سالمة وال�صحة املهنية وحماية البيئة

عل���ى حوال���ى  ١٥٠٠كيلوم�ت�ر م���ن خط���وط �إنتاج الغ���از ،وحوال���ى  ٨٠٠من�ش����أة حتت

والعمل على زيادة انتماء العاملني لل�رشكة و�أهدافها  .وكذلك زيادة الوعى ال�صحى

و�سالم���ة الأ�صول ( )AIMSلل�شبك���ة حتت ال�سطحية باملي���اه العميقة التى حتتوى
�سطحية  ،وذلك عن طريق اال�ستعانة بالنظام املعلوماتى اجلغرافى .GIS

وتدعيم التوا�صل بني �إدارات ال�رشكة املختلفة �ضمن �أهداف حت�سني الأداء الوظيفى
للعامل�ي�ن من خ�ل�ال �سل�سلة م���ن اللق���اءات امل�صورة م���ع الإدارة الطبي���ة بالقاهرة

• االنته���اء م���ن التفتي����ش الهند�س���ى الكام���ل جلمي���ع مكون���ات ال�شبك���ة حت���ت

و�آخرها (التعريف بفريو�س كورونا وكيفية الوقاية منه).

با�ستخدام املوجات الإلكرتومغناطي�سية . EMAT

انطالق���ا ً م���ن ال�سيا�س���ات الت���ى تنتهجه���ا وزارة الب�ت�رول وال�ث�روة املعدني���ة لتطوير

ال�سطحي���ة للت�أك���د م���ن �سالمته���ا وخلوه���ا م���ن عوام���ل الت����آكل الداخل���ى وذلك

تنمية املرحلة التا�سعة (ب)

تطوير منظومة �سالمة العمليات

منظوم���ة العمل والأداء اخلا�ص ال�سالمة وال�صح���ة املهنية وحماية البيئة و�سالمة

مثلت ثقة ال��ش�ركاء الأجانب مبنظومة الطاقة امل�رصي���ة واال�ستقرار ال�سيا�سى
واالقت�صادى فى م�رص حافزا ً ل�ضخ مزيد من اال�ستثمارات حلفر و�إنتاج �آبار املرحلة

العملي���ات مت حتدي���د وتقيي���م و�إدارة للمخاط���ر التى قد ت�صاح���ب �سل�سلة اخلدمات
اللوجي�ستية اخلا�صة بالنقل البحرى والطريان والنقل الربى معا ً  ،وجارى اال�ستمرار

لأول م���رة فى تاري���خ ال�رشكة بتكلف���ة ا�ستثماري���ة منخف�ضة مقارن���ة بتكلفة

التنمية امل�ستدامة و امل�شاركة املجتمعية

التا�سع���ة (ب) التى ا�ستهدف���ت طبقات ا�ستك�شافية عميق���ة حاملة للغازات

الآب���ار اال�ستك�شافي���ة ال�سابقة ،و قد مت تطبيق هذه الطريقة من خالل بئرين من

فى اجلهود املتكاملة لإن�شاء نظام �سالمة العمليات .

قام���ت اللجنة اجلغرافي���ة الرئي�سية ملنطــقة الدلتا برئا�ســ���ة �رشكة ر�شيد للبــرتول

�آب���ار هذه املرحلة ،و�أثمرت عن النجاح فى اكت�ش���اف طبقة  Seagullفى الع�رص

با�ســتكم���ال دوره���ا الفع���ال ف���ى �أن�شط���ة امل�شارك���ة املجتمعي���ة  ،حي���ث قام���ت

اجلدي���دة حوال���ى  70-50مليار قدم مكعب من الغاز كمخ���زون قابل لال�ستخراج

م���ع الظ���روف الطارئة التى متر به���ا دول العامل و منها م�صـر والإجــ���راءات الإحرتازية

اجليولوجى املي�سينيانى ( )Messinianمن البئر  ،Swan eastوقد �أ�ضافت الطبقة

ب�ش���كل �أولى ،ولقد مت تعدي���ل خطة �إكمال البئر من �أحادي���ة الطبقة �إلى ثنائية

الطبقة ب�إكمال ذكى مبعدل �إنتاج مبدئى قدره  110مليون قدم مكعب من الغاز
يومي���اً .ومت االنته���اء من حف���ر �آبار املرحل���ة التا�سعة (ب) ( ثمانى �آب���ار ) وو�ضعها

عل���ى الإنت���اج بطاق���ة �إنت���اج �أولية و�صل���ت �إلى  400ملي���ون قدم مكع���ب يوميا ً
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بتخ�صي�ص  4ماليني جنيه من �رشكات جلنة الدلتا اجلغرافية وتوظيفها مبا يتما�شى
التى مت اتخـاذها من قبل الدولة ملنع انت�شــار فـريو�س كــورونا ،حيث مت �شــراء � 6أجهزة
تنفــ�س �صناعى وم�ستلزمات طبية طبقا ً ملتطلبات م�ست�شفيات وزارة ال�صحة فى
نطاق عمــل اللجنة  ،كما مت �رشاء  500فلرت لتنقــية مياه ال�رشب ليتم توزيعــها على

املدار�س واملعاهد وامل�ســت�شفيات من خالل مـــحــافظة البحرية.

ت27066288 - 25183307 - 25182317 :
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�رشك���ة احلم���را �أويل هى �إح���دى �رشكات قطاع البرتول امل�ش�ت�رك التابع���ة لهيئة البرتول وتكون���ت مبوجب اتفاقية

االمتياز ال�ص���ادرة بالقانون رقم  172ل�س���نة  2005بتاري���خ  2005/8/8لتعديل اتفاقية االمتياز ال�ص���ادرة بالقانون
رقم  155ل�س���نة  1963وذلك بني الهيـــئة و�ش���ــركة  IPRتــران�س �أويــل كوربوري�ش���ن للبحث عن البرتول و�إ�ستغالله

ف���ى منطق���ة يدم���ا  /العلمني بال�ص���حراء الغربية  ،وقدمت ت�أ�س���ي�س �أول جمل����س �إدارة ل�رشكة احلم���را �أويل مبوجب
الق���رار ال���وزارى رق���م  2006/552بتاري���خ  2006/3/2ومنذ ذل���ك التاريخ وال�رشكة توا�ص���ل جناحه���ا بجهود وعطاء
�أبنائه���ا �سعي���ا ً لتحقيق املزيد من الإجنازات  ،وت�سعى ال�رشكة لتعظيم الإنتاج من الزيت اخلام وتعوي�ض التناق�ص
الطبيع���ى نتيج���ة لتقادم بع�ض حقولها وذلك بالعم���ل على زيادة االحتياطى واالهتم���ام برت�شيد الإنفاق العام ،

حي���ث بل���غ �إجمالى �إنتاج الزيت خالل عام  2020 /2019من حق���ول ال�رشكة بال�صحراء الغربية 951ر481ر 1برميل
زي���ت مبتو�س���ط �إنتاج يومى قدره  4049برمي���ل زيت ويقدر املخزون الأ�صلى للزيت اخل���ام بحقول ال�رشكة املختلفة

بال�صحراء الغربية بحوالى 82ر 420مليون برميل زيت كما يقدر االحتياطى الأ�صلى الذى ميكن ا�ستخراجه (بعد

حتديث���ه ف���ى يوني���ه30 )2020ر 137مليون برميل زيت كذل���ك بلغ الإنتاج املجمع 64ر 123ملي���ون برميل زيت فى 30
يونيه  ،2020وبالتالى يكون االحتياطى املتبقى والقابل لال�ستخراج 66ر 13مليون برميل.

�أما فيما يخ�ص الأن�شطة اال�ستك�شافية فقد ا�ستمرت الأن�شطة اجليولوجية واجليوفيزيقية فى منطقة امتياز

يدم���ا  /العلم�ي�ن خالل ع���ام  2020/2019بهدف تنمي���ة وا�ستك�شاف منطق���ة االمتياز  ،وقد �أ�سف���رت اجلهود عن

التق���دم ف���ى م�رشوع معاجل���ة البيان���ات ال�سيزمية ثالثية الأبع���اد ملنطقة االمتي���از والعمل على �إنه���اء النمذجة
اال�ستاتيكي���ة لدرا�س���ة حماكاة اخلزان اخلا�صة بحقل علم البويب  ,وج���ارى تنفيذ م�رشوع �إعادة معاجلة البيانات

مهند�س � /أحمد ال�رشيف
رئي�س جمل�س الإدارة
والع�ضو املنتدب

ثالثي���ة الأبع���اد لكامل منطقة امتياز يدما/العلمني ( 580كم مرب���ع) والذى قد بد�أ فى  2019ومت اكمال  % 88حيث

اكتمل���ت املرحل���ة الأولى ( )PSTMم���ن امل�رشوع ومتوقع انتهاء امل��ش�روع ب�أكمله نهاي���ة  ،2020و�سيدعم امل�رشوع
اجلدي���د �أن�شط���ة اال�ستك�شاف فى منطق���ة يدما  /العلمني من خالل الك�شف ع���ن تراكيب واعدة �سيتم حفرها

والتى ن�أمل �أن تزيد من الإنتاج اليومى والك�شف عن حقول جديدة حمتملة وتنميتها فى امل�ستقبل .

العنوان

� 54شارع حممـد �صفوت متفرع
من �شـارع كفر عبـده

ر�شدى  -الأ�سكندرية .
تليفون

03/ 5445013 - 5445011
فاك�س

03 / 5445075 - 5445076

�ص.ب  3131 :الأ�سكندرية

Email : eho@eho.com.eg
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تحديـات
وإنجــــازات
خاضت بدر الدين خالل عام  2020ماراثون سباق
لزيادة اإلنتاج على الرغم من تحدى كوفيد 19-و الذى
أثر بالسلب على مختلف نواحى اإلقتصاد و لكن بدر الدين
حققت املعادلة الصعبة بزيادة اإلنتاج إىل جانب حماية العنصر
البشرى من خالل تطبيق قواعد التباعد االجتماعى واإلجراءات اإلحرتازية
فى مختلف مواقع الشركة.
لم يكن كوفيد 19-هو التحدى الوحيد أمام شركة بدر الدين فقد واجهت الشركة
التحديات فى مجال اإلنتاج بمزيج من األساليب العلمية والعملية الفعالة  ،حيث عقدت ورش
عمل مكثفة امتدت لعدة أسابيع تحقق خاللها تعاون ًا كبري ًا بني إدارات الشركة املختلفة إىل جانب
املقاولني واستقدام خرباء من شركة شل العاملية وكللت هذه الجهود بقصة نجاح مكنت الشركة من
وضع خطة فعالة السرتجاع الزيت خالل الربع الثالث من عام .2020
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�ش���ملت خط���ة اال�س�ت�رجاع  ،الت�رسي���ع ف���ى
برنام���ج حف���ر �آب���ار الزي���ت  ،حي���ث مت حف���ر

ع���دد قيا�س���ى م���ن الآب���ار و�ص���ل �إل���ى  45بئ���را ً
ا�ستك�شافي���ا ً وتنموي���ا ً خ�ل�ال الع���ام املال���ى

املا�ض���ى وت�ضاف���رت اجله���ود م���ن الإدارات

الهند�سية وامل�رشوعات والعمليات ل�رسعة و�ضع الآبار على ت�سهيالت

( )BED2C3حيث �أكـ���دت الدرا�سـات التقييمية وجود احتياطى يقــدر

كل بئر.

وف���ى �إط���ار ت�رسيع اخلط���ة التنموي���ة للحق���ل مت حفر بئري���ن تنمويني

الإنت���اج فى وق���ت قيا�سى مل يتجاوز الأ�سب���وع الواحد من نهاية حفر

ونتيج���ة لهذا اجلهد �أتت اخلطة الطموحة بثمارها و�شهدت ال�رشكة

تعافي���ا ً ملحوظ���ا ً ف���ى �إنت���اج الزي���ت لت�صل مع���دالت الإنت���اج الكلى
لل�رشكة �إلى � 120ألف برميل مكافئ.

وف���ى جم���ال اال�ستك�ش���اف حققت ب���در الدي���ن ك�شفا ً برتولي���ا ً بحقل

بـ���ـ  12مليون برميل ومت اختبار �إنتاجية البئر بطاقة  4000برميل يوميا ً
لي�ص���ل �إنت���اج احلقل من الزيت اخلام �إل���ى  9000برميل يوميا ً وذلك فى

غ�ض���ون  60يوما ً من بداية اال�ستك�ش���اف وبخط �أنابيب طولى جتاوز 4

ك���م لي�ضيف بذل���ك �سجال ً م�ضيئا ً لإجنازات ال�رشك���ة وم�ؤ�رشا ً لقيا�س

�رسعة الأداء الفعالة.
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وفيما يتعل���ق باالحتياطيات الهيدروكربونية وكنتيجة لأعمال احلفر

� 60أل���ف برميل مي���اه وفاقت مع���دالت ا�سرتجاع الزي���ت نتيجة حلقن

برميل مكافئ خالل العام املالى  2020/2019وبلغت ن�سبة ا�سرتجاع

ونظ���را ً لزي���ادة املي���اه امل�صاحب���ة للزيت ف���ى خمتلف حق���ول ال�رشكة

والدرا�س���ات الت���ى مت���ت بوا�سطة فريق ب���در الدين مت �إ�ضاف���ة  57مليون
البرتول  %130مما يعترب م�ؤ�رشا ً �إيجابيا ً مل�ستقبل ال�رشكة.

التكنولوجيا احلديثة بتدعم العمل والإنتاج

املياه املعدالت العاملية املعتمدة لدى �رشكة �شل.

فق���د قام���ت بدرالدين مب�سئوليته���ا فى احلفاظ عل���ى البيئة و مت عمل
الدرا�سات والبدء فى حقن املياه امل�صاحبة للزيت فى خزانات عميقة

تولى بدر الدين �أهمية كبرية لتطبيق التكنولوجيا احلديثة خ�صو�صا ً

غ�ي�ر منتجة وم���ن ناحي���ة �آخ���رى مت تعظي���م �إنتاجية احلق���ول نتيجة

ا�ستخدامات التقنيات احلديثة للتك�سري الهيدروليكى بالإ�ضافة �إلى

وفى �إطار تقليل النفقات ونظرا ً لتدنى �أ�سعار البرتول �أعدت بدر الدين

ف���ى اخلزان���ات ذات النفاذي���ة املنخف�ض���ة ويت���م ذل���ك بالتو�س���ع ف���ى

ا�ستخ���دام ال���ـ  Aggressive Injectivityفى �آب���ار حقن املياه عالوة على

ذل���ك تطبيق تكنولوجيا الـ  Fish Boneفى طبقة �أبولونيا التى �أثبتت
االختبارات ت�ضاعف الإنتاج منها �إلى خم�س �أ�ضعاف  .واجلدير بالذكر
�أن ال�رشك���ة �ستم�ض���ى قدما ً فى ا�ستخ���دام تكنولوجيا احلفر الأفقى

فى طبقة �أبوروا�ش  Bو  Dخالل عام .2021/2020

تو�سع���ت �أن�شطة ال�رشكة ف���ى م�رشوعات حقن املي���اه خ�صو�صا ً فى

الطبق���ات الت���ى تعان���ى م���ن ال�ضغ���وط املنخف�ض���ة ومت حف���ر  12بئرا ً
حق���ن مي���اه خ�ل�ال ع���ام  2020/2019وقارب���ت معدالت احلق���ن اليومى

لف�صل املياه عن ت�سهيالت الإنتاج.

خط���ة لرت�شيد النفق���ات فى كافة قطاعات ال�رشك���ة دون الت�أثري على

ج���ودة العم���ل �أو الإخ�ل�ال بنظام ال�سالم���ة وال�صح���ة املهنية حلماية
الأف���راد والأ�ص���ول وي�أت���ى عل���ى قائم���ة تر�شي���د النفق���ات ا�ستح���داث

نظ���ام احلفر بنظام مقطع�ي�ن بدال ً من ثالثة مقاط���ع كما فى ال�سابق

بالإ�ضاف���ة �إل���ى ا�ستخدام دقاق���ات احلفر القدمية والت���ى �ساهمت فى

تقليل تكلفة حفر الآبار بن�سبة  %20على الأقل.

وقد �أعدت �رشكة بدر الدين خطة حمكمة لإدارة املرحلة احلالية ومواحهة

حتدياتها مبا يدعم موا�صلة م�سرية العطاء والإنتاج فى ال�رشكة.

العنوان � 127 :شـارع عبد العزيز فهمى
م�رص اجلديدة -القاهرة .

تليفون 22918769- 22917055 :

فاك�س 22925278 - 22917065 :
�ص  .ب  - 5958 :هليوبولي�س
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نفخر با�ستثمارنا لأكرث من  60عام ًا
فى تنمية موارد الطاقة فى م�صر
تتمت ��ع بى ب��ى ب�سجل حافل م ��ن النجاحات فى م�صر ميت ��د لأكرث من
60عام ًا  ،بلغت خاللها ا�ستثمارات بى بى �أكرث من  35مليار دوالر،
ما يجعلها �أحدى �أكرب امل�ستثمرين الأجانب فى البالد .
ت�ستم ��ر بى بى ف ��ى لعب دور حي ��وى لتطوير وتنمية م ��وارد الطاقة فى
م�صر وت�ضع ال�شركة كل �إمكانياتها من �أجل توفري �إنتاج �آمن وم�ستدام .
ن�ؤمن ب�أن ا�س�ت�راتيجيتنا اجلديدة  ،التى تت�ضمن الو�صول بانبعاثات
الكربون �إلى �صافى �صفر بحلول عام � 2050أو قبل ذلك  ،تتيح نهج ًا
�شام ًال ومرتابط ًا لتحويل طموحنا ب�إنتاج طاقة خالية من االنبعاثات �إلى
واقع ملمو�س � .س ��يعد العقد القادم عقد ًا حيوي ًا على م�س ��توى العامل فى
جمال مكافحة تغري املناخ  ،ويجب على اجلميع التكاتف وتوحيد اجلهود
لتحقيق التغيري املطلوب فى نظم الطاقة العاملية .
تنتج بى بى مع �ش ��ركائها حوالى  ٪60من الغاز املنتج فى م�ص ��ر من
خالل ال�ش ��ركات امل�ش�ت�ركة  ،وهما حتديد ًا الفرعونية للبرتول وبرتوبل
ف ��ى �ش ��رق الدلتا  ،وكذلك من خالل احلقول الت ��ى تديرها بى بى فى
غرب الدلتا .
�إن بى بى ملتزمة بتنفيذ برنامج �شامل للتنمية االجتماعية واال�ستثمار
فى الرثوة الب�شرية .

بى بى  -ن�ستثمر فى م�ستقبل م�صر

انطالق ًا من قدرتها على مواجهة التحديات ودعم ًا لزيادة إنتاج مصر من الغاز
الطبيعى  ،نجحت الش��ركة الفرعونية للب�ترول فى تقديم حلول غري نمطية
ف��ى مج��ال تنمية الحق��ول مكنتها م��ن مواجه��ة التحديات وابت��كار تجارب
عمليه ف��ى تغيري ظروف التش��غيل وعملي��ات صيانة اآلب��ار املنتجة لتعويض
التناق��ص الطبيع��ى وتحس�ين اإلنتاج ورفع كفاءة التش��غيل والس�لامة فى
عمليات اإلنتاج .
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أهم نتائج االعمال

م�رشوع معاجلة املتكثفات

تق����وم الفرعوني����ة بتنمي����ة ث��ل�اث مناط����ق امتي����از (ر�أ�����س الرب،

�ألف برميل بالإ�ضافة لوح���دة تكثيف نواجت وحدة ا�سرتجاع

ف����ى مواجه����ة حتدى زي����ادة �ضغط اخل����ط البحرى حلق����ل �آتول

املتكثفات و�سوف يدعم العملية الإنتاجيـة بدون توقف.

الإنتاج

�ش����مال الربج� ،ش����مال دمياط) وجنحت ال�رشك����ة خالل العام
واالنخفا�����ض الطبيعى فى �أداء اخلزان����ات حلقلى حابى ونورث

و�صيان����ة �آب����ار حق����ل �سي����ث وبل����غ متو�س����ط �إنت����اج ال�رشكة
اليوم����ى  500ملي����ون قدم مكع����ب من الغ����از و � 11ألف برميل
من املتكثفات.

امل�رشوعات

مت االنته���اء م���ن ت�شييد  2خزان متكثف���ات �سعة الواحد 60
اجلليك���ول وباالنتهاء من املراحل النهائي���ة مل�رشوع معاجلة

م�رشوع �آتول 4 #

بعــــ���د جنـــ���اح مرحــل���ة الإنتــ���اج املبك���ر لثـــالث���ة �آبــ���ار حلقل
�آتــــول ف���ى  ،2017ا�ســـتهدفت الفرعونية �إ�ضـــافة بئــر رابــــع

بنفـــ����س الت�صمي���م الـــ���ذى تـ���م تطبيــقه ل���كل م���ن الآبـــار
الثــالثــ���ة الأولــى  ،وعلى الرغـــم م���ن التحديات التى �شملت

قام���ت ال�رشكة بتنفيذ العديد من امل�رشوعات التى تهدف �إلى

امل��ش�روع �إال �أن ال�رشك���ة جنحت فى بدء الإنت���اج من البئر فى

ورفع كفاءة الت�شغيل ومن �أهم هذه امل�رشوعات :

الغ���از والذى �سي�ضم���ن ا�ستمرار تدفق الغ���از بنف�س املعدل

تعوي�ض التناق����ص الطبيعى فى �أداء اخلزانات وحت�سني الإنتاج

م�رشوع وحدة ا�سرتجاع الغاز املحرتق

مت تنفي���ذ امل��ش�روع بنجاح و�إدخال���ه �إلى اخلدمة ف���ى الربع الأول
م���ن ع���ام  2020ومت ا�سرتج���اع حوالى  5مليون ق���دم مكعب �إلى
ال�شبك���ة القومية مما �ساع���د على تقلي�ص انبعاث���ات الكربون

ال�ض���ارة وبناءً علي���ه مت �إ�ضافة  5مليون قدم مكع���ب �إلى �إنتاج

ال�رشك���ة ،وتقلي���ل االنبعاث���ات الكربوني���ة مبع���دل � 55أل���ف طن
�سنوياً.

نوفم�ب�ر 2020مبعدل �إنتاج  100مليون قدم مكعب يومى من

دون توقف.

م�رشوع تنمية القطامية

• ا�ستهدف���ت ال�رشكة �إ�ضافة بئ���ر قطامية عن طريق ربطه
جمم���ع بلوف منطقة حابى احلالى اخلا�ص بال�رشكة والذى مت

�إدخاله على الإنتاج فى نوفمرب  2020مبعدل �إنتاج  60مليون

قدم مكعب يوميا ً .

العنوان � 53 :شارع 200

دجلة  -املعادى  -القاهــرة
تليفـــون 27725900 :
فاك�س 27725914 :
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زيتكو ش��ركة مش�تركة قائم��ة بالعملي��ات نياب��ة عن الهيئ��ة املصرية
العامة للبرتول وش��ركة دانا برتوليوم فى أرب��ع مناطق امتياز هى منطقة
إمتياز شرق الزيت بخليج السويس «إيست زيت» ومنطقة إمتياز شمال

برتوكرمي زيتكو  17كم  6 /بو�صة  ،واحل�صول على املوافقات البيئية الالزمة.

• اوقف���ت �رشك���ة زيتكو ال�رصف ال�صناع���ى على البيئة البحري���ة ،مع العمل على

�إدخال تقنية جديدة ملعاجلة املياه ال�صناعية املنتجة لال�ستفادة منها.

• ا�ستم���رار التعاقد م���ع هيئة الرقابة النووية والإ�شعاعي���ة ،و جارى احل�صول على

خلي��ج الزي��ت «برتوكري��م» و منطق��ة امتي��از جن��وب وادى دارا «رحمى»

ترخي�ص منطقة التخزين.

تشرف عليها شركة جنوب الوادى املصرية القابضة للبرتول.

بحقول جبل الزيت .

أهم نتائج األعمال خالل عام 2020/2019

ملدة � 5سنوات بالتن�سيق مع الإدارة العامة للعمليات.

بلغ معدل الإنتاج اليومى املجمع ل�رشكة زيتكو من الزيت اخلام ما يقرب من 8325

والإ�سعاف���ات الأولي���ة ،وامل�شارك���ة الفعال���ة فى معر����ض �إيجب����س ( 2020ال�سالمة

ومنطقة إمتياز جنوب أكتوبر «برتونفرتيتى» وذلك فى نطاق املناطق التى

االنتاج

ب/ى .

��شرق الزي��ت :بل���غ الإنتاج املجم���ع من حقل ��ش�رق الزي���ت حوال���ى 14ر 125مليون

برمي���ل حت���ى  30يونيه 2020منه حوالى 064ر 1مليون برمي���ل فى عام 2020/2019

م���ن �إجمال���ى  13بئ���را ً عل���ى من�صت���ى الإنت���اج البحريت�ي�ن ( )Aو( )Cم���ن طبق���ات
الكرمي،والرودي�س ،والنخل ،واملطلة  ،والنوبيا .

• تعاق���دت زيتك���و مع �رشك���ة متخ�ص�ص���ة لتنفيذ عم���رة وجتديد �سي���ارة الإطفاء
• جتدي���د �شهادة املوائمة الأمنية للمرفق املينائ���ى  ISPS codeبحقول جبل الزيت
• مت تنفي���ذ خطة التدريب لـ  25موظفا ً من احلقول والقاهرة ،على مكافحة احلريق

وال�صحة املهنية ومتيز املر�أة فى جمال الطاقة) .

أهم المشروعات

• توري���د و تركيب و�ص�ل�ات الغاز و الزيت و املاء لفا�صل الزي���ت و املاء مبنطقة امتياز

برتو رحمى لإجراء الإختبارات الالزمة .

ونظرا لوجود الت�س���هيالت الربية على ال�ش���اطئ الغربى خلليج ال�سوي�س مبنطقة

• الب���دء فى بناء خزان بحق���ول برتوكرمي �سعة  5000برميل وذل���ك ال�ستقبال الزيت

ف���ى خدمة ال��ش�ركات ال�شقيقة لتكامل عمليات احلفر و�إنت���اج الزيت والغاز ب�أقل

• الب���دء فى عم���ل درا�سة بيئية متكامل���ة للأثر البيئى وخل���ط الأ�سا�س وخط �إتزان

خلي���ج الزيت ف����إن ال�رشكة ت�ض���ع �إمكانياته���ا املختلفة وت�سهي�ل�ات الإنتاج بها
تكلف���ة وحتقي���ق �أكرب عائ���د لالقت�ص���اد الوطنى بتق���دمي خدمات املين���اء والتخزين
املفتوح ل�رشكات عجيبة والأمل.

برتوكرمي :بلغ الإنتاج املجمع من حقل �شمال خليج الزيت حوالى 4ر 7مليون برميل
حت���ى يوليه  2020منه حوال���ى 294ر� 811ألف برميل خالل العام من �إجمالى � 6آبار

تنتج من طبقة الكرمي ،منها � 4آبار بالتدفق الطبيعى وبئرين بالرفع ال�صناعى .

اخلام اخلا�ص ب�رشكة رحمى .

ال�شاط���ئ  Shore Stabilityمبنطق���ة املي���اه ال�ضحل���ة و الر�صي���ف القارى املواجه

للت�سهيالت الربية بحقول ال�رشكة جنوب �أبوردي�س بجنوب �سيناء.

• مت �إج���راء تفتي�ش هند�سى عل���ى ت�سهيالت الإنتاج حتت �سط���ح البحر للأر�صفة

البحرية وخطوط نقل اخلام .

• االنتهاء من تنفيذ خط قطر  6بو�صة وطول 14كم لربط ت�سهيالت �إنتاج حمطة

رحمى :بلغ الإنت���اج املجمع من حقل جنوب وادى دارا حوالى 176ر� 743ألف برميل

برتوك���رمي وزيتك���و وتوفري �إختي���ار ا�سرتاتيج���ى يحق���ق الإ�ستدامة و�أعل���ى معدالت

برتونفرتيت��ى :مت حفر بئ���ر جديد  Nef-4Xوو�ضعه على الإنت���اج مبعدل يومى 1800

لنقل اخلام وحدوث تلوث بيئى.

حتى يوليه  2020منه حوالى117ر� 343ألف برميل خالل العام من بئر (. )SWD-1X

ب/ى  .وقد بلغ الإنتاج املجمع من حقل جنوب �أكتوبر حوالى 865ر 2مليون برميل
حت���ى يولي���ه  2020من���ه حوالى � 820ألف برمي���ل خالل العام م���ن البئرين  Nef-2xو

 Nef-4Xبالرفع ال�صناعى عن طريق الطلمبة الكهربية الغاط�سة.

االلتزام باملعايري الدولية والقيا�سية للجودة والبيئة وال�سالمة

• ح�صل���ت ال�رشك���ة للع���ام الثانى ع�رش عل���ى التوالى على �شه���ادات نظم اجلودة
وال�سالم���ة وحماية البيئة  ،حيث ح�صلت على �أنظمة اجلودة الثالثة (الأيزو 9001

&  )18001 : 2007 & 2015: 14001بوا�سطة اجلهة املانحة .SGS

ال�سالم���ة وتفادى احلوادث التى ق���د تنجم عن ا�ستخدام ال�سي���ارات ال�صهريجية

• االنته���اء من املرحلة الثانية لإح�ل�ال وتركيب خطوط الإنتاج الوا�صلة بني �أوعية

الف�صل على املن�صة البحرية «�أ».

• االنته���اء من التفتيـ����ش الهند�سى الداخلى للخط البح���رى لنقل اخلام قطر 10

بو�صة بوا�سطة الفر�شة الذكية.

• االنته���اء م���ن حتدي���ث منظوم���ة التحك���م الآل���ى باملن�ص���ة البحري���ة وحتويله���ا
للعم���ل كهربيا ً مب���ا يحقق �أعلى معدالت ال�ضب���ط واال�ستجابة لظروف الت�شغيل

والعملي���ات باملن�ص���ة البحرية  ،واالنتهاء م���ن العمرة اجل�سيم���ة للمحرك الغازى

• �أكمل موظفى ال�رشكة  5052يوميا ً  ,وبعدد � 8.265.902ساعة عمل بدون حوادث .

 PBE-210 Cلطلمبة الدفع الثالثى باملن�صة البحرية «�أ».

• ا�ستم���رار التعاقد مع معهد التبني للدرا�سات البيئية واملعدنية للقيام بالر�صد

زيت مما يوفر  7مليون قدم مكعب من الغاز يوميا ً  ،كما يتم �رشاء مولد يعمل بغاز

• مت �إع���داد  5درا�س���ات بيئي���ة و جل�س���ة ت�ش���اور جمتمع���ى مل�رشوع خ���ط �أنابيب

مما يحقق وفر  7مليون جنيه �سنوياً.

• �أكمل موظفى املقاول  1675يوما ً  ،و بعدد � 3.081.701ساعة عمل بدون حوادث.

والقيا�س للمظاهر البيئية مبكتب القاهرة ومواقع برتوكرمي وبرتونفرتيتى ورحمى .

• يت���م درا�س���ة اال�ستفادة من غاز ال�شعلة فى حمطة معاجل���ة الغاز بحقل �إي�ست

ال�شعل���ة فى حقل برتونفرتيتى بدال ً من االعتماد على املولدات التى تعمل بالديزل

العنـوان  :برج زهرة املعادى  -بجوار امل�ست�شفى الع�سكرى  -كورني�ش النيل  -املعادى-القاهرة .

تليفون 25291500 :

فاكـ�س 25291501 :

�ص.ب  1303 :املعادى -القاهرة

تع��د حقول ش��ركة ب�ترول أبو ق�ير من أق��دم حق��ول إنتاج الغ��از فى
مصر والبحر املتوس��ط حيث يرجع تاريخها االستكش��افى إىل عام
 .1969تم بدأ اإلنتاج عام  1979لصالح هيئة البرتول من قبل ش��ركة
ب�ترول الصح��راء الغربي��ة (ويبك��و)  ،وبموج��ب اتفاقي��ة جديدة بني
هيئة البرتول وش��ركة إديسون اإليطالية عام  ، 2009وتم تأسيس
ش��ركة برتول أبو قري لتطوير أنش��طة االستكش��اف والتنمية فى

اإلنتاج

بل���غ �إنتاج الغ���از املباع  75مليار ق���دم مكعب مبتو�سط  204ملي���ون قدم مكعب
غ���از يوميا ً و 25ر 1مليون برميل من املتكثفات والزيت اخلام مبتو�سط  3409برميل
يوميا ً و� 79ألف طن غاز م�سال مبتو�سط �إنتاج  216طنا ً يوميا ً  ،يعادل 5ر 15مليون
برميل مكافئ مبتو�سط � 42ألف برميل زيت مكافئ يوميا ً .

المشروعات

ت�ستهدف برتول �أبو قري زيادة الإنتاج عن طريق تطبيق برامج زمنية قيا�سية

حقول أبو قري ،حيث تم انشاء الرصيف البحرى شمال أبو قري 2-ليبدأ

لتنفي���ذ امل�رشوع���ات مع االلتزام ب�أعل���ى معايري ال�سالم���ة وال�صحة املهنية،

عام .2017

تنفي���ذ م�رشوعات لتوري���د وتركيب �أنظمة الك�شف ع���ن الغازات ومكافحة

أهم نتائج األعمال

باملراف���ق ،مبوق���ع املعدي���ة وتعدي���ل بل���وف احلماي���ة للم�ستودع���ات الكروي���ة

مت االنته���اء من �إع���ادة معاجل���ة البيانات ال�س���يزمية ثالثية الأبعاد حلقل �ش���مال

بالأجه���زة الدقيقة مبوقع املعدية  ،وج���ارى االنتهاء من تطوير نظام ت�رصيف

ا�ستك�ش���افية وتنموي���ة وق���د انته���ت الدرا�س���ات اجليولوجي���ة واجليوفيزيقي���ة

لتف���ادى الإغ�ل�اق الكامل ملوق���ع املعدية  ،كم���ا مت االنتهاء م���ن �إحالل وجتديد

اإلنتاج عام  2011ثم الرصيف البحرى ش��مال أبوق�ير 3-ليبدأ اإلنتاج

واال�ستف���ادة الق�ص���وى بالت�سهي�ل�ات احلالي���ة ب�أقل التكالي���ف حيث جارى
احلري���ق وكذلك �إحالل وجتديد نظ���ام الك�شف عن الغازات ومكافحة احلريق

اال�ستك�شاف

�أب���و ق�ي�ر والتى تغطى  1050ك���م . 2لتقييم النطاقات الواع���دة حلفرها ك�أهداف
اخلا�ص���ة بالطبق���ات الرملي���ة فى حق���ول �شم���ال �أبو ق�ي�ر با�ستخ���دام البيانات

ال�سيزمي���ة ثالثية الأبع���اد �إلى �إحادة م�سار البئر التنموى  PII-6فى حقل �شمال
�أب���و قري  ،وج���ارى درا�س���ة بع����ض النطاق���ات اال�ستك�شافية بالقرب م���ن من�صة

الإنت���اج رق���م 2باحلق���ل وكذل���ك طبق���ة رمال قوا�س���م العلي���ا فى حق���ل �أبو قري

مبنطق���ة تخزين البوتاج���از و�إحالل وجتديد �شبكة موا�س�ي�ر الهواء للتحكم
ال�ضغ���وط املرتفع���ة بخط ال�شعل���ة باملعدية وتنفيذ تقني���ة Hot Tapping
نظام الإنارة باملن�صات البحرية �أبو قري 1-و�أبو قري 2 -وتركيب نظام �شواحن

البطاري���ات بالر�صي���ف البحرى �شم���ال �أبو قري 1 -قبل املوع���د ب�ستة �أ�شهر،

وتوري���د وتركيب �أنظمة الك�ش���ف عن الغازات ومكافح���ة احلريق بالر�صيف
البح���رى �أب���و قري ،1-وتق���وم برتول �أبو ق�ي�ر بالإ�رشاف على �أعم���ال التنمية فى

الرئي�س���ى ،وجارى تقييم تكوين �سيدى �سامل ف���ى حقول �أبو قري البحرية حيث

منطقت���ى �شم���ال العامري���ة و �شم���ال �إدك���و بالنياب���ة ع���ن �رشكت���ى �شمال

• ج���ارى �إن�ش���اء حمطة كهرب���اء رئي�سية جديدة عن طري���ق �رشكة Siemens

الغاز واملتكثفات ومعاجلتها على الر�صيف البحرى �شمال �أبو قري  3لنقلها

�أن التف�سريات الأولية تظهر �أن التكوين واعد خا�صة فى حقل �شمال �أبو قري .

العمليات

 Technologies S.A.Eكمق���اول ع���ام بنظ���ام  EPCوذل���ك لال�ستغالل الأمثل
مل�ص���ادر الطاقة الكهربائي���ة باحلقول وتر�شيدها م���ع �إمكانية ربط املحطة

اجلديدة مبحطة لتوليد الطاقة الكهربية من الطاقة ال�شم�سية بقدرة 800
كيلووات متا�شيا ً مع ا�سرتاتيجية قط���اع البرتول ال�ستخدام م�صادر الطاقة

املتجددة .

•

مت الب���دء فى م��ش�روع منوذج حماكاة بطبقة �أبوما�ضى ف���ى حقل �شمال �أبو

قري البحرى .حيث ت�ستهدف ح�ساب االحتياطيات املتبقية ودرا�سة �إمكانية
حف���ر �آب���ار تنموي���ة �أو تقييمية لزي���ادة الإنت���اج ورفع معام���ل ا�سرتجاع طبقة
�أبوما�ضى حلقل �شمال �أبو قري البحرى.

العامري���ة وجنوب �إدكو بطاقة انتاجية متوقع���ة  80مليون قدم مكعب غاز
يومي���ا ً  ،و�س���وف تتم �أعم���ال التنمية با�ستخ���دام تقني���ة  Sub Seaلتجميع

ملحطة املعاجلة باملعدية و�ضخها بال�شبكة القومية للغاز.

السالمة والصحة المهنية

ح�صل���ت ب�ت�رول �أبو ق�ي�ر على �شه���ادة الأي���زو  14001لتطبيق نظ���ام �إدارة حماية
البيئ���ة خ�ل�ال الرب���ع الأخ�ي�ر م���ن ع���ام  ،2020/2019كما التزم���ت ب�ت�رول �أبو قري

بالتح�سني امل�ستم���ر ورفع معدالت الأداء ملنظوم���ة ال�سالمة وال�صحة املهنية

وحماي���ة البيئة م���ن خالل تطبيق نظام ال�سالمة �أثن���اء مراحل التعاقد وتنفيذ
الأعمال مع �رشكات املقاوالت وفقا ً لتعليمات هيئة البرتول  ،وقد مت �إجراء تقييم
الأث���ر البيئى للم�رشوعات اجلدي���دة ،كما يتم حتليل احل���وادث وتقييمها و�إ�صدار
تو�صيات ملنع تكرارها ف�ضال ً عن زيادة الوعى الوقائى للعاملني .

العنــوان  :مبنى امللتقى  -تقاطع �شارع توت عنخ �آمون مع �شارع ال�شهيد طيار حممود �شاكر � -سموحة �سيدى جابر  -الأ�سكندرية .
تليـفون 03/4292713 - 4292775 :

فاكــــ�س 03/ 4292371 - 4292396 :

البرتول  -دي�سمرب 49 - 2020

تأسس��ت ش��ركة برج العرب للبرتول (بورابيتكو) فى ديس��مرب س��نة 1996وتعمل
حالي�� ًا كقائم بالعملي��ات نيابة عن الهيئة املصرية العامة للبرتول و ش��ركة كويت
اينرجى .
كما تأسس��ت شركة ش��رق أبو س��نان تحت مظلة ش��ركة برج العرب فى يوليو  2012وتعمل حالي ًا كقائمة بالعمليات عن الهيئة
املصرية العامة للبرتول بمش��اركة ش��ركات كويت انريجى ودوفر انفيستمنت ليميتد ويونايتيد أويل أند جاز وجلوبال كونيكت.
و يبلغ عدد مناطق التنمية التى تديرها الشركة ثمانية مناطق بامتياز برج العرب و أبو سنان وإمتداد أبو سنان بالصحراء الغربية.

أهم نتائج األعمال

اال�ستك�شاف

• بد�أ �إنتاج ال�رشكة من امتياز برج العرب عام  1997مبتو�س����ط �إنتاج يومى

اجله����راء فى منطقة امتياز �أبو �سنان مت حتقيق ك�شف جديد بخزان طبقة

 750ب/ى لي�صع����د �إجمال����ى الإنت����اج �إل����ى  9745ب/ى و65ر 6ملي����ون ق����دم

اال�ستك�شاف����ى  .ASH-2Xو توالت النجاحات بعد حفر بئر El Salmiya-5

• مت حف����ر البئر اال�ستك�شافى  ASH-2Xمبنطقة تنمية �أبو�سنان 4-والذى

وفى �ضوء ه����ذه االكت�شافات مت حتديث اخلرائط اجليولوجية لطبقات علم

من طبقة علم البويب.

ه����ذا الع����ام .وجارى �إع����داد وحتديث اخلرائ����ط اجليولوجية مبناط����ق التنمية

الإنتاج

 200ب/ى وبد�أ الإنتاج من امتياز �رشق �أبو �س����نان عام  2012مبتو�سط �إنتاج
مكعب من الغاز امل�صاحب خالل عام .2021/2020

مت و�ضعه على الإنتاج فى يناير  2020وبلغ معدل �إنتاجه احلالى  4878ب/ى
• مت حف����ر البئ����ر التنم����وى  El Salmiya-5مبنطق����ة تنمي����ة �أب����و �سن����ان2-

وو�ضع����ه عل����ى الإنتاج فى مايو 2020مبعدل �إنت����اج  700ب/ى و 12ر 4مليون
قدم مكعب غاز من طبقة خريطة.

•

بعد جناح االكت�شافات على طبقات البحرية و �أبو روا�ش « »Eو « »Gبحقل
عل����م البوي����ب (طبقات عميق����ة) مبنطقة التنمي����ة �أبو�سن����ان 4-من البئر

على طبقات �أبو روا�ش وطبقة اخلريطة.

البويب واخلريطة  ،وج����ارى حتديد املوقع لآبار جديدة واملتوقع حفرها خالل
الأخ����رى لإيج����اد �أف�ض����ل الرتاكي����ب اجليولوجي����ة وامل�صائ����د البرتولية على

طبقات �أبوروا�ش والبحرية واخلريطة وعلم البويب
امل�رشوعات

�ساهم���ت ه���ذه االكت�شاف���ات ف���ى �إ�ضاف���ة 07ر 1ملي���ون برمي���ل

ف���ى �ضوء تعظي���م اال�ستفادة من كمي���ات الغاز امل�صاحب���ة لإنتاج الزيت مت

احتياط���ى الغاز امل�صاحب .و جدي���ر بالذكر �أنه مت حتقيق خطة �إنتاج

الغراديق التابعة ل�رشكة خالدة للبرتول وجارى تنفيذ خط �آخر لتدفيع الغاز

�إل���ى احتياط���ى ال�رشكة من الزيت اخل���ام و  2بليون ق���دم مكعب من

الزي���ت لع���ام  2020/2019بن�سب���ة  %167وحتقي���ق خطة �إنت���اج الغاز

بن�سبة .٪138

�إن�ش���اء خط جديد لنقل الغاز امل�صاحب من منطقة اجلهراء �إلى حقول �أبو
امل�صاحب من منطقة � ASHإلى حمطة معاجلة الغاز مبنطقة ال�ساملية.

وفيم����ا يخ�ص م�رشوع حقن املي����اه مبنطقة اجلهراء ,فق����د مت ا�ستخدام بئر

• يبل���غ ع���دد الآب���ار املنتج���ة للزي���ت اخلام بحق���ول ال�رشك���ة  35بئرا ً

 Al Jahraa-12كبئ����ر حق����ن للمي����اه بطبق����ة �أبو روا�����ش « »Cكما مت تنفيذ

طبيعى .

لتعزيز �ضغط اخلزان وزيادة ن�سبة الزيت القابل للإ�ستخراج.

منه���ا  32بئرا ً منتجا ً بوا�سط���ة م�ضخة ترددية و � 3آبار منتجة �إنتاج

العنوان � 204 :شارع  287ال�شطر الثانى  -املعادى اجلديدة  -القاهرة

م���ش�روع حقن مي����اه بطبقة البحرية ال�سفلى من خ��ل�ال بئر Al Jahraa-1
ن الغاز امل�صاحب.

ت25175163 - 25197402 :

ف25166833 - 25197554 :

تعم��ل الش��ركة حالي�� ًا على زي��ادة إنتاجه��ا اليوم��ى وزيادة

برنامج طموح
لمواصلة اإلنجازات
عمليات الحفر وإكمال اآلبار واإلنتاج

قام����ت ال�رشكة بو�ض����ع البئرين جنوب غ����رب 1-وجنوب

فار�س����كور 4-عل����ى الإنت����اج بع����د �إع����ادة �إكم����ال البئري����ن بطبقت����ى

القوا�سي����م العلي����ا و �أبوما�ض����ى العلي����ا با�ستخ����دام جه����از �صيانة
و�إ�صالح الآبار «�سينو ثروة »28-و�أ�ضاف البئران حوالى  12مليون قدم
مكع����ب يوميا ً من الغاز الطبيعى وحوالى  350برميل من املتكثفات
يوميا ً �إلى �إجمالى الإنتاج.

وف���ى �إطار ا�ستكم���ال الربنامج الطموح للحفاظ عل���ى معدالت الإنتاج ،
تق���وم ال�رشكة حاليا ً ب�إجراء عمليات �إ�صالح و�إع���ادة �إكمال لـ � 6آبار حيث
م���ن املتوقع �أن ت�ضيف تل���ك الآبار حوالى  14مليون ق���دم مكعب وحوالى
 300برميل من املتكثفات يومياً.
وفى �ض���وء ا�ستكمال برامج احلفر خالل ع���ام  2021-2020تقوم ال�رشكة

حالي���ا ً بالتعاق���د مع جه���از حفر حلفر البئ���ر التنموى الأفق���ى بل�سم-5-
�إح���ادة م�سار ، 1م�ستهدفا ً خزان قوا�س���م 2-مبنطقة تنمية بل�سم حيث
مت ت�صمي���م هذا البئر بال�شكل الأفقى لزي���ادة الإنتاج وا�سرتجاع املخزون

املوجود باخلزان وتقلي���ل �رسعة و�صول املياه للبئر املنتج و�إكمال البئر من

مس��اهماتها فى إنتاج مص��ر من الغاز الطبيع��ى واملتكثفات
والبوتاج��از  ،حيث بلغ اإلنتاج اليومى من الغازات الطبيعية
 142ملي��ون ق��دم مكع��ب و  3650برمي�ل ً
ا م��ن املتكثف��ات
و  220طن�� ًا م��ن البوتاج��از بم��ا يع��ادل  32أل��ف برميل زيت
مكافىء يومي ًا.
(حوال���ى 5ر 6مليون �ساع���ة)  ،كما ح�صلت ال�رشكة على �شهادة الأيزو
14001وفى طريقها للح�صول على �شهادة الأيزو .45001

وف���ى �إطار االلت���زام بتنفيذ خط���ة االلت���زام اخلا�صة بال�سالم���ة وال�صحة

املهني���ة لع���ام  2020املو�ضوعة م���ن قب���ل وزارة البرتول وال�ث�روة املعدنية ،

فق���د مت حتديث جميع �إج���راءات وتعليم���ات ال�سالمة �أثن���اء القيادة طبقا ً
للموا�صف���ة  IOGP- 365والت�أكد من تركيب �أجه���زة تتبع ( )GPSبجميع

مركب���ات ال�رشك���ة وكذلك مت تدريب  60عامل عل���ى جهاز املحاكاة اخلا�ص
بح���زام �أم���ان املركب���ات  ،ومت �إ�ص���دار �سيا�سة �سلطة �إيق���اف العمل والتى
مبقت�ضاه���ا يتم تفوي�ض �سلطة �إيق���اف الأعمال التى قد ت�شكل خطرا ً �أو

تهديدا لل�سالمة وال�صحة املهنية وحماية البيئة جلميع العاملني.

و�إميان���ا ً م���ن ال�رشك���ة ب�أهمي���ة احلفاظ عل���ى البيئة من التل���وث ،مت حتديث
خطط الطوارئ ملكافحة التلوث  ،وقامت ال�رشكة بتنفيذ مناورة وهمية
على مكافحة التلوث البيئى بنهر النيل بالتن�سيق مع �رشكة برتو�سيف

«دلت���ا الني���ل  »1وبح�ض���ور كاف���ة اجله���ات املعني���ة وذلك لقيا����س �رسعة

اال�ستجابة وكفاءة عملية املكافحة.

خالل  Open Hole Screensلتجنب �إنتاج الرمال حيث من املتوقع �أن يبلغ
الإنت���اج الأولى من البئر حوالى 20مليون ق���دم مكعب و  500برميل يوميا ً

ف���ى �إط���ار ا�ستم���رار تطوير وحتدي���ث منظومة التدري���ب التى ته���دف �إلى بناء

وم���ن املتوقع �أن ي�ص���ل �إنتاج ال�رشك���ة اليومى بعد االنته���اء من عمليات

لرف���ع كفاءة العامل�ي�ن واال�ستخدام الأمثل للموارد الب�رشي���ة  ،فقد مت تنفيذ

�إل���ى  160ملي���ون قدم مكعب و  4000برميل م���ن املتكثفات و  245طن من

امل�شرتك مابني منار م�رص للبرتول والأكادميية العربية للعلوم الإدارية واملالية

من املتكثفات.

�إ�ص�ل�اح و�إع���ادة �إكمال تلك الآب���ار وحفر البئ���ر بل�سم� -5-إح���ادة م�سار1

البوتاجاز مبا يعادل � 35ألف برميل زيت مكافىء.

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة

حتر����ص �رشك���ة الو�سطانى عل���ى تطبيق منظومة عم���ل متكاملة فى

جم���االت ال�سالم���ة وال�صح���ة املهني���ة وحماي���ة البيئ���ة  ،فحافظ���ت
ال�رشك���ة على �سج���ل جيد من �ساعات العمل ب���دون وقت عمل �ضائع

فى مجال تنمية الموارد البشرية

وتنمي���ة ق���درات ومه���ارات العن��ص�ر الب��ش�رى لتحقي���ق �أعلى مع���دالت الأداء
خط���ة تدري���ب متميزة الع���ام احلالى ويت���م اال�ستفادة من بروتوك���ول التعاون

وامل�رصفي���ة بهدف ربط التعليم الأكادمي���ى بالتطبيق العملى وتبادل اخلربات
العلمية والعملية لإعداد �شباب قادر على مواجهة حتديات
�سوق العمل.

قطعة  - 188مركز املدينة  -التجمع اخلام�س  -القاهرة اجلديدة

تليفـــــون 25033666 :

فـاكــــــــــــ�س 25033777 :
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فى ظل السياسية العامة للدولة وتوجيهات وزارة البرتول والثروة املعدنية ،إلعداد موقع «ميناء
الحم��راء البرتوىل» التابع لش��ركة ب�ترول الصحراء الغربي��ة ويبكو ليصبح أح��د املحاور املهمة
ضمن مشروع القومى لتحويل مصر إىل مركز إقليمى لتجارة البرتول والغاز  ،وأحد املنافذ املهمة
ملشروع «مجمع التكرير والبرتوكيماويات» الذى سيتم تنفيذه بـمدينة العلمني الجديدة .
تنف��ذ ويبكو عدد ًا من املش��روعات ملواكبة اس�تراتيجية  ٢٠٣٠فى التطوير والتنمية الش��املة
وترشيد استخدام املوارد وتحسني وتطوير األداء املؤسسى .

م�رشوع التحكم الآلى لتداول الزيت اخلام

• قام���ت ال�رشك���ة بالتعاق���د مع �رشك���ة �إنبى لتنفي���ذ الأعم���ال الهند�سية

و�أعم���ال التوريدات الرئي�سية مل�رشوع �إن�شاء منظوم���ة التحكم الآلى مبوقع
امليناء  ،بهدف التحكم فى جميع الت�سهيالت امليناء وتطوير عمليات تداول

الزيت اخلام ب�أحدث �أنظمة التحكم والأمان.

م�رشوع �إطالق برنامج الإدارة املتكاملة للموارد «»ERP

• مت �إط�ل�اق �أح���دث تطبيقات �رشكة « »SAPالعاملي���ة الرائدة فى جمال نظم
« ، »ERPالذى ي�سهم فى ربط املعلومــات و�رسعة �إجناز املعامالت ودعم اتخـاذ
الق���رار من خالل �إن�شاء نظــام موحد لإدارة م���وارد و�أ�صول قطاع البرتول  .ومت

ت�شغي���ل وتطبي���ق النظ���ام بنج���اح فى ماي���و  ٢٠٢٠حي���ث مت ب���دء الت�شغيل

أهم المشروعات

• م��شروع اخل��ط البحرى بط��ول 5ر 8كم بقط��ر  ٣٦بو�ص��ة و �شمندورة

الفعل���ى ( )Go-liveللمرحل���ة الأولى  ،والت���ى تتيح لل�رشك���ة �أداءً متميزا ً فى

�إج���راء املعامالت لدعم متخذى القرار  ،كما يزي���د من ان�ضباط و�رسعة الأداء

بني املركز الرئي�سى لل�رشكة وموقعيها «ميناء احلمراء البرتولى» و «بدر. »١-

تتطل���ع ال�رشك���ة لال�ستفادة م���ن املوق���ع اال�سرتاتيجى ملوقع مين���اء احلمراء

وتعد �رشكة ويبكو من �أوائل ال�رشكات الرائدة بقطاع البرتول التى تقوم بتطبيق
نظ���ام « »FIORIو ال���ذى يت�س���ع ا�ستخدامه عاملي���ا ً جنبا ً �إلى جن���ب مع النظام

العلم�ي�ن اجلدي���دة مب���ا يحقق التكام���ل فى تنفي���ذ امل�رشوع���ات امل�ستقبلية

«ويبكو» تناف�س عامليا ً ب�شهادات اجلودة الدولية

الرباط البحرى  SPMبطاقة مليون ب/ى

البرتولى لي�صبح املنفذ الرئي�سى مل�رشوعات التكرير والبرتوكيماويات مبدينة
لل�رشكة  ،وذلك من خ�ل�ال تطوير وحتديث الت�سهيالت الربية والبحرية مليناء

احلمراء.

وق���د افتت���ح رئي�س جمل�س الوزراء م�رشوع اخلط بح���رى اجلديد بطول 5ر 8كم

املعتاد « »GUIمما يزيد من �إتاحة واعتمادية برنامج الإدارة املتكاملة للموارد .

• جنح���ت ويبكو فـى احل�صـول

عل���ى �شهـــادات نظ���م الإدارة
املختلف���ة والت���ى مت منحهـ���ا

بقط���ر  ٣٦بو�ص���ة و�شمن���دورة الرباط البح���رى  SPMاجلدي���دة بطاقة مليون

م���ن جلنــ���ة الأيـ���زو  .ISOوتعد

احلم���راء البرتول���ى و�ستم���د هذه الزي���ارة �أهميتها م���ن كونه���ا �أول زيارة على

البرتول التى مت اعتمــاد املعمل

ب/ى والذى يُعد من �أهم املحاور الرئي�سية لتطوير ت�سهيالت منطقة ميناء

م�ست���وى رئي�س حكوم���ة لهذا املرفق البرتولى الهام من���ذ �إن�شائه وت�شغيله
فى عام .1968

م�رشوع �إن�شاء م�ستودعات التخزين « »٨-٧بـميناء احلمراء البرتولى

• تعاقدت �رشكة ويبكو مع �رشكة �إنبى وبرتوچت لتنفيذ �إن�شاء م�ستودعات

التخزي���ن« »٨-٧لتخزين الزيت اخل���ام بغر�ض زيادة ال�سع���ة التخزينية ملوقع

ميناء احلمراء البرتولى من 5ر 1مليون برميل �إلى نحو 6ر 2مليون برميل وذلك

لت�أم�ي�ن عمليات ا�ستقبال الزيت اخلام املنتج من ال�رشكات العاملة مبنطقة

ال�صحراء الغربية حيث يتداول نحو  %٥٠من �إنتاج الزيت اخلام مب�رص .
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مــن �أوائــل ال�رشكــــات بقطاع
اخلا�ص بهـ���ا طبقــ���ا ً للإ�صــدار

احلدي���ث للموا�صف���ة الدولية
للمختـبــــ���رات والتـ���ى متنـــ���ح

ال�رشك���ة الثقة ف���ى �أداء �أن�شطة املعايرة ونتائج االختب���ارات والتحاليل التى

يت���م تنفيذها بوا�سطة املخترب املعتمد بالإ�ضاف���ة �إلى االرتقــاء مب�ستوى ثقة
العمالء ور�ضاهم فى ت�سوق منتجاته���م فى الأ�سواق املحلية والدولية ،كما

�أعلن���ت �رشك���ة « »SGSعلى منح �رشكة ويبكو موقع مين���اء احلمراء البرتولى

على �شه���ادة نظ���ام �إدارة ال�سالم���ة وال�صح���ه املهني���ة«،»ISO/45001:2018

وه���ى املوا�صفة اجلديدة لنظم �إدارة ال�سالم���ة وال�صحة املهنية «،»OHSMS

لرفع الكفاءة الت�أمينية للمناطق الت�شغيلية  ،قامت ويبكو بتطبيق �أحدث

و�آمنة  ،وذلك بتقدمي منظومة متكاملة للوقاية من �إ�صابات العمل ،والوقاية

الثابتة  ،متا�شيا ً مع �أحدث �إ�صدارات �أنظمة الإطفاء واالنذار العاملية  ،وقامت

حي���ث �أنه���ا متكن املن�ش����آت مبختلف �صوره���ا من توفري �أماك���ن عمل �صحية
م���ن الأمرا����ض املهنية ،وذلك طبق���ا ً ملعايري القيا�س الدولي���ة املعرتف بها على

امل�ستوى العاملى .

