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شارك املهندس طارق املال وزير البرتول والثروة املعدنية فى منتدى غاز شرق املتوسط للتحول الطاقى الذى افتتحه الرئيس القربصى
نيكوس اناستاسيادس بالعاصمة القربصية نيقوسيا فى  14أكتوبر  2022بحضور املفوضة األوروبية للطاقة واملناخ ووزراء الطاقة
فى قربص واليونان واألردن وأمني عام املنتدى  ،حيث تم استعراض دور املنتدى فى تنويع مصادر إمدادات الطاقة لالتحاد األوروبى وتعزيز
ً
فاعال فى تحقيق أمن الطاقة  ،وكيفية تحقيق التوازن السليم بني تحديات تأمني الطاقة والتحول الطاقى
هذا الدور باعتبار عنصر ًا
لخفض الكربون ومواجهة التغري املناخى .
وخ�ل�ال كلمت���ه �أكد املهند�س طارق امل�ل�ا �أن احتياطي���ات الغاز الطبيعى

االفتتاحية �أمام امل�ؤمتر �أن املنتدى يعك�س اجلهود امل�شرتكة لدول املنطقة

مبنطق���ة ��ش�رق املتو�س���ط ميكنه���ا �أن ت�س���اعد ف���ى احلف���اظ عل���ى �أم���ن
الطاق���ة ب�أوروب���ا  ،م�ش�ي�را ً �إلى ��ض�رورة توفري التمويل من بن���ك اال�ستثمار

والنم���و االقت�صادى واالزدهار مبنطقتنا امل�ضطربة وتعزيز �أمن الطاقة فى

االحتياطي���ات واال�ستف���ادة الكاملة منها مبا ي�ضم���ن حتفيز امل�ستثمرين

ووج���ه الرئي�س القرب�ص���ى ال�شكر �إلى م�رص على دعمه���ا جلهود ت�أ�سي�س

الأوروب���ى والبن���ك الأوروب���ى لإعادة الإعم���ار لال�ستثمارات ف���ى تنمية تلك

و�رسع���ة ت�أمني �إمدادات الطاقة فى ظل الأهمية التى تكت�سبها منطقة
�رشق املتو�سط .

لتعزي���ز التعاون فى جمال الطاقة كو�سيلة لتحقيق ال�سالم واال�ستقرار

�أوروبا.

املنتدى وتفعيل دوره الإقليمى.

و�أو�ض���ح الوزير �أن توف�ي�ر التمويل ال يعنى التمويل التج���ارى ولكن متويل

�أمني عام املنتدى  :مبادرة خف�ض الكربون عالمة فارقة فى �صناعة الغاز

الأوروب���ى فهذا ي�ساعد على �رسعة وتعظيم اال�ستفادة من االحتياطيات
الغازي���ة ،م�ؤك���دا ً �أن هذه اجله���ود ت�أتى بالت���وازى مع جه���ود �أخرى مهمة

كلمت���ه �أهمي���ة مبادرة خف����ض الكربون ف���ى �صناعة الغ���از التى ت�شهد
تعاون���ا ً فري���دا ً بني حكوم���ات دول املنتدى وع���دد من االط���راف الإقليمية

ممي���ز ب��ش�روط مي�رسة م���ن تل���ك امل�ؤ�س�س���ات التمويلية التابع���ة لالحتاد

لبن���اء ممر �أخ�رض بني ��ش�رق املتو�سط و�أوروبا يركز عل���ى توفري الهيدروجني

والكهرباء والطاقات املتجددة .

الرئي�س القرب�صى  :ن�شكر م�رص على دعمها لت�أ�سي�س املنتدى

وكان الرئي����س القرب�ص���ى نيكو����س �أنا�ستا�سياد����س ق���د �أكد ف���ى كلمته

من جانبه �أكد �أ�سامة مبارز الأمني العام ملنتدى غاز �رشق املتو�سط خالل

والدولي���ة التى ت�ض���م الواليات املتح���دة والأحتاد الأوروب���ى والبنك الدولى

وال�رشكات العاملية .