�أنظمة الإنذار املبكر للحرائق بالإ�ضافة �إلى �أحدث �أنظمة الإطفاء املختلفة

ويبك���و وباال�شرتاك م���ع برتو�سيف بالتجهيز للمن���اورة التجربيبـة الرئي�سية
«م�رص املحرو�سة  »14مبنطقة مينــاء احلمراء البرتولى.

م��شروع تطوي��ر �أنظمة الإن��ذار املبك��ر و مكافحة احلري��ق مبوقع ميناء

وتع���د ويبكو منطقة مين���اء احلمراء البرتولى مركزا ً فرعي���ا ً ملكافحة التلوث

• ا�ستكم���اال ً لأعمال التحديث والتطوي���ر امل�ستمرة داخل قطاعات ال�رشكة

جمال مكافحة التلوث البحرى بالزيت .

احلمراء البرتولى

البحرى فى البحر املتو�سط مبا ميتلكه امليناء من �أحدث املعدات العاملية فى

تحديـات وطموحــات موقـع بــدر1
• مت تكلي���ف �رشك���ة ويبك���و ب�إدارة موقع الإنتاج بدر ،1-وكان ذلك حتديا ً جديدا ً لل�رشكة لإدارة موقع �إنتاجى بخربات م�رصية  ، %100حيث مت رفع معدالت
الإنت���اج م���ن  800ب/ى �إل���ى  3500ب/ى م���ن الزيت اخلام ،وجارى حالي���ا ً حفر �آبار ا�ستك�شافي���ة وتنموية جديدة فى �إطار خطة طموح���ة لزيادة معدالت
الإنتاج.

• بل���غ �إجمال���ى الزي���ت اخلام املنتج من حقل بدر  1-حوالى مليون و� 15ألف برميل خالل عام  2020بن�سبة حتقيق للخطة  ،%111وذلك بحفر بئرين

ا�ستك�شافني و(� )3آبار تنموية بتكلفة �إجمالية  21مليون دوالر مما �أدى لإ�ضافة 68ر 5مليون برميل مكافئ �إلى االحتياطى امل�ؤكد املتبقى والقابل
لال�سرتجاع  ،بالإ�ضافة �إلى امل�رشوعات اجلارى تنفيذها لرفع كفاءة ت�سهيالت موقع بدر 1-وتهدف �إلى زيادة قدرة �ضواغط الغاز باملوقع لت�صل الى
 25مليون قدم مكعب واال�ستغناء عن �ضاغط الغاز امل�ؤجر والذى �سوف ي�ؤدى لرت�شيد فى الإنفاق يقدر بحوالى مليون دوالر �سنوياً.

• ج���ارى �إن�ش���اء م�ست���ودع الزيت اخلام الذى يتم تنفيذه حالي���ا ً مبوقع بدر بغر�ض زيادة ال�سعة التخزينية  ،حي���ث ت�سعى ال�رشكة �إلى حتويل موقع
ب���در �إل���ى نقطة حمورية لتخزي���ن و�شحن الزيت اخلام لل�رشكات العامل���ة بال�صحراء الغربية ول�ضمان ا�ستمرارية ال�شح���ن بدون اختناقات ،حيث
يتم حاليا ً ا�ستقبال الزيت اخلام املنتج من حقول �رشكات برج العرب وبرتو�سنان وبرتوفيوم و�إعادة �شحنه �إلى ت�سهيالت التخزين الرئي�سية مبوقع

مين���اء احلم���راء البرتولى .وفى �إطار التوافق م���ع املعايري واال�شرتاطات البيئية ،فقد مت االنتهاء من تنفيذ �أحوا����ض التبخري مبوقع بدر وذلك للتخل�ص
الآمن من املياه امل�صاحبة للزيت اخلام .

العنوان  :عمارة برج الثغر – �شارع �صفية زغلول – الأ�سكندرية  .تليفون  03 / 3928710 :فاك�س  03 / 3918169 :الرقم الربيدى � 21519 :ص  .ب 412 :
Email: WEPCO.HO@WEPCO-EG.COM

WWW.WEPCO-EG.COM
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بدأت ش��ركة نوربيتكو مسرية إنتاجها فى سبتمرب  2004بمتوسط إنتاج  900برميل زيت يومي ًا  ،حتى بلغ اآلن
ما يعادل  13الف برميل زيت بش��راكة ناجحة بني الهيئة املصرية العامة للبرتول وش��ركة صحارى ش��مال
البحرية وشركة أى بى آر وشركة إينا نافتا  ،وخالل عام  2020/2019نجحت نوربيتكو فى تحقيق أعلى
معدل إنتاج يومى منذ بداية تأسيس الشـــركة والذى وصل إىل أكثر من 6ر 13ألف برميل يومي ًا والذى
يعترب إنجاز ًا كبري ًا اس��تطاعت الش��ركة تحقيقه فى ظل تحديات انتشار فريوس كورونا وتخفيف
العمالة وترش��يد النفقات .وذلك بإصرار وعزيمة جمي��ع العاملني وعملهم املتواصـل الذى أدى إىل
النج��اح ف��ى العديد من املج��االت والس�لامة والصحة املهني��ة وحماية البيئة واالستكش��اف
واملشروعات واإلنتاج .

أهم نتائج األعمال

حتقي���ق معدل �إنتاج مبتو�س���ط  11042برميل زيت يوميا ً خالل ع���ام  2020/2019بن�سبـة حتقيق ،%100
كم���ا مت حف���ر  13بئـ���را ً مت�ضمنـ���ا ً  11بئ���را ً تنمويا ً  ،وبئ���را ً تقييمـا ً وبئـ���را ً حاقنــا ً للمي���اه و  16عمليــة
لإ�صالح الآبار.

إنتاج الزيت واالحتياطيات

• مت �إ�ضاف���ة احتياطيات 02ر 2مليون برميل زيت لي�صبح االحتياطى امل�ؤكد 24ر 71مليون
برمي���ل مقارن���ة ل���ـ 225ر 69مليون برميل زيت خ�ل�ال العام املال���ى ال�سابق وذلك من
خالل حفر  12بئرا ً تنمويا ً وبئرا ً تقييمياً.

• بلغ���ت االحتياطيات امل�ؤكده املتبقي���ة 22ر 39مليون

برمي���ل زيت كما جنحت �رشك���ة نوربيتكو
خالل معاجلة و�شحن ٪100
من الإنتاج.

العنوان :

زهراء املعادى ال�شطر العا�رش بلوك �س  60رقم  - 20القاهرة .
تليفون 23101015 - 23101014 :
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فاك�س 23101013 :

ب�ي�ن العامل�ي�ن لرفع كفاءته���م وتنمي���ة روح فريق العم���ل بالإ�ضافة �إلى
االهتمام بتوعيتهم فى جمال ال�صحة وال�سالمة املهنية فقد مت تدريب

 129عامال ً على الربامج الداخلية والندوات كما يلى :

مت تر�شي���ح بع����ض العاملني حل�ض���ور العديد م���ن امل�ؤمت���رات وور�ش العمل
داخ���ل جمهورية م��ص�ر العربية ومنها م�ؤمتر �إيجيب����س  ،2020وم�ؤمتر دول

حو�ض البحر املتو�سط  ،وحت�سني �أداء . Brown Fields

استعدادات طبية على أعلى مستوى

قام��ت الإدارة الطبية بال�رشكة بجهود م�ضاعفه منذ ظهور فريو�س

كورونا امل�ستجد حيث مت :

المشروعــات

اتخاذ كافة التدابري االحرتازية  ،والتوعية امل�ستمرة للعاملني لتوعيتهم

• مت �إن�شاء خط �أنابيب الغاز (ً )8لربط خط غاز (مينى – كرامة) ب�إجمالى

بجمي���ع التداب�ي�ر االحرتازي���ة الواجب اتخاذه���ا  ،وتوف�ي�ر الأدوات املطهرة

• مت تطوير نظام تفريغ الزيت اخلام مبنطقة ا�ستالم الزيت لتقليل الوقت

واحلق���ول  ،وكذاتوف�ي�ر الكمام���ات وقيا����س درجات احل���رارة يومي���ا ً و�إجراء

• ج���ارى تنفيذ خطة لتنمية احلق���ول ت�شمل خط �شحن الزيت املعالج

متابعة احلاالت امل�صابة من العاملني بالقاهرة واحلقول مع توفري العالج

• ا�ستكمال توفري امل�ستلزمات اخلا�صة بنظام مكافحة احلريق مبحطتى

العاملية ومتابع���ة املخالطني للحاالت الإيجابية واحلاالت امل�شتبه فيها

طول حوالى  26كم لتوفري وقود الغاز حلقول نوربيتكو.
وخماطر عمليات ال�شحن.

من منطقة ا�ستالم الزيت �إلى خط ده�شور /قارون.

�إنتاج جنة و�سدرة والبدء فى حتديث النظام القائم فى حمطات ا�ستالم

الزيت وفردو�س و�أبرار وجنوب �أبرار .

ومتابع���ة التطه�ي�ر والتعقي���م بالتع���اون م���ع �إدارة اخلدم���ات بالقاه���رة

عم���ل م�سحات للعاملني امل�شتبه ا�صابتهم بالفريو�س �إن وجد  ،وكذلك
ال�ل�ازم وفق���ا ً للربوتوك���ول املتب���ع م���ن وزارة ال�صح���ة ومنظم���ة ال�صحة

�إن وج���د مع اعطائهم �إجازات الع���زل املنا�سبة لكل حالة وجتهيز كرفان
ع���زل باحلقول ك�إجراء احرتازى لعزل احل���االت امل�شتبه فيها �إن وجدت مع

• انطالق���ا ً م���ن االلت���زام بخط���ط وزارة الب�ت�رول والرثوة املعدني���ة لرت�شيد

تكثيف عمل الطاقم الطبى بعيادة احلقول .

ق�ص���ة جناحها من خالل خط���ط وا�ضحة والتزام تنفي���ذ امل�رشوعات فى

الصحة المهنية والسالمة وحماية البيئة

النفق���ات وتقليل تكلفة �إنتاج الربميل تعم���ل ال�رشكة على ا�ستكمال
التوقيت���ات املح���ددة ،كم���ا ت�ستمر فى زي���ادة ا�ستخدام الغ���از الطبيعى

مبواقع العمل تر�شيدا ً ال�ستهالك ال�سوالر .

جن���ح العامل���ون ب�رشك���ة نوربيتك���و ف���ى تنفي���ذ �أن�شطتهم خ�ل�ال عام
 2020/2019دون �إ�صاب���ات م�ضيع���ة للوق���ت  ،حيث مت اجتي���از التفتي�ش

و�أخ�ي�را ً كان عام  2020-2019ع���ام التحدى ففيه تغلب���ت نوربتكو على

الثان���ى عل���ى �شه���ادات  OHSAS -18001 14001بوا�سط���ة  ، SGSوالبدء

ب�رشك���ة نوربتك���و و�أي�ضا ً الدع���م املقدم من قب���ل ال��ش�ركاء  ،وا�ستمرارا ً

وامل�شارك���ة الفعال���ة ف���ى �أ�سب���وع ال�سالمة باملق���ر الرئي�س���ى بالقاهرة

مليون دوالرمن خالل �صيانة معدات الإيجار و�إ�صالح الطرق.

بق���ارون  ،وجارى العم���ل على تزويد حمطتى �إنتاج جن���ة و�سدرة ب�أنظمة

العدي���د م���ن التحدي���ات من خالل منه���ج منظ���م �أبرز جه���ود العاملني
جله���ود خف�ض التكالي���ف ،فقد جنحت نوربيتكو ف���ى توفري حوالى 97ر0

التدريب والتأهيل

بالإج���راءات التح�ضريي���ة للح�ص���ول عل���ى �شه���ادة �أي���زو ،Q.M.S 9001

واحلقول ،ورفع كفاءة نظام مكافحة احلريق مبنطقة ا�ستالم الزيت اخلام

مكافحة حريق  ،وتزويد املحطات ب�أنظمة ت�أمني �ضد ال�صواعق ،وتركيب

�أجهزة تتبع لل�سيارات اململوكة لل�رشكة  ،كما مت التفتي�ش وب�شكل دورى

ا�ستثم���ارا ً لطاق���ات العامل�ي�ن و�إعدادهم �إع���دادا ً علميا ً وعملي���ا ً متميزا ً

على مواقع ال�رشكة املختلفة  ،ومت مراجعة جميع �أجهزة احلفر العاملة

ً
عام�ل�ا على الربامج الفنية والتخ�ص�صية مبراكز
121

م���ن موقع �إلى �آخر و�أثن���اء التجهيز املبدئى للحف���ر  ،متابعة امل�رشوعات

وتوفري التدريب الالزم لهم لإعداد قادة جدد  ،قامت ال�رشكة بتدريب
التدري���ب املختلفة  ،وف���ى �ضوء اهتمام
ال�رشكة نحو ايجاد مناخ
عم���ل جي���د

بحقول ال�رشك���ة وا�ستحداث ومراجعة جميع الإج���راءات اثناء الإنتقال

التى مت تنفيذها باحلقول و�إجراء فح�ص ملواقع العمل  ،والتفتي�ش الدورى
عل���ى كف���اءة �أنظمة الإطف���اء مبنطقة ق���ارون ال�ستالم الزي���ت وحمطات

الإنتاج بحقول ال�رشك���ة  ،كما مت �إجراء الفح�ص وال�صيانة الدورية لكل
م���ن طفاي���ات احلري���ق اليدوية ومع���دات الإطف���اء والعالم���ات الإر�شادية ،
ومتابعة جتهيـز وتطبيق خطة طوارئ جلائحة كوفيد  ، 19ومراجعة
الإج���راءات الوقائي���ة لل�شبكة الكهربائي���ة للمبنى
الرئي�سى.
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ش��ركة الس��ويس للزيت ( س��وكو ) احدى ش��ركات الهيئ��ة املصرية العامة للب�ترول تعمل منذ ما يق��رب من األربعني عام�� ًا وهى إحدى
الروافد الكربى فى مجال إنتاج الزيت الخام والغاز واملتكثفات البرتولية ،ومنذ إنشاء الشركة عام  1979وهى تعمل على مواكبة التطور
العلمى والتكنولوجى والحرص على االبتكار والتطوير فى مجال صناعة البرتول .

أعمال استكشافية ناجحة

تاري���خ ال�رشكة .وجارى العم���ل �أي�ضا ً على �إعادة تقيي���م بع�ض الطبقات

جنح���ت �إدارة اال�ستك�ش���اف بالتع���اون م���ع الإدارات الفني���ة الأخ���رى خ�ل�ال

ال�ضحل���ة �أعلى طبقة  Matullaلتعظيم احتياطي���ات حقل ر�أ�س بدران .

للحفر و 2للإكم���ال) لتعظيم الإنتاج من الطبقات املنتجة (طبقة احلجر

باملناطق خارج حدود منطقة الإنتاج الرئي�سية بحقل خليج الزيت .

الع���ام املال���ى  2020/2019فى تق���دمي �أربعة مقرتحات بحق���ل ر�أ�س بدران (2

الرمل���ى النوب���ى وتكوين الراح���ة) كما قام���ت ب�إعداد درا�س���ات جيولوجية

كما قامت الإدارة العامة لال�ستك�شاف ب�إعادة تقييم وجود الهيدروكربون
وقد دعمت هذه الدرا�سة �إعداد بع�ض املناطق الواعدة والتى بها احتمالية

وجيوفيزيقية متكاملة م�ستغل���ة �إمكاناتها من فريق عمل مدرب و�أي�ضا ً

عالية لوجود الهيدروكربون  ،وخا�صة فى املنطقتني اجلنوبية وال�شمالية

جديدة للإنتاج وه���ى طبقة  Matullaوذلك من خالل �إعادة فح�ص العينات

فر�ص الإنتاج من الطبقات اجلديدة من احلقل،

برنامج تقني���ة حديثة لتعظيم احتياطى حقل ر�أ�س بدران ب�إ�ضافة طبقة

ال�صخري���ة وتقييم الغ���ازات امل�صاحبة لها و�إع���ادة التف�سريات ال�سيزمية
للطبق���ة  ،مم���ا نت���ج عنه بن���اء اخلرائ���ط الرتكيبي���ة واالنتهاء م���ن الدرا�سة

الر�سوبي���ة جلميع الآب���ار املخرتقة لهذه الطبقة  ،وحتدي���د خ�صائ�ص اخلزان
واجتاهات���ه  ،و�إع���داد النم���وذج اال�ستاتيك���ى ثالث���ى الأبع���اد للخ���زان  ،كما

�ساهمت هذه الدرا�سات فى حتدي���د املناطق الواعدة باحتياطيات �إ�ضافية

تبل���غ  19ملي���ون برميل من الزي���ت لإطالة عمر احلق���ل  .ونتيجة للدرا�سات

البرتوفيزيقية مت اختيار �أف�ضل النطاقات للتنقيب بالطبقة ببئرين مما �أدى

�إل���ى �إ�ضاف���ة  400برميل زيت للإنتاج اليومى من ه���ذه الطبقة لأول مرة فى

غ�ي�ر املت�صلة بخزانات الإنتاج احلالية مما يعظم احتياطيات احلقل وزيادة

وج���ارى �إع���داد مقرتح حلفر بئر ف���ى املنطقة اجلنوبية م���ن احلقل  ،كما مت

االنتهاء م���ن التقييم اجليولوجى والبرتوفيزيائى واجليوفيزيائى للطبقات

ال�ضحل���ة م���ن تكوين البالعيم (حمام فرعون و�س���درى) فى جميع �أنحاء
احلق���ل وذلك بالتعاون مع �إدارة هند�سة الب�ت�رول لتحديد �إمكانية الإنتاج
م���ن ه���ذه الطبق���ات لدعم الإنت���اج من اخل���زان الرئي�سى  ،وبن���اء على هذا

التقيي���م مت جن���اح تثقيب � 4آبار بخ���زان البالعيم و�صخ���ور القاعدة وزيادة
معدالت الإنتاج.

نتائج عمل مبشرة بالدلتا

قام���ت الإدارة العام���ة لال�ستك�ش���اف ب�إجراء درا�س���ة متكاملة حلقل

د�س���وق ،بدلتا النيل مب�رص ،وذلك لدرا�سة وحتدي���ث �أماكن توزيع اخلزان
والطبق���ات احلامل���ة للهيدروكرب���ون �أفقي���ا ً ور�أ�سيا ً داخ���ل احلقل .ومت
�إع���داد البيان���ات البرتوفيزيقي���ة وتف�سرياتها ملنطق���ة الدرا�سة ،كما

مت بن���اء النم���وذج الرت�سيب���ى واال�ستاتيك���ى ثالث���ى الأبع���اد للخزانات
املختلف���ة ،وتوقع �أمناط التوزيع الر�أ�س���ى والأفقى لطبقات اخلزان (�أبو

ما�ضى وكفر ال�شيخ وو�سطانى) .

مت حف���ر بئري���ن تنموي�ي�ن بنج���اح خ�ل�ال الع���ام املال���ى 2020/2019
ال�سته���داف اخلزان الرئي�س���ى للرت�سيبات الرملية خل���زان �أبو ما�ضى
بالإ�ضاف���ة �إل���ى طبقت���ى كف���ر ال�شي���خ وو�سطان���ى مم���ا �ساهم فى
تعظي���م �إنتاجية احلق���ل و�إ�ضافة احتياطى حوال���ى  25بليون قدم

مكعب غاز ،وجارى العمل على تقييم هذه الطبقات (كفر ال�شيخ
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وو�سطان���ى) وتتبعها خ�ل�ال احلقل حتى يت�سن���ى ا�ستهدافها بحفر �آبار
قليلة التكلف���ة على �أعماق �ضحلة ،ونتيج���ة لال�ستك�شافات ال�سابق
ذكرها واعرتافا ً باخلربات املوجودة داخل �رشكة د�سوكو ،فقد قامت �رشكة

ونرت�ش���ال ديا ب�إ�سناد �أعم���ال اال�ستك�شاف واحلفر ف���ى منطقة امتيازها
اجلدي���دة (�رشق دمنهور) ل�رشكة د�سوكو مم���ا يعزز فر�ص اال�ستك�شاف فى

م .حممد ح�سن ر�ضوان

املنطقة .

رئي�س جمل�س الإدارة
والع�ضو املنتدب

أعمال التنمية وصيانة اآلبار

جنح���ت ال�رشك���ة خالل الفرتة املا�ضية فى �إ�ص�ل�اح و�صيانة عدد كبري من
الآب���ار و�إعادته���ا مرة �أخرى �إل���ى م�ضمار الإنتاج ف�ضال ً ع���ن حفر ثالثة �آبار
تنموي���ة جديدة لتنمية حق���ل ر�أ�س بدران وحفر ثالثة �آب���ار منتجه للغاز

بحق���ل د�سوق ب�إجمالى ا�ستثمارات تخطت  30مليون دوالر  .وقد �أ�سهم
ذلك فى تعظيم معدالت الإنت���اج وحتويل االحتياطى امل�ؤكد الغري منمى
�إل���ى احتياط���ى م�ؤك���د منم���ى  .و بالرغ���م م���ن التحديات الت���ى واجهت

ال�رشك���ة �إال �أنه���ا متكنت خالل عام  2020/2019م���ن حتقيق �إنتاج يقرتب
م���ن  3مليون برميل من الزيت اخلام من حق���ول خليج ال�سوي�س (حقلى

ر�أ����س ب���دران وخلي���ج الزيت) لي�صل الإنت���اج الرتاكمى لل�رشك���ة منذ بدء
ن�شاطه���ا �إل���ى 53ر 664مليون برميل من الزيت اخل���ام وكذلك �إنتاج �أكرث

م���ن  30تريليون قدم مكع���ب غاز من حقل د�سوق بالدلت���ا بالإ�ضافة �إلى
� 110ألف برميل من املتكثفات.

�إجن���از الأعمال ب���دون �إ�صاب���ات �أو خ�سائر ل���دى جميع العامل�ي�ن  ،وقد قامت
ال�رشك���ة بتنفي���ذ عدد م���ن امل�رشوعات بحق���ول ر�أ�س ب���دران وذلك ف���ى �إطار

اخلط���ة اال�سرتاتيجي���ة املو�ضوع���ة لعملي���ة الإح�ل�ال والتجدي���د والتطوي���ر
للبني���ة الأ�سا�سية ومناط���ق ت�سهيالت الإنتاج با�ستثم���ارات مت �ضخها من

قب���ل ال�رشيك الأجنب���ى تقدر ب  23مليون دوالر  ،وق���د مت االنتهاء من م�رشوع

جتدي���د املر�سى وت�سهيل و�سالمة عملي���ة ر�سو القوارب على من�صة الإنتاج

بحق���ل ر�أ�س بدران  ،وقد قام���ت �رشكة �إنبى بالت�صمي���م والدرا�سات الفنية
ومت �إ�سن���اد امل�رشوع �إلى �رشكة خدم���ات البرتول البحرية للتنفيذ والرتكيب ،
وقد مت البدء فى امل�رشوع فى مار�س  2018ومت االنتهاء من امل�رشوع فى �أكتوبر

 2020بتكلف���ة �إجمالي���ة 1ر1ملي���ون دوالر وجارى االنتهاء م���ن بع�ض �أعمال

الرتكيبات الب�سيطة متهيدا ً لت�شغيل املر�سى .

م���ن اجلدير بالذك���ر �أي�ضا �أن عملي���ات احلفر الأخرية فى حق���ل ر�أ�س بدران

كم���ا مت االنتهاء م���ن م�رشوع ا�ستب���دال اخلط الرئي�سى للخ���ام الوا�صل بني

الإنت���اج الأولية بها وجنحت ال�رشكة فى �إنت���اج زيت مبعدالت مقبولة من

كيل���و مرت بخ���ط جديد حفاظا ً عل���ى الإنتاج  .مت �إ�سناد امل��ش�روع �إلى �رشكة

ا�ستهدف���ت الطبقات ال�سفلي���ة التى مل ت�ستن���زف بالكامل خالل فرتة
ه���ذه الطبقات ال�سفلية للآب���ار  C4aو  A7aو  A8fوالتى �ساهمت بدورها
فى رفع معدالت االحتياطى.

املن�ص���ات البحري���ة وت�سهي�ل�ات ال�رشك���ة الربية بقط���ر  12بو�ص���ة وطول 6
خدم���ات البرتول البحرية للتنفيذ والرتكيب وقامت �رشكة �إنبى بالت�صميم
والدرا�س���ات الفني���ة والإ�رشاف على الرتكي���ب  ،ومت االنتهاء م���ن امل�رشوع فى

و�أي�ض���ا بحق���ل د�س���وق بالدلت���ا جنح���ت ال�رشكة ف���ى الف�ت�رة الأخرية فى

يناير  2020بتكلفة �إجمالية 7ر 11مليون دوالر وت�شغيل اخلط بكفاءة.

لأول مرة فى ال�رشق الأو�سط فى البئر  .SSSE 1-1كما جنحت ال�رشكة فى

ال�رشك���ة متا�شي���ا ً مع ر�ؤي���ة الدولة وكل م���ن وزارة البرتول وال�ث�روة املعدنية

تو�صي���ل �آبار املرحلة (ب) والبال���غ عددها ت�سعة �آبار وبعد تطبيق و�سائل

•

م��ش�روع تطوي���ر و�إحالل حمطات معاجل���ة ال��ص�رف ال�صناعى بحقول

الإنت���اج من طبقتى �أبو ما�ضى وكفر ال�شيخ معا ً للبئر  .DSQ 1-6ونظرا ً

ووزارة البيئ���ة ف���ى احلف���اظ عل���ى البيئ���ة البحري���ة والتوافق م���ع املعايري

ل�ضغ���وط اخلزان���ات اجلوفية تقوم ال�رشكة ب�صف���ة دورية بعمل مراجعة

وق���د ا�ستندت �سوك���و للتكنولوجي���ا احلديثة امل�ستخدم���ة فى املعاجلة

لتق���ادم الآبار املنتجة ف���ى حقول ال�رشكة نتيج���ة االنخفا�ض الطبيعى
م�ستم���رة ل���كل الآب���ار للبحث ع���ن �أى فر�ص���ة لتعظيم الإنت���اج وتقليل

معدالت �إنخفا�ض الإنتاج.

الدولي���ة ومعاي�ي�ر قانون البيئ���ة امل�رصى لل��ص�رف على البيئ���ة البحرية ،
عل���ى تقنيات ذات جدوى فنية واقت�صادية ،وتنق�سم طرق املعاجلة �إلى 4

مراحل خمتلفة وهى :

تق���وم ال�رشك���ة بالتعاق���د مع جهازى حف���ر برى وبح���رى للعمل بحقول

 -املعاجلة امليكانيكية.

ع�رش �آبار بالإ�ضافة �إلى حفر خم�س �آبار مبنطقة امتياز غرب دمنهور .

� -إزالة املعادن الثقيلة بالفلرتة.

ال�رشك���ة خالل العام الق���ادم  ، 2021و من املتوقع حف���ر و�صيانة �أكرث من

منظومة السالمة والصحة المهنية

وتعت�ب�ر منظوم���ة ال�سالم���ة وال�صح���ة املهني���ة وحماي���ة البيئ���ة م���ن �أهم

التحدي���ات التى تكر�س لها كل اجلهود لال�ستمرار فى ت�أكيد وغر�س مفهوم
العنوان� 21:شارع �أحمد عرابى-املهند�سني-اجليزة

Web:www.suco-eg.com

تليفون33013190-33003199:

 الرت�سيب والتلبيد وتنظيم درجة الأ�س الهيدروجينى والهواء املذاب -املعاجلة البيولوجية ثم الفلرتة.

وق���د مت �إ�سن���اد تنفيذ ه���ذه املحطات لإحدى ال��ش�ركات العاملي���ة الرائدة

ف���ى هذا املجال على �أن يتم االنتهاء م���ن امل�رشوع نهاية عام  2021طب ً
قا

للخطة الزمنية املعتمدة .

فاك�س33462571-33035434:

Email:suco@suco-eg.com
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تأسس��ت الشركة املصرية للحفر البحرى  EODCفى عام  2008كشركة مساهمة مصرية وفقا ألحكام
قان��ون ضمانات وحوافز االس��تثمار رقم ( )8لس��نة  ، 1997وتعمل بنظام املناطق الح��رة العامة «منطقة حرة
عامة ببورتوفيق بالس��ويس»  ،وذلك بهدف تقديم الخدمات الفنية لقطاع البرتول املتعلقة بمجاالت البحث
واالستكش��اف وتنمي��ة حقول البرتول والغ��از الطبيعى من خالل تمل��ك جهازى حفر بح��رى Offshore Rigs
بغرض تأجريهما بنظام التأجري التمويلى أو التأجري العادى لشركة إيجاس للمساهمة فى برامج حفر اآلبار
االستكشافية والتنموية.

انج���ازات الش���ركة فى بن���اء وتش���ييد جهازى الحف���ر البحرى
«القاهر« ،»1القاهر:2

منذ و�صــول اجلـــهازين �إلى امليــاه امل�صــــرية االقليميـــة فى عـــام2011

برامج احلفر اال�ستك�ش���افى والتنموى وفقا ً للجدول الزمنى املعتمـد

خـــ�ل�ال عقدى حفـــر ملدة عـــام ومازالت الأجهــزة تعمــــل فى خمتــلف

تتمثل الأهمية اال�س�ت�راتيجية للم�ش���ـروع فى امل�سـاهمة فى تنفــيذ

ف���ى اال�ستك�ش���اف و خط���ط التنمية مم���ا ي�ساهم فى �رسع���ة و�ضـــع
االكت�شاف���ات اجلــدي���دة عل���ى خريط���ة الإنت���اج ،و حتقيق الت���وازن فى

�أ�سع���ار �إيج���ار �أجه���زة احلف���ر البحــرى من خ�ل�ال توفري �أجه���زة حفــر
جــدي���دة مبوا�صف���ات عالية مم���ا ي�ســاعد عل���ى خفــ�ض تكلف���ة حفــر
الآبــ���ار مما ي�ساهم فى حت�ســـ�ي�ن اجلدوى االقت�صــادي���ة لتنمية حقــول

الزيت اخلـــام والغـاز.

الموقف الحالى واألداء التشغيلى لجهازى الحفر

مت �إ�سن���اد �أول �أعم���ال للجـهازي���ن ف���ى حف���ر �آب���ار �شــرك���ة برتوبــل من
�شــ���ركات القطاع لتحـــقيق خـــط���ط التنـــــمي���ة والبحـــث بكفـــاءة

عــالية.

كم���ا يت���م �أي�ضــ���ا ً جتــــدي���د املوافقـــ���ات البحــــري���ة الدوليــ���ة لعـــم���ل
الأجهــزة وكذلك التى يتم جتديدها على فرتات زمنية طبقا ً للقــــواعد

الدوليــ���ة احلاكمة.وكذلك مع���دات احلفر الفنية املختلف���ة و�أجـــهزة

التحكــ���م ف���ى الآب���ار و �أجه���زة مانع االنفج���ار  ،والتى يت���م جتديدهـــا

وف����ى �ضــوء حر�ص ال�شـركة امل�صـرية للحفر البحرى على التعاقد مع

دوريــــا ً للحفــــاظ على رخ�ص العمل املطلــــوبة طبقا ً لال�شــــرتاطــــات

احلفارات البحرية  ، PPL Shipyard Pte. Ltdجنحت ال�شـركة فى بنـاء

االحـــتياطي���ات لأ�ضــاف���ة املزي���د م���ن الإنت���اج م���ن احلق���ول املختلفة

إ�ح����دى كربيات ال�شــ����ركات العاملي����ة العاملة فى جمال بن����اء وت�شييد
وا�ستكمال جهازى احلفر البحـرى «القاهر »1و «القـاهر »2وو�صولهما
إ�ل����ى املي����اه االقليمية امل�رصي����ة وفقا ً للخط����ة واملواعي����د املحددة.وقد

ح�صلت ال�رشكة على �شهادات �إمتام مراحل التنفيذ ب�أعلى جودة من
�رشكة (�إيه بى �إ�س كال�س) وهى �إحدى ال�رشكات العاملية املتخ�ص�صة

فى منح تراخي�ص �إمتام م�رشوعات بناء �أجهزة احلفر.

وت�أكيدا ً على �صالحية جودة و�أداء االجهزة قامت ال�رشكة با�ستكمال

بع�ض �أعم���ال الفح�ص الإ�ضافى مبعرفة �رشكتى موديو �سبيك و«كى

تو» وهما من ال�رشكات اال�ستثمارية العاملية املتخ�ص�صة فى فح�ص
الأجهزة .وقد ح�صلت ال�رشكة على تقرير �إ�شادة مب�ستوى ال�صالحية

والأداء جلهازى احلفر.

القيا�ســــي���ة ،وق���د �ساهم���ت ه���ذه الأجهــزة ف���ى تنميــ���ة الكــثري من
بال��ش�ركات الت���ى عملت به���ا وذل���ك طبق���ا ً لأح���دث التكنولوجيات
العـــاملية.

« إن ماتم بحمد اهلل لهو اس��تمرار ملس�يرة النجاح التى يطمح
إليه��ا املتخصص��ون ف��ى الصناع��ة البرتولي��ة املصري��ة لكى
يمل��ك القط��اع أدوات إنتاجي��ة متمثل��ة ف��ى االمت�لاك التام
لجه��ازى حفر بحري�ين يس��تخدمان فى تأمني خط��ة الحفر
االستكشافى والتنموى باملياة املصرية لتنمية االحتياطات
وتأم�ين مص��ادر الطاقة حي��ث تحقق الحلم بالعم��ل الدؤوب
واملتابعة املستمرة».

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

تليفون )062(3192530-3192529 :

فاك�س )062(3192533 :
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• زيت تخليقى بدرجة لزوجة (. )SAE 5W/40
• يحقق م�ستوى الأداء ملعهد البرتول الأمريكى . API/SN
• معتمد من مر�سيد�س بنز . MB 229.5
• ي�ستخدم فى ال�سيارات احلديثة املطلوب لها زيت تخليقى .
• زيت م�رص فينك�س هو مقابل لزيت ), Mobil 1 (5W/40
وزيت ). Shell Helix Ultra (5W/40
• م�سافة ت�شغيل الزيت من 10000كم حتى 15000كم �أو فرتة ت�شغيل
ملدة �سنة �أو �أيهما �أقرب ح�سب حالة املوتور .
• تغيري فلرت الزيت مع كل غيار زيت .

• زيت معدنى بدرجة لزوجة (. )20W/50&15W/40
• يحقق م�ستوى الأداء ملعهد البرتول الأمريكى . API / SL
• ي�ستخدم فى ال�سيارات موديالت  2018وما قبلها واملو�صى لها بزيت معدنى .
• زيت م�رص  1هو مقابل لزيت  Mobil XHPوزيت �شل . Shell Helix HX5
• م�سافة ت�شغيل الزيت من 5000كم حتى 8000كم �أو فرته ت�شغيل �ستة
�أ�شهر �أو �أيهما �أقرب ح�سب حالة املوتور .
• تغيري فلرت الزيت مع كل  2غيار زيت .

• زيت معدنى بدرجة لزوجة (. )20W/50&15W/40
• يحقق م�ستوى الأداء ملعهد البرتول الأمريكى . API / SJ
• ي�ستخدم فى ال�سيارات موديالت من  2000حتى . 2005
• زيت م�رص �سوبر  10000هو مقابل لزيت �شل ). Helix super ( 20W50
وكالتك�س . Havoline motor oil
• م�سافة ت�شغيل الزيت من 4000كم حتى � 5000أو فرتة ت�شغيل �ستة
�أ�شهر �أو �أيهما �أقرب ح�سب حالة املوتور .
• تغيري فلرت الزيت مع كل  2غيار زيت .

• زيت معدنى بدرجة لزوجة (. )20W/50&15W/40
• يحقق م�ستوى الأداء ملعهد البرتول الأمريكى . API / SF
• ي�ستخدم فى ال�سيارات موديالت ما قبل . 2000
• زيت م�رص �سوبر  7500هو البديل لزيت (. Mobil Super (20W50
وزيت �شل ). Helix SF (20W/50
• م�سافة ت�شغيل الزيت ت�صل �إلى 4000كم �أو فرتة ت�شغيل �ستة
�أ�شهر �أو �أيهما �أقرب ح�سب حالة املوتور .
• تغيري فلرت الزيت مع كل  2غيار زيت .

• زيت معدنى فائق اجلودة متعدد الدرجات .
• يحقق متطلبات �صانعى املحركات احلديثة .
• يعمل بكفاءة فى ظروف الت�شغيل ال�شاقة واحلرارة املرتفعة .
• ي�ضمن �سهولة بدء دوران املحرك فى الأجواء الباردة .
• يو�صى با�ستخدامه فى �أ�ساطيل النقل واملعدات الثقيلة
واملولدات واملعدات الزراعية .

التع��اون للب�ترول إحدى ش��ركات قطاع الب�ترول املصرى
تأسس��ت فى مارس  1934برأس مال  ٩٤١جنيه كأول
شركة وطنية تعمل بإنتاج و تسويق املنتجات البرتولية
بإدارة مصرية.
واليوم حققت الش��ركة أكثر من خمسة وثمانني عام ًا
من الجهد و التميز فى خدمة االقتصاد املصرى .

استراتيجية الريادة

العاملى ولي�س م�رص فح�سب  ،حيث بلغت ح�صتها فى ال�سوق العام ٣٠

تنطل���ق ر�ؤية ال�رشكة من �أن ا�س���تمرار الريادة والتميز

 . ٪و  ٪ ١٨فى جمال الزيوت  ،كما حققت ال�رشكة  ٪٥٦من ال�سوق العام فى

فى ظل ظ���روف املناف�سة املتزاي���دة التى تفر�ضها متغ�ي�رات �سوق املنتجات

منت���ج امل���ازوت املنخف�ض الكربي���ت وت�سويقه ف���ى املوانئ امل�رصي���ة وتطبيق

يتطلب ا�ستحداث نظم و�آليات عمل جديدة ومبتكرة متكنها من اال�ستمرار

البرتولي���ة با�ستمرار لتتنا�س���ب مع �آليات ال�سوق ومن ثم فتح �أ�سواق جديدة

داخل وخارج جمهورية م�رص العربية  ،كما ت�سعى التعاون �إلى زيادة مواردها
م���ن خالل درا�سة �إن�ش���اء م�صانع جديدة للكيماوي���ات ب�أحدث التقنيات فى

جمال ال�صناعة  ،وذلك لزيادة ح�صتها ال�سوقية و تعظيم مواردها.

جم���ال متوين ال�سفن حمافظة على ريادتها � ،إل���ى جانب ذلك بد�أت فى متوين

التعليمات اخلا�صة بتقليل ن�سبة الكربيت فى املواد البرتولية بن�سبة 5ر٪0
للمازوت 1 ،ر ٪0لل�سوالر.

مشروعات ضبط منظومة التداول

لق���د كان ل�رشكة التعاون للب�ت�رول دور حيوى فى مواجهة ظاهرة تف�شى

تطبيق���ا ً مل��ش�روع تركي���ب �أجه���زة قيا����س �أر�ص���دة اخلزانات مبحط���ات الوقود

�أنتجت اجلل املعقم للأيدى والذى �أ�شاد به كافة العمالء ومت اعتماده من

ال�رشكة وتبلغ ١١٦٩حمطة ومت ت�شغيل املنظومة لهذه املحطات ويتم حاليا ً

وب���اء فريو����س كورون���ا امل�ستجد  ،حي���ث كانت م���ن �أوائل ال��ش�ركات التى
وزارة ال�صحة وال�سكان  ،بالإ�ضافة ملنتجات ال�رشكة من املطهرات ،ولقد
ا�ستطاع���ت التعاون للبرتول احلفاظ على مركزها فى ال�سوق العام رغم
تداعي���ات فريو�س كورونا امل�ستجد ال���ذى كان له بالغ الأثر على االقت�صاد
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( )ATGمت االنته���اء م���ن �أعمال تركيب �أجهزه  ATGورب���ط اخلزانات ملحطات

قراءة البيانات اخلا�صة بن�سبة  ٪٨٥من حمطات ال�رشكة وجارى حاليا ً �إنهاء
بع�ض املالحظات لقراءة بيانات جميع حمطات ال�رشكة  ،كما مت االنتهاء من

�أعمال جتهيزات ربط طلمبات لـ  ٥٠٠حمطة �ضمن حمطات ال�رشكة  ،وجارى

حالي���ا ً تنفيذ �أعمال ربط الطلمبات لباقى املحط���ات و�إنهاء جميع الأعمال

مع �رشكة تر�سان���ة الأ�سكندرية البحرية  ،وجارى االنتهاء من �إجراءات �رشاء

وا�ستكماال ً لتحديث و�ضبط منظومة العمل تقوم ال�رشكة برتكيب �أنظمة

م���ن ن�ش���اط متوين ال�سفن خ�ل�ال عام���ى  ٢٠١٩ / ٢٠١٨و ٢٠٢٠ / ٢٠١٩قيمته

ال�سوي�س� -أ�سيوط -الهايك�ست���ب) كمرحلة �أولى لقيا�س من�سوب وحجم

• وفيما يخ�ص العبوات ف�إن من �أهم دعائم التميز التى ت�ساعد على حت�سني

من خالل �رشكة برتوجت.

قيا����س  RTGمتكامل���ة ل�صهاري���ج امل���واد البرتولي���ة مب�ستودع���ات (املك�س-

ودرجة حرارة املادة والربط على غرفة التحكم باملبنى الرئي�سى لل�رشكة .

زيادة معدل نـمو العائد

ناقلة حمولة  ٢٤٠٠طن  ،ومن اجلدير بالذكر �أن ال�رشكة حققت ربحا ً مبا�رشا ً
 ٣٢٧مليون جنيه مبا يفوق قيمة  ٣ناقالت بحوالى  ١٠٠مليون جنيه .

ال�ص���ورة الذهنية لدى عمالئها وك�سب ثقتهم ه���و االهتمام بجودة املنتج

واخلدم���ات امل�صاحب���ة له  ،فلق���د قامت ال�رشكة با�ستخ���دام �أحدث تقنيات
ت�صنيع الزيوت خا�صة عالية الأداء .كما كان لل�رشكة ال�سبق على م�ستوى

قام���ت ال�رشكة باتباع نظام جديد فى �إدارة حمفظة منتجاتها يعتمد على

جمي���ع ال�رشكات ف���ى ا�ستخ���دام �أحدث تكنولوجي���ا فى العامل ف���ى ت�أمني

الرتكيز على املنتجات عالية الربحية من الزيوت عالية الأداء حيث مت اعتماد

مع �رشكة برى كاب الأملانية (ال�رشكة رقم واحد عامليا ً فى هذا املجال).

الرتكي���ز على املنتجات التى حتقق �أك�ب�ر عائد على اال�ستثمار وذلك من خالل
زي���ت الرتبينات (ترب���و  )XPحملى ال�صنع م���ن �رشكة �سيمن���ز الأملانية �إحدى

ك�ب�رى �رشكات الرتبينات فى العامل  ،ويعد هذا الزيت �ضمن �سل�سلة الزيوت
اجلديدة املتطورة التى حتمل العالمة التجارية اجلديدة .CPC - Oils

العب���وات �ضد الغ�ش التجارى وهى ال���وردة احلاكمة احللزونية وذلك بالتعاون

التميز فى العمليات اإلنتاجية

يق���وم ه���ذا املح���ور على رف���ع الكف���اءة الإنتاجية م���ن خالل تطوي���ر خطوط

وبناءً على توجيهات املهند�س طارق املال وزير البرتول والرثوة املعدنية ب�رضورة

الإنت���اج و امل�صان���ع �س���واء فى م�صان���ع �إنتاج وتعبئ���ة الزي���وت الثالثة الذين

الزيوت والكيماويات لـ  4دول ( ماليزيا  -مينامار – بوروندى – رواندا ) .

ث�ل�اث معامل كيميائي���ة حا�صلة على �شه���ادة الأيزو  ،وكذل���ك التطوير فى

ا�سته���داف �أ�س���واق خارجي���ة  ،فقد قام���ت ال�رشكة بت�صدي���ر منتجاتها من

التطوير المستمر

م���ن خالل حم���ور حت�س�ي�ن م�ستوى اخلدم���ة املقدم���ة للعمالء يت���م االهتمام

بالعم�ل�اء باعتبارهم ��ش�ركاء النجاح حيث يعتمد عل���ى �إيجاد �سمة جتارية

تبل���غ طاقتهم الإنتاجية حوال���ى � ٨٥ألف طن �سنويا ً  ،ويقوم على خدمتهم
جمال الكيماويات من خ�ل�ال ا�ستحداث  ٧منتجات جديدة من الكيماويات

ومنتجات التعقيم لتلبية احتياجات ال�سوق امل�رصى.

مشاركة إيجابية فى المشروعات القومية

جديدة لزيادة ثقة العمالء فى منتجات ال�رشكة من خالل تطوير امل�ستودعات

�شارك���ت التع���اون للب�ت�رول ف���ى امل�رشوع���ات القومية الت���ى تنفذه���ا الدولة

• ففيم���ا يخ�ص امل�ستودعات يتم تطوي���ر م�ستودع م�سطرد ورفع كفاءة نظام

مبحافظ���ات (املني���ا – ال���وادى اجلدي���د  -قنا ) يت���م �إمداد م��ش�روع ا�ست�صالح

املتعارف عليها  ،وفى م�ستودع ال�سوي�س يتم تطويره ليتما�شى مع التطور فى

البرتولي���ة  ،كما فى م�رشوع جممع امل���زارع ال�سمكية حيث مت التعاقد على

وحمطات التموين واخلدمة .

اال�ستالم وال��ص�رف للمواد البرتولية وتطبيق �إج���راءات ال�سالمة وفقا ً للمعايري
�أنظم���ة الت�شغيل ووفق���ا ً للمعايري احلديثة وت�شمل الأعم���ال تطوير امل�ستودع

و�إن�ش���اء مبنى �إداريا ً وحتديث كافة ال�صهاريج وزيادة ال�سعة التخزينية ب�إن�شاء
� 3صهاري���ج جدي���دة ملواد البنك���ر والبنزي���ن وتطوير عناب���ر الطلمبات ومظالت
ال�شح���ن ومنظومة الإطفاء الآل���ى بالإ�ضافة �إلى �إن�ش���اء م�صنع للكيمياويات

املنزلي���ة واملطه���رات على �أح���دث املعايري العاملي���ة وتطوير خط �إنت���اج وتعبئة

براميل الزيوت البحرية.

لتحقي���ق التنمي���ة ففى م��ش�روع ا�ست�صالح امللي���ون ون�صف امللي���ون فدان
وزراع���ة � 20أل���ف فدان – غ���رب حمافظة املني���ا بجميع احتياجات���ه من املواد

�إمداد كافة احتياجاته من املواد البرتولية والزيوت.

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة

لق���د كان لل�رشكة ال�سبق فى �إن�شاء �أنظمة الإطفاء والإنذار الآلى طبقا ً
للأك���واد العاملي���ة لـ  4م�ستودع���ات وم�صنع للكيماوي���ات ب�أر�ض اجلوت ،

وج���ارى �إن�ش���اء �أنظم���ة الإطفاء والإن���ذار الآلى ل���ـ  3م�ستودع���ات �أخرى ،

• وفيم���ا يخ����ص حمطات التموي���ن واخلدمة مت تطوي���ر  ١٠٠حمطة خالل عام

بالإ�ضاف���ة �إل���ى �أنه ج���ارى التعاقد على �إن�ش���اء �أنظمة الإطف���اء والإنذار

• �أم���ا فيم���ا يخ�ص تطوير �أ�سطول النقل البحرى فق���د مت االنتهاء من تنفيذ

�شبك���ة �إنذار و�إطفاء �آلى ب�أحدث النظم مل�ست���ودع الهايك�ستب  ،كما

خ�ل�ال ثالث �سنوات ون�صف ب�رشاء  ٣ناقالت  ،كما مت توقيع عقد بناء ناقلتني

البيئية التخ�ص�صية .

. ٢٠٢٠ / ٢٠١٩

اجل���دول الزمن���ى لتوفري  ٥ناق�ل�ات برتول مطابق���ة التفاقية مارب���ول البحرية

الآل���ى لـم�ستودع�ي�ن جديدي���ن وخمزن للمهم���ات  ،وكذلك ج���ارى �إن�شاء
تعاق���دت م���ع مكتب متخ�ص����ص للقي���ام بالأعمال

العنوان  :دار التعاون للبرتول

� 94شارع الق�رص العينى  -القاهرة .
تليفون 27951900 - 27951800 :

فاك�س 27958252 - 27920916 :

www.coop.com.eg

Email : eltaawon@coop.com.eg

تستمر شركة األس��كندرية للبرتول فى أداء
رس��التها و دوره��ا ف��ى توف�ير املنتج��ات البرتولية

E-mail:apc_mex2@yahoo.com

عالية الجودة واملطابقة للمواصفات العاملية من خالل
اإللتزام والجدية واالس��تغالل األمثل للطاقات اإلنتاجية

www.alex-petroleum.com

والبش��رية م��ع مراع��اة التش��غيل اآلم��ن والصدي��ق للبيئ��ة
واإلرتقاء بمستوى األداء.
وف��ى ض��وء ال��رؤى املس��تقبلية للتطوي��ر والتحديث قامت الش��ركة
باتخ��اذ خطوات ج��ادة لتنفيذ مش��روعات جدي��دة تهدف إىل رف��ع كفاءة
التش��غيل وتعظي��م القيم��ة املضاف��ة ملواكبة الخط��ط الطموح لتعظي��م إنتاج
معامل التكرير.
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أهم نتائج األعمال

�أهم امل�رشوعات اال�ستثمارية اجلارى تنفيذها

قامت ال�رشكة بتكرير حوالى 5ر 4مليون طن خام خالل عام 2020/2019

• �إن�شاء وحدة تقطري جوى حمولة 5مليون طن �سنويا ً .

والأ�س���فلت واملقطرات ال�شمعية  ،كما �أثمرت اجلهود عن تنفيذ عدد ٍ من

مركز �إقليمى للطاقة وهو من امل�رشوعات ال�صديقه للبيئة .

للم�س���اهمة فى تلبية احتياجات ال�سوق املحلى من املنتجات البرتولية
م�رشوعات التطوير ورفع الكفاءة على النحو التالى :

• �إن�شاء وحدة معاجلة الديزل بالهيدروجني �ضمن خطة حتويل م�رص �إلى

•

ا�ستكمال م�رشوع الإن���ذار والإطفاء التلقائى لوحدات الإنتاج بالزيوت

• م��ش�روع  :NMPع���اد جممع الزي���وت بثوبه اجلديد خلريط���ة الإنتاج بعد

والتقطري واملناطق اخلارجيه بتكلفة  540مليون جنيه .

العطري���ات من الزيت با�ستخدام مذيب  NMPبدال ً من الفورفورال مما �أدى

 217مليون جنيه .

االنته���اء م���ن ت�شغي���ل الوح���دة  3000و�إزال���ة االختناق���ات با�ستخال����ص

�إل���ى زيادة الطاقة الإنتاجية للوحدة �إلى �16ألف طن �سنويا ً من املنتجات
املطابق���ة للموا�صف���ات القيا�سي���ة ويتمي���ز ه���ذا امل��ش�روع بتخفي����ض
مع���دل ا�سته�ل�اك الطاقة من الوقود والكهرباء ومي���اه التربيد ف�ضال ً عن

انخفا����ض معدل الفاقد ورفع معدالت تغذي���ه الوحدة  4000لزيادة �إنتاج
الزيوت وال�شموع .

•�إح�ل�ال وجتديد وعاء فا�صل الأمالح بالوح���ده ()4تقطري بتكلفة حوالى

التكامل مع ال�رشكات البرتولية ال�شقيقة

قدم���ت ال�رشكة منتجات تغذي���ة من املازوت والنافت���ا والرتباين ل�رشكات

�أموك و�أنربك و�أ�سبك و �إيالب بقيمه 434مليون دوالر .

تطوير منظومه الت�صدير للخارج

قام���ت ال�رشكة بت�صدير منتجات برتولية بقيمة حوالى  360مليون دوالر

• مت تنفيذ م�رشوع قيا�س من�سوب امل�ستودعات (املرحله الأولى) بتكلفه

�إلى �أ�سواق �إيطاليا و�أ�سبانيا و هولندا وتون�س و مالطا والدمنارك .

• �إح�ل�ال وجتديد نظام التحكم مبجمع الزيوت بتكلفة 20مليون جنيها ً

•

تغطي���ة املنطق���ة اجلنوبي���ة وال�رشقي���ة بال�رشك���ة بنظ���ام حماي���ة

•

�إج���راء ر�ص���د بيئى لل�رشك���ة ملتابع���ة القيا�سات اخلا�ص���ة بالإنبعاثات

حوالى 5ر 40مليون جنيه لـ  35م�ستودعا ً .

حي���ث مت ا�ستكمال الرتكيبات والبدء فى االختبارات بوا�سطة مهند�سى
ال�رشكة بالتعاون مع املورد .

• تطوير املعامل الكيماوي���ة بال�رشكة وت�أهيلها للح�صول على �شهادة

اجلودة الأيزو . 17025

• البدء فى تنفيذ برنامج نظام �إدارة املعلومات .

ال�سالمة وال�صحة املهنية وحماية البيئة
ال�صواعق.

طبقا ً للقوانني واملعايري الدولية .

• اعداد درا�سة التقييم الكمى للمخاطر جلميع الوحدات وامل�ستودعات.
• معاجل���ة املي���اه ال�صناعي���ة واملخلف���ات البرتولي���ة ع���ن طري���ق �أحوا�ض

• حتدي���ث و�رشاء �أجه���زة حديثة ومتط���وره لتلبية احتياج���ات ال�رشكة ،

معاجلة املياه .

• مت عم���ل درا�س���ة التقيي���م الكم���ى للمخاط���ر جلميع وح���دات ال�رشكة

الإنتاج والتخزين.

•الإنتهاء من �إجراء ال�صيانة لـ  26م�ستودعا ً ودخولهم دائرة الت�شغيل.

• ح�صول ال�رشكة على الأيزو . 18001- 45001-9001

وتنفيذ �أعمال للغري ولل�رشكات ال�شقيقة .
واملناطق اخلارجية وامل�ستودعات .

• ت�شغيل وحدة  SOUR WATERبالزيوت املتوقفة منذ � 10سنوات .

•

البدء فى �أعمال . AS-built&3D model

م�رشوعات تر�شيد الطاقة واملياه

• تركي���ب وت�شغي���ل �أحدث نظم الإنذار الأل���ى والإطفاء التلقائى ملناطق
•توفري مهمات الوقايه كاملة جلميع العاملني واملطابق للأكواد العاملية.

م�رشوعات املنطقة اجلغرافية

ت��ش�رف ال�رشكة عل���ى تنفيذ جمي���ع الأعم���ال اخلا�صة بتطوي���ر وحتديث
املنطق���ة البرتولي���ة بالأ�سكندري���ة وق���د بلغ���ت القيم���ة الإجمالي���ة

• �إن�شاء غالية جديده لإنتاج بخار ذى �ضغط عالى وكذلك �إنتاج الكهرباء .

ال�ستكم���ال تلك الأعم���ال مبلغ 337ر 45مليون جنيه خ�ل�ال العام املالى

•�إن�شاء نظام معاجلة مياه ال�رصف ال�صناعى  ،وان�شاء برج تربيد جديد للمياه.

الرعاية ال�صحية للعاملني

•رفع كفاءة الأفران احلالية بال�رشكة .
•�إن�شاء برج تربيد مياه جديد .

. 2020-2019

حر�ص���ت الأ�سكندرية للب�ت�رول على التطبيق الكام���ل جلميع الإجراءات

االحرتازي���ة ملنع �إنت�شار فريو�س كورون���ا امل�ستجد قامت ال�رشكة بتطبيق

جميع الإجراءات الالزم���ة طبقا ً ملعايري و�إر�شادات وزارة ال�صحة ومنظمة
ال�صح���ة العاملي���ة بالإ�ضاف���ة �إلى عم���ل الفحو�صات الالزم���ة للك�شف
ع���ن الأمرا����ض املزمنة جلميع العامل�ي�ن بال�رشكة فى �ضوء مب���ادرة رئي�س

اجلمهورية ملتابعة وعالج الأمرا�ض املزمنة (مبادرة  100مليون �صحة).

العنوان :املك�س  -الأ�سكندرية .

فـ03/4430124- 4401605 :

�ص.ب  - 3 :املك�س 4403200

ت 03/ 4402833- 4402832 - 4403200 :
الرقم الربيــدى 21535 :
تلغرافيا ً  :بتمك�س � -أ�سكندرية
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تعم���ل �رشكة الن��ص�ر للبرتول جاهدة

حوال���ى  851مليون دوالر  ،متثلت فى حوالى 2ر 1مليون طن من النافتا بقيمة

حتتية واقت�صاديات متميزة  ،وت�سعى لتحقيق

دوالر ،والرتباي���ن � 65أل���ف ط���ن بقيم���ة  24مليون دوالر ،ومت ت�صدي���ر كميات من

عل���ى ا�س���تغالل و�إدارة موارده���ا م���ن بنية

�أهداف ر�ؤية التنمية امل�ستدامة لتطوير جيل جديد

ق���ادر على قيادة ال�رشكة نح���و م�ستقبل �أف�ضل  ،بف�ضل

جه���د العاملني والدعم امل�ستمر من قطاع البرتول وقد واكبت

ال�رشك���ة التط���ورات التكنولوجي���ة املتالحق���ة للم�شارك���ة فى منو

االقت�صاد امل�رصى من خالل الوحدات االنتاجية التالية :

•  4وحدات تقطري جوى بطاقة �إنتاجية 5ر 6مليون طن خام �سنويا ً .

 453ملي���ون دوالر  ،واملقطر التفريغى حوالى � 838ألف طن بقيمة  268مليون
املازوت بلغت � 518ألف طن بقيمة  106مليون دوالر .