و�أ�ش���ار �إل���ى �أهمية الدرا�ست�ي�ن اللت�ي�ن مت اعدادهما من قب���ل املنتدى فى
جمال �أمن الطاقة والتحول الطاقى واجلارى مناق�شة نتائجهما املبدئية

اليوم للخروج بتو�صيات تعزز من عمل املنتدى .
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ورشة عمل ...
االستفادة المثلى من
الحقول المتقادمة
()Brown Fields

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

وخ�ل�ال الكلم���ة االفتتاحي���ة لور�ش���ة العمل � ،أك���د املهند�س ط���ارق املال �أننا

ال�شقيق���ة وال��ش�ركاء الأجان���ب و��ش�ركات اخلدم���ات ي�شجع عل���ى موا�صلة

الوزي���ر �أن هناك ن�س���بة كبرية من كمي���ات الزيت اخلام فى احلق���ول املتقادمة

املبتكرة به���دف تعظيم معدالت �إنتاج الزيت اخلام من احلقول املتقادمة مع
احل���د الأدن���ى من التكلفة  ،الفت���ا ً �إلى �أن ال�رشكة العامة تلع���ب دورا ً رائدا ً فى

نعمل كفريق واحد لغاية واحدة وهى زيادة الإنتاج من البرتول والغاز  ،و�أ�ش���ار

متث���ل فر�صة ملختلف ��ش�ركات البحث والإنت���اج واخلدمات فى ظ���ل الأ�سعار

العاملي���ة املرتفع���ة التى متثل فر�ص���ة لبدء العمل على التنمي���ة والإنتاج من
ه���ذه احلق���ول ،خا�ص���ة و�أن التكنولوجيا �أ�صبح���ت متاح���ة الآن وهناك عدة

من���اذج واختب���ارات جيدة متت م���ع �رشكتى هاليربت���ون و�شلمربج�ي�ر �إال �أن �آلية
الت�سعري مل تكن م�شجعة فى هذا الوقت .

و�أك���د الوزير على �أهمية االحتي���اج للوقود الأحفورى خ�ل�ال العقود القادمة
لي����س فقط مل�رص ولكن ل���كل االقت�صاديات على امل�ست���وى العاملى ،نظرا ً لأن
�صناع���ة الب�ت�رول �صناعة عاملية  ،م�ؤكدا ً على �أنن���ا فى م�رص �سنبد�أ فى زيادة
مزي���ج الطاق���ة التى تعتم���د على الطاق���ة اجلدي���دة واملتجددة بالت���وازى مع
الب�ت�رول والغاز  ،ومتزامنا ً �أي�ضا ً مع تقليل كمي���ات االنبعاثات الكربونية فى

خمتل���ف املواقع الإنتاجية من خالل تطبيق و�سائ���ل �إزالة الكربون من كافة
العمليات.

اجلهد والتخطيط ال�سلي���م وم�شاركة ق�ص�ص النجاح والأفكار والتقنيات

تطبي���ق �أحدث التقنيات الت���ى �ساهمت فى زيادة الإنت���اج وتقليل التكلفة،
وا�ستطاع���ت حتقي���ق �أعل���ى معدالت �إنت���اج فى تاري���خ ال�رشك���ة  ،وحتقيقها

للمركز الثالث على م�ستوى �رشكات �إنتاج الزيت املكافئ فى م�رص .

وا�ستعر����ض املهند����س حمم���د بي�ضون نائب رئي����س الهيئة امل�رصي���ة العامة

للب�ت�رول للإنت���اج ما حتق���ق من نتائ���ج لور�شة العم���ل التى مت عقده���ا العام
املا�ضى وما ك�شفت عنه خطة العمل التى يتم تنفيذها بناء على تو�صيات

ور�ش���ة العمل  2021م���ن حتديات وخا�صة فى حت�سني �إنتاجي���ة الآبار وما وفره

احلوار امل�ستمر بني �أطراف منظومة العمل البرتولى من خربات لفريق العمل
ال���ذى ي�ض���م الهيئ���ة وجن���وب ال���وادى و�إيجا�س و��ش�ركات الإنت���اج واخلدمات

البرتولية وهو ما ي�ؤدى �إلى حتقيق نتائج �أف�ضل .

و�شه���دت اجلل�س���ة كلمات افتتاحي���ة كذلك ملاتيا كامبنيات���ى رئي�س �رشكة

و�أك���د املال على �أننا م�ستمرون فى بذل املزي���د من اجلهد مع �رشكائنا والعمل

�إين���ى اجلديد مب�رص وديفيد ت�شى رئي�س �رشك���ة �أبات�شى و�رشيف بيومى رئي�س

عل���ى �أى عقبات ق���د تطر�أ فى ه���ذا الن�شاط  ،و�أ�ش���ار �إلى �أهمي���ة اال�ستفادة

وديني����س �أبودن�ي�ن املدي���ر التنفي���ذى ل�رشك���ة �إيناب وت���وم ماه���ر رئي�س �رشكة

ال���د�ؤوب م���ن جانبن���ا كحكوم���ة ووزارة وتق���دمي كاف���ة �أوجه الدع���م للتغلب
م���ن نتائ���ج ور�ش العم���ل التى مت���ت العام املا�ض���ى والتى تعقد الع���ام احلالى
و�سيت���م مراجعتها وو�ضعها فى خطة عمل م���ن �أجل زيادة معدالت الإنتاج

واال�ستفادة املثلى من تنمية ثروات م�رص الطبيعية.

�رشك���ة �شلمربجري م�رص و�رشق املتو�سط ومت�ي�ر نا�رص رئي�س �رشكة بيكر هيوز

�أبك����س ،والذين �أكدوا على �أهمية الور�شة ف���ى دفع وحت�سني عمليات الإنتاج
و�إيجاد ح���وار م�ستمر ميكن اال�ستثمارات البرتولية م���ن زيادة الإنتاج وحتقيق

نتائ���ج �أعمال جي���دة  ،و�أن احلوار امل�ستمر وتبادل اخل�ب�رات والر�ؤى الفنية حول

وخالل كلمته �أكد املهند�س نبيل عبد ال�صادق رئي�س ال�رشكة العامة للبرتول

طرق الإنتاج امل�ستخدمة وحت�سني الإنتاج مينح ر�ؤية �أكرب لالنطالق.

ي�ص���ل �إلى  ، %70م�شريا �إلى �أن هذا التجمع خالل هذه الور�شة من ال�رشكات

العمل وتفقد �أجنحة ال�رشكات العار�ضة امل�رصية والعاملية .

�أن الإح�صاءات والدرا�سات العاملية ت�شري �إلى �أن الإنتاج من احلقول املتقادمة

 - 4البرتول  -نوفمرب 2022

وعل���ى هام����ش الور�ش���ة افتتح الوزي���ر ومرافق���وه املعر�ض امل�صاح���ب لور�شة

فى الس��ابع عش��ر من س��بتمرب  ، 2022قام املهن��دس طارق املال وزي��ر البرتول والثروة املعدني��ة يرافقه اللواء عب��د الحميد الهجان محاف��ظ القليوبية
وقيادات قطاع البرتول بجولة تفقدية ملشروعات التطوير والتنمية املجتمعية باملنطقة الجغرافية البرتولية بمنطقة مسطرد .
وتعد منطقة مس��طرد البرتولية من أقدم املناطق البرتولية فى مصر  ،لم تش��هد أعمال تطوير بهذا الحجم منذ الس��تينيات  ،حيث ش��هدت خالل الس��نوات
األخرية أعمال تطوير واسعة شملت شركات قطاع البرتول وأعمال التنمية املجتمعية باملناطق املحيطة بهذه الشركات وفق ًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح
السيسى بالعمل على تطوير تلك املنطقة الحيوية فى إطار املساهمة املجتمعية لقطاع البرتول لخدمة وتلبية احتياجات أهاىل املنطقة .