المعامل الكيميائية

تق���وم املعام���ل الكيميائية بال�رشك���ة بتكليف من الهيئ���ة امل�رصية العامة

للب�ت�رول ب�إج���راء جمي���ع التحالي���ل البرتولي���ة املتخ�ص�صة جلمي���ع الناقالت

مبوانئ الزيتيات و�سوميد و�سونكر ووادى فريان  ،وقد مت حتديث وتطوير املعامل

•  3وح���دات تقطري تفريغ���ى لإنتاج الأ�سفلت بطاق���ة �إنتاجية � 300ألف
طن �سنويا ً .

العاملي���ة ل�رسع���ة �إجن���از التحالي���ل فى �أق���ل وق���ت واحل�صول عل���ى �أعلى دقة

•  4وحدات ملعاجلة البوتاجاز والنافتا.

الكيميائية مع الإدارات الفنية املختلفة بتطبيق الربنامج االلكرتونى لإدارة

• وحدتان ال�سرتجاع الغازات .

ع���ن طري���ق �رشاء �أح���دث الأجه���زة املعملي���ة ذات املوا�صف���ات التكنولوجية
للنتائ���ج بالإ�ضاف���ة �إل���ى جتديد البني���ة التحتي���ة  ،وجارى الآن رب���ط املعامل

• وحدة معاجلة الكريو�سني لإنتاج وت�صدير وقود الطائرات .

املعلوم���ات للمعامل الكيميائي���ة  LIMSومنح املعامل الكيميائية �شهادة

أهم نتائــج األعمال 2020/2019

م���ن املعه���د الهولندى  IISوانتهاء جمي���ع مراحل الت�أهيل وج���ارى الآن منح

الطاقة التكريرية

قامت ال�رشكة بتكرير 7ر 3مليون طن من اخلامات البرتولية .

التصدير

تنفي���ذا ً لتوجيه���ات الدول���ة و�سيا�س���ة وزارة الب�ت�رول ف���ى تعظي���م كمي���ة
ال�ص���ادرات لتوف�ي�ر العمل���ة ال�صعب���ة  ،مت ت�صدي���ر منتجات برتولي���ة بقيمة
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الأي���زو  9001ف���ى �إدارة اجل���ودة وبعد احل�ص���ول على �شه���ادات الرتابط الدولية

ال�رشكة �شهادة الأيزو .17025

النشاط االستثمارى

بلغ �إجمالى اال�ستثمارات الفعلية املنفذة حوالى 2ر 1مليار جنيه .
م�رشوع �إن�شاء جهاز تقطري جديد

مت توقيع عقد مع �رشكة برتوجت لتنفيذ م�رشوع �إن�شاء جهاز تقطري بطاقة

•

لت�أم�ي�ن جمي���ع امل�ستودع���ات و�أجه���زة التقط�ي�ر والأ�سفل���ت وجميع

املبان���ى الإدارية من �أخط���ار ال�صواعق مت التعاقد م���ع �رشكة �صان م�رص

لتوري���د وتركي���ب مانع لل�صواعق و�سيت���م الإنتهاء م���ن ت�سليم النظام
�أوائل فرباير .2021

• مت االنتهاء بن�سبة  %85من الأعمال ومتوقع االنتهاء من امل�رشوع نهاية هذا العام.
• مت مراجع���ة الت�صميمات الهند�سية للإنذار املبكر لـ  32م�ستودعا ً والإنذار
املبك���ر والإطفاء التلقائى لـ���ـ  6حمطات طلمبات و حمطتى �ضواغط وجارى

توريد املهمات .

• مت التعاق���د م���ع �رشك���ة برتو�سيف عل���ى الإن���ذار املبكر والإطف���اء التلقائى

لطلمبات �أجهزة التقطري و�أجه���زة الأ�سفلت ووحدتان  VRUوجنحت جهود
العاملني فى �إدارة ال�سالمة فى �إجناز تركيب كب�سوالت بودرة جافة كيميائية
كت�أمني م�ؤقت �آليا ً على الطلمبات .

2ر 1ملي���ون طن �/سنوي���ا ً لتوفري التغذي���ة املطلوبة للم�رشوعات

اجلدي���دة املزمع �إن�شا�ؤها فى �رشكة البحر الأحمر وكذلك وحدات �رشكة

ال�سوي�س لت�صنيع البرتول ومت ت�سليم املوقع للبدء فى التنفيذ .

فا�صل الأمالح لأجهزة التقطري

• جارى �أعمال تركيب خط  36بو�صة بدال ً من اخلط القدمي  30بو�صة الذى

�أن�ش���ئ من���ذ �أكرث م���ن  40عام  ،ومت تركي���ب  6طلمبات ب�إجمال���ى  4800م/ 3
�ساعة ومتوقع االنتهاء من جميع الأعمال منت�صف العام القادم .

• بع���د ا�ستيفاء جميع ال�رشوط واالنتهاء من جميع مراحل الت�أهيل مت منح

�رشكة الن�رص للبرتول �شهادة الأيزو  14001اخلا�صة بالإدارة البيئية من �رشكة

مت التعاق���د على ت�صميم وتوريد وتركيب  3وحدات فا�صل �أمالح بوحدات

 TUV NORDالأملانية .

منخف����ض الأم�ل�اح  ،وج���ارى تنفي���ذ الأعمال املدني���ة اخلا�ص���ة بالقواعد

• مت حتدي���ث املحط���ة املتنقلة للر�ص���د اللحظى مللوثات اله���واء والتغريات

�أجه���زة التقط�ي�ر لتحقي���ق املوا�صف���ة العاملي���ة املطلوب���ة م���ن امل���ازوت

اخلر�ساني���ة وتوريد معظ���م املهمات ومت الب���دء فى الأعم���ال امليكانيكية
والت�صني���ع داخ���ل ور����ش برتوج���ت بال�سوي����س والقطامي���ة وم���ن املتوقع

االنتهاء من امل�رشوع �أوائل العام القادم .
م�رشوع تنفيذ م�ستودعات جديدة

�أهم م�رشوعات حماية البيئة

املناخي���ة باملنطق���ة ب�أخ���رى جمه���زة ب�أح���دث التقني���ات العاملي���ة لتق���دمي

اخلدم���ات ل��ش�ركات املنطق���ة اجلغرافي���ة بال�سوي�س و��ش�ركات �شمال غرب
خليج ال�سوي�س .

• بن���اءً عل���ى طلب جهاز �شئ���ون البيئة مبد خطى ال��ص�رف ال�صناعى داخل

مت التعاقد مع �رشكة برتوجت على �إن�شاء  4م�ستودعات للبنزين  ،والرتباين،

البح���ر بط���ول  500م�ت�ر مت �أخ���ذ املوافق���ات والتن�سي���ق م���ع جمي���ع اجله���ات

م�ستودعات ومت االنتهاء من �إن�شاء م�ستودع الرتباين ودخوله اخلدمة.

•

والروا�س���ب  ،ومت االنته���اء م���ن تنفي���ذ  %85م���ن الأعم���ال امليكانيكي���ة ل���ـ 3

الع�سكرية و�سيتم االنتهاء من مدها فى يناير .2021

فى �إطار متابعة الأعمال التنفيذية خلطط االلتزام والإ�صحاح البيئى

وتت�ضمن املرحل���ة الثانية من امل�رشوع �إن�شاء خط جديد ال�ستالم الأ�سفلت

ل�رشكات البرتول العاملة فى خليج ال�سوي�س ملواجهة م�شكلة ال�رصف
ال�صناع���ى وفق���ا ً لال�شرتاط���ات البيئية الت���ى ن�ص عليها قان���ون حماية

�سعة  7000طن ال�ستقبال الأ�سفلت من الناقالت.

حديث���ة ملعاجل���ة مياه ال��ص�رف ال�صناعى للو�صول �إل���ى التوافق

م���ن الناقالت مبيناء حو�ض البرتول �إلى �رشكة الن�رص للبرتول بقطر  12بو�صة
وبط���ول  2كيلو مرتاً ,وجارى االنتهاء م���ن الأعمال اخلا�صة بامل�ستودع اجلديد

البيئ���ة ،مت توقيع عقد مع �رشكة برتوجت لتوريد وتركيب وت�شغيل وحدة

م�رشوع التك�سري الهيدروجينى
ً
تفعي�ل�ا ال�سرتاتيجي���ة ال���وزارة لتعظي���م القيم���ة امل�ضاف���ة وزي���ادة الطاق���ة

فى معاجلة مياه ال�رصف ال�صناعى.

مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار وجارى جتهيز موقع امل�رشوع .

الموارد البشرية

التكريري���ة قامت ال�رشكة باالنتهاء من درا�سات امل��ش�روع التك�سري بالتعاون

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة

البيئى من خالل �رشك���ة ( )IDCالإيطالية املتخ�ص�صة

تهتم ال�رشكة اهتمام���ا ً كبريا ً برفع كفاءة العاملني

و�صق���ل مهاراتهم وقدراته���م الفنية فى جميع

• مت االنتهاء من  %90من مراحل ت�أهيل ال�رشكة للح�صول على �شهادة الأيزو

التخ�ص�ص���ات وذل���ك بالتدري���ب داخ���ل

• ج���ارى ا�ستكمال �أعمال �صب الأر�ضيات جلميع امل�ستودعات بعد االنتهاء

 1695م���ن العامل�ي�ن بالربام���ج

( )45001لل�سالمة وال�صحة املهنية .

من املرحلتني الأولى والثانية .
• مت التفتي����ش الهند�س���ى عل���ى  43م�ستودع من �إجمال���ى  61م�ستودعا ً
ومت الإنته���اء م���ن �أعم���ال الإحالل والتجدي���د خلطوط التربي���د والفوم لـ 26
م�ستودع���ا ً و�سيتم االنتهاء من جميع الأعمال ح�سب اجلدول الزمنى فى
منت�صف .2022

ال�رشك���ة وخارجه���ا حي���ث مت تدري���ب

العنوان :طريق �صالح ن�سيم

الزيتيـــــة  -مدينــــــــــة ال�ســـويــــ�س .

التدريبية املختلفة.

تليـفـــــــون 062/3334387 -3334386 :

فـاكـــــــــــــ�س 062/ 3334396- 3334394 :

الرقم الربيدى 43511 :
احلى ال�ساد�س  -مدينة ن�رص

npc@nasroil.com

�ص.ب  271 :ال�سوي�س

مكتب القاهرة � 42 :شارع غرب اال�ستاد
تليفاك�س � 22617035 :ص.ب 1634 :

www.nasroil.com
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تع��د ش��ركة القاهرة لتكرير الب�ترول قلعة صناعية ك�برى تـُدار بفكر اقتصادى واس��تثمارى يهدف إىل االس��تفادة القصوى من
اإلمكان��ات املتاحة لديهاوتعظيمها وتقــوم الش��ركة من خالل معمليها مس��طرد و طنطا بتغطية احتياجــ��ات مناطــق القاهرة
الكربى ووس��ط الدلتا من املنتجات البرتوليــة الرئيس��ية وكذلك املنتجـات الثانويــة والخاصــة حيث أنها من الش��ركات الرائدة
الت��ى جمع��ت بني صناعة تكري��ر البرتول وأيض�� ًا التصنيع املحلى للمع��دات باإلضاف��ة إىل تقديم الخدمات واالستش��ارات الفنية
للشركات البرتولية الشقيقة وللغري من خالل كوكبة من الخربات الفنية املتميزة.

نتائج األعمال

تكرير وت�صنيع البرتول

للتكري���ر( )ERCحوال���ى 6ر 3مليون طن م���ن املازوت والذى يع���د التغذية

الرئي�سية للوحدات الإنتاجية .

قام���ت ال�رشكة بتكريـ���ر 3ر 7مليـون طـن من اخلامات املختلفة خالل هـذا

ت�سويق املنتجات الثانوية واخلا�صـة

امل�رصي���ة للتكرير  ،و�ساهمت ال�رشكة فى تغطي���ة جانب من احتياجات

مثــ���ل الربفانــات والأيــرو�سوالت واملذيبــ���ات العطريـــة التى ت�ستخدم فى

العـ���ام مبعملى م�سط���رد وطنطا ت�شمل � 671ألف ط���ن ل�صالح ال�رشكة
ال�س���وق املحل���ى م���ن املنتجـ���ات البرتوليــ���ة مثـ���ل البوتاج���از والبنزي���ن

ب�أنواع���ه 80و  92و  95وكذل���ك الكريو�س�ي�ن والرتبايـ���ن ( وق���ود النفاث���ات )
وال�ســ���والر وال�سمــ���ر دي���زل  .وقام���ت ب�إم���داد وت�سليم ال�رشك���ة امل�رصية
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تقـوم ال�رشكة ب�إنتـ���اج البوتاجـــاز املخ�صو�ص الـالزم لبعـ�ض ال�صناعــات

ت�صنيع املبيدات احل�رشية والبويات وغريها.

الت�صميمات الهند�سية و الت�صنيع املحلى والرتكيبات

متتل���ك ال�رشك���ة ور����ش ت�صني���ع عمالق���ة جمه���زة ب�أح���دث املع���دات

وت ُع���د �إ�ضاف���ة حقيقي���ة وملمو�سة على �صعي���د �صناعة تكري���ر البرتول

•تركي���ب �أنظم���ة �إطفاء تلقائي���ة عل���ى م�ستودعات البنزي���ن بوا�سطة

(�صنع فى م�رص) حيث تقوم بو�ض���ع الت�صميمات الهند�سية الأ�سا�سية

التحك���م وبع�ض املبانى الإداري���ة بالإ�ضافة �إلى الإع���داد لرتكيب النظام

وجت�س���د حجم �إ�سهامات ال�رشكة ف���ى دعم الت�صنيع املحلى ورفع �شعار

والتف�صيلي���ة والت�صني���ع املحلى للمع���دات البرتولية و�أعم���ال التفتي�ش
الهند�سى واختب���ار املعدات و�إجراء العمرات و�أعم���ال الرتكيبات لل�رشكة
ولل�رشكات ال�شقيقة وال��ش�ركات ال�صناعية الكربى .ومتا�شيا ً مع التطور

العاملى فى عمليات الت�صميمات والت�صنيع ح�صلت ال�رشكة على �أحدث

الإ�صدارات م���ن ال�شهادات العاملية مثل� :شهـــ���ادات اجلمعية الأمريكية
للمهند�س�ي�ن امليكانيكي�ي�ن . ASMEو�شهــــــ���ادة  ،U - Stampلت�صمي���م
وت�صني���ع �أوعي���ة ال�ضغ���ط واملب���دالت احلراري���ة .و�شهــــــ���ادة S - Stamp

لت�صمي���م وت�صنيع وتركيب املراجل البخارية والغاليات  ،و�شهــــــادة PP -
 ، Stampلت�صميم وت�صنيع وجتميع �شبكات �أنابيب ال�ضغط  ،و�شهــــــادة
 ، R - Stampلأعمال �إ�صالح �أوعية ال�ضغط واملبدالت احلرارية  ،و�شهــــــادة

 ، NB - Stampالت���ى متنح حق ت�سجيل بيان���ات �أوعية ال�ضغط والغاليات
باملجل����س القومى للتفتي�ش الهند�سى ،و�شهــــــادة  ISO - 9001فى جمال

الف���وم وبا�ستخ���دام ثان���ى �أك�سي���د الكرب���ون مبحط���ة الكهرب���اء وغرف

على الوحدات الإنتاجية.

• تدعيم مركز الإطف���اء امل�شرتك ب�أحدث �سيارات تل�سكوبية لتتنا�سب

مع �أى حرائق قد حتدث .
• التدري���ب امل�ستم���ر للعامل�ي�ن بال�سالم���ة وال�صح���ة املهني���ة و�أي�ض���ا ً

التدريب امل�ستمر للعاملني بال�رشكة ك�أفراد معاونة لال�ستعانة بهم فى
ح���االت الطوارئ وكذلك تدريب العاملني بال�رشكة وال�رشكات ال�شقيقة

مبركز التدريب العملى على مكافحة احلرائق .

ترشيـــد الطــــاقـــة

قام���ت ال�رشكة باتخ���اذ عدة �إجراءات ملواكبة �سيا�س���ات تر�شيد الطاقة

حققت عدة نتائج من �ضمنها :
الوفر فى الفـاقد والوقــود

اجل���ودة ال�شاملة جلميع �أن�شطة ال�رشكة ،و�شهــــــادة ، ISO – 14001 2004

حققت ال�رشكة وف���را ً ملحوظا ً فى الفاقد ووقود احلريق وذلك عن طريق:

وال�صحة املهنية.

 -م��ش�روع ا�سرتجاع غ���ازات ال�شعلة ( )Zero Flareويه���دف �إلى حت�سني

فى جمــال حمايـــة البيئـــة و�شهــــــادة  OHSAS- 1800:2007فى ال�سالمة

ومن �أهم امل�رشوعات التى مت �إجنازها فى هذا املجال :

�إح�ل�ال وجتديد امل�رشوع���ات اال�سرتاتيجي���ة بخط مياه م�سط���رد – عجرود
الق���وات امل�سلح���ة  ،و�أعمال �إعادة ت�أهيل �صهريج رقم �( 7سعة  1000م)3
مب�ستودع املك����س والأعمال املطلوبة مب�ستودع التع���اون للبرتول  ،وتنفيذ

�أعم���ال حلام وم���د خطوط  »16مازوت و »8بوتاج���از و »6متكثفات ملنطقة

وج���ه بحرى ب�رشك���ة �أنابيب الب�ت�رول  ،واالنته���اء من تنفيذ نظ���ام الر�صد

الذات���ى امل�ستم���ر النبعاثات مداخن الأفران عل���ى مدخنتني كمرحلة �أولى
والرب���ط على ال�شبك���ة القومية جلهاز �شئ���ون البيئة ب�رشك���ة ال�سوي�س
لت�صنيع البرتول وجارى ا�ستكمال املرحلة الثانية  ،و�إعادة ت�أهيل � 6أوعية
�ضغ���ط ( )11D-01, 02, 03 A\Bمبجم���ع غازات ال�صح���راء الغربية  ،وتوريد
مهمات وت�صنيع وتفتي�ش واختبار ملبدل حرارى بحقول �رشكة الو�سطانى
للبرتول ،و�أعمال توريد مهمات وت�صنيع وتفتي�ش واختبار املكثف بحقول

�رشكة الفرعونية للبرتول � ،إلى جانب تقدمي خدمات فنية و�أعمال �صيانة

وتفتي����ش هند�س���ى للعديد من ال�رشكات مثل ق���ارون � -سوكو  -خالدة -

عجيبة � -إيربوم  -جم�سة  -برتوبل  -م�رص للبرتول .

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة

� -ضبط ظروف ت�شغيل الأفران وال�صيانة امل�ستمرة للمبدالت احلرارية.

كفاءة ا�ستخدام الطاقة بالـ�رشكة حيث �سيتم ا�سرتجاع  4طن�/ساعة

من غازات ال�شعلة والـتى تقدر قيـمتها حوالى 2ر 8ملــيون دوالر �سنويا ً .
الطاقة الكهربائيــة

 مـ���ش�روع تـح�س��ي�ن مـعام����ل الق����درة الكهربائي����ة والذى ي�����ؤدى �إلى توفري1200كيل����و وات �سنوي����ا ً ف����ى الق����درة الكهربائي����ة  ،وا�ستخ����دام الطاق����ة

ال�شم�سية باملبانى الإدارية والذى ي�ؤدى �إلى وفر � 262ألف ك.و�.س � /سنويًا .
 -ا�ستخ���دام نظ���م الإ�ضاءة احلديثة املوفرة للطاق���ة والذى ي�ؤدى �إلى وفر

� 410ألف ك.و�.س �سنويًا .

وحدات التقطري

 قام���ت ال�رشك���ة برتكي���ب وت�شغيل م�سخن���ات الهواء اجلدي���دة لأفرانوح���دات التقطري رقم  1و  4وج���ارى تركيب م�سخن الهواء اجلديد للفرن
رقم ( )2لرفع كفاءة الأفران مبقدار .%10

المساهمة المجتمعية فى تطوير منطقة مسطرد

ت�ساه����م القاه����رة لتكري����ر الب��ت�رول ب�ش����كل فع����ال ف����ى تنمي����ة وتطوي����ر

املجتمع����ات املحيط����ة به����ا م����ن خ��ل�ال امل�شاركة ف����ى بعـ�����ض امل�رشوعات
التنموي����ة  ،حي����ث تق����وم حالي����ا ً بامل�شاركة ف����ى م�رشوع
تطوي����ر وجتمي����ل �شارع كورني�����ش ترع����ة الإ�سماعيلية

تهدف �سيا�سة ال�رشكة �إلى احلفاظ على العن�رص الب�رشى والأ�صول واملعدات

بط����ول  3كم وال����ذى يعد نقلة ح�ضاري����ة للمنطقة
و�أي�ض����ا ً �إن�شـ����اء طري����ق جدي����د �أعل����ى ترع����ة

• املتابع���ة امل�ستمرة لقيا�س عين���ات من الهواء واملاء ب�صفة دورية مبعمل

مبح����ور م�ؤ�س�سة الزكاة بالدائرى

الأف���ران للت�أك���د م���ن ع���دم وج���ود ملوث���ات تتعدى احل���دود امل�سم���وح بها

الكثاف����ة املروري����ة عل����ى

بتوف�ي�ر بيئة عمل �آمنة وذلك باال�ستمرار فى تطوي���ر وحتديث نظام ال�سالمة

وال�صحة املهنية وحماية البيئة .وال�سالمة وال�صحة املهنية من خالل :

القيا�سات البيئية و� ً
أي�ضا نظام الر�صد الذاتى امل�ستمر النبعاثات مداخن
واملن�صو�ص عليها فى قوانني البيئة والرى.

التوفيقي����ة يرب����ط املنطق����ة اجلغرافية

بط����ول 2ر 2ك����م لتقلي����ل

ترعة الإ�سماعيلية.

تليفـون 22529823 -22529822 - 22529820 :
العنوان � :شارع �شـركات البتـرول  -م�ســطرد  -قليوبــية.
�ص  .ب  ١١٧٥٧ :هليوبولي�س  -م�رص اجلديدة
فاك�س 22542168 - 22529826 :

w w w. c o r c . e g . c o m
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تواص��ل الش��ركة من��ذ تأسيس��ها ع��ام 1921مس�يرة إنجازاته��ا
ومس��اندتها لدعم االقتصاد املصرى  ،كش��ركة متكاملة األنشطة
فى مجال تكرير وتصنيع البرتول حيث كان للش��ركة الس��بق والريادة
ف��ى إدخال العمليات التحويلي��ة  ،وعلى مدار تاريخه��ا الطويل من العمل
الج��اد واملتواص��ل للمحافظ��ة عل��ى ه��ذا الكي��ان العم�لاق  ،تس��تكمل
الش��ركة مس�يرة العطاء م��ن خ�لال املس��اهمة اإليجابية ف��ى تغطية
جان��ب من االس��تهالك املحلى من املنتجات البرتولي��ة من خالل منظومة
عمل متكاملة وعن طريق تنفيذ املشروعات الحالية واملستقبلية بهدف
التطوي��ر والتحدي��ث  ،باإلضاف��ة إىل ال��دور املتمي��ز فى ترش��يد الطاقة
ومش��روعاتها بالتع��اون م��ع البن��ك االوروب��ى إلع��ادة االعم��ار والتنمية

وتعزيز برنامج التحول الرقمى ألجهزة الدولة من خالل مشروع . E.R.P
ت��وىل الش��ركة اهتمام�� ًا خاص�� ًا لتحقي��ق أعل��ى مس��تويات الس�لامة
واملحافظة على البيئة وقد توج ذلك بحصولها على شهادة األيزو 14001

بهدف تحسني األداء البيئى للشركة بشكل مستمر .

المشروعات المستقبلية

م�رشوع �إعادة ت�أهيل جممع التفحيم

الطاق���ة الت�صميمية للمجم���ع  5000طن مرتى يــومي���ا ً مـن اخلام ،

وق���د تـم �إ�ســن���اد املــ�رشوع لــ�رشكت���ى �إنبى وبــرتوج���ت واال�ســتعانـة

ويهـ���دف �إل���ى تلـبي���ة احتياج���ات ال�س���وق املحل���ى م���ن املنتج���ات

بال��ش�ركات العــاملي���ة �أ�صــح���اب الرخــ����ص لوحــ���دة التفحي���م

والبوتاج���از وذلك بتطبيق �أح���دث التكنولوجـي���ات احلــديثة ،وتبلغ

والــكريو�ســني .

البرتولية خا�صة ال�سوالر باملوا�صفة العاملية يورو  ، 5وقود النفاثات
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واملت�ضمن���ة وح���دة لإنتــ���اج البــوتاجاز ووحــ���دة مــعاجل���ة ال�ســوالر

م�رشوع �إن�شاء وحدة جديدة لإنتاج الأ�سفلت

بطاق���ة �إنتاجي���ة  1200ط���ن يومي���ا ً با�ستخ���دام تكنولوجي���ا التقط�ي�ر

التفحي���م اجلديد ) والذى يتطل���ب موا�صفات خا�صة ملازوت التغذية من
حيث ن�سبة الأمالح  ،وللحفاظ على معدات ال�رشكة من الت�آكل  ،ونظرا ً

مل�رشوع���ات الط���رق اجلدي���دة والنه�ض���ة العمراني���ة ولتعظي���م القيم���ة

ت�صميم وتوريد وتركيب وحدتى فا�صل �أمالح لوحدتى التقطري ()2( ، )1

التفريغ���ى لتلبية اال�ستهالك املحل���ى املتزايد من منتج الأ�سفلت الالزم
امل�ضاف���ة ملنت���ج ال�س���والر للم�ساهمة ف���ى توفري االحتياج���ات املتنامية

لل�سوق املحلى  ,وال�رشكات املنفذة للم�رشوع �إنبى  /برتوجت.
م�رشوعات حت�سني كفاءة الطاقة

•

م�رشوع �إن�شاء غاليتى بخار �ضغط عالى للوفاء مبتطلبات امل�رشوعات

اجلديدة من البخار ذى ال�ضغط العالى.

لتقادم وحدات فا�صل الأمالح احلالية بال�رشكة  ،جارى ا�ستكمال �أعمال
قب���ل بدء ت�شغي���ل جممع التفحيم  ,وق���د مت �إ�سناد امل��ش�روع �إلى �رشكة

برتوجت.

م�رشوع �إن�شاء خط بحرى للمنتجات البرتولية وخط ماء عذب

ويه���دف �إل���ى �إن�شاء خط بح���رى للمنتج���ات البرتولي���ة  24بو�صة وخط
ماء عذب  3بو�صة ب���دءا ً من مكان التحميل بالبحر مبر�سى الناقالت �إلى

• �إن�ش���اء نظام �إدارة الطاقة للح���د من ا�ستهالك الطاقة من خالل نهج

�أماك���ن الربط بداخل ال�رشكة وذلك لزيادة ت�سهيالت الت�شغيل لت�صدير

• ا�سرتجاع متكثفات البخار وت�سخني املياه املعاجلة املغذية لوعاء نازع

مت �إ�سناد امل�رشوع �إلى �رشكة �إنبى .

وفى الوحدات الإنتاجية.

ب�سع���ة تخزيني���ة  2400م 3ل���كل م�ست���ودع وذل���ك ال�ستيع���اب كميات

منظم ملراقبة ا�ستخدام الطاقة .

الأك�سجني بهدف �إع���ادة ا�ستخدامها كجزء من املياه املغذية للغاليات

• �إن�ش���اء وح���دة ملعاجلة مي���اه الت�صافى الناجتة من الوح���دات الإنتاجية

و�إعادة ا�ستخدامها للحد من �إهدار املياه وتقليل تلوث البيئة .

• تزوي���د املح���ركات الكهربائية بب���ادئ ت�شغيل متغ�ي�ر ال�رسعات ()VSD
لتوف�ي�ر الطاق���ة الكهربائية امل�ستخدمة عن طري���ق التحكم فى �رسعة

املحرك للو�صول �إلى ال�رسعة املنا�سبة .

•

تطوي���ر �شبك���ة املب���دالت احلراري���ة بوح���دة التقط�ي�ر اجل���وى رق���م ()2

لال�ستف���ادة الق�صوى من درجة حرارة منتجات الوحدة فى ت�سخني اخلام

قبل دخوله الفرن واخلف�ض من ا�ستهالك وقود احلريق .

•

تقليل الفاقد برفع كفاءة الأفران والغاليات والعزل احلرارى .

وا�ست�ي�راد املنتجات البرتولية الأ�سا�سية (�سوالر  /بنزين  /95نافثا)  ,وقد
�إن�شاء م�ستودعني كرويني لتخزين البوتاجاز

البوتاج���از املنتج���ة م���ن وح���دة �إنت���اج البوتاج���از احلالي���ة ووح���دة �إنتاج
ومعاجلة البوتاجاز اجلديدة اجلارى �إن�شا�ؤها .

نشاط السالمة والصحة المهنية والبيئة
•امل�شارك���ة الفـعالة فى �أعمال اللــجن���ة اجلعرافية ملنطقتى ال�سوي�س

و�سيناء من خالل اللجان الفرعية مل�شــروعات ال�سالمة وحماية البيئة .

• توف�ي�ر مهمات الوقاية ومالب�س العمل املنا�سبة جلميع العاملني طبقا ً
للمعاي�ي�ر العاملية واملحلية للحد من �أو منع احلوادث و�إ�صابات العمل �أو

التعر�ض للأمرا�ض املهنية .

• تق���دمي الربام���ج والن���دوات النظري���ة والعلمي���ة لرفع الوع���ى للعاملني

مشروعات حماية البيئة وتقليل االنبعاثات

بال�رشكة فى جمال ال�سالمة وال�صحة املهنية .

ف���ى �ضوء خطة الإحالل والتجديد للوحدات احلالية وامل�رشوعات اجلديدة

التدريب وتأهيل الكوادر الفنية

�إي�ب�روم  ،مت منح �رشكة ال�سوي�س لت�صنيع البرتول �شهادةالأيزو  14001فى

ال�رشك���ة لرف���ع كف���اءة الأداء و�إعداد ك���وادر مدربة

�شهادة الأيزو 14001

والأنظم���ة البيئي���ة  ،ومن خالل اتفاقية الدع���م الفنى املربمة مع �رشكة
جمال . EMS

م�رشوع تركيب �أجهزة الر�صد الذاتى امل�ستمر للمواطن

ف���ى �ض���وء تعظي���م اال�ستفادة م���ن مراك���ز تدريب
وتغطي���ة احتياج���ات العم���ل حقق���ت ال�رشك���ة
خط���ة التدري���ب املرك���زى والالمرك���زى لتنمي���ة

مت التعاق���د والتنفيذ م���ع �رشكة القاهرة لتكرير الب�ت�رول لتوريد وتركيب

امله���ارات للعامل�ي�ن بال�رشك���ة وقط���اع الب�ت�رول،

على ال�شبكة القومية جلهاز �شئون البيئة وجارى ا�ستكمال املنظومة .

ال�شقيق���ة وال��ش�ركات ال�صناعي���ة مبنطق���ة

�أجه���زة الر�صد الذاتى لأف���ران جممع الإ�صالح ووح���دات التقطري ,للربط
م�رشوع �إن�شاء وحدة معاجلة مياه ال�رصف ال�صناعى

وتدري���ب العامل�ي�ن ب��ش�ركات قط���اع الب�ت�رول
خلي���ج ال�سوي�س على �أعم���ال مكافحة احلريق

تهـ���دف ال�شـرك���ة �إلى حتــديث نظــ���ام معــاجلـة مــياه ال��ص�رف ال�صــناعى

مبرك���ز التدريب بال�رشكة ،وتنفي���ذ برنامج ISO

من املـياه الــزيتية للـو�صول بنــ�سبة الــفينول فى مـــياه ال�رصف ال�صناعى

املهنية وحماية البيئة  ،HSEوتنظيم الندوات

وذلك ب�إ�ضــافة وحدة جديدة ملــعاجلة الفينول بحمولة  2000م 3ال�ساعة
�إلى الن�سب امل�سموح بها فى قانون البيئة امل�رصى رقم .9

مشروعات جديدة

وحدات فا�صل الأمالح لوحدات التقطري
متا�شيا ً مع متطلبات امل�رشوعات اجلديدة اجلارى �إن�شا�ؤها بال�رشكة (جهاز

 45001وبرنام���ج الرتق���ى لل�سالم���ة وال�صح���ة

لتوعي���ة العاملني بالتحدي���ات التى تواجهها
الدول���ة ومدون���ة ال�سلوك الوظيف���ى وميثاق

ال��ش�رف املهنى  ،وتنفي���ذ برامج ال�سالمة
وال�صح���ة املهني���ة وحماي���ة البيئ���ة

بالتعاون مع �رشكة برتو�سيف .

العنوان  :الزيتيات  -طريق �شارع �صالح ن�سيم – حمافظة ال�سوي�س

تليفون 062/3374451 -3374452-3374453-3374454 :

Email : sopc@suezprocessing.com

فاك�س 062/3374429 :

تعتبـ��ر ش��ركـة العامريـ��ة لتكـريــر البتـ��رول مـن أكبـ��ر املجمعـات
البرتوليـ��ة الكبـ��رى فــ��ى مص��ر فى مج��ال تكري��ر وتصني��ع البرتول
والعملي��ات التحويلي��ة ،وتقـ��وم ب��دور هــ��ام ف��ى تغطي��ة جان��ب من
احتياجات البالد من املنتجات البرتولية وتصدير الفائض للخارج.

اإلنتاج

بلغت قيمة منتجات ال�شـركة 5ر 2مليار جـنيه خالل عام ،2020 / 2019

وذل����ك من خالل �أربعة جممع����ات �إنتاجية « جممع تقطري اخلام ومعاجلة
املنتج����ات البرتولي����ة  ،جمم����ع �إنت����اج زي����وت التزييت  ،جممع التح�س��ي�ن

والعطريات وجممع �إنتاج الألكيل بنزين اخلطى» .

م�رشوع الر�صد الذاتى امل�ستمر لالنبعـاثات ال�صادرة من املداخن

ويهدف ملتابعة ور�صد قيا�س����ات االنبعاثات على جميع مداخن الأفران

لوحدات ال�رشكة وربطها على جهاز �شئون البيئة من �أجل توفري بيئة
خالية من امللوثات البيئية حفاظا ً على الإتزان البيئى ولتحقيق مبادئ
التنمي����ة امل�ستدام����ة واخلدم����ة املجتمعي����ة وف����ى ذلك ال�ص����دد �سيتم

تركي����ب �أجه����زة قيا�����س انبعاث����ات مداخن جمم����ع العطري����ات وحت�سني

أهم املشروعات االستثمارية الجارى تنفيذها

النافتا ويوج����د خطة متكاملة لرتكيب الأجه����زة على باقى جممعات

ويهدف �إلى تر�ش���يد الطاقة وحت�س�ي�ن الكفاءة والتوافق مع املتطلبات

م�رشوع ا�ستكمال منظومة مراقبة الأ�سوار

ا�ستخ���دام جزء من الغ���ازات امل�سرتجعة من ال�شعل���ة كوقود للأفران

واملراقب����ة الفعـالة لأ�سـوار ومبانى ال�شـــركة وربطها مبنظــومة الأمــن

م�رشوع ا�سرتجاع غازات ال�شعلة Zero Flare System

البيئي���ة وتعظي���م العائد االقت�ص���ادى من الغ���ازات امل�سالة عن طريق
كم���ا يهدف �إلى تعظيم �إنتاج البوتاج���از  ،وذلك �ضمن برنامج تطوير

وحتديث قطاع البرتول.
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ال�رشكة خالل �أعمال ال�صيانات املخططة لكل وحدة �إنتاجية.

يهـدف امل�شـروع �إلى حتــقيق بيئـة عمل �آمنـة من خـالل الر�صـد والتتبـع
امليــدان����ى داخ����ل ال�شــرك����ة وت�ســجي����ل تل����ك املتابعات عل����ى �أجهـزة

متخ�ص�صـــة لتحــقيق منظومة  Security Systemبفاعلية.

م�رشوع توريد وتركيب �أجهزة قيا�س املن�سوب RTG

م�رشوع �إن�شاء نظام �إنذار و�إطفاء تلقائى ل�صهاريج اخلام والبنزين

تنفي���ذا ً لتوجه الهيئة امل�رصي���ة العامة للبرتول لتعظي���م اال�ستفادة

تت�ضم���ن املرحـــل���ة الأول���ى � 6صهاري���ج خ���ام (  ) G-1:G-6ويه���دف

الفني���ة الت���ى مت و�ضعها من اللجن���ة امل�شكلة برئا�س���ة نائب الرئي�س

والك�ش���ف املبك���ر للحرائق وحماي���ة وت�أمني الأفراد واملع���دات وحتقيق

من الأ�صول واملوارد جارى اتخاذ الإجراءات الالزمة لتفعيل املوا�صفات
التنفي���ذى للهيئ���ة العام���ة للبرتول للتخطي���ط وامل�رشوع���ات لتوريد

وتركيب �أجهزة قيا�س املن�سوب وال�ضغط واحلرارة ل�صهاريج ال�رشكة
وذل���ك متا�شي���ا ً مع توج���ه الدولة نحو عملي���ات التح���ول الرقمى ورفع
كفاءة الأداء.

م�رشوع مكافحة الت�رسب

ف���ى ظل التع���اون امل�ستمر وفى �إط���ار عمل اللجنة الفني���ة امل�شكلة
بني وزارت���ى البرتول والرثوة املعدنية والبيئة يتم حاليا ً �إجراء الدرا�سات

ال�ساحلي���ة واجليوفيزيقية لتحدي���د �أماكن الت�شبع بامل���واد البرتولية
وم�صادر الت�رسب ب�رشكة العامرية ويهدف امل�رشوع �إلى �إجراء درا�سات

جيوتقني���ة واالعتم���اد عل���ى التحلي���ل اجليولوج���ى والهيدرولوج���ى

واجليوفيزيقى بالتكامل مع نتائج معاجلة وحتليل املرئيات الف�ضائية

ملناط���ق الدرا�س���ة بال�رشك���ة من خ�ل�ال الهيئة القومي���ة لال�ست�شعار
ع���ن بعد وعلوم الف�ضاء والذى من خالل���ه مت ا�ستخراج خرائط تهدف

�إل���ى حتدي���د مناط���ق الت�شب���ع بامل���واد البرتولي���ة وامل�ص���ادر املحتمل���ة
ملنطق���ة التلوث داخل �رشكة العامرية وج���ارى العمل فى و�ضع �آليات
وا�سرتاتيجي���ات عمل تهدف �إلى حتديد م�ص���ادر الت�رسب والعمل على
منعها وكذلك �سحب امللوث���ات احلالية بطريقة �آمنة تبعا ً لتو�صيات

امل�شــــروع �إلى ت�أمني امل�ستودعات واملحافظة على الأ�صول واملمتلكات

متطلبات ال�سالم���ة وال�صحة املهنية وتعظيم اال�ستفادة من العائد
الت�أمينى .

املطابقة مع املواصفات القياسية لنظم إدارة الجودة

ف���ى �إط���ار العمل عل���ى املطابقة م���ع املوا�صف���ات القيا�ســي���ة لنظم
�إدارة اجل���ودة  ، Quality Management Systemقام���ت �رشكة العامرية

بتح�ســـ�ي�ن �أداء العمل الإدارى والفنى من خالل تبنى نظام �إدارة اجلودة
وف���ق املوا�صــفة الدولية  ISO 9001تبعا ً لأح���دث �إ�صداراتها للو�صول
لنظام م�ؤ�ســ�سى ي�ضع قواعدا ً متكاملة لقيادة و�إدارة ال�رشكة بغر�ض
التح�س�ي�ن امل�ســتمر ل�ل��أداء على املدى البعيد مت�ضمن���ا ً الرتكيز على

�أحتياج���ات وتوقـــع���ات الأطراف املهتمة والتفكــ�ي�ر املبنى على حتديد
وتقييم املخــاطــر وو�ضــع م�ؤ�رشات الأداء وحتليل البيـــانات وا�ســتخراج
الدرو����س امل�ستف���ادة م���ن تنفي���ذ الأن�شط���ة املختلف���ة وع���دم تداخل

ال�صالحي���ات وامل�سئوليات وتركيز الإدارة العليا على احلقائق ك�أ�سا�س
التخاذ القرارات .

ا�ست�شاري���ى البيئ���ة والهند�س���ة املدني���ة ب�إ��ش�راف الهيئ���ة القومي���ة

للإ�ست�شع���ار ع���ن بع���د وعلوم الف�ض���اء ور�ص���د قيا�س���ات الأداء لتلك
الأعمال ملا حتققه من قيمة م�ضافة تعك�س ر�ؤية ال�رشكة فى االلتزام

باملتطلبات البيئية .

م�رشوع �إدارة الأ�صول واملوارد

مت اختي����ار �رشك����ة العامرية لتكري����ر البرتول لتك����ون �ضمن �رشكات
القط����اع امل�شاركة ف����ى  wave 1لتطبيق النظام الذى مت ت�صميمه
م����ن خالل �رشكة  SAPوحاليا ً فى حي����ز التطبيق لأنظمة تخطيط

الإنت����اج والناق��ل�ات واملهم����ات واملالية واملبيعات ورقاب����ة اجلودة من

خ��ل�ال �رشكة  IBMمبخطط زمنى ملرحلة ال����ـ � GO LIVEسبتمرب

. 2021

م�رشوع (ZLD) Zero Liquid Discharge

ته���دف املرحلة الأولى من امل�رشوع ال�سرتجاع املياه امل�ستخدمة بدوائر

تربيد املعدات واملياه الناجتة من ت�صافى ال�صهاريج والأوعية لتحقيق
التنمي���ة امل�ســتدام���ة لرت�شــي���د ا�سته�ل�اك املي���اه العذب���ة لتحقي���ق
التوافق البيئى.

م�رشوع �أنظمة الإنذار والإطفاء ملبانى وحمطات الكهرباء والـ DCS

ويه���دف �إل���ى الت�أم�ي�ن واملحافظة والك�ش���ف املبكر ف���ى حالة حدوث

حري���ق مما ي�ؤدى �إل���ى حماية وت�أمني الأفراد واملع���دات وحتقيق متطلبات
ال�سالمة وال�صحة املهنية.

Email:aprco@aprco.com.eg
العنوان  :مرغم الكيلو  19طريق �أ�سكندرية  /القاهرة ال�صحراوى .ت 03/20200070 - 2020060 :

�ص.ب  99 :الأ�سكندرية

تلغرافياً� :إبركو
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h.office@petrogas.com.eg
تش��هد مصر حالي ًا اس��تقرار ًا تام�� ًا فى منظومة توف�ير البوتاج��از للمواطنني  ،حيث
كان ذل��ك حلم�� ًا ي��راود العامل�ين فى ه��ذه املنظوم��ة الت��ى عانت على مدار س��نوات
طويل��ة ماضية من مش��اكل عديدة وصع��اب جمة نجح قطاع البرتول ف��ى تخطيها
بفض��ل التخطي��ط املتمي��ز من وزارة الب�ترول والثروة املعدني��ة والتنفي��ذ الكفء من
خ�لال اتب��اع آليات جدي��دة دعمت ه��ذه املنظومة وقد تجس��د ذلك جلي�� ًا وبوضوح
خ�لال األع��وام القليلة املاضية التى كانت ش��اهد ًا على نجاح السياس��ات الخاصة
بزي��ادة كف��اءة منظوم��ة البوتاجاز والتى س��اهمت ف��ى تحقيق االس��تقرار الكامل
للس��وق ف��ى مواجه��ة تحدي��ات جائح��ة ف�يروس كورون��ا املس��تجد.

مؤشرات األداء واإلنجازات 2020/2019

لت�صل �إجمالى ال�سعات التخزينية للبوتاجاز حوالى 6ر� 149ألف طن.

قام���ت ال�رشكة بتغطية اال�س���تهالك املحل���ى من �أ�س���طوانات البوتاجاز

خطوط الأنابيب

اختناق���ات وقد بلغ���ت كمية ا�س���تهالك البوتاجاز 7ر 3ملي���ون طن خالل

العام املالى املا�ضى.

ا�ستهالك البوتاجاز

بنوعيه���ا «منزل���ى وجت���ارى» عل���ى م�س���توى اجلمهوري���ة دون ح���دوث �أى

العام املالى املا�ضى.

تخزين البوتاجاز ( ال�سعات التخزينية )

نقل وتوزيع البوتاجاز

مت نق���ل 343ر 3ملي���ون طن من خ�ل�ال ال�شبكة القومي���ة للبوتاجاز خالل
ال�سيارات ال�صهريجية

بل���غ ما مت نقل���ه بال�سي���ارات ال�صهريجية 437ر 1مليون ط���ن بواقع 877

بلغت ال�سعات التخزينية مب�ستودعات ال�رشكة والقطاع اخلا�ص � 94ألف

�أل���ف طن ب�سيارات �رشكة ال�سه���ام بن�سبة  %61و� 560ألف طن بوا�سطة

والت���ى تبلغ 6ر� 55ألف طن وذلك بع���د �إ�ضافة �صهريجى بوتاجاز كرويني

تعبئة �أ�سطوانات البوتاجاز

ط���ن  ،بخ�ل�اف ال�سعات التخزيني���ة املوجودة باحلق���ول ومعامل التكرير

ب�سع���ة تخزيني���ة  600طن ف���ى ال�رشكة امل�رصية للتكري���ر البرتول ERC
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القطاع اخلا�ص بن�سبة .% 39

مت تعبئ���ة  311ملي���ون �أ�سطوانــــة مـن خـــالل  49حمطــــ���ة تعبئـــــة منهــا

 9حمطات مملوكــة لقطاع البرتول و  23حمطـــة مملـــوكة للقطاع اخلـــا�ص
و 17حمطــة م�شاركة بني �رشكة برتوجا�س والقطاع اخلا�ص واملحليات.

نقل وتوزيع �أ�سطوانات البوتاجاز

نقل �أ�سطوانات البوتاجاز املعب�أة

• مت نقل  311مليون �أ�سطوانة  ،حيث قام �أ�سطول برتوجا�س بنقل  %8من

اجمالى الأ�سطــوانات املعب�أة وقامت �سيـــارات بوتاجا�سكو واملتعـــهدين
بنقل . % 92

• ولأهمية �إحكام الرقابة على ال�سيارات والأ�سطوانات مت تركيب �أجهزة
تتب���ع ( )G.P.Sل���ـ � 361سي���ارة ليت���م تغطية جمي���ع ال�سي���ارات العاملة
بال�رشكة.

•

جنح���ت ال�رشكـ���ة ف���ى اتخ���اذ الإجـــ���راءات الالزم���ة ب�إلــــ���زام جميـــ���ع

املتعهـــدي���ن املربوط�ي�ن على م�صان���ع ال�رشكة لرتكيب �أجه���زة ( ) G.P.S

لل�سيارات .

توزيع �أ�سطوانات البوتاجاز املعب�أة

التدريـب

انطالق���ا ً من فك���ر وزارة البرتول لالرتقـ���اء مب�ستوى العامل�ي�ن وحــر�صا ً من

ال�رشك���ة عل���ى رف���ع كف���اءة كوادرها العلمي���ة والفنيـ���ة واملهنيــ���ة لأداء
ً
عام�ل�ا من خ�ل�ال دورات
عمله���م وزي���ادة خرباته���م فق���د مت تدري���ب 2580

تدريبية بال�رشكة ودورات خارجي���ة مبعاهد ومراكز التدريب املتخ�ص�صة
داخل وخارج القطاع.

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة

حتر����ص ال�رشكة على تنفي���ذ ا�سرتاتيجية قطاع البرتول ب�ش����أن �إجراءات

ال�سالم���ة وال�صحة املهنية وحماية البيئة لتحقيق �أعلى درجات الأمان

من خ�ل�ال تطبيق املعاي�ي�ر التى حتدده���ا املوا�صفات القيا�سي���ة والأكواد
العاملية والتى تتمثل فى - :

• نف���ذت ال�رشك���ة �أعمال امل�س���ح ب�أجهزة اللي���زر و�إع���داد اخلرائط ثالثية

الأبع���اد مبوقع القطامية و�إعداد املخط���ط التف�صيلى ل�شبكة اخلطوط

بلغ عدد مراك���ز التوزيع على م�ستوى اجلمهورية خالل العام  3072مركز

والأجهزة �ضمن درا�سة . HSE Case

�إعادة ت�أهيل الأ�سطوانات

الرقمنة (. )Digitalization

توزيع منها  176مركز توزيع تابع ل�رشكة بوتاجا�سكو.

• الإح�ل�ال والتجديد ملعدات ال�سالمة والإطفاء مع مراعاة ت�ضمني نظام

مت �ض���خ حوالى 8ر 3مليون �أ�سطوانة م�ست�صلحة وجديدة لل�سوق وذلك

• تنفي���ذ برامج التوعية بقواعد احلفاظ على احلياة Life Saving Rules

واال�ستخدام.

• جتدي���د الرتخي����ص اخلا����ص ب�رشك���ة برتوجا����س كوكيل �صيان���ة ل�رشكة

للمحافظ���ة عل���ى احلالة الفني���ة للأ�سطوان���ة املتداولة لت�أم�ي�ن التداول

التفتي�ش الفنى

لـ 5507متدربا ً بجميع مواقع ال�رشكة .

حل���وان لل�صناع���ات الهند�سي���ة ( م�صن���ع  99احلرب���ى ) للقي���ام ب�أعمال

�شه���د الع���ام املال���ى املا�ض���ى طف���رة ف���ى �أعم���ال التفتي�ش الفن���ى على

�صيانة متنوعة لأجهزة �إطفاء احلريق التى ينتجها.

مت �إج���راء التفتي����ش الفن���ى بور����ش ال�رشك���ة ( الأ�سكندري���ة – م�سطرد –

• يوج���د خ���ط تليف���ون �ساخ���ن (  )19096بغرف���ة الط���وارىء باملـرك���ز

ال�صهاري���ج الكروية حي���ث مت التفتي�ش على � 26صهري���ج بوتاجاز  ,كما
القطامية ) لـ  152مقطورة �صهريجية تابعة ل�رشكة ال�سهام والقطاع
اخلا�ص.

اال�ستغالل الأمثل للأ�صول

بن���اءً عل���ى توجيه���ات وزير الب�ت�رول وال�ث�روة املعدنية باال�ستغ�ل�ال الأمثل

اخلط ال�ساخن

الرئي�سى لل�رشكـــة لتلقى ال�ش���كاوى فـــورا ً وتعمل الغرفـــة علـى مـــدار

� 24ساع���ة مـ���ع وجــ���ود فــ���رق للتــدخــل الف���ورى حل���ل �أى م�شكلــة جتنبا ً

حلدوث �أزمات .

لأ�ص���ول ال�رشك���ة مت ح��ص�ر ممتلكات ال�رشك���ة الغري م�ستغل���ة والتو�صل
التفاقي���ات م���ع ��ش�ركات الب�ت�رول ال�شقيق���ة (م��ص�ر للب�ت�رول – التع���اون
للبرتول– بوتاجا�سكو ) لت�أجري �أر�ض املخازن الغري م�ستغلة .

العنوان � 3 :شارع الت�سعني اجلنوبى القطاع الثالث قطعة رقم ( - )337/336التجمع اخلام�س �أمام كونكورد بالزا مول القاهرة .

تليفون 26735802-26735801-26735800 :

فاكــ�س 26735707 -26735701 :

اخلـط ال�ساخن 19096 :
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تأسس��ت ش��ركة البرتوكيماويات املصرية عام  1981بغرض إنتاج وتوزيـع وتصنيع وتش��غيل ومعالجة وبيع وش��راء وإسترياد املواد
البرتوكيماوي��ة وامل��واد الكيماوي��ة الوس��يطة وكل مـا يتعل��ق بهـــذا الغــــرض أو يس��اعـــد علــ��ى إتمامــه باإلضافــة إلــى نش��اط
التصدي��ر والتصنيع بــورش الش��ركــة وإنهــاء اإلجــراءات الجمركيــة والتخليص لش��ركات البرتول وإنتاج وبي��ع الكهرباء وإنتاج
وبيع املياه الصناعية املعالجة وتحرص الشركة على أن تطابق منتجاتها املواصفات العاملية

www.egy - petrochem.com

معدالت األداء

�أول���ت ال�رشك���ة اهتماما ً بتنفي���ذ برامج الإح�ل�ال والتجدي���د والتطوير وذلك
بالإ�ستعان���ة ب��ش�ركات الب�ت�رول ال�شقيق���ة (برتوج���ت – �صان م��ص�ر � -إنبى)
كم���ا مت �إب���رام بروتوك���ول مع �رشك���ة �إيربوم لتب���ادل اخلربات الفني���ة بالإ�ضافة

�إل���ى �إ�سن���اد م�رشوع �إ�ضافة مفاع���ل جديد ل�رشكة برتومن���ت ل�ضمان تنفيذ

الأعم���ال بكف���اءة وتر�شيد النفق���ات وخف�ض ا�ستخدام الطاق���ة  ،والبدء فى
تنفي���ذ املرحل���ة الأول���ى م���ن م�شـــــــــ���روع رفع الطاق���ة الإنتاجية م���ن البولى
فيني���ل كلوري���د ( ، )PVCكما يجرى الإعداد مل��ش�روع �إنتاج ثالث مواد جديدة
تنت���ج لأول مرة فى م�رص اعتمادا ً على غ���از الكلور املنتج نتيجة رفع الطاقة

الإنتاجية مل�صنع الكلور �إلى . % 150

معدالت اإلنتاج

بالرغ���م م���ن تداعيات جائحة فريو����س كورونا فقد �أ�سهم���ت ال�رشكة فى

توف�ي�ر �إنت���اج جديد م���ن البول���ى فينيل كلوريد يق���در بنح���و 652ر� 41ألف
ط���ن ،ونحو 329ر� 37ألف طن �ص���ودا كاوية �سائلة و� 9آالف طن من حام�ض

الهيدروكلوريـك .
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النشاط التسويقى

�أول���ت ال�رشك���ة خ�ل�ال الع���ام اهتمام���ا ً بتلبي���ة احتياج���ات ال�س���وق املحلى
والت�صدي���ر للأ�سواق العاملية من خــــالل تطبي���ق �سيا�سة ت�سويقية متوازنة
طبق���ا ً حلال���ة العر�ض والطل���ب بالأ�س���واق بالتن�سيق مع ال�رشك���ة القاب�ضة
للبرتوكيماويات وااللتزام بتوريــد منتج عالى اجلودة مبوا�صفات عاملية وتقدمي
خدم���ة ما بع���د البيع لعم�ل�اء ال�رشكة وقد بلغ���ت قيمة �إجمال���ى املبيعات

ملنتجات ال�رشكة 256ر 1مليار جنيه .

وحر�ص���ت ال�رشك���ة عل���ى الت�صدير لل�س���وق اخلارج���ى وفتح �أ�س���واق عاملية

جدي���دة لتوفري ال�سيولة الدوالرية وقد مت ت�صدير منتج البولى فينيل كلوريد
وال�ص���ودا الكاوي���ة ال�سائلة �إلى دول (�إيطاليا  /الربتغ���ال  /قرب�ص  /اليونان /

الربازي���ل  /تركي���ا  /املغرب � /سوريا  /ليبيا  /الأردن  /ال�سودان  /اجلزائر . )... /
وبلـــغ �إجمالــى قيمة ال�صادرات  17مليون دوالر .

النشاط االستثمارى

بلغــــ���ت جملـــ���ة الأعم���ال املنف���ذة للم�رشوع���ات الإ�ستثمارية خــــ�ل�ال عـــام

 ، 2020/2019حوالى 338ر 355مليـون جنيه وت�ضمنت :

م�رشوعات الإحالل والتجديد

م�رشوعات مت االنتهاء من تنفيذها

� 103أل���ف ط���ن �سنويا ً خلدم���ة ثالثة م�صان���ع جديدة وذل���ك ب�إجمالى تكلفة

ا�ستثمارية  83مليون دوالر على النحو التالى :

• م��ش�روع توريد وتركي���ب خاليا التحليل الكهرب���ى ( )Bipolar Typeمب�صنع

 -املنت���ج الأول  TCCAوي�ستخ���دم عل���ى نط���اق وا�س���ع كمطهر ف���ى املرافق

للخالي���ا احلالي���ة وم���ن املتوقع نتيج���ة لذلك حتقي���ق وفورات ف���ى ا�ستهالك
الطاقة وقطع الغيار مبا يتجاوز  60مليون جنيه �سنويا ً .

املادة نظرا ً للتو�سع فى معاجلة املياه ب�أ�شكالها املختلفة .

الكل���ور حي���ث مت ا�ستب���دال خالي���ا التحلي���ل الكهرب���ى احلالي���ة مــ���ن النوع
 Monopolarبــ  4خاليا من النوع  ، Bipolarوذلك نظــــرا ً للتقادم التكنولوجى

ال�صحي���ة للمنتجع���ات ومعاجل���ة مياه ال��ص�رف ال�صحى وكذل���ك فى املياه
املع���اد تدويرها وم�صاي���د الأ�سماك ويتزاي���د الطلب عامليا ً وحملي���ا ً على هذه

 -املنت���ج الثانى CPWوت�ستخدم كماده لدنة ف���ى �صناعة البال�ستيك اللني

• م��ش�روع حتديث �أنظمة التحكم الآلى مل�صنع �إنتاج  ، PVCحيث مت حتديث
نظ���ام التحكم الآلى مل�صنع �إنتاج البول���ى فينيل كلوريد وذلك نظرا ً لتقادم

 -املنتج الثالث  SBPوت�ستخدم فى �صناعه الن�سيج والورق كمادة مبي�ضة

• م��ش�روع �إحالل وجتديد وحدة الت�سقي���ع اخلا�صة مب�صنع الـ  PVCحيث تـــم

امل�رشوع الثالث

النظام احلالى بالإ�ضافة �إل���ى �إتاحة فر�صة �إنتاج جميع الأمناط الت�شغيلية
طبقا ً لأحدث املوا�صفات واحتياجات ال�سوق .
االنتهـــاء مـــن �إحالل وجتديد وحدة الت�سقيع لرفع كفاءة دوائر التربيد.