اجتماع اللجنة الجغرافية البترولية بمسطرد

وفى م�س����تهل اجلولة تر�أ�����س الوزير اجتماع����ا ً للجن����ة اجلغرافية ل�رشكات
الب��ت�رول مبنطق����ة م�سطرد بح�ض����ور حمافظ القليوبية وع����دد من �أع�ضاء

جمل�����س الن����واب ع����ن املحافظ����ة ور�ؤ�س����اء ال���ش�ركات البرتولي����ة العامل����ة

باملنطقة ،حيث مت ا�ستعرا�ض املوقف التنفيذى مل�رشوعات تطوير املنطقة

البرتولية وم�رشوعات التنمية املجتمعية باملناطق املحيطة بها.

افتتاح مشروع تطوير طريق ترعة اإلسماعيلية

وعق���ب االجتماع ق���ام املهند�س ط���ارق امل�ل�ا يرافقه حماف���ظ القليوبية

بافتت���اح م��ش�روع ت�أهي���ل وتطوي���ر وتو�سعة طري���ق ترع���ة الإ�سماعيلية

افتتاح مشروع استرجاع غازات الشعلة بمصفاة القاهرة لتكرير البترول

وقام املهند�س طارق املال بافتتاح م�رشوع ا�سرتجاع غازات ال�شعلة Zero Flare
مب�صف���اة القاهرة لتكرير الب�ت�رول  ،حيث يحقق مردودا ً �إيجابيا ً على امل�ستويني

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

وضع حجر األساس للتوسعات الجديدة للمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد

ق���ام الوزير بو�ضع حجر �أ�سا�س التو�سعات اجلديدة للمنطقة اجلغرافية
البرتولية مب�سطرد  ،حي���ث مت ا�ستعرا�ض اخلطة امل�ستقبلية للتو�سعات
املخطط تنفيذها لزيادة ال�سعة التخزينية للخام.

والكورني����ش واملم�شى احل�ضارى خلدمة الأهالى واملنطقة ،وتطوير وت�أمني
ورفع كفاءة الطرق املحيطة باملن�ش�آت البرتولية.

تفقد محطة الوقود «مصر للبترول – غازتك»  ،وشبكة مياه اإلطفاء بالمنطقة
كم���ا تفقد الوزير واملحاف���ظ حمطة التموين املتكامل���ة م�رص للبرتول -

غازت���ك مبنطق���ة م�سطرد والتى مت تطويرها �ضم���ن خطة تطوير وحتديث
ورفع كفاءة حمطات متوين ال�سيارات بالوقود بطريق ترعة الإ�سماعيلية.

كم���ا تفق���د الوزير �أعم���ال تطوير �شبكة مي���اه الإطفاء خلدم���ة املنطقة
اجلغرافية البرتولية مب�سطرد والتى تنفذها �رشكة برتوجت.

افتتاح تطوير مستودع التعاون للبترول بمسطرد

كم���ا افتتح الوزير م��ش�روع حتديث وتطوير ورفع كف���اءة م�ستودع �رشكة
التع���اون للبرتول مب�سطرد ,ونفذته �رشكة برتوجت وبلغت تكلفة تطويره
حوالى  300مليون جنيه .

ت�صوير � :أحمد كوار�شى
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فى إطار اس�تراتيجية قطاع البرتول لتعظيم اإلستفادة من إنتاج الغاز الطبيعى ومشتقاته ذات القيمة االقتصادية
العالي��ة لتحقي��ق أعل��ى قيمة مضافة م��ن موارد الغ��از الطبيعى  ،أعط��ى املهندس ط��ارق املال وزير الب�ترول والثروة
املعدنية فى  24س��بتمرب  2022إشارة بدء تش��غيل مشروع ربط خط غاز حقل ريفني بمصنع استخالص البوتاجاز
بالعامرية والذى نفذته شركة جاسكو .