• م��ش�روع حتدي���ث حمطة حم���والت الكهرباء حي���ث مت ب�إح�ل�ال وجتديد ثالثة

حم���والت ل�ضم���ان ت�أمني �إم���دادات الطاق���ة والو�صول �إلى �أف�ض���ل م�ستويات
الكفاءة والأمان الت�شغيلى .

• م�رشوع �إحالل وجتديد فرن التك�سري احلرارى مب�صنع الـ . V.C.M

وخا�صة عزل الأ�سالك والكابالت الكهربية .

وكذلك فى معاجلة مياه ال�رصف ال�صحى والتعقيم .
وخمطط حتقيق  953مليون جنيه �إيرادات �سنويا ً .

�إن�ش���اء وح���دة ت�صليد جدي���دة لل�ص���ودا الكاوي���ة ال�سائلة بطاق���ة �إنتاجية
 8500طن �سنويا ً لتعظيم القيمه امل�ضافة ملنتج ال�صودا الكاوية من خالل
ا�ستيع���اب جزء من الزيادة فى �إنتاج ال�ص���ودا الكاوية ال�سائلة وحتويلها �إلى

�صودا ق�شور .

• م��ش�روع ال�سالم���ة وال�صح���ة املهنية و حماي���ة البيئ���ة ومكافحة احلريق

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة

الكهرب���اء  ،وتوري���د �أجه���زة �إطف���اء حري���ق  ،وم�ستلزم���ات الإنق���اذ وجمابهة

البيئ���ة فقد كان لن�ش���اط ال�سالمة وال�صحة املهنية خ�ل�ال العام دور فعال

حي���ث مت �إحالل وجتديد نظ���ام الإنذار والإطفاء التلقائ���ى مببنى حتكم حمطة

الطوارئ  ،و�إحالل وجتديد �شبكة الإطفاء.
م�رشوعات جارى تنفيذها

�أول���ت ال�رشك���ة اهتماما ً كب�ي�را ً ملجال ال�سالم���ة وال�صحة املهني���ة وحماية
فى ا�ستمرارية ت�شغيل من�ش�آت ال�رشكة ب�أمان تام من خالل -:

• تنفي���ذ ال�رشكة جلمي���ع اال�شرتاط���ات وقوانني ال�سالم���ة وال�صحة املهنية

• م��ش�روع رف���ع الطاقة الإنتاجي���ة ملنتج الـ  ، PVCوتت�ضم���ن املرحلة الأولى
رفع الطاقة الإنتاجية من � 80ألف طن �إلى � 120ألف طن �سنويا ً  ،كما يهدف

لن�ش���اط ال�سالمة وال�صح���ة املهنية مبا يت�ضمنه من تقني���ات منع احلوادث

ا�ستهالك الغاز الطبيعى بن�سبة . ٪50

• حتديث خطط الطوارئ وتدريب العاملني عليها الختبار فاعليتها ومعاجلة

امل��ش�روع �إلى حتقيق الت�شغي���ل الآمن واملرونة الت�شغيلي���ة وخف�ض معدالت

وحماي���ة البيئ���ة مما �أت���اح لل�رشك���ة حتقيـــق مع���دالت قيا�سية ملعاي�ي�ر الأداء
وجتنب خماطر العمل و�سالمة و�أمان الأفراد .

• م��ش�روع النظ���ام املتكامل لإدارة املوارد خلدمة النظ���ام املوحد لدعم اتخاذ

�أوجه الق�صور .

م���ن خ�ل�ال بناء نظام متكام���ل لإدارة املوارد والأ�صول  ،حي���ث مت التعاقد على

تنمية الموارد البشرية

الق���رار ( )ERPوذلك لتحقي���ق �أهداف م�رشوع تطوير وحتدي���ث قطاع البرتول

تنفي���ذه مع �رشكة �أوراكل �إيجيبت  ،ومت االنتهاء من املرحلة الأولى والبدء فى

تنفيذ املرحلـة الثانية وت�شمــل البنيـة التحتيـة وتطبيق النظام بالتن�سيق
مع ال�رشكة القاب�ضة للبرتوكيماويات .

• م��ش�روع ال�سالمة وال�صحة املهنية و حماية البيئة ومكافحة احلريق من

خالل �إحالل وجتديد نظام الإنذار والإطفاء التلقائى مبحطة املحوالت.

• كان له���ذا العام الن�صيب الأكرب لإث���راء العملية التدريبية فى ظل جائحة

كورونا ومت حتقيق القدر الأكرب من خطة التدريب املركزية والال مركزية .

• توقي����ع بروتوك����ول التع����اون امل�شرتك ب��ي�ن ال�رشك����ة والأكادميي����ة العربية

للعل����وم والتكنولوجي����ا  ,ومعه����د اال�سكندري����ة العال����ى للهند�س����ة
والتكنولوجى  ,وجامعـة فـارو�س بهدف ربط التعليم الأكادميى بالتطبيق

العملى وتبادل اخلربات.

امل�رشوعات امل�ستقبلية

• تنفي���ذ برام���ج ال�سالم���ة وال�صح���ة املهنية وحماي���ة البيئ���ة بالتعاون مع

• املرحلة الثانية لرفع الطاقة الإنتاجية ملنتج الـ  PVCمن � 120ألف طن �إلى
� 200أل���ف طن �سنويا ً  ،وذلك بهدف اال�ستفادة م���ن الطاقات املتاحة فى رفع

تدريبية مميزة من هذه الربامج .

مليون دوالر ومن املخطط �أن يبلغ �إجمالى الإيرادات بعد االنتهاء من امل�رشوع
8ر 1مليار جنيه �سنويا ً .

• تنفي���ذ برامج تدريبية مع �رشكة مهارات الزيت والغاز بهدف �إعداد وجتهيز

القيادات .

يت�ضم���ن �إنت���اج م���واد جديدة لأول م���رة فى م��ص�ر و�إجراء التعدي�ل�ات الالزمة

مه���ارات العامل�ي�ن و�إك�سابه���م املعرف���ة والق���درات الالزم���ة ملواجه���ة

امل�رشوع الأول

الطاق���ة الإنتاجية لل�رشكة وذلك ب�إجمالى تكالي���ف ا�ستثمارية قدرها 250

امل�رشوع الثانى

مل�صن���ع الكل���ور لزيادة الطاق���ة الإنتاجية لغ���از الكلور من � 67أل���ف طن �إلى
العنوان  :الكيلو  36طريق الأ�سكندرية  -القاهرة ال�صحراوى  -العامرية  -الأ�سكندرية.

�رشك���ة برتو�سيف حيث مت تدري���ب  % 15من العامل�ي�ن بال�رشكة على حقيبة

• تنفي���ذ برامج التدري���ب على مكافحة احلرائق و�أجه���زة التنف�س املحمولة
ملتدربى �رشكة �إك�سون موبيل ب�إجمالى  79متدربا ً .

• تنفي���ذ برام���ج تدريبية مع �رشكة �إيثيدكو و�رشك���ة �أموك بهدف تنمية
التحديات .

تليفون 03 / 4770025 - 4770030 :

فاك�س 03 / 4770020 :

�ص  .ب � - 21599 :أ�سكندرية
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يق��وم معمل تكرير أس��يوط منذ إنش��ائه ف��ى نوفمرب
 1987بأداء دوره الحيوى واالسرتاتيجى فى توفري جانب
م��ن احتياجات محافظات الصعيد  ،حيث يعد الركيزة
األساس��ية لتوف�ير م��ا ب�ين  ٦٠إىل  ٪٦٥م��ن احتياج��ات

أهم نتائج األعمال

الصعيد وجن��وب الوادى م��ن املنتج��ات البرتولية وهذا

ن�شاط الإنتاج

التكريري��ة الت��ى يت��م تنفيذه��ا حالي�� ًا  ،فالرؤي��ة التى

ح�س���اب امل���ازوت منخف����ض القيم���ة وملواجه���ة احتياجات ال�س���وق املحلى،

صعيد مصر من املنتجات البرتولية املختلفة ،ورسالته

منتجات برتولية بقيمة  ١٤مليار جنيه  ،حيث مت �إنتاج � 38ألف طن بوتاجاز،

ال��دور يتنام��ى م��ن خ�لال مش��روعات زي��ادة الطاق��ة

انتهاجا ً ل�سيا�س���ة تعظيم �إنتاج املقطرات الو�س���طى عالي���ة القيمة على

ينطل��ق منه��ا املعمل ه��ى توف�ير احتياج��ات محافظات

قامت ال�رشكة بتكرير نحو 3ر 3مليون طن خام هذا العام �ساهمت فى توفري

تتمث��ل ف��ى تعظي��م وإنت��اج املقط��رات عالي��ة القيم��ة
ملواجه��ة احتياج��ات الس��وق املحلى  ،وتعظي��م القيمة
املضاف��ة م��ن النافت��ا املنتج��ة والتع��اون والتكام��ل مع
الش��ركات الش��قيقة
لتعظي��م االس��تفادة من
املازوت.

www.asorc.com
Email:inf@asorc.com
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و� 498أل���ف ط���ن نافت���ا  ،ومت ت�صدير � 307ألف ط���ن منها وتدفي���ع � 33ألف طن

ملحط���ة خلط اجلازول�ي�ن مب�ستودعات �رشكة التعاون للب�ت�رول باملنيا  ،كما مت
�إنت���اج � 102ألف طن وقود طائرات  Jet A1وفقا ً الحتياجات ال�سوق و� 776ألف

ط���ن من ال�سوالر ،كما مت �إنت���اج 808ر 1مليون طن مازوت لتغطية احتياجات
حمط���ات الكهرباء ،ومت خلط وجتهي���ز � 364ألف طن بنزين ()80و� 180ألف طن
بنزين (.)92

امل�رشوعات

ف���ى �إط���ار جه���ود الدول���ة وقط���اع الب�ت�رول ف���ى تطوي���ر �أداء معام���ل التكرير
ومنظوم���ة العمل به���ا  ،قامت �رشكة �أ�سي���وط وبالتن�سيق م���ع جلنة تطوير

معام���ل التكري���ر بالهيئة امل�رصية العامة للبرتول بالب���دء فى تنفيذ عدد من

امل�رشوع���ات اال�ستثماري���ة ،وبلغ �إجمال���ى اال�ستثمارات املنف���ذة �أكرث من 6ر1
مليار جنيه خالل عام  2020/2019موزعة على امل�رشوعات التالية:

•

م��ش�روع الإح�ل�ال والتجديد بقيم���ة 6ر 90ملي���ون جني���ه ،وم�رشوعات

البيئ���ة وال�سالم���ة وال�صح���ة املهني���ة بقيم���ة 354ر 8ملي���ون جني���ه مت
متويلها ذاتيا ً .

•

م��ش�روع جممع �إنتاج البنزي���ن عالى الأوكتان لتغطي���ة ا�ستهالك منطقة
جنوب الوادى بطاقة ت�شغيلية � 660ألف طن نافتا �سنويا ً  ،كما يوفر امل�رشوع

زي���ادة فى كمية �إنتاج البوتاجاز من  120طن �إلى  187طن يوميا ً بزيادة قدرها
 67طن وذلك بتكلفة تقديرية �إجمالية  450مليون دوالر .

•

مت االنتهاء من جميع الأعمال مبحطة حموالت ال�رشكة ب�إجمالى قدره 125

ميج���ا فولت �أمب�ي�ر وتخدم املحطة املنطق���ة اجلغرافية البرتولي���ة ب�أ�سيوط

وكذا م�رشوعى جممع �إنتاج البنزين عالى الأوكتان بال�رشكة وم�رشوع جممع

التك�سري الهيدروجينى للمازوت ب�رشكة �أنوبك.

وم���ن �أه���م مالم���ح امل�رشوع���ات اال�ستثماري���ة اجل���ارى تنفيذه���ا خ�ل�ال العام

املال���ى  ،2021/2020م�رشوع �إن�شاء خط جديد ملي���اه النيل من (م�أخذ �سالم)
بامل�شارك���ة مع �رشكة �أنوبك ،وم�رشوع تطوير البنية التحتية وتطبيق نظام

�إدارة الأ�ص���ول وامل���وارد لل��ش�ركات  ،ERPوم�رشوع تطوير الوح���دات الإنتاجية

احلالي���ة ،وم��ش�روع توري���د وتركي���ب ف���رن ت�سخ�ي�ن خ���ام مب�شتمالت���ه لوحدة
التقطري رقم (.10H-103 )1

تنمية املوارد املالية

تطبيق���ا ً ل�سيا�س���ة التكام���ل ب�ي�ن ال��ش�ركات ال�شقيق���ة داخ���ل القط���اع
وا�ستغ�ل�اال ً للت�سهي�ل�ات املتوف���رة والطاق���ات املتاح���ة م���ن امل���وارد الب�رشية
وتنفي���ذا ً للتعاق���د املربم بني ال�رشك���ة و�رشكة النيل لت�سوي���ق البرتول فقد مت
�شح���ن � 384ألف ط���ن مازوت و� 97ألف طن وقود نفاث���ات (� ) Jet A1إلى �رشكة

م�رص للبرتول.

تنمية املوارد الب�رشية

•

نظم���ت ال�رشكة  148برناجما ً تدريبيا ً فى املجاالت الفنية واملالية والإدارية

•

فى �إطار امل�شاركة املجتمعية التى ت�ؤمن بها �رشكة �أ�سيوط ،فقد مت تدريب

وال�سالم���ة وال�صح���ة املهنية وحماية البيئ���ة للعام التدريب���ى 2020/2019
حيث بلغ عدد املتدربني  2103متدرباً.
 400طالب وطالبة من كلي���ات الهند�سة والعلوم والتجارة بجامعة �أ�سيوط
بالإ�ضاف���ة �إل���ى تدريب  25طالبا ً م���ن التلمذة ال�صناعي���ة تابعني ملركز معادن

�أ�سيوط على �أعمال الربادة واللحام بور�ش ال�رشكة وذلك ملدة عام كامل.

تر�شيد النفقات والطاقة

طبق���ا ً ال�سرتاتيجي���ة تر�شي���د النفقات وتعظي���م الإيرادات ومب���ا ال ي�ؤثر على

م�ؤ��شرات قيا���س الآداء ف��ى جمال ال�سالم��ة وال�صح��ة املهنية
وحماية البيئة

وكذل���ك تر�شيد ا�ستهالك الطاقة الكهربائي���ة حيث قامت ال�رشكة باتخاذ

ال�ســالم���ة والبيـئ���ة والـجــ���ودة من قبـــ���ل ال�شــركة الـمانحــ���ة  TUVوهى

حتقيق وفر فى الطاقة الكهربائية � 73ألف كيلو وات �ساعة وذلك بعد تعديل

•

تـ���م جتديــد �شــه���ادات املوا�صفـ���ات القيا�ســية لنظ���م الإدارة فى جمال

 ، ISO 45001:2018 & ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015كما مت تنفيذ
 21برناجما ً تدريبيا ً فى جم���ال ال�سالمة وال�صحة املهنية وحماية البيئة

ل���ـ 687عامال ً لرفع الوع���ى الوقائى للعاملني مما كان له م���ردود �إيجابى فى

حتقي���ق �أك�ث�ر م���ن 3ر 2مليون �ساع���ة عمل ب���دون وقت �ضائع وع���دم وقوع

�إ�صاب���ات �أو ح���وادث ،كم���ا مت ت�أم�ي�ن الأعم���ال (امليكانيكي���ة -الإن�شاءات)
مل��ش�روع جممع �إنت���اج البنزين عالى الأوكت���ان اعتبارا ً م���ن بداية امل�رشوع

وحت���ى  2020/6/30وحتقي���ق حوال���ى  13ملي���ون �ساع���ة عم���ل دون وقوع
حوادث �أو �إ�صابات.

•

مت تنفي���ذ مرك���ز مكافح���ة التل���وث النه���رى ب�أبوتي���ج حتت �إ��ش�راف �رشكة

�أ�سي���وط لتكرير الب�ت�رول على كافة الأعمال املدني���ة والرتكيبات الكهربائية

ومت مراجع���ة درا�س���ة تقيي���م الأث���ر البيئ���ى اخلا�ص���ة باملركز من خ�ل�ال �رشكة
برتو�سيف  ،كما مت تنفيذ  17جتربة �إطفاء وهمية بال�رشكة و 8جتارب ب�رشكات

كف���اءة العمل فق���د مت تنفيذ جمموعة م���ن الإجراءات لرت�شي���د امل�رصوفات ،

عدة �إجراءات �أدت �إلى توفري �أكرث من مليون جنيه م�رصوفات ومتثلت فى :

�أنظم���ة التربي���د بوحدات الإنت���اج وحت�سني كفاءة الإنت���اج  ،Zero Costكما مت

تنفي���ذ م�رشوع الإن���ارة باخلاليا ال�شم�سية ف���ى �إنارة املبن���ى الإدارى واملعامل
الكيماوي���ة باجمالى وفر فى الطاق���ة الكهربائية � 167ألف كيلو وات �ساعة
�سنوي���ا ً  ،بالإ�ضاف���ة �إل���ى تركي���ب ع���دادات حما�سب���ة للوح���دات ال�سكني���ة

والتجاري���ة باملدين���ة ال�سكنية ،ك���م مت تركيب وحدة حت�س�ي�ن معامل القدرة
باملحط���ة الرئي�سي���ة والت���ى تعم���ل �أوتوماتيكيا ً مم���ا �أدى �إل���ى حت�سني كفاءة
الطاق���ة بال�شبكة القومية للكهرباء ومت �أي�ض���ا ً تخفي�ض مديونية ال�رشكة
نظ�ي�ر ارتف���اع متو�س���ط معام���ل القدرة ع���ن العام املال���ى احلال���ى ومت مراعاة

تركي���ب مكثفات لتح�سني معام���ل القدرة فى املحطة اجلدي���دة مما ي�ساعد
عل���ى حتقيق وفر مالى �أكرب لل�رشك���ة  ،وجارى درا�سة وتنفيذ م�رشوعات �أخرى

وتقييم الأفران والغاليات.

املنطق���ة اجلغرافي���ة ب�أ�سي���وط من خ�ل�ال تطبيق خط���ة الطوارئ  ،ه���ذا �إلى

جان���ب م��ش�روع الر�صد الذات���ى لالنبعاث���ات الغازي���ة ملداخن االف���ران وجارى

اتخ���اذ الإجراءات الالزمة للربط على ال�شبك���ة القومية جلهاز �شئون البيئة
لالنبعاثات الغازية.

تطوير املعامل الكيماوية

ج���ارى حتدي���ث معظم �أجه���زة املعام���ل الكيماوي���ة وذلك با�ستب���دال القدمي

منه���ا �أو �إ�ضافة �أجهزة حديثة تتما�شى م���ع متطلبات االختبارات املعملية
الت���ى تخدم امل�رشوعات احلديث���ة بال�رشكة مثل م�رشوع �إنت���اج البنزين عالى
الأوكت���ان  ، CCRكما ح�صل���ت املعامل الكيماوية عل���ى املوا�صفة العاملية

 ISO 17025اخلا�ص���ة باعتم���اد كف���اءة خمت�ب�رات الفح����ص واملعاي���رة وتعترب
�رشكة �أ�سيوط لتكرير البرتول �أول �رشكة حت�صل على هذه ال�شهادة فى �إطار

م�رشوع الوزارة لتحديث القطاع.

العنــــوان  :جحدم  -منفلوط � -أ�سيوط
( مكتب بريد �أ�سيوط لتكرير البرتول) .
تليـفون )088(2324672 - 2323522 :
فـــاكس )088 (2323062 :
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تأسس��ت الشركة
العام��ة لنق��ل الب�ترول
باألنابيب فى  9أكتوبر 1962
بن��ا ًء عل��ى ق��رار مجل��س إدارة
املؤسس��ة املصرية العام��ة للبرتول
وت��م ص��دور ق��رار رئي��س الجمهورية
بالقان��ون رق��م  74لس��نة  1968بالرتخيص
لتأسيس شركة أنابيب البرتول .
وتمتلك الش��ركة حالي ًا ش��بكة خط��وط يصـــل
طولهـ��ا إىل  6100كـ��م ،وقام��ت بنق��ل 55ر 7مليار طن
ه��ذا العام  ،كم��ا تمتلك  155مس��تودع مختلف الس��عات
بإجماىل سعة تخزينية قدرها 5ر 2مليون مرت مكعب وكذلك
 66محطة تدفيع قوامها  482طلمبة رئيسية ومساعدة وإطفاء
وخدمات تتوىل الشركة إدارتها وصيانتها .

المحاور األساسية للشركة

وامل�ستودع���ات ووح���دات التدفيع ونظام اكت�شاف وحتدي���د �أماكن الت�رسيب

ف���ى �ض���وء م�رشوع تطوي���ر وحتديث قط���اع الب�ت�رول وما ي�س���تلزمه ذلك من

باخلطوط وتبلغ قيمتها اال�ستثماية  150مليون جنيه .

البرتولي���ة بال�س���وق املحل���ى به���دف حتقيق م��ش�روع م�رص القوم���ى كمركز

والتوزيع با�ستخدام  ERPالتى تقدمها �رشكة  SAPالعاملية .

التو�سع فى م�رشوعات البنية الأ�سا�سية ملواكبة منو الطلب على املنتجات
�إقليمى لتداول الطاقة عملت ال�رشكة على جمموعة من املحاور:
دعم وتطوير البنية الأ�سا�سية ل�شبكة اخلطوط

• م��ش�روع النظ���ام املوحد لإدارة م���وارد قطاع البرتول لرب���ط �رشكات النقل
• �إح�ل�ال وجتديد �أجهزة االت�ص���االت امليكروئية لتعمل بتقنية ( )IPب�رسعة

 50ميجا بت /ث وت�صل �إلى  100ميجا بت /ث .

قام���ت ال�رشك���ة بتطوي���ر وحتدي���ث �شبك���ة خط���وط اخل���ام واملنتج���ات

م�رشوعات لتحويل م�رص �إلى مركز �إقليمى لتداول الطاقة

م���ن خ���ام الب�ت�رول واحتياج���ات ال�س���وق املحل���ى م���ن املنتج���ات البرتولي���ة

• مت �إن�ش���اء خ���ط قط���ر  »24وطول  115ك���م من ال�سخنة �إل���ى التبني لنقل

وامل�ستودع���ات ال�ستيعاب زيادة الإنتاج وتلبي���ة احتياجات معامل التكرير
والت�صدير ،وذلك ب�إن�شاء  287كم من اخلطوط اجلديدة  ،و�إحالل وجتديد 132
ك���م من �شبكة اخلطوط وفح�ص وت�أهيل  122ك���م  ،و�إن�شاء  3م�ستودعات
مي���اه ب�سع���ة � 17ألف م ، 3وت�أهي���ل و�صيانة  12م�ستودع���ا ً بجميع مناطق

ال�رشك���ة  ،وتوري���د وتركيب  7طلمبة جدي���دة رئي�سية وم�ساع���دة  ،وت�أهيل
و�صيانة  15طلمبة رئي�سية وم�ساعدة (عمرة كاملة) .

م�شـروعات تدفق املعلومات ودعـم اتخاذ القرار

• مت �إن�ش���اء مرك���ز حتك���م رئي�س���ى مب�سط���رد ومرك���ز حتكم رئي�س���ى تبادلى
بال�سخنة و 6مراكز فرعية مبناطق ال�رشكة للمراقبة والتحكم للخطوط

 - 80البرتول  -دي�سمرب 2020

تعظيم الدور املحورى مليناء ال�سخنة

املنتج���ات البرتولية من ال�سخنة �إلى القاه���رة الكربى والتبني وحمافظات
الوجه القبلى .

• �إن�ش���اء خ���ط  »26بطول 5ر 3كم لربط خط �سونك���ر مع خط ال�سخنة/

التب�ي�ن لتعظيم اال�ستفادة من خط ال�سخن���ة  /التبني ورفع معدالت نقل

ال�سوالر من ميناء ال�سخنة �إلى القاهرة والتبني وحمافظات الوجه القبلى .
• �إن�ش���اء حمط���ة تخزي���ن وتدفي���ع اخل���ام واملنتج���ات البرتولي���ة بتو�سعات
حمط���ة ال�سخنة مب�ساحة  19ف���دان لزيادة ال�سع���ة التخزينية الإجمالية
ورف���ع مع���دالت تدفيع اخلام م���ن ال�سخنة �إلى عجرود مبع���دل  2500م�/ 3س

وكذل���ك املنتجات البرتولية �إلى القاهرة الكربى والتبني وحمافظات الوجه

القبلى مبعدل ي�صل �إلى  1000م� / 3س .

تعظيم الدور املحورى مليناء دمياط

م�رشوعات للم�ساهمة فى تنفيذ اخلطة القومية للطرق وم�رشوعات النقل

• مت تعدي���ل م�س���ار خط م�سط���رد  /التبني قطر  »16بط���ول 4ر 3كم ومنها
 2تعدي���ة ( )HDDبطول  1كم املتعار�ض م���ع �أعمال تطوير الطرق والكبارى

يه���دف امل��ش�روع �إل���ى تع���دد م�ص���ادر ا�ست�ل�ام البوتاج���از امل�ست���ورد وزي���ادة

ب�ش���ارع ح�س���ن امل�أم���ون مبدين���ة ن��ص�ر لت�أمني �شبك���ة خطوط نق���ل اخلام

خ���ط م���ن مين���اء دمياط حت���ى طنطا بقط���ر  »12وبط���ول  140ك���م وتوريد

والكب���ارى  ،كم���ا مت تعدي���ل م�سار خ���ط م�سط���رد  /التبني بط���ول 5ر 4كم

�إمكاني���ات املن���اورة لل�شبك���ة القومية خلطوط البوتاجاز م���ن خالل �إن�شاء

وتركيب  3طلمبات رئي�سية بطنطا مبعدل  250م�/ 3س .

م�رشوعات تطوير ورفع كفاءة ال�شبكة القومية للخطوط

وت�شم���ل �إن�ش���اء خ���ط قطر  »16بط���ول  4كم م���ن م�ستودع���ات ر�أ�س غارب

للرب���ط على خط � »26شق�ي�ر  /م�سطرد،و�إن�شاء خط�ي�ن قطر  »12بطول 4

ك���م من عجرود للربط على خ���ط  »18ال�ســـويـ�س /م�ســطـرد ،و�إن�شاء خط
قط���ر  »36بط���ول  33كم من عج���رود �إلى وادى حج���ول  ،و�إن�شاء خط بقطر

 »30بط���ول  28كم من ر�أ�س بدران حتى وادى فريان  ،و�إن�شاء خط بقطر »30

واملنتج���ات البرتولي���ة و�إزال���ة التعار����ض م���ع م�رشوع���ات تو�سع���ات الط���رق
منها  3تعدية  HDDبطول  2كم املتعار�ض مع الطريق الدائرى الأو�سطى
مبنطق���ة وادى حوف لت�أمني �شبكة خطوط نقل اخلام واملنتجات البرتولية

و�إزالة التعار�ض مع م�رشوعات اخلطة القومية للطرق والكبارى .

• جارى تعـديل م�سـار خــط خـام �شـقري  /ال�سخنة  /م�سطرد  »18بطــول  30كم
مبنطقة �رشق القاهرة للخروج مب�سار اخلط �إلى مناطق �آمنة بعيدا ً عن التعار�ضات

مب�سارات مرتو الأنفاق والطرق والكبارى و�أنفاق امل�شاة والقطار الكهربائى مبنطقة
عدلى من�صور ونفق ال�سالم وكوبرى احلرفيني وجـ�رس ال�ســوي�س .

وبطول 5ر 5كم من م�ستودعات اخلام ب�شقري حتى حمطة الأنابيب ب�شقري .

م�رشوعات ال�سالمة وال�صحة املهنية والبيئة

• ازدواج خ���ط بوتاج���از قط���ر  »12من ر�أ����س بكر �إلى ر�أ�س غ���ارب ومن خ�شم

البيئة وتطبيق �سيا�سات تر�شيد اال�ستهالك وتقييم الأثر البيئى والتقييم

ال�سخنة ور�أ�س بكر و�شقري �إلى حمافظات الوجه القبلى .

كاف���ة الدع���م الالزم من مع���دات و�أنظم���ة واعتمادات مالي���ة والعمل على

م�رشوعات �إحالل وجتديد ورفع كفاءة اخلطوط

الرقب���ة �إل���ى �أ�سي���وط بط���ول  152ك���م لرف���ع مع���دالت نق���ل البوتاجاز من

• تلت���زم ال�رشكة بتطبيق �أعلى معايري ال�سالمة وال�صحة املهنية وحماية

الكم���ى للمخاطر وتطبيق قواعد احلفاظ عل���ى احلياة ب�صفة دورية وتوفري

• �إن�ش���اء خط  »16مع���زول املنيا � /أ�سيوط بطول  150ك���م وتوريد وتركيب

التطوير والتحديث ب�صفة دورية ومن �أهم امل�رشوعات التى نفذتها ال�رشكة

حمافظ���ات الوجه القبلى وحتقيق �إمكانية التدفيع من التبني �إلى �أ�سيوط

و�أبو �سلطان

طلمبتني رئي�سيتني لرفع معدالت تدفيع املنتجات البرتولية من التبني �إلى
والعك�س فى نف����س الوقت والوفاء باالحتياجات امل�ستقبلية ملعمل تكرير
�أ�سيوط من النافتا ونقل الإنتاج امل�ستقبلى من املنتجات البرتولية ل�رشكة

�أنوبك �إلى حمافظات �شمال ال�صعيد .

تطوي���ر � 4أنظمة �إنذار و�إطف���اء �آلى مبحطات �شق�ي�ر والزعفرانة وبور�سعيد
• �إن�ش���اء  8م�ستودعات مياه �إطف���اء مبحطات املك�س ،وبنها ،وطنطا و�سيدى
كرير  ،واحلمرا  ،واملك�س اخلارجى  ،وال�سوي�س  ،وحمطة  ،56وجارى �إعداد درا�سة

( )HSE Caseللعمليات الت�شغيلية مبوقع املك�س ،ولتحديد وتقييم املخاطر

• �إن�ش���اء خ���ط قط���ر  »16بط���ول  52ك���م م���ن م�سط���رد حتى بنه���ا وتوريد

الت���ى قد ت����ؤدى �إلى ح���وادث تهدد �سالم���ة العاملني والعملي���ات الت�شغيلية

لنق���ل الرتباي���ن من م�سطرد �إلى مين���اء الأ�سكندري���ة للت�صدير وا�ستيعاب

املخاطر وو�ضع ال�ضوابط املرتبطة بعملية التح�سني امل�ستمر .

وتركي���ب طلمبت�ي�ن رئي�سيت�ي�ن مبع���دل  700م� /3س فى طنط���ا لتوفري خط

الزي���ادة فى �إنتاج املتكثفات من �رشكة ر�شيد بحقول (جيزة وفيوم وريفني)

والت�أكي���د على كف���اءة �سالمة العملي���ات وو�ضع التو�صي���ات الالزمة لتقليل

و�رشك���ة برتود�س���وق ونقلها م���ن طنطا �إل���ى م�سطرد ومنها �إل���ى ال�سوي�س

وا�ستغالل كامل طاقة التدفيع املتاحة خلط طنطا  /م�سطرد  »16احلالى
ف���ى زي���ادة الكميات املدفعة من ال�س���والر والبنزين ب�أنواع���ه من املك�س �إلى

طنطا �أو العك�س .

• �إح�ل�ال وجتديد جزء م���ن خط �شقري  /م�سطرد قطر  »26بطول  40كم من
الزعفران���ة حت���ى �أبو الدرج لت�أم�ي�ن ورفع معدالت نقل اخلام م���ن �شقري �إلى

ال�سوي�س وم�سطرد .

• �إحالل وجتديد خط منتجات طنطا  /املحلة قطر  »10بطول  35كم لت�أمني

ورفع معدالت نقل املنتجات البرتولية من طنطا �إلى م�رص للبرتول ب�شاوة .

• �إن�ش���اء م�ستودعى خ���ام ومنتجات ب�سعة �إجمالي���ة � 20ألف مرت مكعب

وم�ست���ودع مي���اه �إطفاء �سع���ة � 3آالف مرت مكعب مبحط���ة � 6أكتوبر لزيادة
ال�سعة التخزينية للخام واملنتجات البرتولية .

املركز الرئي�سى

• �إن�ش���اء خ���ط قط���ر  »16بط���ول  4ك���م لربط خ���ط قارون مبحط���ة التبني

�شارع �رشكات البرتول

منطق���ة التب�ي�ن بخ���ط م�ستق���ل للمن���اورة بنق���ل املنتج���ات �أو اخل���ام بني

تليفون 22519820 :

لتعظيم اال�ستفادة من ت�سهيالت حمطة � 6أكتوبر بربطها مع م�ستودعات
املحطتني دون الت�أثري على برامج ت�شغيل خط م�سطرد  /التبني . »16

م�سطرد  -قليوبية
فاك�س22519925 :

�ص  .ب  1104 :القاهرة
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انطالقًا من التزام ش���ركة إنــبى بتنفيذ سياس���ة
قط���اع البت���رول المص���رى تح���ت قي���ادة الس���يد
المهن���دس طارق المال معالى وزير البترول والثروة
المعدنية وعلى الرغم م���ن التحديات والصعوبات
الت���ى واجه���ت الش���ركة ع���ام  2020فق���د اظه���رت
الش���ركة ق���درة متمي���زة لمواجهة ه���ذه التحديات
وحافظت عل���ى مكانتها الرائدة فى مجال صناعه
البت���رول والغ���از واثبت���ت تميزها كش���ركة وطنية
تساهم فى األقتصاد القومى.
وتنفي���ذًا لبرنامج التحول الرقم���ى لقطاع البترول،
انته���ت ش���ركة إنــب���ى م���ن التصميم���ات الخاصة
بمش���روع إدارة األص���ول وتخطي���ط الم���وارد “”ERP
لمعام���ل التكري���ر وج���ارى حالي���ًا تنفي���ذ منظومة
المعام���ل باإلضاف���ة إل���ى التصميم���ات الخاص���ة
بشركات التوزيع.

www.enppi.com

ووفق���ًا للرؤي���ة االس���تراتيجية للقيادة السياس���ية
لتحقي���ق االكتف���اء الذاتى من المحاصي���ل الزراعية
وتماش���يًا مع أهداف التنمية المستدامة ،تعاقدت
ش���ركة إنــبى على مش���روع اإلنش���اءات المتكاملة

إنــبى
رؤية...
ومستقبل
لمجمع قطاع الالهون للزراعات المحمية للشركة
الوطنية للزراعات المحمية.
وق���د ش���اركت ش���ركة إنب���ى ف���ى العدي���د م���ن
المش���روعات االس���تراتيجية ع���ام  2020فعل���ى
الصعي���د المحل���ى فق���د تعاق���دت إنــب���ى على
مش���روع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية
لش���ركة جاس���كو لزي���ادة الطاق���ة االس���تيعابية
للمجم���ع لتصب���ح  1500ملي���ون قدم���ًا مكعب���ًا
يومي���ًا ،ومش���روع مجم���ع أس���يوط للتكس���ير
الهيدروجينى لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع
البترول لتنفيذ أعمال التصميمات الهندس���ية
التفصيلية وأعمال التوريدات وأعمال اإلنش���اءات
بالتعاون مع شركة  Technipاإليطالية.
أم����ا على الصعيد العالمى انتهت ش����ركة إنــبى
من تنفيذ عدة مش����روعات خ����ارج جمهورية مصر
العربي����ة لش����ركات عالمي����ة مثل مش����روع مرافق
إزالة الكبريتات بعين دار وفزران ،ومش����روع أعمال
تأهيل معامل أبقيق لش����ركة أرامكو السعودية.
وكنتيج����ة للجهود المبذولة ولتمي����ز األداء ،فقد

تم تصنيف ش����ركة إنــبى ع����ام  2020ضمن أفضل
الش����ركات العالمي����ة وفق����ًا لتقيي����م مؤسس����ة
 ”ENR“ Engineering News Recordالخاص����ة
بتصني����ف الش����ركات العالمي����ة طبق����ًا ألعم����ال
التصميمات الهندس����ية وأعمال المقاوالت فى 3
فئات .وقد تميزت شركة إنــبى بكونها الشركة
المصرية الوحيدة ضمن أفضل  150شركة عالمية
عن فئة  Global Design Firmsباإلضافة لتصنيف
مجل����ة Middle East Business Intelligence
( )Meedالدولية لشركة انبى ضمن افضل عشر
شركات كمقاول عام فى مجال البترول والغاز .
إن م���ا تحقق من إنج���ازات ملموس���ة إنما يمثل
ش���هادة ثق���ة وانطالق���ة قوي���ة نحو مس���تقبل
واعد الس���تكمال المس���يرة الناجح���ة ومواجهة
التحدي���ات والمصاعب بكل جهد ومثابرة تحت
مظل���ة القي���ادة الحكيم���ة لتظ���ل راي���ة مصرنا
عالية خفاقة.

تعت�ب�ر �رشك���ة برتوج���ت الذراع التنفيذى لقطاع البرتول ومن �أكرب ��ش�ركات املقاوالت فى م�رص ،حيث حتافظ منذ ن�ش�أتها عام  1975عل���ى خطاها الثابتة فى بناء قاعدة
عري�ضة من املوارد واخلربات املرتاكمة فى جماالت ا�سرتاتيجية عديدة .وذلك من خالل اعتمادها على �سيا�سة جديدة تتبنى تنفيذ ر�ؤية قطاع البرتول الهادفة �إلى حتقيق

التنمية امل�ستدامة للقطاع ب�شكل خا�ص ومبا يتما�شى مع ر�ؤية الدولة امل�رصية لتحقيق التنمية امل�ستدامة .2030

و�ض���عت ال�رشكة ا�س�ت�راتيجية طموحة ونفذت العديد من الإجراءات التى تهدف الى امل�ش���اركة فى تنفيذ امل�رشوعات القومية لقطاع البرتول وبال�شكل

ال���ذى ي�س���هم بفاعلية فى تنفيذ ر�ؤية وتوج���ه وزارة البرتول والرثوة املعدنية وذلك �أولوية �أولى ومطلقة بالإ�ض���افة �إلى متثيل القطاع فى تنفيذ امل�رشوعات
البرتولية خارج م�رص.

وتقدم ال�رشكة اليوم خدمات مقاوالت متكاملة تغطى امل�رشوعات البرتولية وال�ص���ناعية ومنها� :إن�ش���اء املحطات املتكاملة ،مد خطوط الأنابيب� ،إن�ش���اء م�ستودعات
التخزين ،ون�شاط ت�صنيع وتركيب املن�صات البحرية ،ومن�ش�آت املياة العميقة ،ون�شاط تغليف املوا�سري الربية والبحرية .كما تو�سعت ال�رشكة فى ن�شاطها لت�ساهم
ف���ى م�رشوع���ات البنية التحتية واملن�ش����آت املدنية ،ومنها حفر الأنفاق ،و�إن�ش���اء املوان���ىء والطرق والكبارى ،بالإ�ض���افة �إلى حمطات توليد الطاق���ة وم�رشوعات الطاقة

املتجددة .كما تنفذ ال�رشكة م�رشوعات �شبكات املياه وال�رصف واملجمعات ال�سكنية والإدارية وامل�ست�شفيات والقرى ال�سياحية والنوادى كما متتلك ال�رشكة جمموعة
من ت�س���هيالت الإنتاج التخ�ص�ص���ية متمثلة فى ور�ش ت�ص���نيع متخ�ص�صة جمهزة على �أعلى امل�ستويات العاملية لت�ص���نيع خمتلف �أنواع املعدات اال�ستاتيكية مثل
�أبراج التقطري و�أوعية ال�ض���غط ومرخ�ص���ة ب�ش���هادات عاملية .ومتتلك ال�رشكة ياردين متخ�ص�ص�ي�ن فى ت�ص���نيع املن�صات البحرية ومن�ش����آت املياه العميقة بالإ�ضافة

مل�صنعني متخ�ص�صني لتغليف موا�سري خطوط الأنابيب بالبولى ايثيلني واخلر�سانة وور�ش ت�صنيع املن�ش�آت احلديدية وم�صنع اخلر�سانة �سابقة ال�صب

وت�ص���نف الي���وم �رشكة برتوجت �ض���من �أكرب مقاولى الأعمال املتكاملة بال�رشق الأو�س���ط و�ش���مال �أفريقيا ،وذل���ك المتالكها مقومات النجاح من حي���ث املوارد الب�رشية
املتميزة فيعمل بها �أكرث من 36000مهند�س وفنى وعامل وموظف على �أعلى م�س���توى من الكفاءة واخلربة ،كما متتلك �أ�س���طوال ً �ض���خما ً من املعدات الإن�شائية احلديثة
(�أكرث من  9500معدة) .وتلتزم فى تنفيذ امل�رشوعات بتطبيق �أعلى و�أدق معايري اجلودة وال�س�ل�امة واملحافظة على البيئة ،حيث �أن ال�ش���ــركة حا�ص���لة على �ش���هادة �إدارة
اجلـودة  ،ISO 9001و�ش���هـــادة �إدارة اجلـودة  45001و�ش���هادة �إدارة نظم ال�س�ل�امة وال�ص���حة املهنية و�ش���هادة نظم حماية البيئة  14001ب�رشكة برتوجــت طبقا ً والنظم

واملوا�ص���فات العاملية .كما �أنها حا�ص���لة على العديد من ال�ش���هادات الفنية التخ�ص�صية ( �شهادة  ،Monogram APIو�شهادات ،)ASME Stamps : U, U2, PP, S & R
والت���ى تخدم كافة جماالت وتخ�ص�ص���ات العمل التى تغطيها ال�رشكة ،وهو ما يعطى ميزة تناف�س���ية حقيقية لل�رشك���ة مب�رشوعاتها داخل وخارج م�رص  ،كما جنحت

ال�رشك���ة فى احل�ص���ول على �ش���هادة املكون النووى  ،N-Stampوالتى تتيح لها تنفيذ الأعمال امليكانيكية وت�ص���نيع املعدات اخلا�ص���ة مبحط���ات الطاقة النووية والتى

ت�شمل  NPT, NS, NA, N Stampsك�أول �رشكة م�رصية تنجح فى احل�صول على تلك ال�شهادة التخ�ص�صية الهامة مبنطقتى ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.

فى �إطار حتويل م�رص �إلى مركز �إقليمى للطاقة ،وا�صلت �رشكة برتوجت تنفيذ وتطبيق اخلطة الإ�سرتاتيجية  ،2021 – 2017حيث مت �إقرار وتنفيذ خطة متكاملة لتنمية

�أعمال ال�رشكة ا�س���تغالل خربات وقدرات قطاع البرتول ،و�ش���هد عام  2020اهتمام ال�رشكة بتطوير الأداء من خالل التحرك على العديد من املحاور مثل التحول الرقمى
لكافة �إجراءات وعمليات ال�رشكة –وهذا انطالقا ً من التوجه العام لوزارة البرتول – بالإ�ضافة �إلى تنفيذ خطة متكاملة لتطبيق احلوكمة والتى ن�ؤمن فى برتوجت ب�أنها

�أ�س���ا�س �أى ا�س�ت�راتيجية تهدف للنجاح وحمرك رئي�س���ى للنمو امل�ستدام وتعزيز قيمة ال�رشكة على املدى الطويل ،و�أي�ض���ا ً تفعيل قطاع البحوث والتطوير ( )R&Dمن

خالل ا�ستكمال تطبيق برنامج . LEAN
و�شهد هذا العام �أي�ضا ً ا�ستكمال �إجراءات ال�رشكة الهادفة �إلى تطوير بيئة العمل من خالل تطوير ورفع كفاءة مع�سكرات الإقامة للعاملني بال�رشكة و�إن�شاء مع�سكرات
جديدة تتنا�سب مع زيادة حجم �أعمال ال�رشكة وامل�رشوعات امل�سندة �إليها ،بالإ�ضافة �إلى اهتمام ال�رشكة بالعمل �أي�ضا ً على تطوير ور�ش الت�صنيع وم�صانع التغليف من

خالل �إدخال �آالت ومعدات حديثة ومتطورة و�إن�شاء ور�ش جديدة متخ�ص�صة بال�شكل الذى يدعم توجه وزارة البرتول الهادف �إلى توطني الت�صنيع املحلى .

�شهد عام  2020زيادة االهتمام ب�سالمة العاملني خا�صة بعد انت�شار جائحة كورونا �إميانا ً من ال�رشكة ب�أنهم �أ�سا�س �أى تقدم �أو جناح ت�صبو �إليه .ونفذت فى �سبيل ذلك

العديد من الإجراءات االحرتازية مثل التعقيم امل�ستمر لل�رشكة وزيادة التوعية بخطر الكورونا وكيفية الوقاية منه.

وقد حر�ص���ت ال�رشكة على تنمية املهارات الب�رشية للعاملني عن طريق تنفيذ الربامج التدريبية وعقد االجتماعات عن بُعد  ،وحر�ص���ت برتوجت على حتقيق املعادلة
ال�ص���عبة برت�س���يخ مفهوم «ال�س�ل�امة �أوالً» وتنفيذ امل�رشوعات وت�س���ليمها «ب�أعلى جودة» لتكون الأولوية املطلقة لكافة �أن�ش���طة وعمليات ال�رشكة  ،كما التزمت
بتطبيق �أعلى املعايري العاملية لتحقق م�ستوى متميزا ً من ال�سالمة وتوفري بيئة عمل �آمنة جلميع العاملني.

مع احنفال برتوجت فى عام  2020مبرور  45عاما ً من النجاح ح�ص���دت ال�رشكة املركز � 161ض���من �أكرب� 250رشكة مقاوالت على م�س���توى العامل متقدمة 45
مركزا ً عن عام  2019كما احتلت املركز � 148ضمن �أكرب � 250رشكة مقاوالت على امل�ستوى الإقليمى .
�ش���اركت برتوجت فى تنفيذ العديد من امل�رشوعات الكربى والتى كان لها ال�رشف ب�أن يفتتحها ال�س���يد الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�س���ى و�أن ي�ش���يد �س���يادته بامل�ش���اركة
املميزة لل�رشكة فى تنفيذ هذه امل�رشوعات وهى :

م�رشوع �أعمال حفر نفق ال�شهيد �أحمد حمدى2

حيث قامت برتوجت ب�إدارة وت�ش���غيل ماكينة احلفر  TBMذاتيا ً ولأول مرة والنفق يهدف الى ربط �سيناء
بباق���ى حمافظات اجلمهورية ويبلغ طول النفق  4100م�ت�ر وبلغ طول احلفر النفقى  3250مرتا ً  ،ويتكون

النفق من حارتني مروريتني بعر�ض 6ر 3مرت/حارة وبقطر ي�ص���ل �إلى  12مرت وبارتفاع 5ر 5مرتا ً وقد انتهت

ال�رشكة من �أعمال احلفر والتبطني داخل النفق .

و�إلى جانب ذلك �شاركت برتوجت فى تنفيذ م�رشوع م�صفاة امل�رصية للتكرير

والذى يهدف �إلى �إنتاج 3ر 2مليون طن �سوالر و� 600ألف طن من وقود النفاثات� 850 ،ألف طن بنزين ب�أنواعة
و� 80ألف طن بوتاجاز �سنوياً� ،إلى جانب �إنتاج الفحم كما ي�ساهم فى حت�سني الأداء البيئى فى م�رص .

كما �ش���اركت برتوجت فى تطوير ورفع كفاءة ميناء احلمراء البرتولى التخ�ص�ص���ى مبدينة العلمني اجلديدة على �س���احل البحر املتو�س���ط ،والذى يقع على بعد  120كم

غرب حمافظة الأ�سكندرية ويُعد �أحد املوانئ امل�رصية التخ�ص�صية بالبحر املتو�سط ،وذلك ل�ضمان تداول الزيت اخلام املنتج بال�صحراء الغربية وامل�ساهمة فى حتويل
م�رص �إلى مركز �إقليمى لتداول الطاقة مبدينة العلمني.

جنح���ت برتوج���ت فى تنفي���ذ العديد م���ن امل�رشوع���ات القومية وم���ن �أبرزها :م��ش�روع تطوي���ر الطريق الدائرى الأو�س���طى

وم�س���تودعات النفط اخلام وم�رشوع حمطة �س���ونكر لل�صب ال�س���ائل وم�رشوع جممع �إ�صالح النافتا  ،وم�رشوع ت�سهيالت ت�صدير

الفو�سفات مبيناء العني ال�سخنة ،و�إعادة ت�أهيل ر�صيف احلاويات مليناء دمياط ،،وم�رشوع خط التينة ميت منا .

جنحت ال�رشكة فى تعزيز تواجدها فى الأ�س���واق اخلارجية التقليدية والعمل على فتح �أ�س���واق جديدة فى القارة الأفريقية ،حيث مت �أ�س���ناد
م�رشوع توريد وت�ص���نيع معدات مياه عميقة بدولة موزمبيق ل�ص���الح �رشكة  Baker Hughesوتقوم ال�رشكة �أي�ض���ا ً بتنفيذ  12م�رشوعا ً فى

اململكة العربية ال�سعودية ،وم�رشوعني فى الأمارات ،وكذلك م�رشوعات فى الأردن.

وم���ن �أب���رز هذه امل�رشوعات :تو�س���عات حمطة غازات احلاوية وخطوط احلرد اجلنوبية باململكة العربية ال�س���عودية ،وحمط���ة كهرباء الدقم وم�رشوع

الأعمال املدنية ملرافق الت�صدير ملحطة م�صفاة الدقم بعمان ،وم�رشوعى حقلى روميثا و�شنايل وتركيب �شبكة الغاز ب�أبو ظبى بدولة االمارات .

التزاما ً من برتوجت بتحقيق دورها الفعال فى املجتمع وامل�ش���اركة فى ا�س�ت�راتيجية التنمية امل�س���تدامة« :ر�ؤية م�رص  ،»2030وانطالقا ً من خطة قطاع البرتول و�ضعت

ال�رشك���ة خط���ة متكامل���ة للتطوير والتنمية امل�س���تدامة لكافة العمليات والأن�ش���طة اخلا�ص���ة بال�رشكة بال�ش���كل ال���ذى يحافظ على ما حتقق من جناح مع �ض���مان
اال�س���تمرارية فى النمو وقد ا�س���تنـدت خطة �أعمال ال�ش���ـركة على العمل من خالل  4حماور رئي�س���ية وهى التح�س�ي�ن والتطوير فى عمليات ال�شــركة و�إ�ستحداث طرق

تنفيذ جديدة ،وتطويـــر الأ�صـول وت�أمني الإجنازات .

بتروجت �إجنازات وطموحات بال حدود فهى ت�سعى دائما ً �إلى حتقيق الزيادة الإنتاجية وزيادة ثقة عمالئها بها بت�سليم امل�رشوعات فى الوقت املحدد،

حيث تقوم بتعزيز مكانتها ومركزها ك�رشكة مقاوالت رائدة على امل�ستويني املحلى والعاملى  ،وت�سعى برتوجت دائما ً �أن تكون االختيار الأول والأف�ضل
لكافة العمالء فى قطاعات البرتول والغاز والبرتوكيماويات وال�صناعة وغريها داخل وخارج جمهورية م�رص العربية

م .يا�سـر �صـالح

رئي�س جمل�س الإدارة

م��ع إش��راقة فج��ر جدي��د مل��ئ باألم��ل والطموح��ات  ،بدأت مص��ر جنى
ثم��ار برام��ج اإلص�لاح االقتص��ادى ال��ذى أقدمت علي��ه فى إط��ار تحقيق
اس�تراتيجية التنمية املس��تدامة ورؤي��ة مصر  2030والت��ى تعد املحطة
األساس��ية فى مس�يرة التنمية الش��املة ف��ى مصر ،ويعد قط��اع الطاقة
أحد محاور البعد االقتصادى الرئيسية فى هذه الرؤية.
وفى ظل اكتش��اف احتياطي��ات هائلة من الغاز الطبيعى بمنطقة ش��رق
البح��ر املتوس��ط والتى كان ملص��ر نصيب مؤث��ر فيها من خالل اكتش��اف
حق��ل ظهر أكرب كش��ف فى منطقة البحر املتوس��ط ،وال��ذى يُعد عالمة
مهم��ه ف��ى تاري��خ االكتش��افات باملنطق��ة إىل جان��ب مش��روعات تنمية
الحق��ول ،حقق��ت مصر اإلكتف��اء الذاتى م��ن الغاز الطبيع��ى والتوجه إىل
تصدي��ر الفائ��ض لألس��واق العاملي��ة للوف��اء بالتزاماته��ا  ،وأصبحت مصر
مؤهلة بقوة لتكون مركز ًا إقليمي ًا لتجارة وتداول الغاز الطبيعى بمنطقة
شرق البحر املتوس��ط مدعومة باملوقع الجغرافى املتميز والبنية التحتية
العمالق��ة واملتمثل��ة فى معام��ل التكرير ومصانع معالج��ة الغاز ومصانع
إس��الة الغ��از الطبيع��ى للتصدي��ر لألس��واق العاملي��ة وكذلك خ��ط الغاز
العربى هذا باإلضافة إىل واحدة من أكرب شبكات الغاز الطبيعى بالشرق
األوس��ط وأفريقيا وهى الش��بكة القومية للغ��ازات الطبيعية التى تقوم
بإدارتها وتشغيلها الشركة املصرية للغازات الطبيعية (جاسكو).

نشاط نقل وتوزيع الغاز الطبيعى

م�رشوعات التو�سع فى ال�شبكة القومية للغازات الطبيعية .

مت ا�س���تالم 5ر 45ملي���ار م�ت�ر مكعب من الغ���ازات الطبيعي���ة خالل الفرتة

�أوالً :م�رشوعات مت االنتهاء من تنفيذها خالل الفرتة يناير – �سبتمرب 2020

الطبيعية �إلى قطاعات اال�ستهالك املختلفة بال�سوق املحلى والت�صدير

• م��ش�روع خط غ���از تغذية حمط���ة كهرباء غرب القاه���رة بطول  16كم

يناي���ر� -س���بتمرب  2020ونقله���ا م���ن خ�ل�ال ال�ش���بكة القومي���ة للغازات
ع�ب�ر م�صن���ع الإ�سالة ب�إدك���و وخط الغ���از العربى �إل���ى اململك���ة الأردنية

ال�شقيق���ة  ،وكان لقط���اع الكهرب���اء الأولوية حيث مت ت�أم�ي�ن احتياجات
حمطات الكهرباء املرتبطة بال�شبكة القومية للغازات الطبيعية وهى
 55حمط���ة بكميات قدرها 4ر 27مليار م�ت�ر مكعب من الغاز متثل حوالى

 %60من �إجمالى التوزيع الكلى .

الشبكة القومية للغازات الطبيعية

• م�رشوع خط غاز �إدكو � /أبو حم�ص بطول  29كم قطر  42بو�صة.
قطر  30بو�صة.

• م��ش�روع خط غاز تغذية حمطة كهرباء الوليدية بطول  6كم قطر 32

بو�صة.

• م�رشوع خط غاز العري�ش  /ال�شيخ زويد بطول  17كم قطر  36بو�صة.
ثانياً :م�رشوعات جارى تنفيذها خالل عام 2020

• م�رشوع خط غاز دمياط  /فينو�سا بطول  12كم قطر  42بو�صة.

• م�رشوع خط غاز الغردقة � /سفاجا بطول  38,5كم قطر  24بو�صة.

ف���ى ظل حالة احل���راك االقت�صادى والتنموى ال���ذى ت�شهده البالد وتنفيذ

• م�رشوع خط غاز العامرية  /العلمني بطول  120كم قطر  32بو�صة.

من املناط���ق ال�صناعية مبختلف املحافظات و�إن�ش���اء مدن جديدة ولعل

• حمطة فلرتة وتخفي�ض وقيا�س كهرباء غرب القاهرة.

العدي���د من امل�رشوع���ات القومية العمالقة واملتمثلة ف���ى �إن�شاء العديد
م���ن �أبرزها م�رشوع العا�صم���ة الإدارية اجلديدة ومدين���ة العلمني اجلديدة

وحم���ور التنمي���ة بقناة ال�سوي����س ،حر�صت �رشكة جا�سك���و على تنفيذ

العديد من امل�رشوعات والتى �أدت �إلى زيادة �أطوال خطوط الغاز الرئي�سية
بال�شبك���ة القومية للغازات الطبيعية لت�ص���ل �إلى  7915كم مع نهاية
�شه���ر �سبتمرب  2020مما �أدى �إل���ى زيادة طاقة النقل بال�شبكة لت�صل �إلى

 250مليون مرت مكعب يومياً.

• م�رشوع خط غاز برج العرب  /ميدور بطول  10كم قطر  24بو�صة.
• حمطة فلرتة وتخفي�ض وقيا�س كهرباء الوليدية امل�ؤقتة.
• م�رشوع حمطة فلرتة وتخفي�ض وقيا�س برج العرب.

• م�رشوع حمطة فلرتة وتخفي�ض وقيا�س ميدور وميداليك.
• م�رشوع زيادة �سعة حمطة �ضواغط ده�شور .

• م��ش�روع خ���ط غ���از التينة غرب  /مي���ت منا بطول  170ك���م قطر 42

بو�صة.
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والإ�ص�ل�اح

و�إع���ادة

ت�أهي���ل �أنابي���ب الغ���از،

حي���ث ق���ام املرك���ز من���ذ

�إن�شائ���ه ف���ى منت�ص���ف ع���ام

 2006بفح����ص حوال���ى  5830ك���م

من خط���وط ال�شبكة القومي���ة للغازات

الطبيعي���ة منه���ا  241ك���م خ�ل�ال الف�ت�رة يناير

– �سبتم�ب�ر  2020بالإ�ضاف���ة �إلى �إ�ص�ل�اح العيوب التى

�أظهرها الفح�ص لــ  64عيبا ً مابني خمطط وطارئ.