ويت���م تنفيذ املــ�رشوع على عدة مراح���ل لربط وتدفيع �إنتاج حقل ريفني

بالبـح���ر املتو�س���ط من الغ���از مل�صــانع �شــرك���ة جــا�سك���و وت�سهيالتــها
بالأ�سكــندري���ة الت���ى تقوم بف�صل امل�شتــق���ات مبا يــوفر �إنتــاج���ا ً جــديدا ً
مـــن م�شتقــات الغاز الطبيعى لعــدد من املجـــاالت مــثل خليط الإيثان/
بروب���ان الذى ميث���ل املـــادة اخلام مل�صان���ع البـــرتوكيمـــاويات بقطاع البرتول

فى جممعى �شـركت���ى �سيــدبك و�إيثيدكو ،وكذلك الربوبان لت�صديره �إلى
الأ�س���واق العاملي���ة  ،ع�ل�اوة على البوتاج���از واملتكثف���ات للم�ساهمة فى

تلبية احتياجات ال�سوق املحلى .

وعـقب االفتتاح ا�ستمع الوزير ومرافقوه ل�رشح حول امل�رشوع من املهند�س

يا��س�ر �صـ�ل�اح الـدي���ن رئي�س �شـرك���ة جا�سكو وال���ذى �أو�ض���ح �أن امل�رشوع

املدفعة ملجمع غازات ال�صحراء الغربية فى الربع الثالث من عام .2023

اجلـديد يعمل على تغـذية مـ�صنع بوتاجاز العـامرية بكـميات ت�صـل �إلى
 100مـلي���ون قـدم مـكعب يوميا ً من حقـ���ل ريفني  ،ليتم ت�شغيل م�صنـع

و�أ�ش���ار �إل���ى �أن �رشكة جا�سكو كانت قد �أن�ش�أت خ���ط لنقل غازات حقل

امل�رشوع املرحل���ة الثانية من م�رشوع ربط غـاز حـقل ريـفني على م�صـانع

وقط���ر  30بو�ص���ة وكذلك تنفيذ و�صل���ة بطول  5كم لنق���ل غازات حقل

ا�ستخال�ص البوتاجـاز بالعــامرية بالطـاقة الت�صـميمية الق�صوى ،وميثل

�شـرك���ة جا�سك���و  ،و�أن املرحــل���ة الأول���ى كـانت لـربط الغ���از على مـجمع
غ���ازات ال�صحراء الغـربي���ة والتى بد�أ ت�شغيلها ف���ى مايو  2021بكـميات
ت�صـ���ل �إل���ى  350مـلي���ون قـ���دم مـكع���ب غـاز يومي���ا ً  ،الفتـ���ا ً �إل���ى �أنـه من
املخط���ط االنتهاء من املرحل���ة الثالثـة الـتى يتـم فيـه���ا زيـادة الكــميات
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ريف�ي�ن مبنطق���ة ر�شيد ملجمع غ���ازات ال�صح���راء الغربية بط���ول  70كم
ريفني مل�صنع بوتاجاز العامرية .

وخ�ل�ال تفقده مل�صنع بوتاجاز العامري���ة  ،قام املهند�س طارق املال بتفقد
املبن���ى الإدارى للم�صنع بعد تطويره مبا يتنا�سب والتطورات والتو�سعات

اجلديدة بالن�شاط .

ف��از مين��اء الحم��را الب�تروىل بالعلم�ين أح��د أه��م موان��ىء
قطاع الب�ترول بجائزة التميز ألفضل مين��اء تخصصى على
مس��توى مصر لعام  2022لتميزه فى تطبيق االش�تراطات
واملعايري البيئية ومعايري األمن والس�لامة  ،وتسلم الجائزة
نيابة عن وزارة البرتول والث��روة املعدنية املهندس إبراهيم
مس��عود رئيس شركة برتول الصحراء الغربية «ويبكو»
املس��ئولة ع��ن إدارة وتش��غيل املين��اء من الفري��ق مهندس
كامل الوزي��ر وزير النقل خ�لال فعاليات االحتف��ال باليوم
البحرى العاملى تحت رعاية وزارة النقل.

وتوج���ه املهند�س طــارق املال وزيـــر البرتول والرثوة املعدنية بالتهنئـــة

م�رشوعات تو�سعية جديدة لتزيد من قدراته م�ستقبال ً .

ه���ذا النجاح جــ���اء نتيجة جلهوده���م املخل�صة ف���ى تنفيـــذ خطة

الغربي���ة ويبك���و �أن ف���وز املين���اء باجلائ���زة ي�أت���ى نظ���را ً لتواف���ر كافة

والتقدير لكافــة كوادر �رشك���ة ويبكــــو والعاملني بامليناء م�ؤكدا ً �أن
القطاع لتطوير وتـــحديث امليناء ب�أعلــى كفاءة  ،مو�ضحا ً �أن تنفيذ

خط���ة التطوير والتحدي���ث غري امل�سبوق���ة وامل�رشوعـــ���ات اجلــــديدة

بامليناء ت�أتــى فى �إطار ا�سرتاتيجية تطوير البنيـة التحتية واملوانىء
البرتولية الداعمة لدور م�رص الإقليمى كمركز لتـــداول وجتارة البرتول
والغ���از  ،و�أن مين���اء احلمراء الذى يقع ف���ى منطقة حيوية بالعلمني

على �ساحل البحر املتو�سط قد مت زيادة قدراته ورفع كفاءته و�إدارته

ب�أح���دث التكنولوجي���ات الرقمي���ة ودع���م منظوم���ة ال�سالم���ة فى
�إط���ار حتويلـه مليناء متكامــل وذلك بالإ�ضاف���ة �إلى ما يتم حاليا ً من

و�أو�ض���ح املهند����س �إبراهيم م�سع���ود رئي�س �رشكة ب�ت�رول ال�صحراء
املقومات اال�سرتاتيجية ب���دءا ً من ت�سهيالت احلفاظ على منظومة

ال�سالم���ة وال�صح���ة املهنية واملنظومة الأمني���ة ومنظومة حماية

البيئ���ة البحرية  ،الفت���ا ً �إلى �أن ال�رشكة حا�صلة عل���ى �شهادة �إقرار

موائم���ة مرف���ق مينائى م���ن املدونة الدولي���ة لأمن ال�سف���ن واملرافق
املينائي���ة و�شهادة الأي���زو فى �إدارة اجل���ودة �أيزو  9001و�شه���ادة الأيزو

 14001ف���ى حماي���ة البيئ���ة و�شه���ادة الأي���زو  45001ف���ى ال�سالم���ة
وال�صحة املهني���ة و�شهادة الأيزو  17025لكفاءة خمتربات الفح�ص

واملعايرة .
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عق��د االجتماع الخامس واألربع��ون للجنة الوزارية املش�تركة ملراقبة اإلنتاج ،

الإنتـاج املطلوب

واالجتماع الوزارى الثالث والثالثون ملنظمة أوبك والدول خارج أوبك  ،حضوري ًا

�أغ�سط�س

االختيارى

التعديل

االختيارى

اجلزائر

1055

48-

1007

الكونغو

325

15-

310

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

2022

فى ضوء حالة عدم اليقني التى تحيط باالقتصاد العاملى وسوق البرتول ،والحاجة
إىل تعزي��ز توج��ه س��وق الب�ترول العاملى على امل��دى الطويل ،وتماش��ي ًا م��ع النهج
الناج��ح الذى يتبناه باس��تمرار تحالف أوبك وخارج أوبك ويتس��م باالس��تباقية
واملبادرة  ،وفى ضوء ذلك .