مركز التحكم القومى للغاز NATA

خربات جا�سكو فى �إجناز �أعمال للغري .

ب���د أ� ت�شغي���ل مركز التحك���م القومى للغ���از ( )NATAف���ى �أكتوبر 2003

حر�صت ال�رشكة على اال�ستفادة من الإمكانيات املتاحة لديها فى �شتى

القومي���ة للغازات الطبيعية ،مم���ا يحقق �أق�صى درج���ات الأمان ومتابعة

منظومة التكامل بني �رشكات القطاع ال�شقيقة حيث مت تنفيذ العديد

باملق���ر الرئي�س���ى لل�رشك���ة ،وذل���ك للت�شغي���ل والتحك���م ف���ى ال�شبكة
ت�شغيل ال�شبكة ب�صورة �آمنة وم�ستقرة مع ت�أمينها فى حالة التغريات

املفاجئة فى كميات الغاز املنتجة من حقول الإنتاج والتغريات املفاجئة

ف���ى كميات الغ���از امل�سحوبة لكب���ار امل�ستهلكني ،ويت���م ذلك من خالل
جمموعة من الأنظمة املتكاملة �أهمها نظام نقل املعلومات والتحكم

عن بعد واملعروف بنظام «�سكادا» ويتم حتديث نظام «�سكادا» وتطويره

ب�صفة م�ستمرة ،حيث جارى االنتهاء من تنفيذ م�رشوع تو�سعات �شبكة
اال�س���كادا بهدف ا�ستب���دال نظام اال�سكادا احلالى ب�آخ���ر ذى تكنولوجيا
حديثة للوفاء باحتياج���ات الت�شغيل الآمن وتداول البيانات مع الأطراف

الأخرى (وزارة الب�ت�رول  -ال�رشكة امل�رصية القاب�ضة للغازات الطبيعية -
�إيجا�س  -جهاز تنظي���م �شئون الغاز) من خالل مركز التحكم الرئي�سى

بالتجم���ع اخلام����س واملرك���ز التبادل���ى بال�سوي�س و11مرك���ز حتكم فرعى
وذل���ك لإمكانية ا�ستيعاب نقل جميع مواقع ال�شبكة القومية للغازات

الطبيعية على نظام اال�سكادا.

م�رشوعات تطوير وت�أمني ال�شبكة القومية للغازات الطبيعية.

�إميانا ً من �رشكة جا�سك���و ب�أن ال�شبكة القومية للغازات الطبيعية ثروة

قومية و�رشيان حياة يحمل الأمل �إلى كافة ربوع م�رص يتم احلفاظ عليها

وتطويره���ا وت�أمينها ب�صفة م�ستمرة واحلفاظ عل���ى املرونة الت�شغيلية
لها ،من خالل تنفيذ العديد من م�رشوعات التطوير ومن �أهمها:
• م�رشوع تطوير وحتديث �أنظمة القيا�س.

• م�رشوع تطوير حمطات التخفي�ض والقيا�س.
• م�رشوع ت�أمني تعديات الرتع وامل�صارف.
• م�رشوع ت�أمني غرف البلوف.

• م�رشوع تركيب �أنظمة مراقبة تليفزيونية ومرئية على غرف البلوف.
• م�رشوع �إعادة ت�أهيل خط عرب �سيناء قطر  36بو�صة.

املركز املتميز لفح�ص و�إعادة ت�أهيل اخلطوط .PIMCOE

ل�ضم���ان ا�ستمرار ت�شغي���ل ال�شبكة بكفاءة عالية ،فق���د قامت �رشكة

جا�سكو ب�إن�شاء املركز املتميز لفح�ص و�إعادة ت�أهيل اخلطوط PIMCOE

وال���ذى يعت�ب�ر الأول من نوعه فى ال�رشق الأو�سط لإج���راء �أعمال التفتي�ش
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التخ�ص�ص���ات لتنفي���ذ م�رشوعات متث���ل قيمة م�ضاف���ة لل�رشكة وحتقق
من الأعمال ل�صالح الغري خالل الفرتة يناير – �سبتمرب  2020ومن �أهمها :

• الإ��ش�راف على تنفي���ذ ال�شبكات الداخلية لــ  5عم�ل�اء باملنطقة احلرة

بالإ�سكندري���ة ،و  3عم�ل�اء بالعا��ش�ر م���ن رم�ض���ان وجارى الإ��ش�راف على
التنفيذ لــ  18عميالً.

• تنفي���ذ  3م�آخذ حل�س���اب �رشكات قطاع البرتول ( ت���اون جا�س – ر�شيد–
خالدة).

• االنته���اء م���ن �أعمال الفح����ص بخط �رشكة ال���ـ  UGDCقطر  10بو�صة

بط���ول  50كم لي�ص���ل �إجمالى اخلطوط الت���ى مت فح�صها ل�صالح الغري
�إلى  3488كم منذ �إن�شائه فى منت�صف عام .2006

• �إ�ص�ل�اح جميع العيوب بخطوط قطر ( )34 ,32 ,26 ,22بو�صة التابعة

ل�رشكة بدر الدين ب�إجمالى  60عيباً.

نشاط معالجة الغاز وفصل المشتقات

�ساه���م كل م���ن جممع غ���ازات ال�صح���راء الغربية وم�صن���ع ا�ستخال�ص
البوتاج���از بالعامري���ة فى �إنتاج  30.1مليون طن م���ن منتجات م�شتقات

الغ���از ذات القيمة االقت�صادية العالية منذ بدء ت�شغيل املجمع و�إ�رشاف

مت تعدي���ل كافة �إج���راءات نظ���ام �إدارة ال�سالمة وال�صح���ة املهنية طبقا ً

وخالل الفرتة يناير – �سبتمرب  2020قام كال امل�صنعني ب�إنتاج 42ر 1مليون

لتقييم الأثر البيئى واالجتماعى مل�رشوعات ال�رشكة.

�رشك���ة جا�سكو عل���ى �إدارة وت�شغي���ل امل�صنع فى منت�ص���ف عام ،2000
ط���ن م���ن املنتجات حي���ث مت دعم ال�س���وق املحلى بحوال���ى � 405ألف طن

من البوتاج���از بالإ�ضافة �إلى �إم���داد معامل تكرير الب�ت�رول بالأ�سكندرية
بحوال���ى � 105أل���ف طن من املتكثفات ،كما قام جمم���ع غازات ال�صحراء

الغربي���ة بت�صدير � 189ألف ط���ن من الربوبان التج���ارى للأ�سواق العاملية،
ودع���م �صناعة البرتوكيماويات بحوالى � 717ألف طن من خليط الإيثان/
بروب���ان ..وفى �إطار ت�أم�ي�ن غازات التغذية مل�صانع املعاجل���ة وزيادة الطاقة
الإنتاجي���ة مت االنته���اء من تنفي���ذ املرحلة الأولى من م��ش�روع نقل غازات
حق���ل ريفني ملجم���ع غ���ازات ال�صح���راء الغربية وج���ارى تنفي���ذ املرحلة
الثاني���ة ،بالإ�ضافة �إلى �إنه ج���ارى تنفيذ م�رشوع �إن�شاء خط �إنتاج جديد

بطاقة ت�صميمية  600مليون قدم مكعب يوميا ً مبجمع غازات ال�صحراء
الغربية.

نشاط السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة .

واملوا�صف���ة اجلدي���دة � ISO 45001إ�ص���دار  ، 2018كما مت �إج���راء  6درا�سات
وق���د جنحت �رشك���ة جا�سكو فى حتقيق مب���ادرة وزارة البرتول لربط قواعد

بيان���ات ا�سته�ل�اكات الطاقة ملناط���ق وم�صانع �رشك���ة جا�سكو بقاعدة
بيان���ات ال�رشك���ة امل�رصية القاب�ضة للغ���ازات الطبيعي���ة (�إيجا�س) لكى
تكون بذلك من �أولى �رشكات قطاع البرتول التى �أمتت عملية ربط قواعد
البيانات بكل جناح  ،وقد ح�صل العاملون ب�إدارة البيئة ومناطق ال�رشكة

على دورات تدريبيه متميزة فى جمال تر�شيد الطاقة.

المسئولية االجتماعية

يغط���ى برنام���ج امل�سئولي���ة االجتماعي���ة ال���ذى تتبناه �رشك���ة جا�سكو

العدي���د م���ن اجلوان���ب الإيجابي���ة لتح�س�ي�ن ودع���م الو�ض���ع االقت�صادى
واالجتماعى للمجتمعات التى تقع فى نطاق امل�رشوعات التى تقوم بها
ال�رشكة والذى يت�ضمن:

• توف�ي�ر مواد غذائية خالل �شه���ر رم�ضان وحلوم الأ�ضاحى للأ�رس الفقرية

تول���ى �رشك���ة جا�سك���و اهتمام���ا ً كب�ي�را ً ملتطلب���ات ال�سالم���ة وال�صحة

بالقرى املجاورة ملواقع ال�رشكة املختلفة.

واالجتماعية ول�ضمان ا�ستمرارية ت�شغيل من�ش�آت ال�رشكة ب�أمان ،حيث

للأ�رس الفقرية بالأ�سكندرية.

املهنية وحماية البيئة لتحقيق التوازن بني كل من التنمية االقت�صادية

مل تق���ف جه���ود ال�رشكة عند تطبي���ق املوا�صف���ات القيا�سية واحل�صول
عل���ى �شه���ادات مطابقة نظ���م ال�سالمة وال�صح���ة املهنية فق���ط و�إمنا
امت���دت لت�شمل منظومة متكاملة تتمثل ف���ى تنفيذ  39جتربة وهمية،

و�إج���راء  5درا�س���ات الـ���ـ  QRAمل�رشوع���ات التو�سع فى ال�شبك���ة القومية

للغ���ازات الطبيعي���ة  ،وكذل���ك �إج���راء درا�س���ات ال���ـ  HAZOPلتعدي�ل�ات

• اال�ش�ت�راك مع اللجنة اجلغرافية بالأ�سكندرية فى توفري �شنط رم�ضان
• التربع ل�صندوق حتيا م�رص ومل�ست�شفى البرتول بالأ�سكندرية.
ه��ذا  ..وتتوال��ى الإجن��ازات عام��ا ً بع��د ع��ام مبا ي�س��اهم ف��ى تطوير
منظومة الغاز وحتقيق الرفعة والتقدم لبلدنا م�رص.

حمط���ة تخفي�ض وقيا�س اخلا�صة مبحطة كهرب���اء طلخا البخارية ،كما
�أنه مت �إعداد درا�سة  HAZOPلنقل حمطة قيا�س بدر الدين �ضمن م�رشوع

�إن�ش���اء خط �إنتاج جديد مبجمع غازات ال�صحراء الغربية ،بالإ�ضافة �إلى
�إج���راء درا�س���ة  HAZOPمل�رشوعى خطى غاز التين���ة  /ميت منا ودمياط /
فينو�سا .

�شارع الت�سعني

خمرج  12من الطريق الدائرى

التجمع اخلام�س  -القاهرة اجلديدة .
تليفون 26171510/11/12/13 :
فاك�س 26171514 :

�أرقـام الطـوارئ 149 :

دون ا�ستخدام خا�صية النـداء الآلــى
�ص.ب  115 :الأنـدل�س

مي��دور  ...صرح اقتصادى عمالق فى مج��ال تكرير البرتول فى مصر  ...ويعترب
نموذج�� ًا للتكام��ل االقتص��ادى ضمن منظوم��ة قطاع البرتول ،حيث تس��اهم
مي��دور فى تأمني احتياجات البالد من املنتجات البرتولية بمعايري جودة عاملية،
اعتماد ًا على التكنولوجيا الحديثة واملنظومة اإلدارية املتطورة والتي تجمع
بني الحداثة وعمق الرؤية وذلك للمس��اهمة فى تحقيق اس�تراتيجية قطاع
الب�ترول املصرى لجعل مصر مركز ًا إقليمي�� ًا للطاقة وذلك لتحقيق أكرب قيمة
مضاف��ة القتصادن��ا الوطنى مع االلت��زام بالوف��اء باحتياجات الس��وق املحلى
املتزايدة من املنتجات البرتولية.

اإلنجازات متواصلة والنتائج متميزة

حــققت ميدور معـــدالت ت�شـــغيل عالية  ،بالرغـــــم من التوقفات الإلزامية
واملقررة من قبل املقاول العام مل�رشوع التو�س���عات وظـــروف جائحــة كورونا

فق���د جنحت ف���ى تكرير1ر 28ملي���ون برميل من اخلام خـــ�ل�ال الفرتة ( يناير/
�س���ــبتمرب )2020وقــام���ت ب�إنت���اج منتجــــ���ات عاليــ���ة اجلــــ���ودة ومطابق���ة

للموا�صف���ات العاملي���ة متثل���ت فى � 119ألف ط���ن بوتاجـــ���از و� 932ألف طن
بنزين عالى الأوكتني و� 681ألف طن وقـــود نفــاثات وحوالى 9ر 1مليـــون طن

�ســوالر و 42الف طن كـــربيت و� 305ألف طن فحــم .

توسعات ميدور نقلة فى االقتصاديات واإلنتاج

ميث���ل م�رشوع تو�سع���ات ميدور �أح���د امل�شـــروعات القـومي���ة التى تـعد
نقـل���ة نوعيـ���ة ف���ى �صناعة التكري���ر حيث يهـ���دف �إلى زيـ���ادة الطـاقة
الإنتاجي���ة للمعم���ل بن�سـب���ة  %60با�ستثم���ارات تبل���غ 3ر 2مليار دوالر
لإنت���اج منتج���ات تتوافــ���ق م���ع متطلبات ال�س���وق العــامل���ى من حيث

املوا�صف���ات القيا�سـي���ة « »EURO 5وقد بلغت ن�سب���ة تنفيذ �أعمال

و�إميان���ا ً م���ن مي���دور مب�سئولياته���ا جت���اه الوط���ن وامل�ساهمة ف���ى تلبية

امل��ش�روع 82ر %45وو�ص���ول العدي���د م���ن املع���دات والأجه���زة اخلا�ص���ة

للب�ت�رول بحوالى � 119ألف طن بوتاج���از وحوالى 9ر 1مليون طن �سوالر

تقع حتت نطاق �أعمال ال�رشكة واالنتهاء من درا�سات 3DModelreview

احتياجات ال�سوق املحلى قامت ميدور بامداد الهيئة امل�رصية العامة

و� 859أل���ف طن بنزين عالى الأوكت�ي�ن وتوريد � 338ألف طن وقود نفاثات

بالوح���دات اجلدي���دة وتركيبه���ا ومت االنتهاء من كثري م���ن الأعمال التى
للوح���دات اجلدي���دة واملعدل���ة و�إ�ص���دار جمي���ع �أوام���ر ال��ش�راء اخلا�صة

بالإ�ضافة �إلى كميات مت بيعها ل�رشكات ال�سوق املحلى متثلت فى 334

باملع���دات واملهم���ات املختلف���ة للم��ش�روع .كم���ا ا�ستطاع���ت مي���دور

وحر�ص���ا ً م���ن ميـــ���دور عل���ى توفــ�ي�ر ال�ســيول���ة الدوالرية ودعم���ا ً منها

التو�سعات.

عالية اجلودة للأ�سواق العاملية وهى � 360ألف طن وقود نفاثات �إلى دول

حماية البيئة والسالمة والصحة المهنية

�ألف طن فحم و� 45ألف طن كربيت.

للو�ص���ول مب�رص كمرك���ز �إقليم���ى للطاقة قام���ت بت�صدي���ر منتجــات
�إيطاليا� ،سلوفينيا ،لبن���ان ،تركيا ،ال�سنغال ،مالطا ،اليونان� ،أ�سبانيا

وقرب�ص و� 94ألف طن �سوالر �إلى تون�س و� 60ألف طن بنزين �إلى �أ�سبانيا

وال�سعودي���ة و� 23ألف طن فحم ،بالإ�ضاف���ة �إلى معاجلة � 164ألف طن
�سوالر عالى الكربيت.

القاهرة  209 :الت�سعني ال�شمالى  -التجمع اخلام�س
الأ�سكندرية :املنطقة احلرة  -العامرية
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وبنج���اح االنته���اء م���ن توقيع جمي���ع عقود ام���دادات املراف���ق مب�رشوع

• تلت����زم ميــدور بالقــوان��ي�ن البيئية ب�ش�أن احلفـــ����اظ على بيئة العــمل

والعـــامل��ي�ن والبيئة املحيطـــة وتنفيذ �ســيا�سة التنميـــــة امل�ســتدامة
فى اجلمعيات الأهلية واملجتمع املدنى .ويتم املراجعة على ال�رشكة من

قب����ل جهات داخلية مثل هيئة البرتول امل�رصية ونيابة الأمن ال�صناعى
ت )+202(26733500-700 :
ت 03 /4500073 :

ف )+202(26733600 :

ف 03 /4500075 :

والبيئة و�رشكة برتو�سيف وكذلك مراجعات خارجية من خالل �رشكتى
 TUVومار�ش العاملية كما ح�صلت ميدور على تقدير امتياز من �رشكة

برتو�سي����ف واعتم����اد هذه ال�شهادة من  ، SGSو�شه����ادة تقدير من جهاز

�شئون البيئة بالأ�سكندرية لدورها املتميز للأداء البيــئى.

• جنح���ت مي���دور فى احل�صول عل���ى الـموافقة البيئية عل���ى م�شــروع

التو�سعات اجلديدة وذلك بعمل درا�سات تقييم الأثر البيئى ،والتعــاقد
م���ع هيئة الطاقة الذرية وهيئة الرقاب���ة النووية والإ�شعاعية ملتابعــة

اال�ستخدامات الدائمة للم�صادر امل�شعة بال�رشكة.

•

التنموي���ة للمناطق املحيطة مبعمل ميدور بالأ�سكندرية وذلك من خالل

تقدمي بع�ض امل�ساعدات العينية فى املنا�سـبات املختلفة وامل�ساهمة فى
تطـوي���ر املناط���ق املحيـطة مبنطقة العامرية ،كم���ا قامت ال�رشكة بدعم

قامت ميدور باتخاذ كافة الإج���راءات االحرتازية الفعــالة ملكافحــة

املرك���ز الطبى للعاملني بقط���اع البرتول وامل�ساهمة ف���ى تطوير وتدعيم

االجتماع���ى وعق���د حما��ض�رات توعي���ة وفيديوه���ات جلمي���ع العاملني

لعدد م���ن املدار�س املحيطة بال�رشكة ،وكذلك تعقي���م الإدارة التعليمية

فريو����س كورون���ا وذل���ك بن��ش�ر التوعي���ة العام���ة وااللت���زام بالتباع���د

للتعري���ف ب�أخط���ار فريو����س كــورون���ا وكيفي���ة الوقاي���ة م���ن الع���دوى
وت�شكيل جلنة طوارئ ملواجــهة �أزمة كورونا.

الرعاي���ة ال�صحية للعــاملني و�أ�ســره���م وقامت ال�رشكة بعملية تعقيم

بربج العرب فى �ضوء الإجراءات الإحرتازية ملكافحة فريو�س كورونا .

المشاركة المجتمعية

حتر����ص مي���دور عل���ى القي���ام بدورهــا ف���ى امل�ســاهمة
املجتمـــعي���ة للمجـتمع امل�رصى بوجه عام واملناطق

املجاورة ملناط���ق عملها ب�شكل خا�ص ،حيث قامت

بتخ�صي����ص مبل���غ للم�ساهمة فى دعـ���م الأن�شـطة

www.midor.com.eg

E-mail: info@midor.com.eg
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م��ن العالمات املضيئة فى قطاع البرتول تربز الش��ركة املصرية لتش��غيل وصيانة املش��روعات والتى اس��تمرت فى املحافظة
على مكانتها الرائدة فى مصر وكذلك بني نظرائها فى أفريقيا ومنطقة الش��رق األوس��ط وذلك من خالل تحقيق أعلى مستويات
األداء وأعلى معايري األمن والس�لامة املهنية وس�لامة العمليات والحفاظ على مس��تويات األداء البيئى وذلك فى مواقع الش��ركة املختلفة ،ويعزى نجاح
الش��ركة فى تحقيق هذه اإلنجازات إىل عدة عوامل أهمها االنضباط اإلدارى واملحافظة على االنضباط التش��غيلى  ،والجهود الدؤوبة لتعزيز الس�لامة
واالس��تفادة م��ن التقنيات الحديثة فى مجال التش��غيل والصيانة فى ظل رؤية واضحة لالهتمام بالعنصر البش��رى وتدريب��ه وثقل مهاراته كأحد أهم
عناصر النجاح.
تتوىل الش��ركة بنجاح إدارة وتش��غيل وصيانة كربى املش��روعات البرتولي��ة وأحدثها فى مصر وهى معمل تكرير ميدور،إي�لاب  ،أموك  ،معمل املصرية
للتكرير بمس��طرد .باإلضافة إىل تش��غيل أرصفة املنتجات البرتولية مثل شركة س��ونكر بالعني السخنة وشركتى ميدتاب وايالب بميناء الدخيلة.
كما اس��تطاعت الش��ركة تنفي��ذ العديد من املش��روعات الجديدة فى مجاالت الدعم الفنى و ترش��يد الطاق��ة واختبارات ما قبل التش��غيل والتفتيش
الهندسى و التدريب.
ا�ستطاع���ت �إيربوم خ�ل�ال ال�سنوات القليل���ة املا�ضية تق���دمي �سل�سلة من

ومتابعة متوا�ص���لة م���ن املهند�س طارق امل�ل�ا وزير البرتول وال�ث�روة املعدنية

واملرون���ة والق���درة عل���ى التكيف الت���ى �أ�صبحت تتمتع بها وق���د ظهر ذلك

خطة اكتمال امل�رشوع وافتتاحه بح�ض���ور ال�س���يد عبد الفتاح ال�سي�سى

الأعم���ال والإجن���ازات الت���ى ت�ؤكد وب�ص���ورة غ�ي�ر م�سبوقة على م���دى القوة

ف���ى قدرتها على زي���ادة القدرات الإنتاجية وخف����ض التكاليف مل�رشوعاتها

به���دف مواجه���ة الت�أث�ي�رات ال�س���لبية للإ�ض���طرابات احلادث���ة فى ال�س���وق

البرتولي���ة العاملي���ة ف���ى نف����س الوق���ت ال���ذى واك���ب جناحها فى ت�ش���غيل
م�ص���فاة ال�رشك���ة امل�رصي���ة للتكري���ر والذى مت خالل فرتة �ص���عبة ب�س���بب

ندرة العمالة املتخ�ص�ص���ة الالزمة للت�شغيل لتوافر فر�ص العمل البديلة

فى الأ�س���واق اخلليجية وبعائدات مالية كبرية وكذلك تف�ش���ى وباء كورونا

والذى ت�سبب فى �صعوبات كبرية فى �سوق العمل املحلى والعاملى وهو ما
ا�س���تطاعت �إيربوم التغلب عليه باال�ستعانة بكوادرها والتى ت�ضم نخبة
كب�ي�رة م���ن اخلربات املتخ�ص�ص���ة املتمي���زة �إلى جانب التو�س���ع ف���ى برامج
التدري���ب لتجهي���ز فرق العم���ل دون احلاجة ال�س���تقدام العمال���ة الأجنبية

لي�س فقط لأعمال الت�ش���غيل وال�صيانة بل تخطى ذلك لتعوي�ض النق�ص

الكب�ي�ر للعمالة ل���دى املقاول الرئي�س���ى للم��ش�روع وهو م���ا مت بتوجيهات
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وبالتن�س���يق مع وزارة الب�ت�رول والهيئة امل�رصية العام���ة للبرتول حتى جناح

رئي�س اجلمهورية .

كذلك �ش���اركت �إيربوم �ض���من فريق �ض���م الهيئة امل�رصي���ة العامة للبرتول
و�رشكتى الإ�س���كندرية للبرتول و�إنبى فى ت�ش���غيل جمم���ع الزيوت ب�رشكة

الإ�سكندرية للبرتول رغم توقفه ملدة طويلة وظهور �صعوبات كبرية لإعادة
ت�ش���غيله منها �صعوبات هند�سية ب�س���بب طول مدة التوقف و�صعوبات

لوج�س���تية لتوفري قطع الغيار وم�س���تلزمات الت�ش���غيل وقد ب���ادرت �إيربوم
معتم���دة على خربته���ا الطويلة فى الت�ش���غيل وال�ص���يانة بتقدمي احللول

الهند�س���ية املالئمة لظ���روف املجمع �إلى جانب �إج���راء االختبارات الالزمة
للت�ش���غيل وامل�شاركة فى و�ض���ع اخلطط الزمنية لإعادة الت�شغيل وهو ما

�ساهم فى �إعادة ت�شغيل املجمع مرة �أخرى.

ه���ذا �إل���ى جان���ب ا�س���تمرار ال�رشكة ف���ى امل�ش���اركة فى م�رشوع تو�س���عات
�رشك���ة ميدور وهو ميثل خطوة هامة على طريق حتقيق الإكتفاء الذاتى من

املنتج���ات البرتولية وهو �أحد �أهم �أهداف الدول���ة ووزارة البرتول فى املرحلة

�أ�س���وان (م�ص���انع �إنتاج الأمونيا واليوريا) كما ت�شارك فى �أعمال اختبارات

اختبارات ما قبل الت�ش���غيل مل�رشوع جممع حت�س�ي�ن �إنتاج البنزين ب�رشكة

وكذلك امل�رشوعات اجلديدة مبواقع �رشكة بدر الدين.

احلالي���ة� ،إل���ى جان���ب م�ش���اركة ال�رشكة من خ�ل�ال �رشكة �إنبى ف���ى تنفيذ
�أ�س���يوط للبرتول ،وكذلك م�ش���اركة �إيربوم فى ت�ش���غيل الر�ص���يف البحرى

ل�رشكة �س���ونكر بالعني ال�س���خنة والذى مر مبراحل متع���ددة قدمت �إيربوم

م���ا قبل الت�ش���غيل وجت���ارب الت�ش���غيل ملجمع حت�س�ي�ن البنزين ب�أ�س���يوط

�رشكة برتوجت

نفذت �إيربوم بنجاح مع �رشكة برتوجت وفى وقت قيا�س���ى �أعمال اختبارات

خاللها احللول املالئمة لتخطى عقبات كل مرحلة ويعترب �س���ونكر واحدا ً

ما قبل الت�ش���غيل وجتارب الت�ش���غيل الأولى للمرحلة الأولى مل�س���تودعات

وتطم���ح �إي�ب�روم حالي���ا ً ف���ى ا�س���تكمال م�س�ي�رتها و�إح���داث طف���رة كبرية

�رشكة �سوميد

للم�ش���اركة فى امل�رشوع���ات البرتولية الكربى اجلديدة مث���ل �أنوبك وجممع

ال�س�ل�امة وال�ص���حة املهني���ة ( )Integrated Management System IMS

من �أهم م�رشوعات حتويل م�رص ملركز �إقليمى لتداول املنتجات البرتولية.

به���ا به���دف املحافظ���ة عل���ى ا�س���تقرار م�رشوعاته���ا احلالية والإ�س���تعداد
البح���ر الأحم���ر للتكري���ر والبرتوكيماوي���ات ويج���رى حاليا ً جتهي���ز ال�رشكة
للم�ش���اركة فيها �إلى جانب اال�س���تعداد للم�شاركة فى الأ�سواق البرتولية

اخلارجية  ،حيث �أن �إيربوم تتميز باملرونة والقدرة على التكيف مع متغريات
ال�س���وق البرتولية والنهج املن�ض���بط وتوافر العمالة املتميزة واملدربة وهى
�أدوات مهم���ة فى متكني ال�رشكة من حتقي���ق مكانة حملية وعاملية مالئمة

ملا متتلكة ال�رشكة من �إمكانيات كبرية».

ال�سوالر مل�رشوع �سونكر لل�صب ال�سائل بالعني ال�سخنة .

قام���ت �إي�ب�روم ب�إع���داد وجتهي���ز امل�س���تندات والإج���راءات املطلوب���ة لنظ���ام
ملجمع �سوميد بالعني ال�سخنة لت�أهيل ال�رشكة للح�صول على �شهادات

جاهزية املحطات الربية والبحرية واملرافق للت�شغيل.
�رشكة موبكو

مت االنته���اء من �إحالل وجتدي���د الغالية بوحدة �إنت���اج الأمونيا (Waste Heat
 )Boiler E-308وكذلك �صيانة موقد ال�شعلة (. )Flare Tip

�رشكة دانا غاز

مت االنتهاء من م�رشوع التو�س���عات مبحطة تفريغ املتكثفات ب�رشكة ميدور

وتقوم إيبروم حاليًا بتنفيذ عدد من المش���روعات الهامة فى شركات قطاع
البترول المختلفة

ال�س���تيعاب احتياجات �رشكة دانا غاز والإ�س���تفادة من ال�سعة التخزينية
املتاحة.

تق���وم �إي�ب�روم بتنفيذ م�رشوع ت�ص���ميم وتركي���ب نظم مراقب���ة االنبعاثات

السالمة والصحة المهنية

�ض���واغط الربوب���ان والأمونيا الواردة من �رشكة ال�س���وي�س لت�ص���نيع البرتول

ومن خالل التدريب امل�س���تمر ون�رش ثقافة ال�سالمة وال�صحة املهنية على

�رشكة العامرية للبرتول

ال�ض���ارة امل�س���تمرة ( )CEMSجلمي���ع مداخ���ن ال�رشك���ة ودرا�س���ة وتقيي���م
و�أعم���ال الت�ص���ميمات الإن�ش���ائية لرتكي���ب � 2ض���اغط ه���واء ل���زوم وح���دة

النيرتوجني .

�رشكة الإ�سكندرية للبرتول

توا�صل �إيربوم جهودها لتكون الرائدة فى جمال ال�سالمة وال�صحة املهنية
كاف���ة م�س���تويات ال�رشك���ة وجنحت فى حتقي���ق �أكرث من  40مليون �س���اعة

عمل بدون �إ�صابات .

تنف���ذ �إي�ب�روم م��ش�روع �إع���ادة ت�أهي���ل نظ���ام الإن���ذار �ض���د احلري���ق حلو����ض

نظم إدارة الجودة

اجلنوبية ل�رشكات البرتول التابعة للجنة اجلغرافية بالإ�س���كندرية و�إعداد

جتديد �ش���هادات  ISO 14001و  ISO 9001و  OHSAS 18001كذلك ح�ص���لت

الب�ت�رول مبين���اء الدخيل���ة وتنفي���ذ �أعم���ال رفع املي���اه امللوثة م���ن املنطقة
الر�س���ومات ثالثية الأبعاد ل�رشكة الإ�س���كندرية للبرتول كما نفذت �أعمال

تفريغ وتعبئة العامل امل�ساعد بوحدة معاجلة الكريو�سني .
�رشكة ال�سوي�س للبرتول

تطبق �رشكة �إيربوم �أحدث برامج اجلودة والدرا�سات فقد متكنت ال�رشكة من

�إيربوم على �شهادة ( ISO 50001كما ت�سعى ال�رشكة حاليا ً للح�صول على
�شهادات ( )ISO 17020اخلا�صة بالتفتي�ش الهند�سى.

تق���وم �إيربوم ب�إعداد درا�س���ة فنية واقت�ص���ادية مل�رشوع �إع���ادة ت�أهيل جممع

التدريب و تأهيل الكوادر الفنية

ال�ش���امل لوح���دات التقطري اجلوى به���دف حتديث ورفع الطاق���ة الإنتاجية

5ر� 44أل���ف �س���اعة تدريبي���ة تقريب���ا ً كما دعم���ت ال�رشكة ك���وادر التفتي�ش

التفحيم للبدء فى �إن�شاء جممع التفحيم اجلديد وكذلك �أعمال التقييم
وكذلك �إعداد �رشكة ال�س���وي�س لت�ص���نيع البرتول وت�أهيلها للح�صول على

�شهادات  ISO4001:2015و . ISO45001:2018

�رشكة �إنبى

�ش���اركت �إي�ب�روم ف���ى تنفيذ �أعم���ال اختب���ارات ما قب���ل الت�ش���غيل وجتارب

الت�ش���غيل ملوقع �رشكة �س���وميد البحرى بالعني ال�س���خنة وم�صنع كيما

قام���ت ال�رشكة بتنفي���ذ العديد من الربامج التدريبي���ة لكوادرها ب�إجمالى

الهند�س���ى فى احل�ص���ول على �أعلى ال�شهادات التخ�ص�ص���ية .كما وفرت

ال�رشك���ة الربام���ج التدريبية املتخ�ص�ص���ة للعديد من ال��ش�ركات امل�رصية
والعربية �إلى جانب تفعيل بروتوكول التعاون مع الأكادميية العربية للنقل
البح���رى وتدري���ب  75طالبا ً با�س���تخدام تقني���ات التدري���ب احلديثة ومنها

برامج املحاكاة ثالثية الأبعاد.
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تأسس��ت ش��ركة الش��رق األوس��ط للصهاريج وخطوط أنابي��ب البرتول عام  1997ش��ركة مس��اهمة مصرية
خاضعة ألحكام قانون حوافز االستثمار رقم ( )8لسنة 1997والئحته التنفيذية واملستبدل بالقانون رقم ()72
لسنة  2017وتعمل بنظام املناطق الحرة.
ويتمثل نش��اط الش��ركة فى تنفيذ البنية األساسية ملش��روعات تكرير البرتول ومستودعات التخزين،
خط��وط نقل الزيت الخام ومش��تقاته ،الفحم الب�تروىل  ،وإقامة املوانئ بنظامى البن��اء والتأجري ثم نقل
امللكي��ة ( ،)B.L.Tوالبناء والتش��غيل ثم نق��ل امللكية ( )B.O.Tبم��ا يتيح للدولة ميزة تمويل وإنش��اء
مش��روعات ضخم��ة دون تحم��ل أعباء تمويلي��ة مما يدفع بعجل��ة التنمية إىل األم��ام بمعدالت
مرتفعة ويسهم فى سرعة تنفيذ املشروعات الكربى.
وفى إطار اس�تراتيجية وزارة البرتول والثروة املعدنية نحو تحويل مصر إىل مركز إقليمى
لتداول الطاقة  ،ودعم املهندس طارق املال وزير البرتول والثروة العدنية تسعى شركة
ميدتاب لدعم أنش��طتها الرئيس��ية من خالل التعاون مع الش��ركات الش��قيقة فى
قطاع البرتول وهو ما أسهم فعلي ًا فى تجديد العقود القائمة حالي ًا .
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مشروعات ميدتاب

ت�سهيالت معمل تكرير �رشكة ميدور
منطقة امل�ستودعات

وت�شمل  47م�ستودعا ً داخل معمل تكرير �رشكة ميدور لتخزين البرتول
اخل���ام واملنتجات البرتولية ب�س���عات تخزينية ترتاوح ب�ي�ن 500ر 7م� 3إلى

 40.000م / 3م�ست���ودع بالإ�ضاف���ة �إلى  5م�ستودع���ات كروية للبوتاجاز
والبيوت���ان والربوب���ان ب�سعة تخزينية 400ر 2م / 3م�ست���ودع  ،بالإ�ضافة

�إل���ى وحدات تربي���د و�شبكة مكافح���ة احلريق  ،وحدة جتمي���د للكربيت ،
وال�شعلة اخلا�ص���ة بغازات ال�ضغط العال���ى وال�شعلة اخلا�صة بغازات

ال�ضغط املنخف�ض .

خطوط �أنابيب الزيت اخلام واملنتجات البرتولية

•

التنمية البشرية وتطوير منظومة العمل

تق���وم ميدتاب بنقل املنتجات البرتولي���ة املنتجة من معمل تكرير ميدور عرب

حتر����ص ال�رشكة عل���ى االهتم���ام بالتنمية الب�رشي���ة وحت�سني بيئة العم���ل ول�ضمان

دي���زل /كريو�سني) للت�صدير من خ�ل�ال ر�صيف ميدتاب البح���رى مبيناء الدخيلة

لل�رشك���ة لتحقي���ق �أهدافها وخططه���ا امل�ستقبلية وذل���ك من خ�ل�ال �إقامة دورات

خط���ى �أنابي���ب قط���ر كل منها  20بو�ص���ة وبطول  21كم (خ���ط جازولني ،وخط
والذى يقع على بعد حوالى  20كم من معمل تكرير ميدور.

•

كم���ا تقوم حمطة الطلمبات الكائنة ب�رشكة �سوميد ب�سيدى كرير بتدفيع

الزي���ت اخل���ام عرب خط �أنابيب قطر  26بو�صة وبط���ول 5ر11كم �إلى معمل تكرير
�رشك���ة مي���دور باملنطق���ة احلُ���رة بالعامري���ة  ،بالإ�ضاف���ة الى خط مي���اه ال�رصف
ال�صناع���ى ب ُ
قطر  16بو�صة  ،وبطول 5ر6كم من معمل تكرير ميدور �إلى م�رصف

غرب النوبارية.

م�رشوع ر�صيف ميدتاب البحرى مبنطقة الدخيلة

يبل���غ ط���ول الر�صي���ف البح���رى430م  ،وعر����ض 40م  ،وعم���ق 6ر13م ويت���م

ا�ستخدامه ف���ى عمليات الت�صدي���ر واال�سترياد للمنتج���ات البرتولية عالية
اجل���ودة ،وم�صم���م ال�ستقب���ال �سف���ن ت�ص���ل حمولته���ا �إل���ى � 50أل���ف ط���ن
منتج���ات البرتولية ال�سائلة وحتى � 25ألف ط���ن للفحم البرتولى  ،وجدير
لل ُ
بالذك���ر �أن موق���ع الر�صي���ف البح���رى لل�رشكة ق���د مت اعتماده عل���ى اخلرائط

العاملي���ة للموان���ئ  ،وهو حاليا ً يق���وم بتقدمي كافة اخلدم���ات ل�صالح �رشكة
ميدور وجارى الدرا�س���ات لرفع كفاءته مما يتما�شى مع �سيا�سة الوزارة جلعل
م�رص مركزا ً عامليا ً لتداول الطاقة.

رؤية الشركة المستقبلية

حتقي���ق �أق�ص���ى منفع���ة ممكنة م���ن العن�رص الب��ش�رى والذى يع���د ال�ث�روة احلقيقية

تدريبي���ة ف���ى املج���االت املختلفة لرف���ع م�ست���وى �أداء العاملني وتنمي���ة مهاراتهم
الوظيفي���ة وفتح املجال �أمام االبت���كار وتبنى الأفكار اجلدي���دة وتنفيذها مبا ي�سهم

ف���ى حتقيق �أه���داف ال�رشكة وكذلك اال�ستخدام الأمث���ل لتكنولوجيا املعلومات من
خ�ل�ال املعاجلة املعلوماتي���ة للعديد من البيانات والوثائق وتنفي���ذ م�رشوع الأر�شفة

االلكرتونية وميكنة �إجراءات العمل ب�إدارات ال�رشكة املختلفة لتُوفري اجلهد والوقت
وحت�س�ي�ن الأداء الوظيفى للعاملني التخ���اذ القرار املُنا�سب وال�رسيع  ،كما مت االنتهاء
م���ن �أعمال جتديد البنية التحتية ل�شبك���ة الربط الداخلية باملوقع و باملبنى الإدارى

بالقاهرة مما ي�ضمن �رسعة وكفاءة العمل دون �إخالل ب�أمن املعلومات و�رسية تداولها.

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة وتوكيد الجودة

•

ف���ى �إط���ار اتخ���اذ الإج���راءات االحرتازي���ة ملكافحة فريو����س كورونا ف����إن ال�رشكة
م�ستمرة فى تطبيق الإجراءات املتبعة طبقا ً لتعليمات منظمة ال�صحة العاملية

ووزارة ال�صح���ة امل�رصي���ة ووزارة البرتول وتطبيقا ً لقرارات جلن���ة ال�سالمة وال�صحة
املهنية وحماية البيئة للوقاية من انت�شار الفريو�س وحماية العاملني.

•

ال�رشك���ة حا�صل���ة على �شه���ادات الأيزو لنظم اجل���ودة وحماي���ة البيئة ISO
 14001 ، ISO 9001كم���ا ح�صل���ت م�ؤخ���را ً ولأول م���رة عل���ى �شه���ادة ISO 45001

لنظم ال�سالمة وال�صحة املهنية وذلك بكل من موقع ال�رشكة مبيناء الدخيلة
وباملقر الإدارى بالقاهرة من خالل اجلهة املانحة TUV Austria

ت�سعى ال�رشكة جاهدة فى دعم �أن�شطتها وا�ستغاللها على الوجه الأمثل من

•

ال�رشك���ة ب�إعداد الدرا�سات الفنية واالقت�صادي���ة لتطوير املوقع احلالى لل�رشكة

املهني���ة داخ���ل بيئ���ة العمل وخارجه���ا والتوعي���ة الدورية للعامل�ي�ن عن طريق

خ�ل�ال امل�شاركة مع ال��ش�ركات ال�شقيقة بقطاع البرتول ،وف���ى �ض�ؤ ذلك تقوم
مبيناء الدخيلة لكل من الت�سهيالت الربية والبحرية بحيث يتم حتقيق �أف�ضل

ا�ستف���ادة للم�ساح���ات الغ�ي�ر ُم�ستغلة حالي���ا بحيث ميكن �إن�ش���اء ت�سهيالت
جدي���دة لتداول املنتج���ات البرتولية والفحم ت�سهم ب�ش���كل فعال فى م�رشوع

تو�سعات ميدور.

كم���ا يت���م �أي�ضا درا�سة تطوي���ر الر�صيف البحرى احلال���ى لإ�ضافة مر�سى جديد

على اجلهة الغربية للر�صيف بالإ�ضافة �إلى عمل تعميق على جهتى الر�صيف
مب���ا يتي���ح رفع الق���درة اال�ستيعابي���ة ال�ستقبال ال�سف���ن وا�ستقب���ال �سفن ذات

حم���والت �أك�ب�ر طبقا ملتطلب���ات الدرا�س���ات اجلاري���ة للم�رشوع���ات امل�ستقبلية

املخطط تنفيذها مبوقع ال�رشكة مبيناء الدخيلة.

حتر����ص ادارة ال�سالم���ة وال�صح���ة املهني���ة وحماي���ة البيئة على زي���ادة الوعى

ال���دورى للعاملني واملقاول�ي�ن والت�أكيد عل���ى اهمية ثقافة ال�سالم���ة وال�صحة
عم���ل دورات توعية جلميع العامل�ي�ن داخل املقر الإدارى لل�رشكة من خالل املركز

القوم���ى لدرا�س���ات ال�سالم���ة وال�صح���ة املهنية وحماي���ة البيئ���ة وتـ�أمني بيئة

العم���ل  ،كما حتر����ص �إدارة ال�رشكة على تطبيق ا�شرتاط���ات ال�سالمة وال�صحة

املهنية وحماية البيئة بال�رشكة لتجنب حدوث �أى �إ�صابات بني العاملني.

المشاركة المجتمعية

تنفي���ذا ً لر�ؤي���ة قط���اع الب�ت�رول لتعزي���ز دور ��ش�ركات قط���اع الب�ت�رول ف���ى حتقيق

التنمي���ة املُ�ستدام���ة من خ�ل�ال النهو����ض مب�س�ؤولياته���ا املُجتمعي���ة و�إدراجها
�ضمن �أن�شطتها الأ�سا�سية واال�سرتاتيجية ،فقد قامت ال�رشكة بتنفيذ برامج

الإع���داد لط���رح مناق�صة على ال��ش�ركات املتخ�ص�صة للقي���ام ب�أعمال التوريد

م�شاركة املجتمعية ت�ستهدف حت�سني م�ستوى اخلدمات التعليمية
متعددة لل ُ
وال�صحي���ة واالجتماعية وقد �أولت ال�رشكة اهتماها ً لدعم القطاع الطبى فى

البحرية ومبا يخدم امل�رشوعات امل�ستقبلية املخططة لل�رشكة.

املحيطة مبواقع �رشكة ميدتاب بالأ�سكندرية .

وكذلك �سيتم تطوير نظام التحكم الآلى مبوقع ال�رشكة مبيناء الدخيلة وجارى

والرتكي���ب للنظ���ام اجلديد م���ن �أجل مواكبة نظ���م الت�شغيل احلديث���ة باملوانئ

مواجه���ه فريو����س كورون���ا امل�ستجد حيث مت الت�ب�رع للعديد م���ن امل�ست�شفيات
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تبوأت س��وميد منذ انش��ائها ع��ام 1974مكانة متفردة كحلق��ة وصل بني دول الخلي��ج العربى املنتجة واملصدرة للبرتول وأس��واق
االس��تهالك الرئيس��ية بالغرب ،ونجح��ت خالل تلك الفرتة فى توفري منظوم��ة أداء متوافقة مع أحدث املعايري والقياس��ات العاملية،
تهدف إىل تعظيم دورها ليس فقط فى نقل خامات برتول الخليج إىل األس��واق الغربية بأوروبا وأمريكا الشمالية بل أيض ًا ليتحول
كل من مينائى الشركة بالعني السخنة على البحر األحمر وسيدى كرير على البحر املتوسط إىل أحد أهم مراكز تداول وتخزين
ً
وخاصة بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى
مصادر الطاقة اإلقليمية والعاملية .مما ش��كل طفرة فى مس�يرة الش��ركة
 5نوفمرب  2019رصيف ميناء س��وميد البحرى ومحطة تداول وتخزين وإعادة ش��حن املنتجات البرتولية والغاز الطبيعى والبوتاجاز
(مشروع  )ASPHبالعني السخنة لتتنوع إسهامات الشركة فى أمن الطاقة القومى لتشمل توفري املنتجات البرتولية التى يحتاجها
السوق املحلى.

أنشــطة الشــركة
• ا�س���تقبال خامات اخللي���ج العربى البرتولية مبيناء العني ال�س���خنة

وتدفيعها حتى ميناء �س���يدى كرير لإعادة �ش���حنها مرة �أخرى لأ�سواق
اال�ستهالك الرئي�سية ب�أوروبا و�أمريكا ال�شمالية.

�إعــادة �شــحنه �إلى ال�ســوق الأوروبــى �أو �ضخه بال�شبكة القومية.

ه���ذا وم���ن املخط���ط �أن يت���م تنفي���ذ املراحــ���ل امل�ســتقبلي���ة مل�شــروع
تـــ���داول وتخزي���ن املنتج���ات البرتولي���ة بالع�ي�ن ال�سخنة وفق���ا لطلب

ال�ســ���وق ،كم���ا �سيت���م التو�سع فى ال�سع���ات التخزيني���ة للعديد من

• ا�س���تقبال اخلام���ات البرتولية ب�س���يدى كري���ر للتخزي���ن التجارى ثم

املنتجات البرتوليـة خلدمة احتياج���ات معامل تكرير البرتول و�رشكات

• التخزي���ن التج���ارى للخام���ات البرتولي���ة املختلف���ة مبين���اءى العني

والبحر الأحمر.

�إعادة �شحنها مرة �أخرى (.)Back Load
ال�سخنة و�سيدى كرير.

• مد معامل التكرير امل�رصية باحتياجاتها من خام البرتول.

البـرتوكيمــاوي���ات املزمـ���ع �إن�شــائه���ا ف���ى منطقــ���ة خليــ���ج ال�سوي�س

دور سوميد فى خدمة المجتمع

• ا�ستقبال الغاز الطبيعى امل�سال مبوقع العني ال�سخنة وتدفيعه �إلى

ا�ستمرارا ً لدور ال�رشكة ال���ذى التزمت به على مدار عمرها بامل�ساهمة

• ا�ستقب���ال البوتاج���از مبوق���ع الع�ي�ن ال�سخنة ثم �ضخ���ه بال�شبكة

و�إن�سانية عديدة وعلى ر�أ�سها �رشاء جهاز ف�صل مكونات الدم وكذلك

• ا�ستقب���ال املازوت مبوقع العني ال�سخنة وتدفيع���ه �إلى امل�ستودعات

م�ساهم���ات متع���ددة للم�ست�شفي���ات احلكومي���ة واجلامعي���ة وكلية

• ا�ستقب���ال ال�س���والر مبوق���ع الع�ي�ن ال�سخن���ة ث���م �ضخ���ه بال�شبكة

بتوزي���ع م�ستلزمات طبية عل���ى امل�ست�شفيات والهيئ���ات احلكومية،

• ا�ســتقب���ال ال�س���والر عالى اجل���ودة مبوقع �سـيدى كري���ر وتخــزينه ثم

الأطفال بال�سوي�س.

وحدة �إعادة التغييز العائمة ثم �ضخه بال�شبكة القومية للغازات.
القومية للغازات خلطوط انابيب نقل املنتجات البرتولية.
الأر�ضية ثم �إعادة �شحنة �أو �ضخه بال�شبكة القومية.
القومية �أو تدفيعه �إلى حمطة حتميل اللوارى.

فى خدم���ة املجتم���ع املحيط قام���ت �سوميد مب�ساهم���ات جمتمعية

منظ���ار جراحة مب�شتمالته مل�ست�شفى ال�سوي�س العام ،بالإ�ضافة �إلى

الطب جامع���ة الإ�سكندرية ،وامل�ساهمة ف���ى مواجهة فريو�س كورونا
وجتهي���ز وتوفري �سب���ل الإعا�ش���ة للأطفال بالوح���دة ال�شامل���ة لرعاية

العن���وان  134 :طري���ق اجلي����ش  -ل���وران-
الأ�سكندرية
ت03/9314285 - 8314285 :
مكت���ب القاه���رة  :القاه���رة اجلدي���دة -
التجم���ع اخلام����س � -ش���ارع الت�سعني -
خلف �رشكة جا�سكو
ت56627162 - 36627162 :
ف21927162 :

www.sumed.org
جهاز ف�صل مكونات الدم
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 2020عام التميز واإلنطالق
ش��هد ع��ام  2020العديد من اإلنجازات واملؤش��رات اإليجابية التى حققتها ش��ركة إيالب من خالل العمل وف��ق تصور مدروس إلدارة
العملي��ة التش��غيلية بوح��دات األلكلة بنا ًء عل��ى الخربات الت��ى تراكمت بالش��ركة على مدار اﻷع��وام املاضية مما س��اهم بالوصول
بالطاق��ة اإلنتاجية ألك�بر معدل فى تاريخها من إنتاج منتج الالب ,مع االهتمام الكامل بتطبي��ق معايري الجودة العاملية للمحافظة على
رضاء وثقة عمالء الشركة مما كان له مردود إيجابى على املبيعات واألرباح.

أعلى معدل إنتاج لمنتج الالب

ب�ش���كل مبا��ش�ر عل���ى �سالم���ة العملي���ات وتكام���ل الأ�ص���ول  ،وعلي���ه قررت

مت تعظيم اال�س���تفادة من �ش���حنات العامل امل�س���اعد للم�س���اهمة فى زيادة

ال�رشك���ة بناءً عل���ى تو�صية ال�رشكة �صاحبة الرخ�ص���ة تركيب برجني لنزع

الإنتاجية واملحافظة على موا�صفة منتج الالب لتطابق املوا�صفات واملعايري

الت�صميم والتوريد والرتكيب �إلى �رشكة برتومنت .

مع���دالت الإنتاج �إلى �أكرث من  %20من الطاقة الت�صميمية وتقليل التكلفة

العاملية وامل�ساهمة بقوة فى تواجد املنتج امل�رصى بالأ�سواق العاملية.

تعظيم إنتاج البارافينات المستقيمة

الكلوري���دات من غ���از الهيدروج�ي�ن والريفورمات اخلفيف���ة ،ومت �إ�سناد �أعمال

تعزيز التكامل اللوجيستى مع شركة العامرية لتكرير البترول

�إميان���ا ً من ال�رشكة ب��ض�رورة التعاون والتكامل مع ال��ش�ركات ال�شقيقة ،

وتع���د �أحد املنتج���ات الو�سيطة الت���ى تقوم ال�رشك���ة ب�إنتاجه���ا وتعد املادة

مت املوافق���ة على قي���ام ال�رشكة با�ستخدام خ���ط الهيدروجني القادم من

م���ن منتج الالب  ,فق���د مت زيادة �إنتاج البارافين���ات امل�ستقيمة بن�سبة بلغت

بغ���از الهيدروجني ال�ستخدامه عن���د احلاجة �إليه  ,للم�ساهمة فى تعزيز

الأ�سا�سي���ة لإنت���اج منتج الالب  ،ونظرا للزي���ادة امللحوظة فى �إنتاج ال�رشكة
�أك�ث�ر م���ن  % 15م���ن القيم���ة الت�صميمية وحت�س�ي�ن الوح���دات الت�شغيلية ،

و�ساه���م تطبيق نظام املعاجلة الكيميائية فى تقلي���ل الت�آكل واالن�سدادات
بالوحدات الت�شغيلية ،مما قلل من معدالت توقف الوحدات و�ساهم فى زيادة
�إنتاج البارافينات امل�ستقيمة ب�صورة ملحوظة.

رفع الطاقة اإلنتاجية

�رشك���ة �أنرب���ك �إلى �رشك���ة �إيالب وذل���ك لإن�شاء خط ميد �رشك���ة العامرية
العملية الإنتاجية ب�رشكة العامرية لتكرير البرتول.

ربط تغذية وحدات إنتاج البنزول على وحدة ( )CCRالجديدة بشركة أنربك

بع����د الت�شغي����ل الناجح مل���ش�روع وحدة حت�س��ي�ن النافت����ا () CCR – U400
ب�رشك����ة �أنربك  ،مت االتفاق معه����ا لربط تغذية وحدات �إنت����اج البنزول على
الوحدة اجلديدة بالإ�ضافة �إلى التغذية من الوحدة القدمية ()CCR - U300

�أبرم���ت ال�رشك���ة اتفاقية مع ال�رشك���ة �صاحبة الرخ�ص���ة Honeywell UOP

لتعظي����م املنتج املحلى وزي����ادة الإنتاج ال�سنوى من م����ادة البنزول وتقليل

(اله���اب) �إلى منتج ال�ل�اب للم�ساهمة فى زيادة �إنتاجي���ة ال�رشكة من الالب

عل����ى االقت�ص����اد وذل����ك بالتن�سي����ق م����ع الهيئة امل�رصي����ة العام����ة للبرتول

لدرا�س���ة رفع الطاقة الإنتاجية و�إن�شاء وحدة جديدة لتحويل املنتج الثانوى

ب�أكرث من  %30من الطاقة الت�صميمية الأ�صلية .

حقن األوليفينات المستقيمة

جنح���ت ال�رشكة خ�ل�ال الربع الأول من ع���ام  2020فى �إج���راء جتربة ت�شغيلية

لنظ���ام حق���ن الأوليفينات لزيادة مع���دل �إنتاج الالب وج���اءت نتائج التجربة
مب��ش�رة ومن املخطط �رشاء كميات �إ�ضافية من الأوليفينات امل�ستقيمة فى

موازنة عام . 2021

تركيب أبراج نزع الكلوريدات

تعت�ب�ر الكلوريدات م���ن �أخطر م�صادر الت����آكل بالوح���دات الت�شغيلية وت�ؤثر
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الكمي����ات امل�ستوردة من اخل����ارج وتوفري العملة ال�صعب����ة والعودة بالنفع

و�رشكة �أنربك.

مشروع تغيير برج ()700-C4

ويهدف امل�رشوع لإحالل وجتديد الربج املت�آكل بوحدة ا�ستخال�ص البنزول بربج
جديد لتح�سني �أداء الوحدة.

تغيير فلسفة فلترة الزيت الساخن من الفلترة على الساخن إلى الفلترة على البارد

ويعتم���د تطبيق هذا االق�ت�راح على خف�ض درجة ح���رارة الزيت ال�ساخن قبل

دخوله الفلرت بغر�ض ف�صل ال�شوائب املوجودة بالزيت وحت�سني خوا�ص الزيت

الفيزيائية.

إنجازات متوالية ونتائج غير مسبوقة

•

فى �إطار منظومة الإ�صالح والتطوير امل�ستمر بال�رشكة للو�صل �إلى �أعلى

معدالت الإنتاج مت العمل على رفع كفاءة الوحدات وتطوير ظروف الت�شغيل

ف���ى العديد م���ن الوحدات الإنتاجي���ة وا�ستخدام �أحدث النظ���م العاملية فى
جمال التخطي���ط لأعمال ال�صيان���ة الوقائي���ة ()Preventive Maintenance

وذل���ك بتطبي���ق �أح���دث �أنظم���ة ال�صيان���ة باحلا�س���ب ( ، )CMMSوالتى ت�ؤثر
�إيجابي���ا ً عل���ى ا�ستق���رار العملية الت�شغيلي���ة من خالل املتابع���ة امل�ستمرة
ملعدالت ال�صيانة الوقائية ( )PMو مقارنتها مبعدالت ال�صيانة الت�صحيحية
( ) CMو الت�أكي���د على الو�صول �إلى املعدالت القيا�سية فى �أعمال ال�صيانة،

و ه���ذا يتطل���ب درا�س���ة مكثفة لقطع الغي���ار لتوفري االحتياج���ات بناء على
الأولويات الت�شغيلية .

•

جنح���ت ال�رشكة خ�ل�ال عام  2020فى حتقيق ن�سبة تف���وق  %95من �أعمال
ال�صيان���ة املخطط لها  ,و هى ن�سبة قيا�س���ا ً باملعدالت العاملية والتى حتقق
خط���ط الإنت���اج املطلوبة مع تقليل التكاليف واحلف���اظ على حالة وكفاءة

املعدات بدوائر الت�شغيل املختلفة .

السالمة والصحة المهنية

متكن���ت ال�رشك���ة خالل ع���ام  2020من تطوير �إج���راءات ال�سالم���ة و ال�صحة
املهنية وحماية البيئة تطويرا ً يج�سد طموحات و تطلعات ال�رشكة  ،حيث

مت جتـــدي���د �شــــــهادت���ى الأيــــ���زو  9001و  14001ونظ���ام �إدارة ال�ســـــــــــــالم���ة
وال�صحـــــــة املهنيــة  18001واملوا�صفات القيا�سية �أيزو. 45001
لقد حققت ال�رشكة �أداءً قيا�سيا ً فى جمال ال�سالمة و�أجنزت حتى عام 2020
�أكرث من ثمانية وع�رشون مليون �ساعة عمل بدون �إ�صابات م�ضيعة للوقت ،
�إال �أن طموحنا دائما ً يتجه نحو الأف�ضل لذلك نقوم بدرا�سة جميع احلوادث

و ظروفه���ا �إن وج���دت لك���ى نتعلم من حتدي���د �أ�سبابها و تالف���ى حدوثها فى

امل�ستقبل  ،كذلك ف�إنه يتم �إجراء التدريبات امل�ستمرة فى جمال اال�ستعداد
للط���وارئ ويتم تالفى جميع ال�سلبي���ات الناجتة عن جتارب الطوارئ و الإخالء

بوا�سطة الإجراءات الت�صحيحية.

www.Elab-eg.com
خطوات طموحة وأداء متميز وفعال

تنفي���ذا ً لتوجيه���ات وزارة الب�ت�رول �أ�ص���در رئي����س جمل����س الإدارة والع�ض���و
املنت���دب توجيهاته لإدارة امل�رشوعات للعمل على زي���ادة العملية الإنتاجية

والإن�شائية وتطوي���ر البنية التحتية ومواجهة العدي���د من التحديات التى
من �أهمه���ا طبيعة الرتبة املعر�ضة للهبوط الدائم وت�أثري ذلك على خطوط

املوا�س�ي�ر املدفونة بها وكذلك الطرق املوجودة داخل ال�رشكة  ،وعليه قامت
الإدارة العام���ة للم�رشوع���ات بتنفي���ذ فكرة ابتكارية جدي���دة لأول مرة داخل
قط���اع البرتول برتكيب نقاط للتفتي����ش على �شبكة ال�رصف املغلقة داخل

الوح���دات الإنتاجية والتى بدونها ي�ستحيل الو�ص���ول �إلى نقاط الك�رس(�إن
وج���دت) وحتدي���د مكانه���ا تر�شي���دا ً للتكالي���ف املالي���ة الباهظ���ة الت���ى قد

تتكبدها ال�رشكة فى حالة الت�رسيب دون حتديد املكان بدقة وب�رسعة .

�أما بالن�سبة للطرق املعر�ضة للهبوط مت تركيب بالط انرتلوك بطرق ال�رشكة

املختلف���ة لإمكانية �إعادة الفك والرتكي���ب فى �أى وقت كما �أن تكلفته �أقل
بن�سب���ة  % 50من قيمة الأ�سفلت مما �أعط���ى ا�ستمرارية وثبات لهذه الطرق

بالإ�ضافة لزيادة امل�سطحات اخل�رضاء و�إ�ضافة مل�سة جمالية .

اإلســــــــكنـدريــة  :طـريــق البتــــرول  -وادى القـمـــــــــــر  -مرغــــم

ت 033426004 - 033426003 - 033426002 - 033426001 :
فاك�س 033426012 - 033426011 :

القــاهـــــــــرة  1 :أ� عمارات النور  -طريق الن�رص  -مدينة ن�رص
ت 24144949 :

فاك�س 24158141 :
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تأسس��ت ش��ــركة س��ــيدبـك فى نوفمرب  1997لتصبح نقطة تحول فى صناعة البرتوكيماويات بمصر
وتعت�بر من أه��م ركائز قطاع البرتول املصرى لكونها الش��ركة الرائدة فى إنت��اج اإليثيلني الذى يعترب أحد
امل��واد األساس��ية الـتى تدخل فى صناعة العدي��د من املنتجات البرتوكيماوية ،كما تنتج الش��ركة مادة
البوىل إيثيلني املادة الخام األساسية للعديد من املنتجات املستخدمة فى الحياة اليومية .
م .حممـد �إبراهيـم
رئي�س جمل�س الإدارة

أهم نتائج األعمال

بطاق���ة ت�صميمية � 450ألف طن �سنوي���ا ً وذلك لتوفري احتياجات ال�سوق
امل��ص�رى والت�صدي���ر للخ���ارج لدع���م االقت�ص���اد القومى وتوف�ي�ر العملة

الأجنبية بعد �إعادة �إجراء درا�سة جدوى خلف�ض التكلفة اال�ستثمارية.

•

و�شارك���ت �سيدب���ك ف���ى ت�أ�سي����س �رشك���ة تكنولوجي���ا الأخ�ش���اب

( )WOTECHوالت���ى تع���د من �أهم امل�رشوعات الت���ى تتبناها وزارة البرتول

ا�س���تطاعت ال�رشكة بجدارة ا�س���تكمال م�سرية النجاح على الرغم من

وال�رشك���ة امل�رصي���ة القاب�ض���ة للبرتوكيماوي���ات لإنت���اج امل���واد الال�صقة

وتنفي���ذ اخلطة الإنتاجية و الت�سويقي���ة للمنتجـــــات الأ�سا�سيــــة حيث

من التلوث البيئى.

التحديات وال�صعوبات من خ�ل�ال تلبية احتياجات ال�رشكات ال�شقيقة

قام���ت العــ���ام املا�ضى ب�إنتــ���اج � 261ألف طن مـ���ن الإيثيليــ���ن و � 219ألف
ط���ن من البولى �إيثيل�ي�ن بالإ�ضافة �إلى املنتج���ات الثانوية و التى ت�شمل

�إنت���اج � 50أل���ف طن م���ن البوتاجاز الغ�ي�ر معالج و � 6آالف ط���ن من النافتا
ً
ف�ض�ل�ا عن ت�سوي���ق البول���ى �إيثيلني
العالي���ة الأوكت���ان كمنت���ج ثان���وى،

عالى الكثاف���ة وتــوفري متطلبات �رشك���ة البرتوكيماويــ���ات امل�صــرية من

الإيثيل�ي�ن ،والبوتاج���از غري املعال���ج �إلى �رشكة جا�سكو وبي���ع � 6آالف طن
م���ن النافتا غري املعاجل���ة �إلى �رشكة �أنربك ،كما مت بيع  201طنا ً من منتج

الإيثان و 4932طنا ً من البيوتني  1-ل�رشكة �إيثيدكو بالإ�ضافة �إلى ت�صدير
 151طنا ً �إلى اخلارج .

المشروعات المستقبلية

والأل���واح اخل�شبية متو�سطة الكثافة من ق�ش الأرز للم�ساهمة فى احلد

• قام���ت �سيدب���ك مب�شارك���ة ال��ش�ركات ال�شقيق���ة باال�ستح���واذ عل���ى

�رشكة اخلدم���ات اللوج�ستي���ة للبرتوكيماوي���ات (ا�سكندري���ة لكربونات
ال�صودي���وم– �سولف���اى �سابق���اً) وذلك ال�ستكم���ال احتياج���ات ال�رشكة

و��ش�ركات البرتوكيماوي���ات م���ن الغ���ازات امل�ست���وردة وت�صدي���ر بع�ض من
�إنتاجه���ا وذل���ك م���ن خ�ل�ال �إن�ش���اء الر�صي���ف البح���رى وجمموع���ة م���ن

امل�ستودع���ات الالزمة ال�سترياد الربوبان مل�رشوع البولى بروبيلني ل�سيدبك
و�أي�ض���ا ً لتوفري غاز الإيثان مبا ي�ضم���ن ت�شغيل �رشكتى �سيدبك و�إيثيدكو

بكامل الطاقة الت�صميمية لهما.

اإلجراءات االحترازية لمكافحة فيروس كورونا

فى ظل الظروف التى متر بها البالد فى مواجهة فريو�س كورونا امل�ستجد

• تنفيذا ً ل�سيا�سة الدولة بتعظيم القيمة امل�ضافة للموارد الطبيعية

اتخذت �سيدب���ك الإجراءات والتداب�ي�ر االحرتازية وعل���ى ر�أ�سها تخفي�ض

الإج���راءات الالزم���ة والب���دء فى خطوات تنفي���ذ م�رشوع �إنت���اج الربوبيلني

و��ص�رف كمام���ات ل���كل العامل�ي�ن املتواجدين بداخ���ل ال�رشك���ة وتوقيع

وف���ى �إط���ار اخلط���ة القومي���ة للبرتوكيماوي���ات ،قام���ت ال�رشك���ة باتخاذ

بطاق���ة ت�صميمية � 500ألف طن �سنويا ً وم��ش�روع �إنتاج البولى بروبيلني
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تواجد العمالة و�أ�صحاب الأمرا�ض املزمنة وااللتزام بالتباعد االجتماعى
الك�ش���ف الطب���ى على العاملني يومي���ا ً بقيا�س درج���ة حرارتهم والقيام

ب�أعم���ال التطه�ي�ر ال�شامل لكاف���ة مواقع ال�رشك���ة وال�سي���ارات يوميا ً ،

امل�ساهم���ات والتربع���ات فى كاف���ة املجاالت م���ع وعد با�ستم���رار الواجب

الإنتاجي���ة و املبانى الإدارية و تق���دمي ن�رشات يومية على �شبكة التوا�صل

ل�سيا�سة قطـاع البرتول فى التنميـة امل�ستدامة قامت ال�رشكة بالتعاون

بالإ�ضاف���ة لن��ش�ر توعي���ة يومية من خالل زي���ارة الفريق الطب���ى للمواقع

بداخل ال�رشكة.

استمرار نجاح نظم إدارة الجودة

املجتمعى جتـــاه الوطن واملنطقــة ب�إعتبارهـا جـزء ال يتجز�أ منها  ،وتطبيقا ً

م���ع ال�رشك���ة امل�رصي���ة القاب�ض���ة للبرتوكيماوي���ات وال�رشك���ة القاب�ض���ة

ملي���اه ال��ش�رب ب�إعداد وجتهي���ز �أكرب �شبك���ة ميــاه �رشب مبنطق���ة النه�ضة
بالأ�سكندري���ة بط���ول  8كيل���و م�ت�ر موا�س�ي�ر �صحي���ة وتركي���ب 500عداد

• حتر����ص �سيدبك من���ذ ن�ش�أتها على تطبيق مفه���وم اجلودة على جميع

مي���اه دون حتمـل املواطن�ي�ن �أى �أعبــاء مالية ،كما تقـ���دم ال�رشكــة الرعاية

املوائم���ة م���ع متطلبات املوا�صف���ة القيا�سية العاملي���ة  ، ISO 9001ويربز

ودعم امل�ست�شفي���ات بالأجهــزة احلديثــة وامل�ستلزم���ات الطبيــة ،وكذلك

العملي���ات داخ���ل ال�رشك���ة ومت ترجم���ة ذل���ك بح�صوله���ا عل���ى �شهادة
دور منظوم���ة اجلودة فى �سيدبك من خالل حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية
وف���ى مقدمته���ا تر�شي���د اال�سته�ل�اك وخف����ض التكاليف ،حي���ث قامت
�سيدبك بالدرا�سة والبحث واملقارنة مع ال�رشكات العاملية الرائدة مبجال
ال�صناعة بغر�ض حتديث منظومة اجلودة حتى تو�صلت �إلى �أكرث �أ�ساليب

ومنهجي���ات اجل���ودة احلديث���ة مالئم���ة لطبيع���ة العملي���ات ال�صناعي���ة
والإدارية داخل ال�رشكة .

• وبعد م�شاركة �سيدبك فى م�رشوع حت�سني كفاءة الطاقة فى ال�صناعة

مب���ص�ر بتنظي����م م����ن اليوني����دو  ،قام����ت بالتع����اون م����ع ال�رشك����ة امل�رصي����ة

ال�صحية لأهــالى املنطقـــة و�إجـراء عمليات جراحيــة كربى لغري القادرين
قام���ت ب�س���داد م�رصوفات الط�ل�اب الغري قادري���ن بالإ�ضاف���ة �إلى منحهم
كاف���ة الأدوات الكتابي���ة جمانا ً وامل�ساع���دة فى �أعمال التطوي���ر والت�أهيل

ملدار�س املنطقة واالحتفال ال�سنوى بيوم اليتيم  ،كما مل تغفل �سيدبك
عن حقيقة كون املنطق���ة املحيطة فى حاجة �شديدة �إلى �إعادة هيكلة

ع���دد من املن���ازل املتهالكة ومت تنفيذها  ،كما قدم���ت للجمعيات اخلريية
بالعامري���ة والنه�ض���ة و�أهل املنطق���ة م�ساهمات عينية ف���ى املنا�سبات

املختلفة وقامت ب�إن�شاء عدة م�شاغل للمر�أة املعيلة.

القاب�ض����ة للبرتوكيماوي����ات (�إيكم) بب����دء م�رشوع ت�أهي����ل � 6رشكات داخل
قط����اع البرتوكيماوي����ات عل����ى تطبي����ق منظوم����ة الطاقة من خ��ل�ال دعم

اخل��ب�راء الوطنني من �رشكة �سيــدبك  ،وكذل����ك مت ت�أهيـــل �رشكة �إيالب على

احل�صول على �شهادة املوائمة مع متطلبات املوا�صفة القيا�سية العاملية
 ، ISO 9001ومت الع����ام احلال����ى ت�أهيــ����ل �رشك����ة �أمــ����وك عل����ى احل�صول على

�شهــادة املوائمـة مع متطلبات املوا�صفة القيا�سية العامليــة .ISO 50001

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة

�إمياًن���ا ب�أهمية ن�رش ثقافة االلتزام بتوف�ي�ر بيئة عمل �آمنة قامت �سيدبك

بتحدي���ث نظ���م ال�سالم���ة وال�صح���ة املهني���ة وحماي���ة البيئ���ة طبق���ا ً
للموا�صف���ات اجلديدة ( )ISO-45001بالإ�ضافة �إلى التطبيق املميز لنظم
البيئ���ة ( ، )ISO-14001وكذلك تطبيق قواع���د احلفاظ على احلياة والبدء
فى اتخ���اذ التدابري الالزمة لتفعيل منظومة �سالمة العمليات  ،واحلر�ص

عل���ى �إتب���اع �إجراءات ال�سالم���ة وال�صحة املهنية مم���ا �أدى للو�صول بعدد

العنوان :

�ساع���ات الت�شغي���ل الآمن لأكرث من 8ر 2مليون �ساع���ة عمل بدون �إ�صابة

الكيلو  36طريق الأ�سكندرية

وقيا����س اله���واء والتخل����ص الآم���ن م���ن املخلف���ات اخلط���رة وال�صلبة مع

�أر�ض النه�ضة /العامرية.

خ�ل�ال ع���ام  .2019وتعمل �سيدب���ك على املحافظة عل���ى نظافة البيئة
حت�س�ي�ن �أداء الوحدات مما قلل كميات املخلف���ات الناجتة وكذلك االلتزام
بالتعاق���د مع ��ش�ركات متخ�ص�صة لنقل املخلفات اخلط���رة �إلى املدفن،
كم���ا تعمل على اال�ستف���ادة من �إمكانيات ال�رشكة وخ�ب�رة العاملني فى

جم���ال التدري���ب النظرى والعملى عل���ى �أعمال مكافح���ة احلريق وتنفيذ

برامج تدريبية للعاملني بال�رشكة.

القاهرة  /ال�صحراوى

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

Email:info@sidpec.com
Website:www.sidpec com

المسئولية المجتمعية

تتوا�ص���ل م�س�ي�رة العط���اء بني �سيدب���ك و�أهال���ى املنطق���ة �إميان���ا ً بدورها

االجتماع���ى ف���ى تنمي���ة البيئ���ة املحيط���ة حي���ث قام���ت بالعدي���د م���ن
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إليجاد قيمة فى عالم تزداد فيه التحديات وتتسارع فيه املتغريات ابتداء من التقلبات
فى أس��عار الب�ترول والطاقة م��رور ًا بجائح��ة كورونا ت��زداد أهمية األنش��طة التى
يمكنه��ا تعظيم القيمة املضافة فى هذه الصناعة املهمة وذلك عرب التكامل الش��امل
فى سلسلة الصناعات البرتوكيماوية.
وإذا كان��ت أحد عناصر اس�تراتيجية وزارة البرتول تقوم على التكامل بني ش��ركات
القط��اع املختلفة فإن إيثيدكو تعد نموذجا لهذا التكامل بل أن تس��عى لتحقيق ذلك
من خالل منش��آتها ومشروعات الشركة املختلفة وتستخدم نهج سلسلة القيمة
املتكاملة بشكل أساسى.
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سلسلة القيمة المتكاملة

متثل �سل�س���لة القيمة املتكاملة �أداة فعالة لال�ستخدام الأمثل للموارد

باعتبار �أنها �أداة ت�سهل تكامل الأن�شطة من �أجل حتقيق ميزة تناف�سية
ابت���داءً م���ن البنية التحتي���ة واملرافق املتكامل���ة مرورا ً بعملي���ات الأمداد

والنق���ل والتخزين �أو ما ميك���ن �أن ن�سميه بالدعم اللوج�ستى و�صوال ً �إلى
عملي���ات الإنتاج املختلفة وانتهاءً بو�صول املنتج �إلى الأ�سواق النهائية

وذل���ك ب�أف�ضل ج���ودة و�أقل تكلفة مما يخلق مي���زة تناف�سية ملنتجاتنا او
احل�ص���ول على �سعر �أعلى �أو ح�ص���ة ت�سويقية وهو الأمر الذى ي�صب فى

ك .حممد على ح�سنني
رئي�س جمل�س الإدارة

النهاية فى تعظيم القيمة امل�ضافة لرثواتنا .

عناصر سلسلة القيمة المتكاملة

البنية التحتية واملرافق املتكاملة

تعترب املرافق املتكاملة لإنتاج البرتوكيماويات من املتطلبات الأ�سا�سية

والتخزي���ن وخلق كوادر فنية و�إدارية فى العمل اللوج�ستى وت�ساهم فى

زيادة اال�ستثمارات وتوفري املزيد من فر�ص العمل وتطوير �شبكات الطرق
والنقل املحيطة بامل�رشوع وكذلك املجتمع املحيط.

فى �سل�سلة القيمة بحي���ث ت�ضمن �إنتاجا ً م�ستقرا ً وعلى �سبيل املثال

ا�ستثمارات جديدة وم�رشوعات متنوعة

�صناع���ة البرتوكيماوي���ات ذات االحتياج الكثيف وامل�ستق���ر من الطاقة

لتذلي���ل العقب���ات �أم���ام اال�ستثمار ف���ى �صناع���ة البرتوكيماويات ورغم

(حمطة الكهرباء الدائمة لل�رشكة) فالكهرباء �أحد العنا�رص املهمة فى
الكهربائية ،فتم �إن�شاء حمطة القوى وبقدرة �إنتاجية  75ميجا وات ،كما
مت االنته���اء من املرحل���ة الثانية بالربط على �شبك���ة اجلمهورية املوحدة

جه���د  220فول���ت لتحقيق مزيد م���ن اال�ستقرار  ،وانطالق���ا من التكامل
بني �رشكات القط���اع وحتقيقا ً لر�ؤية ال�رشكة فى �أن تكون املحطة مركزا ً

للأم���داد بالطاقة عل���ى م�ستوى قطاع البرتول ،ج���ارى ا�ستغالل نحو 40
ميجا وات فائ�ض القوى لت�صديرها لل�رشكات ال�شقيقة.

جهود متوا�صلة من قبل الدولة لتوفري احلوافز وال�ضمانات والت�سهيالت

جائح���ة كورون���ا وغريها م���ن التحدي���ات �إال �أن وزارة الب�ت�رول مت�ضى قدما ً
ف���ى �ض���خ ا�ستثمارات جديدة ف���ى هذه ال�صناعة املهم���ة ويعد م�رشوع

ايثيدك���و لإنت���اج البول���ى بيوتاداي�ي�ن (املط���اط ال�صناع���ى) �أح���د �أه���م
م�رشوع���ات اخلط���ة القومي���ة ل�صناع���ة البرتوكيماويات وال���ذى قطعت

�رشكة ايثيدكو خطوات مهمة على طريق �إجنازه .
م�صنع البولى بيوتاديني (املطاط ال�صناعى)

منظوم��ة الدعم اللوج�س��تى من �أه��م مكونات �سل�س��لة القيمة

يع���د �أول م�صنع لإنتاج املط���اط ال�صناعى فى م�رص بطاقة � 36ألف طن

فى �إط���ار ا�سرتاتيجي���ة قطاع الب�ت�رول لتحويل م�رص �إلى مرك���ز �إقليمى

تواف���ر منتج البيوتاديني من جممع ايثيدك���و كمدخالت �إنتاج وهو الذى
يتم ت�صديره حاليا ً حيث �سي�ساهم فى �سد احتياجات ال�سوق املحلى

اال�سكندرية مبثابة نقلة هامة فى �سل�سلة القيمة املتكاملة ل�صناعة

املهمة ويدخل فى نح���و � 13صناعة مثل �إطارات ال�سيارات وغريها كما

املتكاملة

لتج���ارة وت���داول الطاق���ة تع���د منظوم���ة الدع���م اللوج�ست���ى املزم���ع

�إن�شائه���ا مبنطق���ة املك����س بالإ�سكندري���ة ب�ي�ن مين���اء الدخيل���ة وميناء
البرتوكيماويات وهو امل�رشوع الذى يجرى بال�رشاكة بني ال�رشكة امل�رصية
القاب�ض���ة للبرتوكبماوي���ات و�رشكت���ى ايثيدكو و�سيدب���ك وامل�رشوع يوفر

البني���ة التحتي���ة له���ذه ال�صناع���ة اال�سرتاتيجي���ة ويرفع م���ن كفاءتها

وميكنها منن حتقيق خطط التو�سعات احلالية امل�ستقبلية ويخلق نافذة

�سنويا وبا�ستثم���ارات تقدر بنحو  183مليون دوالر ويعتمد امل�صنع على

م���ن ه���ذا املنتج ال���ذى تقوم علي���ه العديد م���ن ال�صناع���ات التكميلية
ي�ساع���د فى تنويع وزيادة املنتج���ات املختلفة لل�رشكة وت�صدير جزء من
املنت���ج للخ���ارج وبالفع���ل مت التوقيع مقدم���ا ً على عقدي���ن ت�سويقيني

لأثنني من املوزعني اخلارجيني عامليا ً بكمية  24الف طن �سنويا ً .

الرقمنة املعلوماتية

بحري���ة لها عرب ميناء متخ�ص����ص ذات عمق �أكرب وجمموعة م�ستودعات
�ضخم���ة بالقرب م���ن امليناء وربطها بحريا ً بت�سهي�ل�ات لل�شحن وتفريغ

عنا�رص �سل�سلة القيمة تت�ضمن م�ستويات متعددة من املعلومات وهذه

البرتوكيماوي���ات مبنطق���ة النه�ض���ة بالأ�سكندري���ة وذل���ك ي�ضم���ن عدم

ت�سهل البني���ة التحتية لالت�صاالت واملعلومات ه���ذا االت�صال ال�سل�س

ال�سفن وتخزين وت���داول م�ستلزمات الإنتاج ٍوربطها بريا ً مبجمع �رشكات
توق���ف الإنتاج حتت اى ظ���رف وتوفري مدخالت االنتاج ف���ى املكان والوقت

املنا�سبني.

تتمث���ل ر�ؤية ايثيدك���و فى �أن ت�صبح �أك�ب�ر �رشكة متكامل���ة خا�صة و�أن
املعلومات يج���ب �أن تكون متاحة ومتداولة من خالل الرقمنة ويجب �أن

ع�ب�ر عملي���ات الإنتاج وعلى ط���ول �سل�سل���ة القيم���ة للبرتوكيماويات ,
كم���ا تعد الرقمنة عن�رصا ً �أ�سا�سيا ً ف���ى �سل�سة العمليات الت�شغيلية

وج���ارى درا�سة �إن�شاء منطق���ة متوين �سفن با�ستغ�ل�ال الأ�صول القائمة

وت�ساع���د ف���ى حت�س�ي�ن الأداء وتعزي���ز الكف���اءة واتخاذ الق���رارات ب�شكل

الق���درة الإنتاجي���ة با�ستخدام تكنولوجيات حديثة ف���ى عمليات النقل

التدريب والتعليم والإدارة ودفع االبتكار والتطوير .

واملتاح���ة م���ن ت�سهي�ل�ات بحري���ة ونق���اط تخزي���ن وامل�ساهم���ة ف���ى رفع

�أف�ض���ل و�أ��س�رع �إلى جانب تقلي���ل التكلفة  ،كما ي�شم���ل �أي�ضا خطط

العنوان  :الكيلو  36طريق �أ�سكندرية /القاهرة ال�صحراوى � -أر�ض النه�ضة  -العامرية  -الأ�سكندرية .

تليفــــون 03/4631301 :

فاكـــــ�س 03/4631251 :
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واجه العامل هذا العام �أزمة ا�ستثنائية طالت جميع القطاعات الإنتاجية واخلدمية نتيجة انت�شار وباء كوفيد ، 19

ومع ت�أثر �أموك نتيجة هذه التقلبات االقت�صادية والتحديات �إال �أن الإدارة التنفيذية �سارعت بو�ضع خطة متكاملة

للتعامل مع هذه الأزمة ب�أقل قدر ممكن من الت�آثريات ال�سلبية  ،مع املحافظة على �سالمة العاملني وكفاءة املعدات .
وبالفع���ل ا�ستطاع���ت �أم���وك حتقي���ق امل�ستهدف من اخلط���ة الإنتاجي���ة والوف���اء ب�إلتزاماتها فى ظل تعزي���ز التعاون
اال�سرتاتيجى مع الهيئة امل�رصية العامة للبرتول والذى نتج عنه ا�ستمرارية ت�سويق املنتجات داخليا ً وخارجيا ً .

كم���ا توا�ص���ل �أموك جهود تقلي�ص الت�أث�ي�رات ال�سلبية من خالل البدء فى تنفيذ خط���ة طموحة لرت�شيد ا�ستهالك
الطاق���ة وو�ض���ع معاي�ي�ر حمكمة لقيا����س الأداء  ،ور�سم خريطة �أكرث دق���ة لعوامل النجاح واملخاط���ر املحتملة التى

تواجه املنظومة ككل.

حي���ث جنح���ت �أمــــوك فى احل�صول على �شـــهادة املطابقة الفنية لنظ���م �إدارة الطــــاقة طبقا ً للموا�صفـــة العامليـــة

 ISO 50001:2018وه���و م���ا ميث���ل خطوة هامة نحو حتقيق �أه���داف �إدارة الطاقة املختلفة م���ن تر�شيد لال�ستهالك مما

ينعك����س على الناحي���ة االقت�صادية لل�رشكة من خف�ض لتكاليف الإنتاج وزيادة ف���ى العائدات وي�سهم فى احلفاظ
على البيئة من خالل تقليل املحروقات واالنبعاثات واحلد من الب�صمة الكربونية وتعزيز ا�ستخدام الطاقة امل�ستدامة

و�أي�ضا ً لتحقيق التوافق مع القوانني والت�رشيعات املحلية والدولية التى تعنى باال�ستخدام الأمثل للطاقة .

وت�ستهدف �أموك بحلول عام  2023خف�ض ا�ستهالك الطاقة الكهربائية بن�سة  ٪3وكذلك خف�ض ا�ستهالك الطاقة
احلراري���ة (الغ���از) بن�سبة  ٪2وهو ما �سوف ي�ؤدى �إلى املزيد من خف����ض االنبعاثات الكربونية وكذلك ذيادة الربحية مبا

يتوافق مع الأهداف اال�سرتاتيجية للبعد البيئى لر�ؤية م�رص . 2030

وتولى �أموك اهتماما ً بالغا ً مبجال ال�سالمة وال�صحة املهنية  ،فبعد �إمتام الدرا�سة اخلا�صة بـ  Safety Caseمت االنتهاء

من عمل الـ  Gap Analysisوو�ضع جدول زمنى لإنهاء الأعمال املذكورة فى تطبيق جميع العنا�رص الواردة فى OSHA
�إميانا ً من ال�رشكة ب�أن �إجراءات �سالمة العمليات متثل دائما ً جزءا ً �أ�سا�سيا ً من خطة التطوير .

ولأن نظام العمل فى �أى م�ؤ�س�سة متطورة ال يكتمل بدون ربط كامل ي�ساعد فى اتخاذ القرار  ،مت �إن�شاء نظام تكويد

الأ�ص���ول وقط���ع الغيار  ، CMTكم���ا �شارفت �أموك على االنتهاء م���ن مرحلة اال�ست�شارات والإع���داد اخلا�صة ب�إن�شاء

نظ���ام تخطي���ط املوارد بال�رشكة ( ، ) ERPليب���د أ� بعدها التنفيذ  ،مع الهيئة امل�رصي���ة العامة للبرتول والتكامل بني
قطاعات ال�رشكة طبقا ً ملعيار جودة موحدة .
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تواصل شركة األسكندرية الوطنية للتكرير والبرتوكيماويات أنربك تأدية دورها الوطنى والريادى
ف��ى إنت��اج البنزين عاىل األوكتان منذ تأسيس��ها عام  1999كش��ركة مس��اهمة مصري��ة بهدف إنتاج
البنزين ( )95-92عاىل األوكتان.
وق��د تش��ــرفت أنرب��ك بافتتــ��اح الرئيس عبد الفت��اح السيس��ى رئي��س الجمهورية مش��ـروع إنتـــاج
البنــزي��ن ع��اىل األوكت��ان الجديد وذلك ع�بر تقنية الفيدي��و كونفرانس فى إط��ار افتتـــ��اح عــدد ًا من
املش��روعات الوطنية بمحافظة األس��كندرية  ،وقد استمع سيادته لش��رح املهندس طارق املال وزير
الب�ترول والث��روة املعدنية عن أهمية املش��روع فى تعظيم اإلنت��اج وتلبية االحتياجات املتنامية للس��وق
املحلى وتقليل فرص اس��ترياد البنزين من الخارج  ،وقام الكيميائى عصام شاهني رئيس مجلس اإلدارة
والعضو املنتدب برفع الستار عن النصب التذكارى للمشروع الذى يهدف إىل إنتاج  700ألف طن سنوي ًا
من البنزين عاىل االوكتني بزيادة  %90عن الطاقة اإلنتاجية األصلية للشركة ،
وقد س��اهم املش��روع فى زيادة إنتاج الش��ركة إىل مليون ونصف طن س��نوي ًا من البنزين عاىل األوكتان
لتغطية احتياجات السوق املحلى بنسبة %22من البنزين بنوعيه 92و. 95
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تطوير مستمر للعمل واآلداء

الكــرب����ون وما لهما من اثر �سلبى على ن�شــاط العامل امل�ســـاعد ومن

يت���م التحــكم فى جميع العمليات من خالل �أحدث النظم العاملية

�إيجــابي����ات امل�شــروع زيــادة العمر الإفـــرتا�ض����ى للعامل امل�ســــاعد من

للمرافق والت�س���هيالت اخلارجية ،ومتــتلك ال�شــركة �شــبكة خطوط

وتعد �رشكة �أنربك رائدة فى برامج تر�شيد الطاقة وحماية البيئة منذ

ف���ى جمــ���ال التحكــ���م الآل���ى بالإ�ضــاف���ة �إل���ى غـــرف حتك���م جانبية
لتدفي���ع املنتج���ات لل��ش�ركات البرتولية املتخ�ص�ص���ة بالتوزيع على
�أنح���اء اجلمهـــوري���ة كم���ا متتــل���ك حمطـــ���ة �شـــح���ن ل���وارى بطاق���ة

�إجــمالي���ة � 600أل���ف ط���ن �سنوي���ا ً ب�إجمال���ى � ٣أذرع �شح���ن للبنزي���ن

بنوعيه 92و.95

�4سنوات �إلى � 6سنوات

ت�أ�س�سيه���ا وذلك بداي���ة من درا�س���ات تقييم الأثر البيئ���ى للعديد من

م�رشوعات �أنربك قيد التنفيذ �إلى تطوير و�ضبط �أنظمة االحرتاق مثل

الغاليات والأفران لوحدات ال�رشكة القائمة .

ومتتلك �رشكة �أنرب���ك جمموعة متكاملة م���ن م�ســتودعات التخـــزين

شهادات عالمية الحترافية األداء

�أوتوماتيكياً .
وملزيد من الت�أكيد على ج���ودة املنتجات البرتولية

ال�رشكات امل�رصية الرائدة فى جمال تر�شيد الطاقة  ،وبالفعل مت تكرمي
ال�رشكة وزير البرتول والرثوة املعدنية .

كيماوي���ة مزودة ب�أح���دث الأجه���زة واملعدات وذلك

فى جماالت اجلودة ،

مبختل���ف ال�سع���ات  ,وق���د وم���زودة بنظـــ���ام مقــاوم���ة للحـــريق يعمل

هذا وقد ح�صل����ت ال�رشكة على �شه����ادات دولية معتمدة

قبل طرحها للتوزيع يوجد ب�رشكة �أنربك معامل

 -نظام �إدارة اجلودة  Iso 9001عام 2015

لإج���راء جمي���ع التحالي���ل الكيميائي���ة وذلك عن

 -نظام �إدارة البيئة  Iso 14001عام 2015

طري���ق عم���ل حتالي���ل دوري���ة ويومية عل���ى جميع

 -نظ���ام ادارة ال�سالمة وال�صحة املهنية OSSAS 18001

منتجات ال�رشك���ة للمراقبة على جودة املنتجات

عام 2017

للحفاظ على املوا�صفات القيا�سية العاملية.

بيئة العمل اآلمنة التزام مطلق

تهتــم �شــركة �أنرب���ك بتوفــري جميــع و�ســائل الآمان للعـــاملني وفقــا ً
لأعل���ى معـاي�ي�ر النظــم املتبعة  ،وتقــ���وم ب�إجــ���راء قيــــا�س ملدى جنــاح

تطبيــق قواعد العمل ب�أمـان من خالل عدد �ســــاعات العمــل الكلية
ور�صد عدد احلوادث خــالل فــرتة الت�شــغيل حيث مل ت�ســــجل حــــادثة

واحــدة خالل 380ر 4مليــون �ســـاعة عمــل مت ت�شــغيلها ب�أمـان .

تطبيق ناجح لترشيد النفقات وااللتزام البيئى

وتهتم ال�رشكة �أنربك باحلفاظ على البيئة ال�صناعية� ،إذ متتلك وحدة
معاجلة ��ص�رف �صناعى ( )ZLDجارى ت�شغيلها بهدف معاجلة و�إعادة

ا�ستخ���دام املي���اه امل�ستخدم���ة فى العملي���ة الإنتاجي���ة بال�رشكة مما

ي�ساهم فى توفري حوالى  24مليون جنيه م�رصى �سنويا ً  ،فيما يخ�ص

توفري املياه املطلوبة للمعمل .

�أي�ض����ا ً ج����ارى التعاق����د على تنفيذ م�شـ����روع وح����دة امليثيناتــور وذلك

بالتعــ����اون م����ع ���ش�ركات قطاع الب��ت�رول امل�رصي����ة العاملة ف����ى جمـــال
املقــ����اوالت ويعــت��ب�ر امل���ش�روع ذو �أهمي����ة ق�ص����وى ف����ى �ض����وء ت�شغيل

م�شــ����روع وحــدة ال����ـ  CCR PLATFORMINGاجلدي����دة وما تبعها من
زي����ادة حمول����ة وحدة الأزم����رة وبالتالى زي����ادة كمي����ة الهيدروجني االزم

للعملي����ة الت�شغيلي����ة وال����ذى يحتوى عل����ى غازى �أول وثان����ى �أك�سيد
العنوان � :شارع ال�سد العالى  -طريق مرغم  -وادى القمر  -الأ�سكندرية

تليفون 03/9500391 - 4402128 :
�ص.ب  1002 :املن�شية
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ح�صل���ت �رشك���ة �أنربك على �شه���ادة الأي���زو  500001ومت ت�صنيفها من

فاك�س 03/4414600 - 4446785 :
الرمز الربيدى 23111 :

واصل��ت ش��ركة األس��كندرية للمنتج��ات البرتولي��ة املتخصصة
(أس��بك) خ�لال ع��ام  2020/2019مس�يرتها على طري��ق النجاح من
خالل دورها كش��ريك رئيس��ى فى املشروع القومى للطرق  ،حيث
تس��هم بتوفري العديد م��ن املنتج��ات البيتومينية الصديق��ة للبيئة
التى تستخدم فى رصف وصيانة الطرق مثل املحاليل واملستحلبات
البيتومينية بأنواعها املختلف��ة بإجماىل مبيعات تقدر بنحو  71ألف
طن بنس��بة تحقيق للخطة  %153وبقيمة قدرها  530مليون جنيه
بنسبة تحقيق للخطة  ، %129وبلغ صافى الربح  80مليون جنيه.
كم��ا تق��وم بإنت��اج الفازل�ين األبيض الثلج��ى والعديد من الش��موع
املركبة والتى تس��تخدم ف��ى صناعات التعبئ��ة والتغليف وصناعة
البالستيك وإطارات السيارات.

بالعمـ���ل علـى احل�صـول علــى �شهــادات اجل���ودة  ISO 9001و ISO 17025
و  ، ISO 45001ع�ل�اوة على قيامه���ا مب�رشوعات تطوير منظومة ال�سالمة
بالتن�سي���ق م���ع الهيئ���ة امل�رصي���ة العامة للب�ت�رول لتنفيذ نط���اق �أعمال

 ، Process Safety Managementكم���ا انته���ت من تطوير اللوائح الإدارية
واملالية بال�رشك���ة وبالأخ�ص الهيكل التنظيمى مت�شيا ً مع ا�سرتاتيجية

قطاع البرتول.

عام من الإجنازات

• �شارك���ت �أ�سبك فى امل�رشوع القوم���ى لر�صف و�صيانة الطرق من خالل

ر�ؤية م�ستقبلية طموح

م�ستحلب���ات �أ�سفلتي���ة متط���ورة لل�رشك���ة امل�رصي���ة لل�صيان���ة الذاتية

والتحديث امل�ستمرين وذلك من خالل تطوير وحتديث الوحدات الإنتاجية

�إم���داده كميات كبرية من املنتجات الأ�سفلتية �إ�ضافة �إلى قيامها بتوفري

للطــ���رق واملط���ارات ف���ى م�رشوعات ال�صيان���ة التى تقوم عل���ى ا�ستخدام

•

ت�ض���ع ال�رشك���ة ر�ؤي���ة م�ستقبلي���ة طموح���ة ته���دف �إل���ى التطوي���ر

احلــالي���ة للمحـالي���ل وامل�ستحلب���ات البيتوميني���ة وتطوي���ر منتج���ات

تكنولوجيات حديثة �صديقة للبيئة وهى �إعادة تدوير الأ�سفلت(Cold In-

ال�رشك���ة مبا يتنا�سب مع احتياجات ال�سوق املحلى بالإ�ضافة �إلى �إن�شاء

• وقامت �أ�سبك بتحديث وتطوير وح���دة �إنتاج امل�ستحلبات الأ�سفلتية

العم�ل�اء ،وهذه الر�ؤية �سوف ت�ساعد على زي���ادة الإنتاجية بالإ�ضافة �إلى

 )place Recycling CIRوطبقة املعاجلة ال�سطحية (. )Microsurfacing

وتركيب وت�شغيل معدات جديدة ونظام حتكم �آلى جديد  ،وكذلك تقوم
العنـوان  :طريق البرتول  -طريق مرغم � -ص.ب - 3املك�س  -الأ�سكندرية .

asppc@asppc.com.eg

م�رشوع برتولى كبري يلبى احتياجات امل�رشوعات القومية للدولة ورغبات
تعظيم الربحية.

تليفون 03 /9541174 - 03 /9541172 :

www.asppc.com.eg

فاك�س 03 /3426025 :
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بع���د �أن مت تر�سية العدي���د من املناق�صات لتوريد �إ�ضاف���ات زيوت التزييت

مث���ل �إ�ضافات زيت املحركات و�إ�ضافات حم�سن معامل اللزوجة والعديد

«أكبا» شركة مس��اهمة مصرية تأسست عام 1999
إلنت��اج اإلضاف��ات البرتولي��ة وكيماويات الحق��ول ومعامل
التكري��ر س��واء الالزم��ة لتحس�ين أداء الوق��ود أو زي��وت

من �إ�ضافات الزيوت الأخرى لبع�ض ال�رشكات مثل التعاون للبرتول وم�رص

للبرتول .

مجال معالجة المياه

تق���وم �أكبا بعمل برامج معاجلة ملياه �أب���راج التربيد ومياه الغاليات حيث

التزييت أو لالستخدام فى عمليات اإلنتاج والنقل والتكرير

�أن ال�رشك���ة لديه���ا العديد من املنتج���ات املخ�ص�صة ملثل ه���ذه الربامج

ملي��ون جني��ه والتكالي��ف االس��تثمارية  240ملي��ون جنيه

البكرتي���ا و�إ�ضاف���ات البولى اليكرتوليت و�إ�ضافات تروي���ق املياه بالإ�ضافة

ملختلف الخامات البرتولية  ،ويبلغ رأس املال املرخص به 500

وت�شم���ل �إ�ضاف���ات موانع الت�آكل و�إ�ضافات منع الق�ش���ور و�إ�ضافات قاتل

ورأس املال املصدر 175مليون جنيه .

�إلى �إ�ضافات نازع الأك�سجني ملياه الغاليات .

مجال المنتجات الخاصة

أهم نتائج األعمال

كيماويات إنتاج الزيت الخام والتكرير

قام���ت ال�رشكة بتغطية جانب كبري م���ن ا�ستهالل ال�سوق امل�رصى ملنتج

• قامت �أكبا باحل�صول على العديد من �أوامر التوريد فى جمال كيماويات

زي���ت الفرام���ل  , ACPA Dot 3 -Dot 4وزي���ت نقل احلرك���ة الأوتوماتيكية

ومان���ع الت����آكل وقات���ل البكرتي���ا �إل���ى ��ش�ركات الإنت���اج املختلف���ة مث���ل

لزي���ت ناقل احلرك���ة الأوتوماتيك���ى  ACPA. A.T.F DEXllDكما ح�صلت

�إنت���اج الزيت اخلام مثل توريد منتجات كا�رس اال�ستحالب ومانع التكل�س

برتو�شه���د وبرتول بالعي���م والو�سطانى وبرتوجلف م��ص�ر والعامة للبرتول
وبدر الدين للبرتول وبرتود�سوق .

• قام���ت ال�رشكة بتغطية احتياجات �رشكات التكرير مثل الأ�سكندرية
للب�ت�رول والعامرية للب�ت�رول وال�سوي�س والن�رص للب�ت�رول والقاهرة لتكرير
الب�ت�رول م���ن الكيماويات الالزمة له���ذا املجال مثل مانع الت����آكل وكا�رس

اال�ستح�ل�اب ومان���ع االت�س���اخ بالإ�ضاف���ة �إل���ى خاف�ض درج���ة االن�سكاب
لل�سوالر .

 ATF DEX llDو  ATF Dlllوذل���ك بع���د �أن ح�صل���ت على �شهادتى Voith ZF
عل���ى مناق�صتى التعاون وم��ص�ر للبرتول لتوريد ذات املنت���ج املتميز .هذا
بالإ�ضافة �إلى مياه الراديتري بجميع �أنواعها .

مجال إضافات الوقود

قام���ت �رشكة �أكبا بالتعاقد مع الهيئة امل�رصية العامة للبرتول لتوريد
 4000ط���ن �سنوي���ا ً م���ن �إ�ضاف���ات حم�سن اح�ت�راق ال�س���والر كما قامت
بتوري���د حم�سن احرتاق بنزين  95املطاب���ق لأعلى درجات اجلودة العاملية

�إل���ى �رشكت���ى التعاون وم��ص�ر للب�ت�رول بالتن�سيق مع الهيئ���ة امل�رصية

مجال تنظيف التنكات

العام���ة للب�ت�رول لتناف�س ال��ش�ركات العاملي���ة التى قام���ت بطرح ذات

قام���ت �رشكة �أكب���ا بالتعاون مع ك�ب�رى ال�رشكات العاملي���ة املتخ�ص�صة

املنتج .

الزيت اخلام مبختل���ف �رشكات الإنتاج وتنكات تخزين املنتجات البرتولية

مجال الزيوت النهائية

بالعدي���د من �أعمال تنظي���ف التنكات والتى ت�شم���ل العديد من تنكات

ب�رشكات التكرير .

قام���ت �رشك���ة �أكب���ا بت�صدير بع����ض الزي���وت النهائية �إلى بع����ض الدول

الأفريقي���ة ال�شقيق���ة ،وكذل���ك ت�سع���ى �أكب���ا للتواجد بق���وة فى جمال

مجال إضافات زيوت التزييت

قام���ت �رشكة �أكبا بتغطية جانب من احتياجات �رشكات القطاع العام

بي���ع الزيوت النهائية داخ���ل ال�سوق املحلى من خ�ل�ال منتجات متعددة

ومتميزة مت طرحها بال�سوق امل�رصى .

املقر الرئي�سى (امل�صنع) � :ش ال�سد العالى  -وادى القمر  -طريق مرغم  -الأ�سكندرية .
فرع القاهرة � 33 :ش  269املعادى اجلديدة -القاهرة .

تليفون 02 /27544662-3 :

website : www.acpaegypt.com
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تليفون  03 / 3426041 - 03/9541163 :فاك�س 03 / 3426042 :
فاك�س 02 / 27544664 :

Email : info@acpaegypt.com

املحور اخلام�س  :ت�شديد منظومة الأمن واحلرا�سة والكامريات.
املحور ال�ساد�س  :تعظيم الت�صنيع املحلى للمعدات .

املحور ال�سابع � :إزالة اختناقات امل�صانع واملرافق ورفع الطاقات الإنتاجية.

املحور الثامن  :امل�ساهمة فى �رشكات �أخرى مثل حلوان للأ�سمدة بن�سبة %17

والأ�سكندري���ة للأ�سمدة بن�سب���ة  %15والوادى للأ�سم���دة الفو�سفاتية بن�سبة

بحض��ور املهن��دس ط��ارق املال وزير الب�ترول والث��روة املعدني��ة ،انعقدت

 %10وجممع �أبو طرطور لت�صنيع حام�ض الف�سفوريك 5ر( %9حتت الت�أ�سي�س).

املحور التا�س��ع � :إن�شاء م�رشوع���ات جديدة  ،حيث تق���وم ال�رشكة بدرا�سة

الجمعية العامة لش��ركة «أبو قري لألس��مدة والصناع��ات الكيماوية»

�إمكاني���ة �إن�ش���اء م�صن���ع للميثان���ول داخل مين���اء ال�سخنة تبل���غ �إجمالى
تكلفت���ه اال�ستثماري���ة نح���و 6ر 2ملي���ار دوالر (للمرحلت�ي�ن) وتُ���وزع هي���كل

لديه��ا خط��ط توس��عية طموح��ة تجعله��ا فى تط��ور مس��تمر وتحقق

القاب�ضة.كما يتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية مل�رشوع خف�ض �إنبعاثات ثانى

عرب تقنية الفيديو كونفرانس  ،حيث أكد أن ش��ركة أبوقري لألسمدة
تعترب نموذج ًا ناجح ًا لقطاعات الدولة املختلفة  ،ولفت إىل أن الش��ركة

ملكيت���ه ب�ي�ن �رشكة �أبوق�ي�ر للأ�سم���دة وحلوان للأ�سم���دة والأهل���ى كابيتال

القيمة املضافة لالقتصاد القومى وتوفري منتج أساس��ى يزداد االحتياج

�أك�سي���د الكرب���ون وزيادة الطاق���ة الإنتاجية مل�صنع يوريا �أبوق�ي�ر ( ، )3وهناك

له كل عام.
وخ�لال االجتم��اع اس��تعرض الكيميائ��ى س��عد أب��و املعاط��ى رئي��س
مجل��س اإلدارة والعض��و املنتدب نتائج أعمال الش��ركة ع��ن العام املاىل

م�رشوعات �أخرى مازالت فى حيز الدرا�سة.

املح��ور العا��شر  :ا�ستخ���دام �أح���دث التطبيق���ات ف���ى عملي���ات ال�صيانة

والت�شغيل والإ�رشاف عليها من خالل برامج �إليكرتونية.

املحور احلادى ع�رش � :إدارة املحفظة املالية لل�رشكة بطريقة جيدة.

 .2020/2019حي��ث أش��ار إىل نج��اح الش��ركة من تنفيذ اس�تراتيجية

املح��ور الثان��ى ع�رش  :حوكم���ة ال�رشكة بالكامل م���ن خالل �إن�ش���اء �إدارات

واإلداري��ة والتس��ويقية واملش��روعات االس��تثمارية والتوس��عات

عالقات امل�ستثمرين.

تداعيات فريوس كورونا املستجد وهى :

الأنظمة الإلكرتونية فى جميع املعامالت .

عمل مرتامية األطراف تتضمن  18محور ًا فى كافة الجوانب التشغيلية
املس��تقبلية وذلك رغم التحديات العاملية والظروف االستثنائية نتيجة

متعلق���ة باملراجع���ة الداخلي���ة وااللت���زام واملخاط���ر واحلوكمة و�إن�ش���اء �إدارة
املح��ور الثال��ث ع�رش :حتويل ال�رشك���ة �إلى �رشكة رقمي���ة بالكامل وتعميم

املحور الرابع ع�رش  :العمل على فتح �أ�سواق جديدة داخل وخارج البالد.

املح��ور الـخام�س ع�رش  :هيكل���ة ال�شئون الإدارية و�إع���ادة �صياغة اللوائح
بالكامل والنظم.

املحور ال�ساد�س ع�رش  :الن�شاط الريا�ضى واالجتماعى الذى ت�ضمن تد�شني

ناد متط���ور للعاملني وي�شمل الأن�شطة الريا�ضية والفريق الأول لكرة القدم
الذى يناف�س بالدورى امل�رصى .

املحور ال�س��ابع ع�رش :امل�سئولي���ة املجتمعية ،ومنه���ا امل�ساهمة فى دعم

الفالح امل�رصى بحوالى  16مليون �شيكارة /العام.

املحور الثامن ع�رش  :حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة .

نتائج مالية تعكس أداء الشركة وتعزز توسعاتها المستقبلية

حقق���ت ال�رشكة خالل ع���ام � 2020/2019صافى ربح 7ر2مليار جنيه ،مما يعد

من �أف�ضل النتائج املحققة فى ظل انت�شار فريو�س كورونا مقارنة بال�رشكات

املماثل���ة وو�ضع �سوق الأ�سمدة العاملى على الرغم م���ن زيادة الإنتاجية لكن
قابلها انخفا�ض فى �أ�سعار البيع.

املح��ور الأول  :حتقي���ق ال�سالمة وال�صح���ة املهنية للعامل�ي�ن وت�أمني ظروف

الت�شغيل الآمن.

املحور الثانى  :حماية البيئة و�إزالة الع�شوائيات وخف�ض االنبعاثات امللوثة
فى اجلو والبحر.

املحور الثالث  :االهتمام بالعن�رص الب�رشى والتدريب والت�أهيل للعاملني.

املح��ور الراب��ع � :إحالل وجتدي���د �شامل للم�صان���ع والبني���ة التحتية جلميع

م�صانع ال�رشكة ومرافقها وهو ما ميكن ت�سميته «�إعادة �شباب ال�رشكة».

تل���ك الغازات كقيمة م�ضافة من انتاج البوتاجاز الذى يتم تدفيعه للهيئة
لتغطي���ة اال�ستهالك املحل���ى بالإ�ضافة�إلى زيادة كميات الغ���از املدفعة فى

ال�شبكة القومية للغازات.

• تعم���ل ال�رشك���ة على دفع عجل���ة االقت�صاد امل�رصى من خ�ل�ال �إقامة تلك

• امل�رصية البحرينية مل�شتقات الغاز هى �رشكة من�ش�أة با�ستثمارات م�رصية/

امل�رشوعات مبا تتيحه من قيمة م�ضافة مرتفعة من املوارد الطبيعية ف�ضال ً

بنظ���ام اال�ستثمار الداخلى ب�رشاكة بني ال�رشك���ة امل�رصية القاب�ضة للغازات

• وتع���د اجل���ودة وال�سالم���ة وال�صح���ة املهني���ة وحماي���ة البيئ���ة والتطوي���ر

عربي���ة بهدف زيادة القيمة امل�ضافة ل�صناع���ة الغاز فى م�رص  ،وقد ت�أ�س�ست

الطبيعيه (�إيجا�س) ، %40و�رشكة دانا غاز  ،%40و�رشكة �أبيكورب .%20

عن �سداد حقوق الدولة من �رضائب وجمارك وقيمة غازات االنكما�ش.

امل�ستم���ر للموارد الب�رشي���ة وتعظيم العائ���د على اال�ستثم���ار لل�رشكاء ،من

• باكورة م�رشوعات القيمة امل�ضافة لل�رشكة هو م�صنع ا�ستخال�ص الربوبان

ا�سرتاتيجي���ات العم���ل الرئي�سي���ة لل�رشكة حيث مت بف�ض���ل الله حتقيق 5ر6

 125ملي���ون دوالر  ،وامل�صنع هو الأول به���ذه املنطقة لإنتاج الربوبان والبيوتان

�ساعة تدريبية.

والبيوت���ان بخليج ال�سوي�س مبنطقة ر�أ�س �شق�ي�ر ،ومت �إن�شا�ؤه بتكلفة قدرها
 .وقد ب���د�أ الت�شغيل الفعلى للم�صنع فى �شهر �أغ�سط�س عام  .2012حيث

ملي���ون �ساعة عم���ل �آمنة بدون �إ�صاب���ات �أو وقت �ضائع كم���ا مت حتقيق 6000

•

ا�ستط���اع فريق عمل ال�رشكة حتقيق م�ؤ��ش�ر الأداء الإيجابى (Positive

مت �إنتاج � 497ألف طن بروبان بنهاية �سبتمرب  ,2020كما مت �إنتاج � 56ألف طن

 )Performance Indexبن�سبة  %95من املخطط له.

البوتاجاز لل�سوق املحلى .

وختام �ا ً  ،ف�إننا ن�ؤكد التزامنا الرا�س��خ بدعم م�رشوعات امل�ش��اركة

بيوت���ان فى نف�س الفرتة وتوريدها �إل���ى الهيئة امل�رصية العامة للبرتول لتوفري

• ومن���ذ �أكتوب���ر  2019ب���د أ� تدفيع كمي���ات الربوبان املنتجة م���ن ال�رشكة �إلى

املجتمعية باملجتمع املحيط بن�ش��اط ال�رشكة فى جمال ال�ص��حة

 2020لتوف�ي�ر البوتاج���از لل�س���وق املحلى  ،كم���ا يتم التن�سي���ق والتعاون مع

العم��ل املبا��شرة وغري املبا�رشة لل�ش��باب واال�س��تفادة م��ن اخلدمات

الهيئ���ة امل�رصي���ة العامة للبرتول ب�إجمالى كمي���ة � 59ألف طن حتى �سبتمرب
ال��ش�ركات ال�شقيق���ة باملنطق���ة لتقلي���ل غ���ازات ال�شعل���ة ()Zero Flaring

وحتقي���ق عائ���د �إ�ضاف���ى م���ن خ�ل�ال �إقامة بع����ض امل�رشوع���ات لت�سيي���ل تلك
الغازات ثم نقلها �إلى م�صن���ع ال�رشكة لت�شغيلها و�إنتاج الربوبان والبيوتان

منه���ا مثل م�رشوع ال�رشك���ة العامة ال�ستغالل غ���ازات ال�شعلة والتى ت�صل
�إل���ى  10ملي���ون قدم مكعب يومي���ا ً مبنطقة امتياز ر�أ�س �شق�ي�ر ومت الت�شغيل

الفعلى لهذا امل�رشوع فى مايو  2018مما يحقق �أق�صى ا�ستفادة �إنتاجية من
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والتعليم ومواجهة �آثار ال�س��يول واحلماية البيئية ،بل وتوفري فر�ص

املتوفرة باملنطقة لتخدم ن�شاطات ال�رشكة .

العنوان  40 :برج املروة اإلدارى  -الشطر السادس  -زهراء املعادى
فاكس 27537165 :
تليفون 25218265 - 25218275 :

Email: info@ebgdco.com

تزامنَا مع االحتفال بالعيد الس��نوى الخامس واألربعين لقطاع البترول المصرى  ،واإلنجازات المش��رفة والدور الكبير الذى يساهم به
فى دفع عجلة االقتصاد المصرى  ،وذلك تنفيذاَ لتوجيهات المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية .
تحتفل ش��ركة خدمـات البترول البحرية بمـرور عش��رين عـاماً على تأسيـس��ها ككيان مس��تقل  ،وقد تزامن ذلك مع مرور عاماً على
تولى المهندس أش��رف إمام رئاسة شركة خدمات البترول البحرية وتحقيق حجم أعمال كبير خالل العام المنقضى بمعدالت إنتاجية
قياسية  ،والتطوير الدائم ألسطول الشركة البحرى  ،للتنوع فى مجال األعمال  ،والسعى الدائم وتأكيد ريادتها كواحدة من الشركات
العالمية فى مجال الخدمات واإلنشاءات البحرية .
وقد برز ذلك واضحـاً من خالل تنفيذ عدد من المش��روعـات الهامـة مثل مش��روعى إنزال الخط ( ˝)18البتريكـو ومش��روع حماية
الش��واطىء أمام محط��ات نيدوكو ( )6ونيدكو ( )11بمنطقة بلطيم بحقول دلتا النيل لش��ركة بتروبل  ،ومش��روع تركيب منظومة
الحماية ( )FPS Installationللشركة الفرعونية للبترول  ،وتنفيذ أعمال التفتيش وعمل التقارير الهندسية لشركة زيتكو  ،وإتفاقية
الصيانة الممتدة لسنوات مع الشركة العامة للبترول .
وإستكما ًال للدور الوطنى لشركة خدمات البترول البحرية قامت بتنفيذ مشروع تقديم الدعم الفنى واللوجيستى لوضع خطة للطوارئ
والتدخل الس��ريع لحماية األصول البحرية لمش��روع ُظهـــر بعمق ( )1500متر تحت س��طح البحر لتتمكن الش��ركة من إنجاز جميع
مش��روعاتها المس��ندة وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها  ،وبأعلى جودة مطلوبة  ،مع االلتزام بمعايير الس�لامة والصحة المهنية
وتطبيق كافة اإلجراءات اإلحترازية للوقاية من فيروس ( )19-covidإضافة إلى ذلك إسناد العديد من المشروعات الجديدة للشركة
مثل مشروعى إنزال خطين بحريين جديدين ( )˝3 ,˝24وإصالح الخط ( ˝)24لشركة السويس لتصنيع البترول نتاجــاً للخبرات التى
إكتسبتها الشركة من مشاركتها فى العديد من المشروعات الهامة  ،والثقة الكبيرة التى تتمتع بها حالياً من عمالئها .

تأسس��ت شركة مصر إلنتاج األس��مدة (موبكو),احدى ش��ركات قطاع البترول فى 26
يوليــ��ه  1998وفق ًا ألحكام قانون ضمانات وحوافز االس��تــثمار رقم  8لس��نة 1997
داخل المنطقة الحرة العامة بدمــياط وعلى مســـاحة  400ألف مــتر مربع مخصــصة
لمــش��روع «موبكو» لألس��مدة والتوس��عات  ،وتم طرح أس��هم الش��ركة بالبورصة
المصرية فى سبتمبر . 2016

تزامن�� ًا مع العي��د القوم��ى للبترول تحتف��ل موبكو
بتحقيقه��ا إنج��ازات فى كثي��ر من األعم��ال للوصول
للقمة ف��ى صناعة البتروكيماوي��ات لتأمين احتياجات
السوق المحلى من األس��مدة وذلك باستخدام أحدث
التقني��ات التكنولوجي��ة المتطورة م��ع الحفاظ على
االش��تراطات المطلوب��ة للس�لامة والصح��ة المهنية
والحفاظ على البيئة .
وانطالق ًا من قدرتها عل��ى مواجهة التحديات وبلوغ
النج��اح ودعم ًا لزي��ادة إنتاج مصر من األس��مدة على
الرغم من تداعيات جائح��ة كورونا التى كان لها األثر
البالغ على العديد من الصناعات عالمي ًا  ،استمر العمل
بمصان��ع موبك��و بنفس الكف��اءة ومع��دالت اإلنتاج
المستهدفة.

نتائج األعمال
اس��تطاعت موبك��و خالل ع��ام  2020وحتى نهاية س��بتمبر الحف��اظ على معدالت
اإلنتاج وتخطى الكمية المخططة لمنتجات الشركة من اليوريا واألمونيا  ،حيث أنتجت
52ر 1ملي��ون طن يوريا محببة  ،وباإلضافة إلى فتح أس��واق جدي��دة  ،والتصدير إلى
 19دولة .

ترشيد الطاقة
حصل��ت ( موبك��و ) خالل ه��ذا العام على جائ��زة الريادة ف��ى إدارة الطاقة من إدارة
الطاق��ة النظيف��ة  CEMوالتى تعتب��ر واحدة من أكثر الطرق فاعلي��ة لخفض تكاليف
اإلنتاج وتحقيق أقصى قدر من األرباح وذلك إيمان ًا منها بأن الطاقة المس��تدامة هى
ش��رط أساس��ى لتحقيق التنمية والنم��و االقتصادى  ،وتعتبر ش��ركة موبكو من أولى
الش��ركات التى ب��ادرت بتطبيق منظومة إدارة الطاقة وجاء ذل��ك نتيجة لدعم إدارة
الشركة لمفهوم التحسين المستمر فى مجاالت كفاءة استخدام الطاقة .

القاهرة� 18 :شارع عبد الرحمن �صدقى

املنطقة ال�ساد�سة  -مدينة ن�رص

�صندوق بريد11371 :

تليفون  02 / 26713543-44 :فاك�س 02 / 26713539 :
دمياط  :املنطقة احلرة بدمياط

تليفون057 /2292093 :

فاك�س 057 / 2292094 :
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نجح��ت برتومن��ت خالل الع��ام فى تنفيذ العديد من املش��روعات س��واء بش��ركات قط��اع البرتول
أو الش��ركات األخ��رى خ��ارج القط��اع وذل��ك باس��تخدام أحدث أس��اليب وتقني��ات التخطي��ط وإدارة
املش��روعات وتطبيق��ات النظ��م املتكامل��ة إلدارة الصيانة طبق�� ًا للمعايري القياس��ية والعاملية لجودة الس�لامة والصحة
ً
فضال عن توري��د العمالة املاهرة واملؤهلة للش��ركات املختلفة مما س��اهم فى تحقيق حجم
املهني��ة واملحافظ��ة عل��ى البيئة
أعمال تجاوز املليار جنيه خالل العام رغم الظروف االستثنائية نتيجة انتشار فريوس كورونا .
اقتن�ص����ت برتومنت خ��ل�ال العام جتدي����د العقد اخلا�ص باخلدم����ات البحرية
ب�رشك����ة �سوميد ملوقعى الع��ي�ن ال�سخنة و�سيدى كرير ف�ض��ل�ا ً عن تنفيذ

خ���ارج م�صـر لت�شارك برتومنت فى امللحم���ة التى تر�سمها �رشكات القطاع فى

من�ش�آت �سوميد البحرية بقطاعى العني ال�سخنة و�سيدى كرير.

•

عق����د ت�شغيل و�صيانة الوحدات البحرية وتق����دمي خدمات الرباط و�صيانة

درجات اجلودة ومتطلبات الأكواد العاملية وذلك بديال ً عن ا�سترياد هذه االبراج من

دعم الت�صنيع الوطنى وب�أياد م�رصية خال�صة.

�شـرع���ت برتومنت خالل ال�سنوات ال�سابقة ف���ى فتح �سوق عمل جديدة

• انطالقا ً من التعاون والتكامل امل�ستمر مع ال�رشكات ال�شقيقة بقطاع

و�إ�ضاف���ة العديد من املجاالت املختلف���ة �إلى نطاق �أعمالها  ،وذلك انطالقا ً

التغذي����ة وموا�س��ي�ر النقل وحمط����ة معاجلة املي����اه ب�رشكة ميدوات����ر  ،كما

مع �رشك���ة �إنبى فى البدء فى �إن�شاء جممع بي���وت الزراعات املحمية طبقا ً

الب��ت�رول  ،بد�أت ال�رشكة تنفي����ذ �أعمال �إن�شاء و�إعادة ت�أهيل املرافق وحمطة
جنح����ت فى البدء ف����ى �أعمال ت�صميم وتوريد وت�صني����ع وت�شغيل �أحد �أكرب

املفاعالت ب�رشكة البرتوكيماويات امل�رصية.

•نظ����را ً لري����ادة برتومنت فى �أعم����ال ال�صيان����ة بكافة �أنواعه����ا وهو ما مييز

ال�رشكة منذ ن�ش�أتها بف�ضل تواجد �أف�ضل العنا�رص الفنية املتخ�ص�صة

م���ن امل�سئولي���ة الوطني���ة لل�شـركة حيث جنح���ت خالل الع���ام بامل�شاركة

للط���راز الأ�سبان���ى وامل��ص�رى مبوق���ع الالهون ل�صال���ح �إدارة الوق���ود بالقوات

امل�سلحـ���ة ويع���د ذلك �إ�ضاف���ة �إلى �سج���ل عمل برتومن���ت الناجح بف�ضل

تكاتف �أبناءها وحتت قيادة رئي�سها الدكتور نائل دروي�ش .

فى هذا املجال  ،فقد ا�ستمرت ال�رشكة خالل العام بتنفيذ عقود ال�صيانة

ال�شاملة ب�رشكات �إيالب و�أموك و�إيثيدكو وميدور .

• جنح فريق عمل امل�رشوعات فى اقتنا�ص وتنفيذ العديد من امل�رشوعات الهامة

خ�ل�ال الع���ام بكفاءة عالي���ة وفى �أقل ف�ت�رات زمنية ممكنة ومنها �أعم���ال �إن�شاء
م�ستودع���ات ا�سرتاتيجي���ة كربى ب�رشكة برتوج���ت جارى العمل به���ا ف�ضال ً عن
حتقي���ق ور����ش برتومنت طف���رة نوعية بنجاحها ف���ى ت�صنيع ونق���ل وتركيب برج

ا�ستخال����ص مذي���ب ف�صل البن���زول بارتف���اع  30مرت وبرج�ي�ن لن���زع الكلوريدات
ل�صال���ح �رشكة �إي�ل�اب  ،وقد متت عملي���ة الت�صنيع بور�ش ال�رشك���ة طبقا ً لأعلى
ف03/3423167 – 3423185 – 3421183 :
ت03/3423166 – 3423168 :
املركز الرئي�سى� :ش ال�سد العالى – وادى القمر– املك�س – الأ�سكندرية
ت 02/26142539 – 26142538 – 26142530 -0122323773 :
القاهرة  :التجمع اخلام�س– القاهرة اجلديدة– قطعة  –182مركز املدينةالقطاع الثانى

Email: petromaint@petromaint.net
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www.petromaint.net

�ص.ب 21221 :
ف02/26142537 :

02-25166035 \ 02 -25166423

w w w. s s o e g y p t . c o m

01003489828

info@ssoegypt.com

فى مس��يرة العمل الدؤوبة التى تعمل على مدار الس��اعة بدون توقف تحرص ش��ركة الس��هام البترولية على االهتمام بالجودة فى
تقديم خدمات نقل مميزة وأن تكون رائدة فى تطوير منظومة نقل المنتجات البترولية من خالل اس��تحداث أنش��طة جديدة تبلور
خبرتها الكبيرة فى مجال النقل وتنقلها بشكل علمى وعملى إلى كل سائقى قطاع البترول لتصبح خدمات النقل داخل قطاع البترول
هى األكثر أماناً تطوراً .

أهم مؤشرات األداء
• نقل وتوزيع المنتجات البترولية ( بنزين  -سوالر  -زيت صب  -مازوت).

• تموين السفن بالسيارات .

• نقل الزيت الخام.

• التخليص الجمركى .

• نقل الغازات المسالة ( بوتاجاز  -بروبان  -أمونيا ).

• إصالح وصيانة السيارات وأنصاف المقطورات الصهريجية .

• نقل الكيماويات والمتكثفات البترولية والمنتجات الخاصة .

• تجميع وتداول وتجهيز الزيوت المستعملة والمخلفات البترولية السائلة .

• ش��راء وبيع قطع غيار المعدات وس��يارات النقل والركوب بكافة أنواعها
ومستلزماتها .

• كما تم إضافة نشاط تدريب السائقين إلى مجمل أنشطة الشركة .

• نقل المياه ( الصالحة للشرب  -الصناعية  -الحفر ) .

• تجميع المخلفات البترولية والهيدروكربونية والزيوت المس��تعملة من
الموانئ والوحدات البحرية .

وقامت الش��ركة بتأس��يس مركز تدريب للسائقين خاصة بشركة الس��هام البترولية (  ) AROTRACويعتمد فى فكرته على تطوير مفهوم
القيادة لدى س��ائقى القطاع من خالل التقييم وتحديد نقاط الضعف والعمل على تحس��ينها ليكون الس��ائق فى حالة تأهب دائم لمواجهة
السيناريوهات المحتملة على الطرق  ،وتنقل شركة السهام البترولية خبرتها فى مواجهة الطوارئ لكافة شركات قطاع البترول .

تع���د ال�رشك���ة امل�رصية الأملانية للم�ضخات «روهرمبنب م�رص» من �أولى ال�رشكات امل�صنعة للطمبات الطاردة املركزية فى م�رص
وال�رشق الأو�سط طبقا ً للموا�صفات العاملية .
ت�أ�س�س���ت ال�رشكة عام  2005باملنطقة احلرة بال�س���وي�س وي�ش���ارك فيه���ا كل من الهيئة امل�رصية العام���ة للبرتول مع �رشكات

برتوجيت و�إنبى والن�رص للبرتول � ،شوتيك وروهرمبنب الأملانية .

كم���ا تعد من �أول���ى ال�رشكات التى تدعم خمتلف �أنظمة الت�ش���غيل للطلمبات الطاردة املركزية وم�ش���هود ل�رشكتنا تطبيق

معايري الكفاءة العاملية فى تطبيق �شتى �أنواع الطلمبات من طلمبات احلريق  ،طلمبات تفحيم  ،طلمبات برتولية  ،طلمبات

مياه  ،طلمبات �رصف �صحى  ...حتى تدعم البنية الأ�سا�سية لكل من �أ�سواق البرتول والغاز  ،البرتوكيماويات  ،حمطات توليد
الكهرباء  ،ال�صناعات الثقيلة  ،التعدين  ،املياه وال�رصف ال�صحى وغريها .
كما ح�صلت ال�رشكة امل�رصية الأملانية للم�ضخات على الرخ�صة الدولية

فى جتميع م�ض���خات احلريق لت�صبح �أول �رشكة فى ال�رشق الأو�سط حت�صل
على هذا االعتماد بالتزامن مع مرور  70عاما ً على وجود روهر مبنب العاملية .

website: www.gascool-eg.com

مع إش��راقة العيد القومى الخامس واألربعني للبرتول تواصل ش��ركة «جاس كول» مس�يرة العطاء لتحقيق نجاحات بارزة
فى مجال إس��تخدام الغ��از الطبيعى فى التربي��د والتدفئة وتقديم الحل��ول املتكاملة ألنظمة توليد الطاقة حيث س��اهمت
الش��ركة من��ذ أن تأسس��ت ع��ام  2004فى أن تك��ون صرح�� ًا إنتاجي ًا كبري ًا يت��م من خالله تطبي��ق أحدث األس��اليب العلمية
والتقني��ات التكنولوجي��ة املتطورة فى مج��ال تكنولوجيا التربيد بالغاز الطبيعى ومش��روعات الطاقة كنش��اط متميز ضمن
أنشطتها فى ضوء اسرتاتيجية قطاع البرتول.

نتائج األعمال

املقاولني والت�سليم الإبتدائى والنهائى جلميع الأعمال اخلا�صة باملحطة

قامت «جا�س كول» باتخاذ خطوات �إيجابية خالل هذا العام بالرغم من

طبقا لال�شرتاطات الفنية ،هذا بالإ�ضافة �إلى الت�شغيل وال�صيانة.

ف���ى تنفيذ �أك�ب�ر حمطة لتربيد املقاطعة فى م��ص�ر باحلى احلكومى وحى

با�ستخدام وحدات تعمل بالكهرباء و�أخرى بالغاز الطبيعى جمتمعة مما

الت�أث�ي�رات القوي���ة لتداعيات جائحة كورونا عل���ى عجلة الإنتاج وجنحت

املال والأعم���ال بالعا�صمة الإدارية اجلديدة بق���درة تربيدية 8ر� 63ألف طن
تربي���د بالإ�ض���افة �إلى �ش���بكة املياه املثلج���ة باحلى احلكوم���ى وحى املال
والأعمال وفقا ً للخطة الزمنية للبدء فى �أعمال الت�شغيل التجريبى .

وي�ش���مل جم���ال �أعمال ال�رشك���ة فى ه���ذا امل�رشوع املق���اول الع���ام و�إدارة
امل��ش�روع والتوريدات والرتكيب���ات والإ�رشاف على التنفيذ والتن�س���يق بني
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وقد روعى فى ت�ص���ميم املحط���ة التى تعترب الأكرب ف���ى �أفريقيا �أن تعمل

ي�ؤمن عمل املحطة حتى فى حالة �إنقطاع �أى من م�صدرى الطاقة،كما

تعتم���د املحطة عل���ى نظام تخزين الطاقة �أثناء الليل ال�س���تخدامه فى
ف�ت�رات الذروة وهو ما قلل من القدرة الكهربائية املطلوبة بحوالى ، % 20

كم���ا �أدى هذا النظام �إلى ا�س���تخدام حوالى  39ميجاوات للمحطة ذات
ال�س���عة التربيدي���ة التى ت�ص���ل �إلى � 64أل���ف طن تربيد بدال ً م���ن  60ميجا

كانت خم�ص�صة للمحطة �أى ما يعادل  0،6كيلو وات لكل طن تربيدى.

ويع���د هذا امل�رشوع ال�ض���خم �إجناز م�رشف لقطاع البرتول و�إ�ض���افة قوية
للتعاون املثمر بني �رشكات قطاع البرتول وم�ؤ�س�سات الدولة.

المشروعات الجديدة

قامت ال�رشكة خالل عام  2020مبا يلى :

•

حتقي���ق  3ماليني �س���اعة عم���ل �آمنة منذ ب���دء م��ش�روع حمطةالتربيد

بالعا�ص���مة الإداري���ة اجلديدة  ،حيث مت و�ض���ع و تطبيق خطط ال�س�ل�امة
وال�ص���حة املهني���ة وحماية البيئة للتحكم فى املخاط���ر املتنوعة التى

تفر�ض���ها طبيع���ة امل�رشوع وت�ش���مل اخلط���ط تطبيق �أنظمة ت�ص���اريح

جنحت جا�س كول فى احل�ص���ول على عدد من امل�رشوعات خالل عام2020

العم���ل والتفتي����ش عل���ى املع���دات و�إتباع خط���ط دقيقة لرف���ع املعدات

بذل���ك �إلى ر�ص���يد م�رشوعاتها وح���دات �إنتاجية جدي���دة ومتطورة روعى

•

بع�ض���ها مت تنفي���ذه والبع�ض الآخ���ر مت اعتماده وجارى التنفيذ لت�ض���يف
فيها اال�شرتاطات املطلوبة لل�سالمة وال�صحة املهنية فى ظل اجلائحة

التى ي�شهدها العامل  ،و�شملت :

•

االنته���اء م���ن م��ش�روع نظ���ام التكيي���ف املرك���زى ل�رشك���ة لوفتهان���زا

الأملاني���ة– الدائرة اجلمركية مبطار القاهرة الدول���ى بقدرة تربيدية  50طن

تربيد .

وغريها من �إجراءات لت�أمني الأعمال .

تنفي���ذ برنام���ج تدريب���ى مكث���ف للتعري���ف مبو�ض���وعات ال�س�ل�امة

وال�ص���حة املهنية للعاملني و ت�ض���من الربنامج العديد من املو�ضوعات
مث���ل التع���رف على املخاطر وتقييمه���ا  ،والتعامل مع الط���وارئ  ،ودعم

وحت�سني ال�سلوك الآمن .

•

و�ض���ع وتطبيق خط���ة للتعامل م���ع حالة الطوارئ اخلا�ص���ة بفريو�س

كورون���ا يتم من خالله���ا تطبيق كافة التعليمات الوقائية ال�ص���ادرة من

•

االنته���اء م���ن م�رشوع نظ���ام التكيي���ف باملبن���ى الإدارى ب�رشك���ة �إنبى

وزارة ال�صحة وال�سكان ووزارة البرتول والرثوة املعدنية .

•

جارى تنفيذ م�رشوع نظام التكييف املركزى والتهوية للمبنى الإدارى

وحماي���ة البيئة واجل���ودة طبق���ا للموا�ص���فات القيا�س���ية الدولية ISO

مبدينة ن�رص بقدرة تربيدية  5طن تربيد .

بالتجم���ع اخلام�س ل�رشكة خدمات الب�ت�رول البحرية  PMSبقدرة تربيدية

 728طن تربيد.

•

ج���ارى تنفي���ذ م��ش�روع نظ���ام التكيي���ف املرك���زى والتهوي���ة ملحطات

 Substationsبر�أ�س �ش���قري ور�أ�س غارب – جممعات تخزين النفط اخلا�صة

بالهيئة العامة للبرتول بقدرة تربيدية  164طن تربيد.

•

ج���ارى تنفيذ م�رشوع نظام التكييف املرك���زى والتهوية ملبنى النقابة

العام���ة للعاملني بقطاع البرتول بحدائق القب���ة بقدرة تربيدية  208طن
تربيد.

•

ج���ارى تنفيذ م�رشوع نظام التكييف املركزى والتهوية ملبنى الور�ش���ة

رقم  6ومبنى املخزن رقم  7بتو�سعات ميدور بالأ�سكندرية بقدرة تربيدية

 109طن تربيد.

•

ج���ارى تنفي���ذ م��ش�روع نظ���ام التكيي���ف املرك���زى والتهوي���ة مبحطة

التحكم ل�رشكة ويبكو مبين���اء احلمراء وم�رشوع نظام التكييف املركزى

مبجمع ال�صحراء الغربية ب�رشكة جا�سكو بالأ�سكندرية .

كما حتر�ص ال�رشكة على تطبيق �أنظمة �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية

 9001و  ISO 14001و  OHSAS 18001وجارى التحديث للح�ص���ول على
�شهادات . ISO 45001

خطط طموحة

ونظرا ً المتالك جا�س كول ر�أ�س املال الب�رشى وامتالك القدرات والإمكانيات
ونخب���ة م���ن اخل�ب�رات فى جم���االت اخلدم���ات الفني���ة الفعالة ف���ى التربيد

والت�س���خني واحلل���ول املتكاملة للطاقة  ،تطمح ال�رشكة �أن ت�س���تمر فى

ريادتها داخل وخارج اجلمهورية واال�ستمرار فى التطوير و�إ�ضافة جماالت
عمل جديدة فى تر�ش���يد الطاقة واحلر�ص �أن تك���ون الأيدى العاملة لديها

هى الأف�ض���ل من خالل التدريب امل�س���تمر ،لذا قد حر�ص���ت �إدارة ال�رشكة
على ا�س���تمرار االهتمام باملورد الب�رشى تفعيل االهتمام بتكوين ال�صف
الثانى والثالث و�إدارة املواهب وذلك بتطبيق

�أول برنام���ج للقيادة وكيفية و�ض���ع

ا�سرتاتيجيات املرحلة املقبلة.

ترشيد الطاقة

قامت جا�س كول بدور فعال فى برنامج تر�ش���يد ا�ستهالك الطاقة والذى

ب���د أ� منذ عام  2014من خ�ل�ال تنفيذ امل�رشوعات اخلا�ص���ة بتوليد الطاقة
الكهربائية من الطاقة ال�شم�س���ية للعديد من املبانى الإدارية ل�رشكات
قطاع البرتول امل�رصى ب�إجمالى طاقة منتجة ت�صل لأكرث من  2ميجاوات

متث���ل حوال���ى  20حمطة طاقة �شم�س���ية تعمل على �أعلى م�س���توى من
املالئم���ة والكف���اءة لتلبي���ة احتياج���ات ��ش�ركات القط���اع م���ن الطاقة

الكهربائي���ة  ،وقام���ت ال�رشكة خالل ه���ذا العام بتنفي���ذ حمطات طاقة
�شم�سية ب�رشكتى �أنابيب البرتول والتعاون للبرتول .

الجودة والسالمة والصحة المهنية وحماية البيئة

�إميان���ا ً من ال�رشكة ب�أن التزام الإدارة العليا بال�س�ل�امة وال�ص���حة املهنية
وحماية البيئة له الت�أثري الأقوى على حت�س�ي�ن ثقافة ال�س�ل�امة وال�صحة
املهنية بني العاملني وتطبيق���ا ً لتعليمات وزارة البرتول والرثوة املعدنية،

العنوان � 33 :شارع عبد الرزاق ال�سنهورى  -مبنى الهالل الأحمر امل�رصى � -أمام حديقة الطفل-
متفرع من �شارع مكرم عبيد  -مدينة ن�رص  -القاهرة .

ت 23492231 :

ف 02 /23492121 - 23492115 :
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تقوم ش��ركة غ��از مصر بأعم��ال الرفع المس��احي وأعمال
تجمي��ع بيان��ات العمالء واألجه��زة والتصميم الهندس��ى
وإص��دار الخرائط التنفيذيه لمش��روع الغ��از الطبيعى بدء ًا
م��ن خطوط النق��ل ذات الضغط العالى وصو ًال إلى ش��بكات
التغذي��ة الداخلية ويتم تنفيذ ذلك وفق�� ًا للمعايير الدولية
وباستخدام أحدث التقنيات

Painting & Scaffolding Projects
Design, Management, Execution, Inspection & Training
- 2,100,000 M2 of Protective Painting works.
- 270›000 Scaffolding Operations onshore and offshore for oil & gas sector.
- 283 CITB certificates .

2 Million Man Hours without Lost Time Injury.

شركة غاز مصر

الشركة الوطنية األولى
فى مصر والشرق األوسط
فى مجال توصيل الغاز الطبيعى والمشروعات البترولية
تقوم الش��ركة بتنفيذ مش��روعات توصيل الغ��از الطبيعى كمقاول عام بتقديم الحل��ول المتكاملة بنظام ( ) EBS
بدء ًا من دراس��ات الجدوى واألعمال الهندس��ية وتوفير كافة المهمات من الموردي��ن المحليين والخارجيين وتنفيذ
كافة األعمال من خطوط النقل والتوزيع ومحطات تخفيض الضغط والتركيبات الداخلية والخارجية وأعمال التحويالت
وكذلك الصيانة الدورية وخدمات العمالء وأعمال التشغيل والطوارئ .
ومنذ تأس��يس الشركة بلغ عدد عمالء الشبكات  6.07مليون عميل فى الوقت الذى وصل فيه عدد عمالء التركيبات
 5.4ملي��ون عميل بينما بلغ العدد اإلجمالى للعمالء المحولين بالغاز الطبيعى  5.06مليون عميل وذلك بنس��بة %45
من إجمالى ما تم تنفيذه على مستوى الجمهورية منذ بداية مشروع توصيل الغاز الطبيعيى فى مصر.
وخالل عام  2020قامت ش��ركة غ��از مصر بتوصيل الغاز الطبيعى لعمالء  12محافظ��ة فى  129مدينة وقرية على
مستوى الجمهورية بين شمال مصر وجنوبها.

« برتوتري��د الرقمية « هو األس��م الذى اختارته ش��ركة برتوتريد عنوان ًا ملش��روعها نحو التحول الرقم��ى وميكنة األعمال ،
وهو التوجه الذى تبنته إدارة الشركة تماشي ًا مع خطط الدولة ووزارة البرتول الثروة املعدنية للوصول إىل الشمول املاىل
واملجتم��ع الالنقدى  ،فميكنة األعمال ورقمنتها ونش��ر وس��ائل الدف��ع االلكرتونى بات هو اله��دف والتحدى الذى تخوضه
الشركة لخدمة قائمة عمالئها ذات املاليني الـسبعة .

E-mail:info@petrotrade.com.eg

نشر  750ماكينة دفع الكترونى  POSمن مطروح إلى أسوان

تـ���م تفـعي���ل ماكـين���ات الدفع االلـكرتون���ى ف���ى (الأ�س���ــكندرية  ,مــطروح ,
الأق�رص � ,أ�س���ـوان  ،وعــ��ش�ر مـناطق بالقــاهرة الكربى) م���ع مندوبى ال�رشكة
لتح�ص���يل قيـم���ة ا�س���تهالك الغ���از الطبيع���ى  ،وللتـي�س�ي�ر عل���ى املواطن

www.petrotrade.com.eg

املنــاط���ق بالــتعاون مــع �شــركتى «�ضامن» و«خــال����ص» فـى �إطــار العمل مع

القطاع اخلا�ص لن�رش ثقافة الدفع الإلكرتونى .

التدريب على شحن العداد مسبق الدفع

وعل���ى ال�رشكة  ،وقـد قلل���ت املنــظومة اجلــديدة من تـ���داول الأوراق والفواتري

انتهى العاملون مبناطق القاهرة والقناة والدلتا والأ�سكندرية وجنوب الوادى

كما �أتاحت عدم التقيد بدفع فاتورة الوحدة مـحل �إقامة العميل و�أ�ص���بح

م���دار ال�ش���هر املا�ض���ى  6دورات تدريبي���ة ف���ى  6حمافظات خمتلف���ة لتدريب

ف���ى ظل تــداعيات فــريو�س كــورونا وخــففت الــعبء عــن كــاهل املح�ص���ل ,
ب�إمكانه �أي�ضا دفع �أى فاتورة لأى من �أقاربه وذويه على م�ستوى اجلـمهورية،
كمـ���ا تـم نـ��ش�ر ماكينات الــدفع االلــكرتونى فى خدم���ة العمالء مبقار �أغلب

منــاط���ق الــ�رشك���ة  ،وجــ���ارى ا�س���ـــتكمال خــط���ة ن��ش�ر املاكين���ات ببــاق���ى
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من التدريب على �ش���حن العداد م�س���بق الدفع  ،حيث نظمت ال�رشكة على

العامل�ي�ن ومديرى املناطق والقيادات التنفيذية عل���ى التعامل مع منظومة
�ش���حن الع���داد م�س���بق الدف���ع وذلك مبناط���ق الإ�س���ماعيلية وطنط���ا �رشق ،

والأ�س���كندرية وبور�س���عيد واملرك���ز الرئي�س���ى بالقاه���رة  ،و�س���وهاج  ،وتولى

�إدارة ال�رشكة وعلى ر�أ�س���ها رئي����س جمل�س الإدارة والع�ض���و املنتدب الدكتور

و�سيم وهدان �أهمية كبرية مل�رشوع برتوتريد الرقمية وخا�صة ت�أهيل العاملني
لت�شغيل منظومة العداد م�سبق الدفع .

مراكز خدمة عمالء الكترونية متكاملة

املرك���ز املتكام���ل خلدمة العمالء ال ي�ش���مل خدمة التح�ص���يل وت�س���جيل

الق���راءات فقط ولك���ن برتوتريد جعلته مبثابة ف���رع متكامل يقدم خدماته
لعم�ل�اء برتوتريد ف���ى �أماكن ” التجمع���ات” كالأندية والهيئ���ات احلكومية

�ص���احبة حق امتياز جتميع الزيوت امل�س���تعملة  ،وملا كان���ت �رشكة برتوتريد
وقع���ت بروتوكوالت تع���اون جلمع املخلف���ات البرتولية والزي���وت البحرية مع

هيئ���ة موان���ىء البحر الأحم���ر وهيئة قن���اة ال�س���وي�س وزادت كمي���ة الزيوت
ال���واردة �إليه���ا وه���و ما ميثل منفع���ة اقت�ص���ادية كبرية فقد مت ��ش�راء ناقالت
الن�س���ور من �رشكة م��ص�ر للبرتول.ومتت عملية ال�رشاء وت�س���لمت ال�رشكة4

ناقالت منها ومت ت�ش���غيلها بالفعل بوا�س���طة �أبناء ال�رشكة دون اال�ستعانة
ب�أى خربات خارجية .

والتى تت�ضمن كافة اخلدمات التى كان يتطلب تنفيذها �أن يتوجه العميل
�إل���ى ف���رع ال�رشك���ة  .وفك���رة التوجه �إل���ى العمالء ف���ى �أماك���ن جتمعاتهم

تق���وم عل���ى تعظيم اال�س���تفادة من مي���زات التح���ول الرقمى ون��ش�ر �أدواته
عل���ى �أو�س���ع نطاق ،وقد حج���زت برتوتري���د موقعها �إلى ج���وار كبار مقدمى

اخلدمات كمكاتب ال�ش���هر العقارى املطورة وهيئة الربيد وكربيات البنوك
ف���ى مراكز اخلدمات املوجودة بالأندية  .وي�ض���م كل مرك���ز من مراكز خدمة

العمالء  ،اثنني من موظفى ال�رشكة �أحدهما م�س���ئول عن ت�سجيل قراءات
العمالء والتح�ص���يل عرب ماكينات الدفع االلكرتونى  POSوالآخر م�س���ئول
عن حل م�شاكل العمالء .

وتتي���ح ه���ذه املراكز لأى عميل من مرتادى ه���ذه التجمعات دفع �أى فاتورة لأى

وح���دة على م�س���توى اجلمهورية عن طري���ق ماكينة الدف���ع االلكرتونى ،وهو
الأم���ر ال���ذى مل يكن ممكنا ً من قبل وهو ما �س���ي�ؤثر ب�ش���كل كبري فى حت�س�ي�ن
الإنتاجية وتعظيم موارد ال�رشكة ورفع ن�س���بة القراءات وت�س���هيل اخلدمات

املقدم���ة للعم�ل�اء  ،ع�ل�اوة عل���ى تخفي���ف ال�ض���غط عل���ى خدم���ة العمالء
باملناط���ق فقد �أدى االهتمام بالرقمنة وميكن���ة الأعمال لتحقيق املرونة فى
ا�س���تدامة الأعمال وم�س���اعدة ال�رشكة ب�ش���كل كبري فى تطبي���ق الإجراءات

االحرتازية للحد من انت�شار فريو�س كورونا .

ناقالت النسور  ..انطالقة جديدة فى عالم تجميع الزيوت

ناقالت الن�س���ور هى ناقالت ت�س���تقبل املخلفات البرتولي���ة والزيوت البحرية
امل�س���تعملة القادم���ة م���ن ال�س���فن الأجنبي���ة عن طري���ق مقاولى الأ�ش���غال

البحري���ة ،وكان���ت متلكه���ا �رشكة م��ص�ر للب�ت�رول وت�ؤجرها ل�رشك���ة برتوتريد

مركز خدمة العمالء
بنادى �سبورتنج

مركز خدمة العمالء ب�رشكة �ستيا

بدء ت�شغيل ماكينات الدفع الأكرتونى
خلدمة عمالء ال�صعيد

املركز الرئي�سى � 1 :شارع �أنور املفتى  -عمارات بنك الإ�سكان والتعمري مدينة ن�رص  -القاهرة .

تليفون 22601179 - 22601297 :

فاك�س 226013070 :

�ص.ب  1829 :العتبة
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تأسست شركة بوتاجاس��كو عام  2000وسرعان ما أصبحت كيان ًا متميز ًا يحظى
بثقة املواطنني .وذلك من خالل قيامها بتوفري أس��طوانات البوتاجاز للمستهلكني فى
معظ��م محافظات مصر .ويأتى ذلك فى إطار االس�تراتيجية الش��املة لوزارة البرتول
التى تهدف إىل توفري املنتجات البرتولية للمواطنني والحصول عليها فى سهولة ويسر
وبأسعار محددة وبأسلوب حضارى.
حما�سب  /م�صطفى ال�سيد

رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب
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تع��ى الش��ركة جي��د ًا دورها اله��ام فى املس��اهمة فى القضاء على الس��وق الس��وداء والح��د من وجود
اختناقات فى توزيع هذه السلعة االسرتاتيجية خاصة فى أوقات الذروة .كما تثبت بوتاجاسكو دوم ًا
أنه��ا قادرة على لعب دور فعال أثن��اء األزمات وهو ما تمثل جليًا خالل جائحة كورونا األخرية  .وتتواجد
الشركة فى أكثر من  20محافظة على مستوى الجمهورية من خالل  178مركز توزيع.
تمتلك الش��ركة أس��طولاً من الس��يارات يعد الركيزة األساس��ية لنقل وتوصيل األس��طوانات ملراكز
التوزيع وكذلك خدمة توصيل األس��طوانات للمن��ازل (الديليفرى) والتى تتم عن طريق االتصال بالرقم
املختصر  .19429كما يتم الحفاظ على أس��طول النقل الخاص بالشركة من خالل الصيانة الدورية
فى الورش املركزية بالشركة.
تتوىل بوتاجاس��كو أعمال اإلدارة والتشغيل ملصنع سوهاج والذى يعمل بنظام املشاركة بني شركتى
برتوجاس وبوتاجاس��كو وتبلغ الطاقة اإلنتاجية للمصنع  75ألف أس��طوانة مكافئ (منزىل وتجارى)
يومي�� ًا لتلبي��ة احتياج��ات املواطن�ين بمحافظ��ة س��وهاج وش��مال محافظة قن��ا .كم��ا أن للمصنع بعد
اسرتاتيجى يتمثل فى تأمني كافة احتياجات منطقة جنوب الصعيد حال وجود أى أزمات.
توىل الشركة اهتمام ًا خاص ًا بقطاع السالمة والصحة املهنية فى الشركة حيث يتم تدريب العاملني
عل��ى مجابهة مخاط��ر الغاز وعمل تدريب��ات محاكاة متنوعة باملواقع ش��هريًا .كما يت��م دائما تحديث
خطط الطوارئ والسجالت البيئية لكافة املواقع.
تتفه��م ش��ركة بوتاجاس��كو تمامً��ا الربنامج الطم��وح ال��ذى تنتهجه الدول��ة لزيادة مع��دالت توصيل
الغاز الطبيعى للمنازل ولذا أضافت نش��اطات أخرى إىل جانب النش��اط الرئيسى للشركة وأهم تلك
األنشطة هو أعمال مد وتوصيل الغاز الطبيعى والخدمات املتعلقة بها .حيث تم تنفيذ أعمال تركيبات
الغاز الطبيعى ألكثر من  16ألف عميل بمحافظات القاهرة الكربى والشرقية وسوهاج وجارى التوسع
فى أعمال الغاز بقوة فى مختلف املحافظات.

المركز الرئيسى  3 :ش أنور المفتى  -متفرع من شارع عباس العقاد  -مدينة نصر  -القاهرة .

تليفون  22603471 - 22603469 - 22603467 :فاكس 22603292 :
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تعتبر ش��ـركة تـاون جاس الـش��ركـة الـرائـدة فـى أعمال توصيل الغاز الطبيعى لكافة العمالء مس��تخدمى الغاز حيث تجاوز عدد عمالئها
بنهاية ش��هر س��بتمبر لعام  2020حوالى ( 2ر ) 4مليون عميل ( منزلى – تجارى – صناعى  -محطات تموين س��يارات  -محطات كهرباء )
بكافـة مناطـق الـتزام الشركة بمحافظات ( القاهرة – الجيزة  -األسكندرية – بورسعيد– اإلسماعيلية ) .
وتتمثل أهم أنش��طة الش��ركة فى تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة مكونات الش��بكة فى مختلف المواقع بمناطق التزام الشركة  ،وتنفيذ كافة
أعمال التوصيالت ( خارجية  /داخلية ) الالزمة لتوصيل الغاز الطبيعى لكافة العمالء باإلضافة إلى تجميع وتركيب وتشغيل محطات تخفيض
الضغ��ط وأضاف��ة الرائحة وتصميم وتنفيذ وتش��غيل أنظمة المراقبة والتحك��م والقياس وكذلك أنظمة الحماي��ة الكاثودية لخطوط الصلب
وتنفيذ أعمال الثقب على الساخن وتصميم وتنفيذ وتشغيل أنظمة الخاليا الشمسية .
أهم المشروعات واإلنـجازات التى تحققت عام 2020
• االنتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لحوالى  155ألف وحدة س��كنية خالل الفترة ( يناير – س��بتمبر  ) 2020فى كافة مناطق أمتياز الش��ركة
س��ـواء بمناطـق جديـدة يدخـلها الغاز ألول مرة مثل (مناطق امتداد  15مايو ،
مما أدى إلى توفير ما يقرب من  4مليون أس��طوانة بوتاجاز
ً
األباجية  ،عزبة خير الله بمحافظة القاهرة  ،أبوالنمرس والبدرشين بمحافظة الجيزة) أو استكمال أعمال التوصيل لمناطق سبق إمدادها بالغاز
مثل ( مناطق القاهرة الجديدة والهرم وشبرا ومدينة نصر والعباسية والعمرانية ) .
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• تطبيقا ً لسياس��ة قطاع البترول لتركيب العدادات مس��بقة الدفع
للعم�لاء قامت الش��ركة بتركي��ب حوال��ى  1000ع��داد بكل من
مناطق القاهرة الجديدة ونفيش��ة باألس��ماعيلية وجارى التوس��ع
فى استخدام العدادات مسبقة الدفع فى كافة مناطق الشركة .
• تنفيذ البنية األساسية لشبكات الغاز الطبيعى حيث تم تنفيذ ما
يقرب م��ن  353كم خطوط صلب وبولى إيثيلين رئيس��ية بأقطار
مختلفة وذلك فى كافة مناطق امتياز الشركة .
• إج��راء المعاينات وإعداد المقايس��ات الالزمة وبدء توصيل الغاز
الطبيع��ى لـ  26قري��ة وكمبوند بالقاهرة الجدي��دة  ،هذا باإلضافة
إل��ى توصيل الغ��از الطبيعى لبعض الن��وادى والفنادق مثل نادى
إنبى الرياضى والقاهرة الرياضى وفندق موفنبنيك .
• فى إطار التعاون المشترك بين شركات قطاع البترول التى تعمل
فى مجال تحويل وإمداد السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فقد تم
تش��غيل وتدفيع الغ��از لـ  4محطات تموين س��يارات جديدة ليصل
إجمالى عدد المحطات التى تم تش��غيلها حتى اآلن  90محطة
تموين سيارات بكافة مناطق امتياز الشركة .
• تلبى الش��ركة كاف��ة احتياج��ات القطاعات المس��تهلكة للغاز
الطبيع��ى بمناط��ق األمتي��از وق��د بل��غ إجمال��ى اس��تهالك الغاز
الطبيع��ى  4227ملي��ون مت��ر مكعب خ�لال الفت��رة موزعة على
القطاعات المختلفة .
• التنسيق مع وزارة الدفاع والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإدارة
المهندس��ين العس��كريين وهيئة مترو األنفاق ووزارة اآلثار والجهات
المختلف��ة للدولة لتأمين خط��وط الغاز المتعارضة مع مش��روعات
تطوير الطرق القومية وإنشاء الكبارى ومن أمثلة هذه المشروعات :
 مش��روع تطوي��ر مصر الجدي��دة وتنفيذ مح��اور ب��دءا ً من مصرالجدي��دة وحتى طريق ش��برا بنها الحر وتعدي��ل خطوط الصلب
المتعارضة مع هذه المحاور.
 مش��روع إنش��اء كوبرى الطريق األوس��طى وتعدي��ل خط الغازبمسار ال يتعارض مع مسار المشروع .
 مش��روع تطوير البر الشرقى وإنشاء ممش��ى أهل مصر وتأمينخطوط الغاز الطبيعى المارة بمسار المشروع .
 مش��روع محور متحف الحضارة بمصر القديمة والتنسيق لتأمينخطوط الغاز الطبيعى بمساره .

• توصيل الغاز الطبيعى لـ  722عميالً تجاريا ً و  172مخبزا ً  ،كما تم
القي��ام بإجراء المعاينات والمقايس��ات الالزمة والبدء فى توصيل
الغاز الطبيعى لـ  27مبنى إداريا ً وخدميا ً وتعليميا ً .
• تنفي��ذ  42عملي��ة ثق��ب على الس��اخن لتغذية العم�لاء بالغاز
الطبيعى ولصالح بعض الش��ركات الش��قيقة مثل مش��روع النافتا
بشركة أسيوط لتكرير البترول وشركة النصر للبترول بالسويس .
المحطات
تم تشغيل وتدفيع الغاز الطبيعى لمحطة كهرباء التبين الجديدة،
وكذلك لمحطة س��وميد بالعين السخنة كما تم التعاقد والحصول
عل��ى أوامر اإلس��ناد لتجمي��ع وتصني��ع محطة تخفي��ض الضغط
الخاص��ة بمحطة كهرب��اء النوبارية لصالح ش��ركات ناتجاس كما
يق��وم المختصون بالش��ركة بمراقبة وتش��غيل جمي��ع المحطات
والمنظم��ات المدرجة على نظام المراقب��ة والتحكم على مدار
 24س��اعة والتعامل الفورى مع جميع المواقف الطارئة التى يتم
رصدها .
مجال الشئون الفنية
تم القيام بكافة أعمال المسح الميدانى و الرفع المساحى وأعمال
التصميم ورسم الخرائط التسجيلية للقطاعات المنزلية المختلفة
والكمبون��دات واألعمال الصناعية والتجارية المطلوب تدفيع الغاز
الطبيع��ى له��ا وذلك من خ�لال برام��ج هندس��ية متخصصة كما
يتم إعداد دراس��ات الج��دوى الفنية واالقتصادي��ة للمناطق التى
يت��م تمويلها من صن��دوق البن��ك الدولى والمفوضية الفرنس��ية
والصندوق الكويتى .
تعد ش��ركة ت��اون جاس م��ن أوائل وش��ركات قطاع البت��رول التى
تعم��ل ف��ى مج��ال توزيع الغ��از الطبيع��ى وتطب��ق ERP System
فى  7أنش��طة رئيس��ية بهدف االس��تغالل األمثل للموارد المتاحة
مما يس��هم فى ربط معلومات وبيانات األعم��ال داخل اإلدارات
المختلفة واس��تكمال ال��دورة المس��تندية إلكتروني��ا ً للقضاء على
الروتين ورفع معدالت األداء وسرعة اتخاذ القرار .
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تأسس��ت ش��ركة النيل لتس��ويق البرتول ع��ام  2005بهدف
تس��ويق وتوف�ير املنتج��ات البرتولي��ة والزي��وت املعدني��ة
والش��حوم ووق��ود تموي��ن الطائ��رات والف��ن واملنتج��ات
الكيماوي��ة م��ن خ�لال منظوم��ة عم��ل للوف��اء بأحتياج��ات
محافظ��ات جنوب ال��وادى  ،والعم��ل على األرتقاء بمس��توى
الخدمات املقدمة لكافة العمالء

املهني���ة فى جمي���ع مواقعها م���ن من�ش�آت وحمطات وكذل���ك امل�ستودع

ل�ضمان �سالمة العاملني والآالت ومعدات الإنتاج .

شمــــــس الجنـــــوب

•

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ف���ى ظل م���ا ي�ش���هده قط���اع البرتول م���ن م�س���اندة قوية م���ن القيادة

و�إن كن���ا نتحدث عن اال�ستثمار وجذب عم�ل�اء فالتطور التكنولوجى له

املعدنية  ،والتى ا�ستثمرت ذلك فى �إحداث طفرة ا�ستثمارية فى خمتلف

ال�رشك���ة الآن بجاهزي���ة م�ؤمن���ة وحمدثة لنظام معلوم���ات يغطى كافة

ال�سيا�سية والتى �ساهمت بقوة فى تعزيز جمهودات وزارة البرتول والرثوة
املج���االت  .وتقوم ال�رشكة النيل لت�س���ويق البرتول ب�أداء ر�س���التها كجزء

ال يتج���ز أ� م���ن ه���ذه املنظوم���ة للم�س���اهمة ف���ى توف�ي�ر كاف���ة املنتجات
البرتولية ب�سهولة وي�رس .

•

وفى ظل ما ي�شهده العامل من ظاهرة تف�شى فريو�س كورونا امل�ستجد

قام���ت ال�رشك���ة ببال���غ احلر�ص ووف���ق الر�ؤية اجلدي���دة باالهتم���ام الكامل
بال�سالمة وال�صحة املهنية واملحافظة على �سالمة و�صحة العاملني .

لذلك اتخذت العدي���د من الإجراءات الوقائية للحد والوقاية من تف�شى

الفريو�س من خالل تطبيق جمموعة من الإجراءات واالحتياطات الوقائية
وال�صحي���ة ال�رضورية به���دف ت�أمني بيئة عمل �آمن���ة خالية من املخاطر،

حي���ث مت ت�شكي���ل جلنة داخلي���ة التخاذ الإج���راءات الالزم���ة بهدف ر�صد
�أى ح���االت م�صابة بالفريو����س ومتابعتها  ،بالإ�ضافة �إل���ى عقد جل�سات
توعي���ة فى جميع فروع ال�رشكة  ،والت�شديد عل���ى تطبيق الإجراءات فى

كافة املواقع ل�ضمان ح�سن �سري العمل .

هذا بخالف ما تقوم به ال�رشكة من �إجراءات خا�صة بال�سالمة وال�صحة
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بال���غ الأث���ر فى التحديث الدائ���م ومواكبة كل ما هو جدي���د لذلك تعمل
�أن�شطتها با�ستخدام �أحدث الأنظمة العاملية . SAP

وتع���د �رشكتن���ا من �أوائ���ل ال�رشكات ف���ى تطبيق وتفعيل ه���ذه املنظومة
والت���ى ب���د�أت ف���ى �أول �أغ�سط����س  2020والعم���ل بنظ���ام ( )ERPاخلا����ص
بتخطي���ط املوارد لدع���م متخذى الق���رارات وجتهيز البيان���ات  ،مع متكني

العامل�ي�ن م���ن تنفيذ كاف���ة �أعماله���م الكرتوني���ا ً ب�رسعة ودق���ة وحتويل

البيانات �إلى معلومات ت�ساعد فى اتخاذ القرار وحتكم �أعمال الرقابة .

السوق الداخلى

•

قام���ت ال�رشك���ة بتوف�ي�ر كاف���ة املنتج���ات البرتولية فى جن���وب الوادى

عل���ى مدار ال�ساعة و�ساهم م�ستودع جحدم اململوك لل�رشكة فى ذلك.

بالإ�ضافة �إلى افتتاح عدد من حمطات خدمة متوين ال�سيارات خالل هذه
الف�ت�رة والت���ى مت �إ�ضافته���ا �إلى �إجمال���ى حمطات ال�رشك���ة  ،هذا بخالف

االنتهاء م���ن املراحل الإن�شائيه لبع�ض املحطات الت���ى �ستن�ضم قريبا ً .
م���ع مراعاة احلر�ص الدائم على العمل وف���ق تخطيط علمى وعملى عند

�إن�شاء حمطات خدمة ومتوين ال�سيارات وتوزيعها ب�شكل �أمثل لتحقيق
كفاءة �أف�ضل فى توفري املنتجات بجنوب الوادى .

•

وف���ى ه���ذا ال�سياق قام���ت ال�رشكة بج���ذب العديد م���ن العمالء اجلدد

لتحقي���ق الأهداف املرجوة من خالل منظومة عمل متكاملة  ،فال�رشكة

ت�سري ب���ر�ؤى وا�ضحة وخطة مرنة تعرب عن الأه���داف املتمثلة فى مكامن
القوة واملقومات التى تتمتع بها من موارد ب�رشية وبيئة منا�سبة  ،وت�ضع

على عاتقها م�سئولية ا�ستكمال ما يتم تنفيذه من م�رشوعات خدمية
وتنموية فى توقيتاتها املقررة .

و�إع���داد الن���دوات للمهند�س�ي�ن والفني�ي�ن م���ن �أج���ل التعري���ف مبنتجات

ال�رشكة والت�شغيل املثالى لها فى املعدات .

الموارد البشرية

�أول���ت ال�رشكة بالغ االهتمام بتنمية ال�ث�روة الب�رشية ومتكينها من �أدوات
وو�سائ���ل العلم النظرى والتطبيق العملى وتهدف من وراء ذلك �إلى رفع

الكفاءة الإنتاجية ومتيز الرثوة الب�رشية لل�رشكة من خالل اال�ستمرار فى
رفع كفاءة العاملني من خالل التدريب على �أحدث التقنيات لإك�سابهم

الق���درة على التعامل م���ع كل ما هو جديد والعمل عل���ى تو�سيع مدارك

تموين الطائرات

تق���وم ال�رشك���ة بتقدمي خدم���ة متوي���ن الطائرات ف���ى مط���ارات ( �أ�سيوط
– �سوه���اج – العلم�ي�ن ) عل���ى �أعل���ى م�ستوى م���ن الكف���اءة واالن�ضباط

الفرد وتطوير مهاراته .وذلك نابع من �إميان قيادات ال�رشكة بدعم ال�شباب
ليكونوا م�ؤهلني لتحمل امل�سئولية فى امل�ستقبل .

وال�رسعة حت���ت �إ�رشاف �رشكة �شل العاملية للط�ي�ران  .وح�صلت ال�رشكة
على �إجازة مزاولة الن�شاط من �سلطة الطريان املدنى .

•

قامت ال�رشكة ب�رشاء وحدتى متوين طائرات بالوقود ( )BOWSERمتثل

•

التعاق���د عل���ى قطعة �أر����ض فى مط���ار �أ�سيوط وج���ارى �إن�شاء حمطة

قمة التكنولوجيا احلديثة فى جمال متوين الطائرات بالوقود .

تزويد الطائرات بالوقود طبقا ً لال�شرتاطات القيا�سية العاملية .

وتهت���م ال�رشك���ة دوم���ا ً بتدري���ب وت�أهي���ل العامل�ي�ن مبجال خدم���ة متوين

الطائرات لتحقيق �أعلى م�ستويات اخلدمة واجلودة .

الزيوت المعدنية والشحوم

تب���ذل ال�رشك���ة جه���ودا ً كبرية فى جم���ال �إنت���اج وت�سويق جمي���ع الزيوت

املعدني���ة وال�شح���وم التجارية ب�أ�سع���ار تناف�سية  ،كم���ا حتر�ص ال�رشكة
عل���ى التوا�ص���ل الدائم مع العمالء من خالل تق���دمي اال�ست�شارات الفنية
المركز الرئي�سى  :المركز التجارى بجامعة �أ�سيوط.

تليفون088 /2375316-17 :

مكتب بريد �أ�سيوط الجديد  -كود 711111

فاكـ�س088/2375319 :
�ص .ب 109 :

مقر القاهرة  6 :د تق�سيم الال�سلكى  -المعادى الجديدة -القاهرة .

تليفون 02/25178893 - 94 - 95 :

مكتب بريد المعادى الجديدة  -كود 11742 :

فاكـ�س02/25178892 :
�ص.ب 41 :
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اس��تمراراً ملسرية نجاح قطاع البرتول املصرى واصلت شركة غاز األقاليم تحقيق أهدافه ا ومواجهة
التحديات الكبرية التى ش��هدها نش��اط توصيل الغاز الطبيعى خالل عام  2020والذى بموجبه تم
تكليف ش��ركة غاز األقاليم باملساهمة فى املشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى إىل 2ر 1مليون
ل كمقاول
عمي��ل حي��ث قامت الش��ركة بتوصي��ل الغ��از إىل  110أل��ف عميل  ،بخ�لاف  12ألف عمي�� 
لشركة «تاون جاس» ليصبح اإلجماىل  122ألف عميل.

أهم نتائج األعمال عام 2020

•
•
• بلغ عدد الأجهزة التى مت حتويلها للعمل بالغاز الطبيعى � 90ألف جهاز.
• بلغ عدد العمالء املحولني مبناطق عمل ال�رشكة  72675عميل حمول حتى �أكتوبر  2020بالإ�ضافة �إلى  7198عميل حل�ساب �رشكة تاون جا�س لي�صبح م�ساهمة
�إن�شاء �شبكات توزيع الغاز ب�إجمالى � 477ألف مرت لنحو � 86ألف عميل.

�أعمال الرتكيبات اخلارجية والداخلية للوحدات ال�سكنية ب�إجمالى 3ر 1مليون مرت لـ� 74ألف عميل.

ال�رشكة فى اخلطة بـنحو  79873عميل.

•
•

بلغ عدد العمالء املحولني بالغاز مبناطق ال�رشكة  570127عميل.

و�إميان���اً م���ن ال�رشك���ة ب�أهمية رفع الأعباء عن كاه���ل املواطنني والدور الذى تقوم به فى حتقيق خطةالدولة الطموحة،مت الب���دء فى تو�صيل الغاز الطبيعى للقرى
الأك�ث�ر احتياج���ا ً مبراكز (احللة  /ال�شعران���ى /جزيرة مطرية /جراجو�س مبدينة قو�ص) ب�إجمالى  5848عميل حمول  ،وعزب���ة حامد والبيا�ضية مبحافظة قنا لـ 1309

عميل حمول وكذلك قرية بنهو بطهطا لـ  509عميلوتتم حاليا ً �أعمال الرفع امل�ساحى لباقى القرى مبحافظات ال�صعيد متهيدا ً لتو�صيل الغاز الطبيعى لها.

•
•

مت تو�صيل الغاز الطبيعى لأول مرة ملراكز ( كفر �صقر منيا القمح) مبحافظة ال�رشقية بالإ�ضافة لقرية (بنهو)مبحافظة �سوهاج وقرية (عزبة حامد) مبحافظة قنا .
حر�صا ً على حت�سني �أداء ال�سالمة وال�صحة املهنية وحماية البيئة وجودة الأعمال فقد �إ�ستطاعت ال�رشكة احل�صول على �شهادات اجلودة وال�سالمة وال�صحة

•

قام���ت ال�رشك���ة بالتوا�ص���ل املبا�رش مع وزارة البرتول للرد مبا��ش�رةً من خالل املوقع االلكرتونى اخلا�ص بال�شكاوى احلكومية حي���ث مت تدريب فريق العمل بال�رشكة

•

ة ن�شاط الأعم���ال املدنية املتكاملة وت�صميم وتنفيذ �شبكات احلريق ومياه ال�رصف ال�صحى
نظ���راً لتو�س���ع ن�شاط ال�رشكة و�إمياناً ب�أهمية تنمية املوارد مت �إ�ضاف 

•

تقوم ال�رشكة حاليا ً بالتن�سيق مع حمافظتى �سوهاج وقنا وهيئة التنمية ال�صناعية بالتمهيد لتوقيع بروتوكول لتو�صيل الغاز الطبيعى للمناطق ال�صناعية

املهنية طبقا لأحدث الإ�صدارات ملوا�صفات .)ISO 9001:2015- ISO 45001:2018 - ISO 14001:2015( -:

من خالل ور�ش عمل بالتعاون مع مركز املعلومات بوزارة البرتول ومنذ ذلكالوقت حتى تاريخه قامت ال�رشكة بتحقيق ن�سبة �إجناز  %100فى حل �شكاوى العمالء.

ومت تعديلها ب�صحيفة اال�ستثمار وت�سجيلها بال�سجل التجارى.

بغرب طهطا وغرب جرجا مبحافظة �سوهاج ومركز قفط مبحافظة قنا ب�إجمالى ا�ستثمارات متوقعة حوالى 500مليون جنيه لل�شبكة اخلارجية فقط.

•

نظراً لتو�سع ال�رشكة مبدينة العلمني اجلديدة با�ستثمارات متوقعة  3مليار جنيه بعد �أن مت توقيع بروتوكول مرحلة �أولى بقيمة  450مليون جنيه وما يلزمه من
�ضخ ا�ستثمارات جديدة  ،حيث قامت ال�رشكة بزيادة ر�أ�س املال املرخ�ص به لي�صبح  150مليون جنيه بدال ً من  75مليون جنيه ر�أ�س املال املدفوع وقد وافق جمل�س

الإدارة وامل�ساهمون وجارى حت�صيل ن�سبةالزيادة من امل�ساهمني.

وإيماناً بأهمية العنصر البشرى فى تنفيذ التوجه اإلسرتاتيجى  ،قامت ريجاس بتوفري العديد من الفرص التدريبية للعاملني للتعرف على أحدث التقنيات
الفنية فى مجال الغاز الطبيعى وتطوير أساليب األداء لتحقيق أعلى معدالت إنتاجية وتقديم الخدمة املميزة لعمالء الشركة خاصة فيما يتعلق بمجال
السالمة والصحة املهنية وحماية البيئة والتى توليها الشركة أهمية خاصة

الفرع الرئي�سى � 24:ش �أحمد �أبو العال املنطقة الثامنة  -مدينة ن�رص

تليفون 22873360 -22749703 - 01066635352 :

فاك�س 22727689 :

يش��كل عام  2020نقطة تحول هامة
فى مس��يرة ش��ركة غ��از القاهرة على
كاف��ة األصع��دة التش��غيلية والتس��ويقية
واإلداري��ة  ،حي��ث تمكنت خ�لال الربع الثالث
من العام  2020من تحقيق دورها فى خطة
الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
( إيجاس) بنس��بة  ٪138وبنس��بة تطور ٪30
ويعد هذا الرقم أعلى معدل منذ سنوات .
وعل��ى الرغ��م م��ن الصعوب��ات الت��ى
شهدتها ش��ركة غاز القاهرة جراء تفشى
جائح��ة كورونا خالل الع��ام  ، 2020إال أنها
اس��تطاعت تج��اوز غالبية العقب��ات التى
أفرزته��ا الجائحة خالل األش��هر األولى من
عم��ر األزم��ة وتحويلها إلى نق��اط مضيئة
وف��رص واع��دة للنجاح  ،حي��ث تمكنت من
وض��ع خط��ة عم��ل اس��تثنائية تس��تهدف
إيجاد حلول فورية وس��ريعة للحفاظ على
معدالت األداء ورفع الكفاءة التشغيلية .
وبالنسبة لمعدالت التنفيذ تمكنت الشركة
حتى نهاي��ة الربع الثالث من العام الجارى
م��ن تنفيذ حوالى  494كم ش��بكات بزيادة
قدرها  39كم وبنس��بة تنفي��ذ بلغت ٪108
عن المس��تهدف  ،باإلضاف��ة إلى ما يقرب

من  66ألف عميل تركيبات متكامل  ،بزيادة
نسبتها  ٪107عن المخطط .
كم��ا تمكنت الش��ركة من تزوي��د ما يقرب
من  53ألف عمي��ل بخدمة الغاز الطبيعى
بمناط��ق امتيازها  ،فضالً ع��ن تدفيع الغاز
ألول م��رة لق��رى ( اإلحس��انية وكفور نجم
وسلمنت وأنش��اص الرمل  ،منشأة السالم،
كفر إبراش).
كم��ا انتهت الش��ركة من تنفي��ذ التركيبات
الداخلي��ة  ،والش��بكات األرضي��ة لمش��روع
محط��ة ج��اس ك��ول بالعاصم��ة اإلداري��ة
الجدي��دة  ،وهى واحدة م��ن أكبر محطات
التبريد فى الشرق األوسط .
وبالتوازى مع ما س��بق تمكنت الشركة من
االنتهاء من تنفيذ البنية األساس��ية لخطوط
التغذية الرئيس��ية والفرعي��ة الالزمة إلمداد
الح��ى الحكوم��ى والمال��ى بالعاصم��ة
اإلداري��ة بخدم��ة الغ��از الطبيع��ى  ،وربط
المبان��ى وال��وزارات والمنش��آت الملحق��ة
بالخطوط الرئيسية  ،فضالً عن إسناد أعمال
التركيب��ات الداخلي��ة والخارجي��ة بالح��ى
الحكومى  ،وهو ما يؤكد ثقة متخذى القرار
فى قدرات شركة غاز القاهرة المتنامية .

نج��اح آخ��ر يض��اف إل��ى نجاح��ات
ش��ركة غاز القاهرة ف��ى هذا الظرف
االستثنائى وسط اإلجراءات االحترازية
والوقائي��ة  ،وه��و ب��دء التجهي��زات
األولية فى مش��روع مد شبكات الغاز
الطبيع��ى داخ��ل دول��ة اإلم��ارات ،
وإمداد منطقة الراحة بإمارة أبوظبى
بخدمة الغاز الطبيعى .
وتواصل ش��ركة غ��از القاه��رة للعام
الثانى عش��ر على التوال��ى نجاحها
فى تعزيز مركزه��ا المالى وتحقيق
مؤش��رات أداء جي��دة ونتائ��ج أعمال
طيبة.

الشركة المصرية للخدمات الفنية
وصيانة األجهزة

19994
منظومة متكاملة لخدمة عمالء الغاز الطبيعى
تقوم ال�رشكة امل�رصية للخدمات الفنية و�صيانة الأجهزة (�صيانكو)

الفيوم ,منهم  64بيتا ً زراعيا ً بالنظام الأ�سبانى و 114بيتا ً زراعيا ً بالنظام

لأجه���زة العم�ل�اء التى تعمل بالغ���از الطبيعى وغ���از البوتاجاز وي�أتى

فى هذا ال�ش�أن.

امل�رصى وذل���ك مبوجب الإ�سناد ال�صادر ل�رشك���ة �صيانكو من �رشكة �إنبى

ب���دور ه���ام ف���ى املجتم���ع امل��ص�رى بتقدميها خدم���ة املتابع���ة الدورية

ذل���ك تطبيق���ا ً ل�سيا�س���ة قط���اع الب�ت�رول التى ته���دف لتعزي���ز الأمن

ً
عمي�ل�ا والرتكيب���ات
مت تنفي���ذ �أعم���ال الرتكيب���ات الداخلي���ة لـ���ـ 2351
ً
ً
عمي�ل�ا ومت م���ن
عمي�ل�ا و�أعم���ال التحوي�ل�ات لـ���ـ 4274
اخلارجي���ة لـ���ـ 7780

وال�سالمة فى �شتى جماالت �صناعة البرتول والغاز .

خالله���ا حتوي���ل  5588جه���ازا ً ليعمل بالغ���از الطبيعى وذل���ك بالإ�ضافة

أهم نتائج األعمال خالل الفترة يناير  -أغسطس 2020

لتنفيذ �أعمال تركيـبات املداخن حلوالى  1198عميل مبختلف حمافظات

مت تنفي���ذ 9ر 5مليون زيارة متابعة دورية لأجهزة عمالء الغاز الطبيعى

اجلمهوري���ة وذلك �ضم���ن �أن�شطة خدم���ة العمالء وامل�رشوع���ات اخلا�صة

ومت خاللها الك�شف على ما يقرب من 4ر 9مليون جهاز بالإ�ضافة لتنفيذ

مبناطق عمل ال�رشكة وال�رشكات ال�شقيقة.

� 420أل���ف زي���ارة متابع���ة دورية لأجه���زة عمالء غ���از البوتاج���از مت خاللها

الك�شف على حوالى � 672ألف جهاز.

مت حترير عقود �إدخال الغاز الطبيعى للمنازل مع العمالء اجلدد حلوالى
 17502عميال ً مبختلف حمافظات اجلمهورية وذلك مبناطق عمل ال�رشكة

مت مراجع���ة وا�ست�ل�ام �أعم���ال تنفي���ذ الرتكيب���ات ل���ـ � 13رشك���ة قائمة

وال�رشكات ال�شقيقة.

بتو�صي���ل الغ���از الطبيعى للمن���ازل واملن�ش����آت التجارية به���دف تقليل

املخاط���ر ورفـــع كفـاءة العمـل وا�ستـثمار الوقـت مبواقـع عمل الرتكيبــات

مت تنفي���ذ �أعمال الرفع امل�ساح���ى والر�سم الهنـد�سى وامل�سح امليدانى
ً
عمي�ل�ا بـ���ـ  11قطاع���ا ً ل�صـالح
ونظ���م املعلوم���ات اجلغرافي���ة لـ���ـ 25216

ل���ـ 8ر� 626أل���ف عمي���ل ل�صالح �رشكت���ى �إيجا�س وجنـوب ال���وادى امل�رصية

القاب�ضة للبرتول.

�رشك���ة غاز القاهرة مبناطق ههيا ودي���رب جنم مبحافظة ال�رشقية و�رشكة
بوتاجا�سك���و مبنطقة كفر اجلبل مبحافظة اجليزة  ,بالإ�ضافة الى �أعمال

مت ا�سناد �أعمال ت�شغيل حمطات متوين ال�سيارات بالطاقة ال�شم�سية

الرفع امل�ساحى التى متت ل�صالح �رشكة غاز القاهرة مبناطق الإبراهيمية

بنظ���ام ( )ON GRIDلـ���ـ  11حمط���ة ل�رشكة م�رص للب�ت�رول  ,كما انتهت

وبلبي�س مبحافظة ال�رشقية ب�إجمالى م�ساحة 13ر 2كم.2

ال�شــركة من �إجراء املعاين���ات و�إعـداد الدرا�سات الفنــية واملاليـة الالزمـة

لــ  23حمطة متوين �سيارات خمطط �إ�سنادهم من �رشكة التعاون للبرتول,

مت تنفيذ حوالى 5ر� 164ألف �أمر �شغل ل�صيانة و�إ�صالح الأجهزة التى

كم���ا تقدمت ال�رشك���ة بعر�ضها الفن���ى واملالى فى املناق�ص���ة املحدودة

تعمل بالغاز الطبيعى والبوتاجاز والكهرباء.

لت�شغيل  3حمطات بالطاقة ال�شم�سية ل�صالح �رشكة غازتك.

مت ت�صني���ع وتوري���د حوال���ى 3ر� 11أل���ف مدخن���ة لل�رشك���ة وال��ش�ركات

مت الب���دء ف���ى تنفي���ذ الأعم���ال الإن�شائي���ة ل���ـ  178بيتا ً زراعي���ا ً ل�صالح

ال�شقيق���ة بالقط���اع وذل���ك من خ�ل�ال مرك���ز ت�صنـي���ع املداخـ���ن التـابـع

الهيئة الهند�سية للقوات امل�سلحة امل�رصية مبنطقة الالهون مبحافظة
العنوان  4 :بلوك  23املنطقة التا�سعة  -مدينة ن�رص �أمام �سوق ال�سيارات

لل�رشكـة مبنـطقة الباجور مبحافظة املنوفية.
تليفون 24700229 - 24711663 :

Email : sianco@siancoeg.com

فاك�س 24709001 :

www.siancoeg.com

رقم بريدى 11511 :
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:

.
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www.emceg.com
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تحتل الشركة املتحدة ملشتقات الغاز منذ تأسيسها فى السابع من يوليه  2002مكانة متميزة بني شركات
قطاع البرتول نتيجة للدعم الدائم من وزارة البرتول والثروة املعدنية والش��ركة القابضة للغازات الطبيعية و كذلك
الهيئ��ة املصري��ة العام��ة الب�ترول فى توف�ير كافة مصادر غ��ازات التغذي��ة املمكنة وتذلي��ل جميع الصع��اب من أجل قيام الش��ركة
باألهداف املرجوة بتلبية احتياجات السوق املحلى من املشتقات البرتولية ودعم االقتصاد الوطنى وتوفري النقد األجنبى .

أهم نتـائج األعـمال

ال�سالمة بالتعاون مع �إدارة ال�رشكة وقيادتها باالجتماع يوميا ً ملواجهة

ا�س���تعر�ض رئي�س جمل�س الإدارة والع�ض���و املنتدب نتائج �أعمال ال�رشكة

اجلائح���ة واحل���د م���ن انت�شاره���ا وتول���ت الإدارة الطبية و�ض���ع جمموعة

الربوبان وحتقيق �صافى ربح 8ر 1مليون دوالر .

الإلكرتونية امل�ستمرة وتوفري مهمات الوقاية جلميع العاملني.

للن�ص���ف الأول من عام  2020والت���ى تتلخ�ص فى حتقيق توازن فى �إنتاج

م���ن الربوتوك���والت واخلط���ط ف���ى ه���ذا ال�ش����أن ،بالإ�ضافة �إل���ى التوعية

• قام���ت �إدارة ال�سالم���ة ب�إج���راء جترب���ة ط���وارئ وهمي���ة عل���ى م�ست���وى

ال�رشك���ة مببن���ى القاه���رة وت�سهيالت بور�سعي���د ودمي���اط ملواجهة وباء

اإلنتاج

• بلغ �إنتاج الربوبان � 61ألف طن.

 Covid-19حي���ث قامت على فر�ضية ظه���ور حالة م�ؤكدة داخل امل�صنع

• بلغ �إنتاج البوتاجاز 6ر� 48ألف طن .

وفر�ض �إجراءات احلجر ال�صحى  ،و�أظهرت التجربة جمموعة من الدرو�س

• بلغ �إنتاج املتكثفات 7ر� 45ألف طن .

امل�ستفادة والإجراءات الت�صحيحية التى انعك�س ت�أثريها الإيجابى عند

• بل���غ �إجمال���ى �إنتاج امل�شتق���ات 71ر 8مليون طن منذ ب���دء الإنتاج عام

حدوث احلجر داخل امل�صنع فى �شهر يونيه .

• ا�ستقبلت ت�سهيالت ال�رشكة بدمياط � 4شحنات من الربوبان امل�سال

املركب���ات و�أداء ال�سائقني  ،حي���ث يتم مطابق���ة �أداء ال�سائقني احلاليني

 2005حوالى1ر 98مليون برميل .

والذى يت���م ا�سترياده ل�صال���ح ال�رشكة امل�رصية لإنت���اج البولى بروبيلني
وقد بلغ �إجمالى هذه ال�شحنات 5ر� 46ألف طن مت تدفيعها بالكامل �إلى

م�صنع ال�رشكة امل�رصية ببور�سعيد.

الجودة والسالمة والصحة المهنية وحماية البيئة

• مت حتديث نظام �إدارة ال�سالمة طبقا ً ملتطلبات .ISO 45001/2018

• �شه���د الن�ص���ف الأول م���ن  2020ظه���ور وب���اء  Covid-19وقام���ت �إدارة

• قامت ال�رشكة ب��ش�راء �أجهزة جديدة ل�ضمان املراقبة الدقيقة جلميع

مع متطلبات ال�رشكة ،وتقوم ال�رشكة ب�رصف جوائز حتفيزية لل�سائقني
املتميزي���ن من خ�ل�ال التقارير ال�شهرية لتحفيزه���م على اال�ستمرار فى
الأداء املتميز والآمن طبقا ً ملتطلبات ال�رشكة.

• يت���م متابع���ة ومـراجع���ة احلــ���وادث الــنا�شئ���ة عن �ســالم���ة العمليات
والقيــ���ام بتحــليله���ا وا�سـتنتاج الدرو����س امل�ستــفادة لتــف���ادى تكرارها

وذل���ك م���ن خ�ل�ال متــابع���ة م�ؤ�شـ���رات الأداء والتــحك���م ف���ى املخــاط���ر
النــاجمة عن احلوادث.

Email:info@ugdco.com

 - 138البرتول  -دي�سمرب 2020

Since the establishment of UGDC on July 7th, 2002 it has occupied a prominent position among the Petroleum Sector Companies as a result of the constant support of Ministry of Petroleum and Mineral Resources, EGAS & EGPC in providing all
possible feed gas sources and overcoming all challenges to achieve the anticipated objectives to meet local market needs of
petroleum derivatives & reinforce the national economy by providing foreign currency.

• 2020 witnessed the outbreak of Covid-19 and QHSE

Company activities:
Financial:

Chairman & MD presented the company activities for the
first half of 2020 which are briefed in sustaining propane
production and achieving net profit of $1.8 MM .
Production

• Propane production reached 61 K tons.
• LPG production reached 48.6 K tons.
• Condensates production reached 45.7 K tons.
• Total Derivatives production reached 8.71 million tons, since

start- up till mid of 2019 which equals about 98.1 million BBL.
• UGDC Damietta terminal had received (4) imported propane cargos with total amount of 46.5 K tons, which were
dispatched to EPP facilities at Port Said.
Quality, Occupational Health, Safety and Environment (QHSE)

• QHSE is adopting an Integrated Management System
(IMS) meeting the requirements of international standards
of ISO 9001, OHSAS 18001 and ISO 14001, and in 2020,
UGDC updated Safety Management System according to
the requirements of the new standard ISO 45001/2018.

convened daily with Business Crisis Team (BCT) & Incident Management Team (IMT) to take the precautionary
measurements to contain & face the outbreak, Medical
Department & concerned parties developed guidelines for
emergency response and provided continuous awareness to
UGDC workforce & availed the required PPEs.
• QHSE conducted major emergency exercise that aimed
at evaluating preparedness to Covid-19 outbreak & implementing Health Management & Business Continuity Plans.
The drill-highlighted the gaps & areas of improvements
which was reflected in the effective measures implemented
during UGDC’s quarantine in June 2020.
• UGDC fleet Managment purchased new technical devices
to ensure close monitoring for all UGDC fleet, and driver’s
performance, to ensure the existing drivers performance are
matched with UGDC requirements. A reward and recognition program in implemented to rewared the high performer
drivres to help improve and promote the save driving culture
amoung the drivers in the company.
• Ensure close monitoring of the incidents resulted from
process activities through Process Safety KPIs to guarantee
controlling the hazards and issuing incidents lessons learned.

w w w. u g d c o . c o m
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توا�ص ��ل �شرك ��ة فج ��ر امل�صري ��ة للغاز الطبيعى دورها احليوى فى تعزيز ا�ستخدامات الغاز الطبيعى داخ ��ل اململكة الأردنية الها�شمية من خالل �شبكة الغاز
الطبيع ��ى الت ��ى متتلكه ��ا و ٌت�شغلها بطول  500ك ��م لتزويد حمطات الكهرباء وال�صناع ��ات املختلفة باحتياجاتها من الغاز  ،وترتب ��ط ال�شركة فى هذا الإطار
بالعديد من اتفاقيات التعاون وال�شراكة ومنها التعاون مع �شركة الكهرباء الوطنية الأردنية لت�شجيع القطاع ال�صناعى ال�ستخدام الغاز الطبيعى واتفاقية
تزوي ��د القط ��اع ال�صناع ��ى بالغ ��از املوقعة مع �شرك ��ة الكهرباء الأردني ��ة  ،واتفاقيات تو�صي ��ل وبيع الغاز ل�شركة مناج ��م الفو�سفات بالعقب ��ة وجمموعة نقل
ال�صناعي ��ة لتزوي ��د �شرك ��ة ال�صنوبر للورق ال�صحى بالغاز الطبيعى واتفاقية �شركة فجر الأردني ��ة امل�صرية وال�شركة الفنية خلدمات ت�شغيل خطوط الغاز
للقيام ب�أعمال ت�شغيل و�صيانة خط الغاز الطبيعى بالأردن والت�سهيالت اخلا�صة به داخلياً وخارجياً .

ت�سع ��ى �شرك ��ة فج ��ر امل�صــري ��ة للغـ ��از الطبيع ��ى
للتطوي ��ر والتح�سـيـ ��ن الدائ ��م وتنمي ��ة �أ�صوله ��ا
وممتلكاته ��ا حتقيقاً لأهدافه ��ا ور�ؤيتها امل�ستقبلية ،
وت�ستهدف ر�ؤية �شركة فجر امل�صرية فى هذا الإطار
تطوي ��ر وحتديث البنية التحتي ��ة لنظم تكنولوجيا
املعلوم ��ات واالت�ص ��االت ملواكب ��ة التحدي ��ات و إ�جن ��از
م�شروع التحول الرقم ��ى فى �إطار تطوير وحتديث
قطاع البرتول مبا ينعك�س على حت�سني الأداء .
وق ��د حقق ��ت فج ��ر مع ��دل �إجن ��از كب�ي�ر ف ��ى تطوير
النظ ��م التكنولوجي ��ة واملعلوم ��ات مببناه ��ا الإدارى
خ�ل�ال ع ��ام  2020/2019متث ��ل فى االنتهاء من ال�شبك ��ة الداخلية واخلارجية وتركي ��ب وت�شغيل Data
 Network ، Telephone System ، CCTV System Access Control ، Systemلدخ ��ول
وخ ��روج املوظف�ي�ن  ، Public Address System ،و  ، Audio/Visual systemوتوج ��ت جهوده ��ا
ف ��ى ه ��ذا املج ��ال بالنجاح فى تنفيذ خط ربط ب�ي�ن �شركة �إيجا�س و�شركة فج ��ر امل�صرية للغاز الطبيعى
ع ��ن طـري ��ق  2Mbps L3 VPN Service over local loopوت�شغي ��ل نظ ��ام الأوراكل والربط مع
�شركة �إيجا�س �ضمن م�شروع الربنامج ال�سابع لإن�شاء نظام موحد لتخطيط املوارد بقطاع البرتول .
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قام ��ت �شركة فجر من خ�ل�ال �إدارة ال�سالمة وال�صحة
املهني ��ة باتب ��اع كاف ��ة الإجراءات للحف ��اظ على �سالمة
العامل�ي�ن �سواء باملبن ��ى الإدارى مبدينة ن�صر �أو املبنى
الإدارى اجلدي ��د بالتجم ��ع الأول حيث �أن الأعمال مل
تتوقف نهائياً  ،وقد قام رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو
املنت ��دب املحا�س ��ب حمم ��د ال�شوربجى بتق ��دمي ر�سالة
للعامل�ي�ن ب�ض ��رورة االلتزام بتطبيق كاف ��ة االجراءات
االحرتازي ��ة وطم أ�ن ��ة كاف ��ة العاملني كما حر�صت فجر على تكثيف املتابعات امليدانية ملوقع ال�شرك ��ة اجلديد للتاكيد على االلتزام بتطبيق كافة االجراءات
االحرتازي ��ة التالي ��ة والت ��ى �شمل ��ت خف� ��ض �أعداد العاملني مب ��ا ال ي�ؤثر على طبيعة العم ��ل  ،واحلر�ص على قيا� ��س درجة احلرارة جلمي ��ع املتواجدين عند
دخوله ��م ملق ��ر العم ��ل  ،والتزام جميع العاملني بارتداء الكمامة وااللتزام بالتباع ��د االجتماعى  ،وا�ستبدال �أجهزة الب�صمة للح�ضور واالن�صراف للعاملني
بالكروت املمغنطة  ،وتوفري املطهرات و �أدوات التعقيم فى كافه املكاتب  ،ومت منح كافة العامالت التى ترعى �أطفال حتى  12عام وال�سيدات احلوامل و�أي�ضاً
العامل�ي�ن امل�صاب�ي�ن بامرا� ��ض مزمنة �أجازه ا�ستثنائية ب�أجر كامل بناءاً على تعليمات ال ��وزار]  ،وت�شكيل جمموعات عمل للتطهري فى جميع املبنى واملوقع
اخلا� ��ص بال�شرك ��ة  ،وتعلي ��ق املل�صقات وتوعي ��ة العاملني لطرق الوقاية ب�شكل متوا�ص ��ل عن طريق جمموعة الـ  WhatsAppاخلا�ص ��ة بال�شركة  ،ت�شكيل
غرفه طوارئ ملتابعة ملتابع املوقف فى ال�شركة والتوا�صل مع العاملني فيما يتعلق بالتعامل مع حاالت �أ�سرهم التى قد تتعر�ض لال�صابة بفريو�س كورونا
وت�سهيل �إجراء امل�سحات للعاملني امل�صابني  ،و�إ�صدار تقرير يومى باحلاالت والأعداد امل�صابة واحلاالت التى مت �شفاءها.

انعكا�ساً ملا ميلكونه من ح�س وطنى
كب�ي�ر نظ ��م العامل ��ون ب�شركة فجر
امل�صري ��ة بقي ��ادة املحا�س ��ب حمم ��د
ال�شوربج ��ى أ�ك�ب�ر م�س�ي�رة حا�ش ��دة
لدعم الدول ��ة امل�صرية ،واالحتفال
بانت�صارات �أكتوب ��ر املجيد انطلقت
من مقر ال�شرك ��ة للمن�صة مبدينة
ن�ص ��ر  .وق ��د �ش ��ارك ف ��ى امل�س�ي�رة ه�شـــــــ ��ام �صالح م�ساع ��د رئي� ��س ال�شركة لل�شئ ��ون املالية
ومهند�س ��ة ع�ل�ا �إبراهي ��م مدي ��ر ع ��ام العالقات العام ��ة  ،و�أحمد ف� ��ؤاد مدير ع ��ام الأجور
واملهند� ��س عبداملنع ��م ذهن ��ى مدي ��ر ع ��ام ال�سالم ��ة وال�صح ��ة املهني ��ة  ،وعالء عل ��ى مدير
ع ��ام الأم ��ن  ،وحم ��دى حامد مدير ع ��ام اخلدمات العام ��ة  ،و�أحمد عبدالنب ��ى مدير عام
احل�ساب ��ات العام ��ة  ،وحمم ��د فا�ض ��ل مدير ع ��ام احلا�س ��ب االلى  ،وحمم ��د اجلبلى مدير
ع ��ام املهم ��ات  ،وحمم ��د الع ��زازى مدير ع ��ام ال�شئ ��ون االداري ��ة  ،و�أ�ش ��رف ال�شافعى مدير
ع ��ام املخ ��ازن وعمرو حماد مدير عام م�ساعد العالقات العام ��ة  ،و�أمري بيومى مدير عام
م�ساع ��د اخلدم ��ات العام ��ة  ،و�أ�ش ��رف �سيد مدير ع ��ام م�ساع ��د ال�شئون الطبي ��ة  ،و�أ�سامة
حم ��دى مدي ��ر ع ��ام املراجعة الداخلي ��ة  ،وحممد �سامل مدي ��ر عام تنمي ��ة الأعمال وكافة
العامل�ي�ن بال�شرك ��ة حيث أ�ك ��دوا دعمهم وت�أييده ��م للدولة امل�صرية حتت قي ��ادة الرئي�س
عبدالفت ��اح ال�سي�س ��ى ال�ستكمال م�سرية التنمية واحلف ��اظ على مكت�سبات الدولة التى مت
�إجنازها خالل ال�ستة �أعوام الأخرية.
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الش��ركة املصري��ة لخدمات الغاز هى إحدى ش��ركات قطاع الب�ترول املصرى ذات الخربة الطويلة ف��ى مجال تقديم الخدم��ات املختلفة التى تلبى
احتياجات قطاعى البرتول والغاز  ،تم تأسيس��ها عام  2006كإحدى الش��ركات التابعة للشركة املصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»،
وعلى مدار  14عام ًا اس��تطاعت الش��ركة بس��واعد كوادرها الش��ابة أن تتصدر املشهد كإحدى الشركات الرائدة فى س��وق الخدمات الفنية
واالستش��ارية  ،وق��د قام��ت إدارة الش��ركة خالل ع��ام  2020بوضع رؤية مس��تقبلية تتضم��ن إعادة هيكل��ة الكيان الخدمى بم��ا يتواكب مع
متغريات السوق املصرى والعاملى طبق ًا ملا يلى :
�شحن وت�سويق الغاز الطبيعى امل�سال

مت �إن�ش���اء ف���رع لل�رشك���ة خارج نط���اق قانون املناط���ق احلرة بغر����ض التداول فى
عملي���ات بي���ع و��ش�راء ونق���ل الغ���از الطبيعى امل�س���ال  ،وذل���ك تتويج���ا ً لتجربة

ال�رشك���ة الرائدة فى نقل �شحن���ة من الغاز امل�سال ل�صال���ح �رشكة �إيجا�س من
ميناء �إدكو �إلى وحدة التغييز مبيناء العني ال�سخنة.

�شحن وت�سويق الزيت اخلام

قام���ت ال�رشك���ة بالت�صدي���ق على العديد من مذك���رات التعاون م���ع �أكرب ناقلى
الزيت اخلام بحرا ً  ،وذلك للم�شاركة فى نقل الزيت اخلام ب�أحدث الناقالت وب�أكرث

الأ�سعار تناف�سية .

�شحن وت�سويق م�شتقات البرتول

مت الت�صدي���ق عل���ى العدي���د م���ن مذك���رات التع���اون مع �أك�ب�ر ناقل���ى امل�شتقات
البرتولي���ة بح���را ً  ،وذل���ك للم�شارك���ة ف���ى نقل احتياج���ات ال�س���وق املحلى من
م�شتقات البرتول ب�أحدث الناقالت وب�أكرث الأ�سعار تناف�سية .

اخلدمات البحرية لقطاعى البرتول والغاز

خدمات ال�سالمة وال�صحة املهنية

تق���دم ال�رشك���ة العديد م���ن خدمات ال�سالم���ة وال�صحة املهني���ة وحماية البيئة

مث���ل نقل ومعاجلة املي���اه امل�صاحبة لإنتاج الزيت �أو �إنت���اج الغاز  ،كذلك خدمات
�إزالة وتنظيف ونقل روا�سب احلفر ومعاجلتها ،عو�ضا ً عن الك�شف واحل�رص املبكر
لت�رسيبات غاز كربيتيد الهيدروجني .H2S

خدمات املعاينة الفنية

تق���دم ال�رشكة �أحدث التقنيات فى جمال املعاينات الفنية لأنابيب �ضخ الزيت
اخل���ام �أو الغ���از الطبيع���ى وذلك بتطوي���ع تقني���ات الت�صوير املرئ���ى بالكامريات
احلراري���ة والتى ت�ستطي���ع ك�شف كافة االنبعاث���ات الغازي���ة والهيدروكربونية
وك���ذا قيا����س معدالت ت�رسيبه���ا ،وذلك عو�ضا ً ع���ن ا�ستخدام تقني���ات املعاينة

التقليدية.

خدم��ات هند�سة امل�رشوع��ات وتوريد التجهي��زات والرتكيب��ات والإن�شاءات
EPIC

متكن���ت ال�رشكة خالل ف�ت�رة ق�صرية من امت�ل�اك القدرة على تق���دمي هذه اخلدمات

كان���ت وال ت���زال ال�رشك���ة امل�رصية خلدم���ات الغاز من ال���رواد فى تق���دمي اخلدمات

م���ن خ�ل�ال �إب���رام اتفاقيات تعاون م���ع �أكرب مقاول���ى الدرا�س���ات الهند�سية وتوريد

والإنتاج البحرى ،وعمليات تنمية الأبار  ،وعمليات امل�ساحة البحرية وعمليات

ل�رشكة �إي�ست زيت للبرتول.

البحري���ة وذلك بتوفري كافة �أنواع الوحدات البحرية التى تخدم عمليات احلفر
الغط�س وال�صيانة حتت �سطح املاء.

خدمات دعم عمليات احلفر

تق���دم ال�رشك���ة العديد من اخلدمات الت���ى تخدم احلفر ال�ب�رى والبحرى كت�أجري

مع���دات خدمات احلفر وت�أجري احلف���ارات الربية والبحرية ،وخدمات احلفر املوجه
وغريها من تقنيات احلفر احلديثة.

خدمات دعم عمليات الإنتاج

تق���دم ال�رشكة العديد من اخلدمات التى تخدم جمال �إنتاج الغاز والبرتول ،على �سبيل

املث���ال خدم���ات تن�شيط الآبار ب�ض���خ النيرتوجني ،خدم���ات ت�سهيالت الإنت���اج املبكر،

خدمات معايرة وقيا�س �صهاريج التخزين وخدمات اختبار كفاءة و�إنتاجية الآبار.

التجهيزات وكانت باكورة هذه اخلدمة �إن�شاء �صهريج تخزين ب�سعة  5000برميل

خدمات ال�صيانة

تقدم ال�رشك���ة العديد من خدمات ال�صيانة التى تخ���دم قطاعى البرتول والغاز،

مث���ل خدم���ات �صيانة مول���دات الطاقة وخدم���ات �صيانة الرت بين���ات وم�ضخات
الدف���ع و�صيان���ة مولدات الهواء امل�ضغ���وط عو�ضا ً عن خدم���ات �إ�ستكمال الآبار،
وت�صحيح امل�سار.

اخلدمات العامة

ت�شم���ل خدم���ات الدع���م الفن���ى وتوفري اخل�ب�رات املتف���ردة والكفاءات كك���وادر تخدم
��ش�ركات قطاعى الب�ت�رول والغ���از ،عو�ضا ً ع���ن خدم���ات الت�أهيل والتعري���ف بتقنيات
اخلدمات املختلفة.

على مدار ما يقرب من  14عام ًا من العمل الدؤوب وباالعتماد على العنصر البشرى للشركة حققت المصرية لخدمات الغاز التعاون المثمر مع كبريات الشركات
البترولية فعلى سبيل المثال تم تقديم خدمات لكل من شركة  ، Total Egypt , Shell Egypt , BG , BPرشيد للبترول  ،جابكو  ،بتروبل  ،شمال سيناء للبترول Sea ،
 ، Dragonبترودسوق  ،الفرعونية وبدر الدين .
عالوة على ذلك تتعاون الشركة فى تقديم خدماتها مع كبرى شركات الخدمات البترولية فى مصر والعالم  ،على سبيل المثال
. Maersk H2S , Weatherford , Schlumberger
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قصة نجاح جديدة تسطرها س��واعد رجال شركة عجيبة للبرتول،
عندما أعلنت ش��ركة إينى اإليطالية عن إكتش��اف برتوىل ف��ى منطقة جنوب
غ��رب مليحة بالصح��راء الغربية بعدم��ا أتمت بنجاح حف��ر البئر  SWM-A-2xبعم��ق  16500قدم
ومع��دل إنتاج مبدئى  2000برميل زيت يومي ًا  ،ليتم توقيع اتفاقية التنمية بني الهيئة العامه للبرتول وإينى فى إبريل
 2019لتبدأ قصة النجاح فى مواجهة التحديات واإلسراع فى وضع الكشف على خريطة اإلنتاج .

كشف جنوب غرب مليحة
• يبعد حقل  130 SWMكم جنوبا من حقل مليحة (�أكرب حقول عجيبة)

وال يتوفر باملنطقه و�س���ائل املعي�ش���ة الأ�سا�س���ية �أو ت�س���هيالت �س���طحية
ال�ستقب���ال اخل���ام املنت���ج ذو درجة االن�س���كاب العالية الت���ى ي�صعب معها

نقل���ه ومعاجلته كم���ا ال تتوفر تغطي���ة كافية ل�شب���كات االت�صاالت .ولكن
رج���ال �رشك���ة عجيبة كانو ف���ى �سباق مع الزم���ن ومت بدء الإنت���اج من احلقل

لت�ص���ل �أول �شاحنة حمملة بالزيت اخلام �إلى حمطة ت�سهيالت مليحه فى

يونيه .2019

www.agiba.com

الزي���ت املنت���ج من احلقل �إلى مليحة  ,وقد �أ�سندت ال�رشكة �أعمال مد اخلط
�إل���ى �رشك���ة برتوجت التى بدورها �أمتت مد اخلط وب���د�أ �ضخ الزيت فيه مطلع

�أبري���ل 2020وتب���ع ذلك رف���ع قدرة امل�ضخ���ات بالآبار لي�صل �إنت���اج احلقل �إلى
�أعلى معدالته  11300برميل يوميا ً فى منت�صف يوليه .2020

• مت اال�ستغناء عن ا�ستخدام الديزل فى توليد الكهرباء فى معظم �أن�شطة

احلق���ل واال�ستعا�ضة عنها مبول���دات تعمل بالغاز امل�صاح���ب للزيت املنتج
وذلك لتعظيم اال�ستفادة من املوارد املتاحة .ولتكتمل ق�صة النجاح قامت

عجيبة ب�إن�شاء مع�سكر الإعا�شة وقامت بتنفيذه �رشكة �صان م�رص.

• ب���د�أ الإنت���اج من احلق���ل بواقع  2000برمي���ل يوميا ً با�ستخ���دام ت�سهيالت

حتي��ه طيب��ة لقيادات وعم��ال �رشكة عجيب��ة للبرتول ولرج��ال قطاع

بالتع���اون مع �رشك���ة ال�سه���ام الوطنية .مت و�ض���ع البئ���ر  SWM-B-1xعلى
الإنت���اج لريتف���ع �إنت���اج احلق���ل �إل���ى  4000برمي���ل يومي���ا ً ف���ى يوني���ه 2019

لرب الأمان.

�سطحي���ة م�ؤقت���ة ونق���ل الزي���ت داخ���ل �شاحن���ات �صهريجية لنق���ل اخلام

ويتوال���ى و�ضع �آبار جدي���ده لي�صل �إنتاج احلقل �إل���ى  8000برميل زيت يوميا ً

م�ستخدم���ة � 43شاحن���ة �صهريجي���ة مع الت���زام ال�رشكة ب�أخ���ذ كل تدابري

ال�سالمة وال�صحة والتن�سيق مع ال�رشكات ال�شقيقة.

•

ال�ستكم���ال �أعمال تنمية احلقل ورفع معدالت الإنتاج مت مد خط ل�شحن
العنوان�1 :ش الربامكة – املنطقة ال�سابعة – احلى ال�سابع – مدينة ن�رص
تليفون 24071286 – 24073460 :
�ص.ب4503 : .
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فاك�س 24071294 – 24071366 :

الرقم الربيدى 11717 :

الب�ترول الأوفياء الذي��ن هم مبثابة القاطرة التى تدف��ع باقت�صاد م�رص

...Expanding Laterly
Vertical To Gooo ...
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HSE Management Systems

Ieoc is fully committed to pro-actively manage the Health, Safety and Environment (HSE) aspects of its activities, products and
services through its HSE Integrated Management System (HSE
IMS) with the overall goal of achieving sustainable development
without resulting in any harm to People, Environment or Assets
This is clearly stated within Ieoc HSE Policy which is following
Eni Policies, Principles and Management System Guidelines and
which has been recently updated and communicated in line with
the requirements of ISO 14001:2015 and ISO 45001:2018
Ieoc HSE Integrated Management System (HSE IMS) is regularly
updated and reviewed to ensure alignment with the local legislation requirements and to assure continuous improvement of its
HSE performance across all processes and operations. It is subject
to regular audits and maintained in compliance with the international standards ISO 14001 Environmental Management System
Requirements, ISO 45001 Occupational Health and Safety Management system requirements and ISO 39001 Road Traffic safety
(RTS) Management systems requirements for which Ieoc obtained
third party certifications.
In 2019, Ieoc has successfully completed upgrading process to
meet the latest requirements of ISO 45001:2018 Occupational
health and Safety Management System and is willing to obtain its
new certification for ISO 45001:2018 by End of 2019.
Enforcing Eni Top Management recommendations, Ieoc Issued
and put in force the implementation of Stop Work Authority Policy
and encouraged its Joint Ventures Operating companies to enforce
it as well, in this policy; All Ieoc employees, contractors, subcontractors and visitors have the authority and obligation to STOP any
task or operation where concerns or questions regarding the control
of HSE risk exist, with overall goal to maintain a safe and secure
work environment against any risk or exposure to personal harm,
property damage or adverse effects to the environment.

Safety

Ieoc is highly committed to HSE issues aiming at achieving an accident free worksites. Managers play an essential role in reaching
such challenging objective and their full accountability, leadership
and commitment are key.
To keep always very high the level of leadership, regular site visits
with site meeting are conducted by all the Managers. In this perspective, in addition to the HSE Site Visits Program, Ieoc adopted
the “My Personal HSE Commitment Toolkit” which a very effective tool currently used by all managers in order to improve the
main leadership skills: leading by example, providing guidance
through dedicated stand-down with the workforce, facilitating the
communication of key messages like the focus on the Stop Work
Authority Tool creating a positive change in HSE excellence.
In the same vein, in order to spread the culture of safety, Ieoc
launched additional campaigns ranging from the organization of
workshops as safety communication events till some initiatives
aimed at impacting the life in general. With relation to this last
sentence, the initiative launched last year “Safety Starts at home”
has been replace by another similar initiatives called “Safety Starts
at Office” which is spread all among the company on bi-monthly
basis. It consists in a new series of videos designed to raise awareness on virtuous behavior in the office targeting all employees and
contractor personnel at Office and at Fields.
In this year, thanks to a strong synergy between Ieoc and the JVs,
another practical initiative has been launched: HSE Leadership
Tour on Critical Projects. The initiative involved an integrated Ieoc
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team composed by representatives from Operation, Logistics, Projects and HSE. The team remained at site with the aim to ensure the
full compliance of our contractors and sub-contractors personnel in
respect to international safety standards and with particular focus
on this critical phases of the projects.
Lastly but not the least, with the aim to provide a quick reference
for the basic practices, which should be adopted to ensure the safety of personnel during critical activities and operations and to reduce the risks associated with such activities, Ieoc issued “Control
of Work” and “ Minimum Safety Standard” Booklets and spread
among our employees and contractors.
More ideas are already in our mind and for sure the 2020 will even
more exciting. All for a common target: accident free worksites.

Environment

Over the years, Ieoc has launched and implemented several initiatives and projects with the aim of protecting the environment
during our exploration and production activities in Egypt. Among
the most significant ones currently being implemented are those
relevant to biodiversity protection, greenhouse gas (GHG) emissions reduction, flaring down and produced water injection projects summarized as follows:
• Biodiversity and Ecosystem Services (BES) Management– implementation of Eni’s BES management approach for Nidoco
Phase 3 project and implement BES Monitoring program for the
identified sensitive areas along Nidoco pipeline (2018-2019).
Moreover, by the end of 2019 a Concept note shall be developed
in preparation for the planned BES assessment to be carried out at
Sinai fields next year.
• Fugitive Emissions Monitoring Campaigns – as a continuation of
Eni commitment to reduce greenhouse gas emissions, fugitive emissions monitoring campaigns were carried out at all process plants
operating in Egypt (Petreco, Meleiha, El Gamil and Abu Madi plants
located in Abu Rudeis, Western Desert, Port Said, and Nile Delta
areas respectively) and relevant action plans for reducing emissions
are being implemented. In October 2019, the first fugitive emissions
campaign to be carried out at Zohr planned with the use of thermal
camera was started and will be followed by verification campaign at
Abu Madi plant to be completed by the end of the year.
• Flaring Down Projects – a number of flaring down projects are
currently under implementation, among which the key project
planned is Meleiha Phase 2 to be started in the next years.
4-Produced Water Re-Injection –replacement of the existing produced water disposal network in Abu Rudeis was successfully
completed in 2018 and water injection in Meleiha is planned to be
achieved during Q4 2019.

to shore through the longest offshore direct tie-in ever built (220230 km of sea lines) and treated in a new plant (dimensions 2.8 km
x 0.8 km) nearby El Gamil plant. The Zohr onshore plant has been
concluded in April 2019 with 8 production units (one Early Production Facility/EPF or train zero + 7 additional standard trains) each
one with 430 MMScfd of gas treatment capacity. The gas production
started with the first production unit (EPF) and gradually increased
reaching in August 2019 2.7 bscfd (billion standard cubic foot per
day). The current production capacity is approximately 3.2 bscfd.
Ieoc also achieved another significant discoveries namely Nooros,
in the Nile Delta Concession and Baltim South West field in Baltim
Concession.
Nooros, discovered in July 2015, started production in August
2015 thanks to the fast track development approach, achieving
a peak production of 1.2 bcfd in 2017 (equivalent to 220 kboed
100% of gas and condensates).
The development of Nooros, which reached a record production
capacity in a very short time, is an important achievement of Eni’s
near field exploration strategy, aimed at unlocking additional exploration potential in the proximity to the existing producing fields
and at maximizing synergy with existing infrastructures. It represents also a fundamental step for helping Egypt to become progressively independent in terms of gas supply. In this respect, Zohr
represents the final step on this path. In 2019 Ieoc completed the
installation of a new 24”x37 km and a new 32”x90 km P/L to connect the Nooros field to El Gamil plant where the gas is treated at
low pressure increasing the recovery of the field.
Gas production from North Port Said, Temsah and Baltim Concessions has reached around 16 Million cubic meter/day (100%) in
addition to approximately 3 thousand barrel of oil equivalent/day
of condensate & LPG (100%). This is the result of the Baltim SW
field production that started with the re-entry of 2 wells (BSW 1
and BSW 2) in September and October respectively and the two
new development wells BSW 4 (production started on of January
14th, 2020 with a daily rate of 145 Mscf/d) and BSW7 (production
started on April 13th, 2020 with a daily rate of 115 Mscf/d).
In addition, a new exploratory well, Nidoco NW1 Dir, has been recently successfully completed in the North sector of Nooros field.
Although a full evaluation of the discovery is currently ongoing,
this new success confirms the hydrocarbon prospectivity of the
Nile Delta area.
In the Mediterranean Offshore, Ieoc also operates the North
East Hap’y, North El Hammad, Nour, and Shorouk Exploration
Concessions.
In 2019-2020 Ieoc drilled the exploratory wells Nigma 1X in North
East Hap’y and Bashrush in North El Hammad, the latter a gas
discovery in the Abu Madi Fm. Both Licenses are currently in the
second exploration period that started on July 5th, 2020 and August 26th, 2020 respectively; G&G studies are ongoing to mature
and rank the remaining prospectivity.
G&G studies are also ongoing in the Nour Concession, to assess
the Nour 1X discovery and rank the remaining prospectivity in
view of the decision to enter the second exploration period, and
in the Shorouk Concession, to mature the remaining prospectivity
an select the location for the commitment well of the third and last
exploration period.
Ieoc has participating interest in several assets operated by other
International Oil Companies, namely Ras El Barr Concession with
the offshore fieds of Ha’py, Ha’py 9, Akhen Seth, and Taurt, in the
North El Burg Concession with the offshore discoveries Satis, Seth

South, and Taurt North that opened the high-potential Oligocene
play in the Mediterranean area, and in the North Ras El Esh exploration permit, where a commitment well is due to be drilled by the
end of Q1 2021.
In addition to South Ghara Concession operated by Dragon Oil
through Gupco in the Gulf of Suez. Ieoc’s non-operated current
gross production is about 62 thousand barrel of oil equivalent/ day.

Gas Industry Development

Eni retains a high confidence in the potential of the Egyptian natural gas resources. Eni’s investment has supported the Government
efforts to expand the use natural gas for civil/industrial use and
electricity generation. Ieoc exploration effort in the last years has
been aimed at unlocking further potential for the substantial rise
of the national gas production. Such effort materialized primarily
through the discoveries of Nooros and the giant Zohr. These are
the main pillars supporting the Country in reaching independence
from LNG import. Nevertheless, further activities are ongoing
within the operated and non-operated exploration licenses in the
offshore Nile Delta.
Moreover, Eni also holds a 33.33% stake in United Gas Derivatives
Co. (“UGDC”) in a partnership with BP and GASCO. UGDC’s
mission is to treat gas in order to extract NGL (i.e. LPG, Propane
and DNG) while redelivering the treated lean gas into the national
network for further utilization in Egypt. UGDC plant gas treatment
capacity is 1300 MMScfd equivalent to 36.8 Million cubic meter/day (13.4 billion cubic meter/year). Since 2019 thanks to the
startup of the new 32” P/L
from Nooros to El Gamil, additional gas volumes are delivered to
UGDC to enhance the production from the plant.

Sustainability

In compliance with the requirements of local regulations and international conventions and standards, Eni has confirmed its commitment towards the protection of the Health & Safety of its employees and contractors, the Local Communities and the Environment
in a wide sense.
A Memorandum of Understanding (MoU) for Social and Health
Initiatives has been signed between Ieoc and EGAS on 1st March,
2017 within the context of the joint activities for the Zohr Development Project (Shorouk Concession). The MoU foresees the
commitment for the Contractor partners (Ieoc, Rosneft, Mubadala
Petroleum and BP) to implement both short and medium-long
term social and health initiatives in relation to Zohr Project area
of influence over a duration of four years (2018-2021) and with a
total budget of 20 Million USD. Under this MoU three main areas
of interventions have been defined and following the stakeholder
engagement process carried out through meetings with Port Said
Governor, Local Authorities and Community Representatives,
three main Community Investment projects have been identified
and works has been initiated in 2018 on the following projects that
are part of a wider program:
• Health Program: establishment of a fully equipped and furnished
new Primary Health Center in the Emirates district of Port Said
(2018-2019);
• Community Youth Program: establishment of a fully equipped
and furnished new Youth Center in the Emirates district of Port
Said (2018-2019);
• Fishermen Program: basic design and feasibility study for the
construction of a new aquaculture district in Port Said.
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Main Operations

Eni has been operating in Egypt since 1954. Its activities in Egypt
have been marked by a number of important successes.
Eni is operating through its subsidiary Ieoc that performs directly
upstream activities while operations are carried out through operating companies, namely Petrobel and Agiba, set up jointly (50/50)
with the Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC).
Ieoc holds 57 licenses (48 of which operated) for a total gross acreage of 20,487 square kilometers. These licenses are distributed in
the Country’s three main hydrocarbon provinces: the Gulf of Suez/
Red Sea, the Nile Delta/Mediterranean offshore and the Western
Desert.
Investments in Egypt are mainly focused on concessions in the
Mediterranean area, the Western Desert, the Nile Delta and Sinai,
with a gross daily production exceeding 750 thousand boed.
The production from Zohr and Nooros fields is significantly contributing to satisfying the domestic natural gas demand.

Gulf of Suez (GoS)

The Petreco Oil Center, operated by Petrobel, produces around 70
thousand bopd (100%) from both onshore and offshore fields mainly
Belayim Marine, Belayim Land, Abu Rudeis, Sinai and Ras Ghara.
Petreco Oil Center is connected to the Feiran tank farm and marine
terminal with a storage capacity of 2 million barrels.
Exploration Activities in the GoS resulted in the recent discovery
of Sidri South in the Sidri Development Lease.

Western Desert

Agiba is mainly active in the Western Desert area where it operates about 50 thousand boed (100%), mainly oil plus condensates
and gas.
In the past 3 years, Agiba was able to maintain a significant level of
production despite the natural decline of the old fields through continuous drilling and completion efforts resulting in some important
discoveries and production startup of Emry Deep, Rosa North, Jasmine and Meleiha West Deep fields.
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Exploration activities in 2018-2020 resulted in successful discoveries in the South West Meleiha and East Obaiyed Concessions;
these discoveries are contributing to support the overall Western
Desert oil production with up to 12 thousand bbl per day. Agiba
has started production from the new South West Meleiha 1 Development Lease in June 2019. Furthermore, from April 2020 Agiba
started up the new 130 km 10” pipeline, which is able to connect
the new development lease to the existing Meleiha Oil Center
where the produced oil will be treated and then delivered to El
Harma Oil Terminal.
On December, 24th 2019 Ieoc signed South East Siwa Concession
Agreement expanding Ieoc exploration portfolio in the Western
Desert aiming at increasing the Western Desert resources.

Nile Delta/Mediterranean Offshore

The Nile Delta is Egypt’s most prolific gas basin where Ieoc discovered in 1967 Abu Madi , the first gas field in the Country, that
up to now remains one of the largest in Egypt.
Over the years, other significant gas discoveries have been made
by Ieoc and operated by Petrobel: the onshore East Delta and El
Qar’a fields as well as the offshore Port Fouad, Darfeel, Barboni,
Baltim East, Baltim North, Baltim South West, El Temsah, Tuna,
Denise, and Denise South fields.
In 2015, Ieoc discovered Zohr, a world class supergiant gas discovery, in the Shorouk Concession area, located in the Egypt deep
offshore. Zohr is the largest gas discovery ever made in Egypt and
in the Mediterranean Sea. The first gas was achieved in December
2017, just 22 months after the issuing of the Development Lease.
This was possible thanks to a fast track project, based on an innovative phased development approach, to the huge joint efforts
of Eni, Petrobel and the main contractors’ personnel. This success
would have never been achieved without the huge support given by
the Egyptian Authorities.
The Contractor JV is now composed of Ieoc 50% WI, Rosneft 30%
WI, BP 10% WI and Mubadala Petroleum 10% WI.
The gas produced by the subsea wells from Zohr, is being delivered

Egypt’s leadership has already set its oil and gas sector on a
new course to meet these challenges, which is clearly laid out
in its modernization plan, and is focused on continuously unlocking the sector’s full value chain potential as a growth and
sustainable development engine for Egypt. This is clearly complementary to the vision of Schlumberger, which is to define
and drive high performance sustainably.
In February 2020, The Egyptian Ministry of Petroleum introduced the Egypt Upstream Gateway (EUG), a unique and innovative national project for digitizing subsurface information
and delivering a digital subsurface platform to ensure Egypt’s
subsurface data is kept evergreen.
Our signing of the EUG is a defining step for the country’s oil
and gas sector, and a unique and innovative national project
that significantly enhances the traditional National Data Repository solution by digitalizing all the subsurface information and
making data available anytime, anywhere, securely.

impact on production ; efficient technical view in all aspects for
right decision making; better assets management.
Another key achievement in 2020, is the completion of multiclient seismic program revamping exploration era in the Gulf
of Suez.
As a global technology leader, we believe that our ability to address the sustainable development of energy with technologies
and increased operational performance is integral to the energy
industry’s global initiative to reduce its carbon footprint.
Schlumberger technologies are already directly and indirectly
helping our customers reduce or avoid emissions, lower water
usage, improve chemistry applications, and increase oil and gas
production by using fewer resources. Our corporate strategy
includes the development of advanced technologies for faster
drilling, reduced surface and subsurface footprint.

Furthermore, a new strategic project is currently being implemented to deliver the first Egyptian Digital Production Center
(EPDC) to the O&G sector. This project will deliver a reporting
platform between EGPC and all oil & gas producing JV’s. The
platform enables EGPC to have an effective decision support
system based on reliable data reporting and operational visibility, supported by data analytics to allow informative timely
decisions.

In Schlumberger Egypt, We are enthusiastic to support EGPC
in issuing their first sustainability report via Schlumberger
expertise in this field. Also, to continue work on our different
initiatives: plant 2020 trees in 2020 in our different location
in Egypt, deliver HSE for Youth Sessions, Low-to-Zero Flaring Initiativesand Capacity Building and People Development
programs. We proudly won EGYPS 2020 diversity award for
Schlumberger continuous support to women in the O&G sector.

The system enables EGPC to accelerate the field development
plans; optimize the production of brown fields; get potential
shut-in wells back to life; improve the operational efficiency;
monitor planned & unplanned fields activities along with its

Schlumberger is committed to share with the Ministry of Petroleum, the on-going and planned initiatives and know-how
in effort for low carbon footprints and maximizing the efficient
use of various traditional and renewable energy. 

Schlumberger has a long-standing history in Egypt. For more
than 80 years, we have been a local trusted partner for
Egypt’s oil and gas industry, helping our customers
develop the energy that moves lives forward.
In today’s environment, we are facing a more
competitive landscape and new challenges that require us to be more agile
and resilient.
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MINDS OF ENGINEERS.
PIONEERS AT HEART.
Wintershall and DEA became Wintershall Dea. We are the
leading independent gas and oil company in Europe. We explore
and produce gas and oil – worldwide. Responsibly and efﬁciently.
Going ahead as one. For we are pioneers at heart, equipped with
245 years of experience in engineering excellence.
wintershalldea.com

تنته��ج مي��دور اس�تراتيجية تق��وم عل��ى تنفيذ
سياس��ة متزن��ة م��ن التجدي��د والتنمي��ة
لتحقيق التشغيل االقتصادى األمثل لوحداتها
اإلنتاجي��ة وتعظي��م القيم��ة املضاف��ة م��ن
خ�لال مش��روع التوس��عات ال��ذى يه��دف اىل
زي��ادة اإلنت��اج  %60وإنت��اج منتج��ات مطابق��ة
للمواصفات العاملية  EURO Vوذلك اتساقا مع
اس�تراتيجية قطاع الب�ترول لتحقي��ق االكتفاء
الذات��ي من املنتجات وجعل مصر مركزا إقليمي ًا
لتداول الطاقة.

www.eprom.com.eg
is our business ...
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ف���ى �إط���ار �سيا�س���ة �رشك���ة خدم���ات البرتول

اجلوي���ة للعمل الدائم على تدعيم وتو�س���يع

البنية الأ�سا�س���ية وتطوير الهناجر ومهابط

املط���ارات التى يتم الت�ش���غيل منه���ا لتوفري

�أعل���ى مع���دالت �أم���ان و�س�ل�امة لل���ركاب

ولتحقي���ق متطلب���ات املنظم���ة العاملي���ة

ملنتج���ى الغاز والب�ت�رول  ، IOGPونظرا ً حلجم

العم���ل املتنامى فى البحر املتو�س���ط قامت

�رشك���ة خدم���ات البرتول اجلوي���ة  ،بتوجيهات

املهند����س ط���ارق امل�ل�ا وزي���ر الب�ت�رول وال�ث�روة

املعدني���ة  ،وحتت قيادة اللواء يحيى ح�س�ي�ن

رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب بتنفيذ

م��ش�روع �إن�ش���اء ترمك  ،وو�ص�ل�ات ربط وطرق

خدم���ة  ،وهنج���ر ل�صيان���ة الطائ���رات ومبنى

�إدارى  ،وجمموعة مبانى خدمية داخل قاعدة

ب���رج العرب حتت �إدارة الق���وات اجلوية فى �أقل
من عام على م�ساحة  15فدانا ً .

وق���د تقدم���ت ال�رشكة ب�أ�سمى �آي���ات ال�شكر

والتقدي���ر �إل���ى الق���وات امل�سلح���ة متمثل���ة

ف���ى الق���وات اجلوية والتى لوال م���ا قدمته من

نفخر به .

دعم وتعاون ومرونة ما حتقق هذا الإجناز الذى

وف���ى ح�ض���ور الفري���ق حمم���د عبا����س قائ���د

الق���وات اجلوية امل�رصي���ة مت االفتتاح الر�سمى
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ملق���ر ال�رشك���ة اجلدي���د بقاع���دة ب���رج الع���رب
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