قررت دول أوبك وخارج أوبك مايلى :
• �إع���ادة الت�أكيد على ق���رار االجتماع الوزارى العا�رش ملنظمة �أوبك وخارج �أوبك فى 12
�أبري���ل  2020وم���ا مت امل�صادق���ة عليه ف���ى االجتماعات الالحقة ،مبا ف���ى ذلك االجتماع

الوزارى التا�سع ع�رش للدول الأع�ضاء فى منظمة �أوبك وخارج �أوبك فى  18يوليو .2021

�أجنوال

غينيا الأ�ستوائية

اجلابون

العراق

الكويت

نيجرييا

• متديد مدة �إعالن التعاون حتى  31دي�سمرب .2023
ً
• تعدي���ل خف�ض الإنتاج الكلى مبقدار  2مليون برميل يوميا من م�ستويات �إنتاج

ال�سعودية

• �إع���ادة ت�أكي���د تعديالت الإنت���اج املعتمدة ف���ى االجتماع ال���وزارى التا�سع ع�رش

�أذربيجان

�شه���ر �أغ�سط����س  2022لل���دول الأع�ضاء فى منظمة �أوبك وخ���ارج �أوبك ،بدءا ً من
�شهر نوفمرب  2022وفقا ً للجدول املرفق.
للدول الأع�ضاء فى منظمة �أوبك وخارج �أوبك.

الإمارات

البحرين

• تعدي���ل وت�ي�رة االجتماع���ات ال�شهري���ة لتنعق���د كل �شهري���ن للجن���ة الوزارية

بروناى

• عقد االجتماع الوزارى للدول الأع�ضاء فى منظمة �أوبك وخارج �أوبك كل �ستة
�أ�شهر وفقا ً جلدول مواعيد م�ؤمتر �أوبك املعتاد.

ماليزيا

امل�شرتكة ملراقبة الإنتاج.

)�ألف ب/ى(

1525
127
186

4651
2811
1826

7069-

22013584-

الإنتاج

1455
121
177

4431
2676

1742

11004

526-

10478

717

33-

684

3179

205
102

160-

95-

3019

196
97

كازاخ�ستان

1706

78-

1628

املك�سيك

1753

-

1753

11004

526-

10478

جاء فى بيان االجتماع الوزارى اخلام�س ع�رش للدول الأع�ضاء فى �أوبك وخارج �أوبك.

جنوب ال�سودان

130

6-

124

• يعق���د االجتماع الوزارى الرابع والثالثني لل���دول الأع�ضاء فى �أوبك وخارج �أوبك

دول �أوبك الـ 10

26689

1273-

25416

≈ خف�ض ح�ص�ص الإنتاج وفقا ً لقرار االجتماع الوزارى الـ  33بدءا ً من نوفمرب  2022حتى دي�سمرب 2023

�أوبـك +

43856

2000-

41856

• من���ح اللجن���ة الوزاري���ة امل�شرتك���ة ملراقبة الإنت���اج �صالحية عق���د اجتماعات

�إ�ضافي���ة� ،أو طلب عق���د االجتماع الوزارى للدول الأع�ضاء ف���ى �أوبك وخارج �أوبك
فى �أى وقت ملواجهة �أى تطورات فى ال�سوق �إذا لزم الأمر.
ً
• م����د ف��ت�رة التعوي�ض �إلى  31مار�����س  2023على �أن تقدم خط����ط التعوي�ض وفقا ملا
• �إعادة ت�أكيد الأهمية الق�صوى لاللتزام التام والكامل.
فى  4دي�سمرب .2022
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594

عمان
�سلطنة ُ

881

ال�سودان

75

رو�سيا

دول خارج �أوبك

17167

27403-

727-

567

841
72

16440

㈀ ㈀
⼀㈀ ㈀㈀

الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام

2021/2022

تقدم كبير فى تطبيق التحول الرقمى وتعزيز سالمة العمليات
خالل أعمال جمعيات ش��ركات برتول القط��اع العام ألعتماد نتائج أعمال
العام املاىل  2022/2021برئاس��ة املهندس طارق املال وزير البرتول والثروة
املعدنية وبحضور ووزيرى التج��ارة والصناعة والتنمية املحلية وممثلى
الجه��از املرك��زى للمحاس��بات ووزارات املالي��ة والتخطي��ط  ،وج��ه امل�لا
عدة توصيات الس��تدامة أعمال تطوير ورفع كفاءة أداء ش��ركات برتول
القطاع العام وذلك فى املجاالت األتية :

اإلنتاج وتنمية الحقول

•

اال�ستفادة من التعاون مع ال�رشكات العاملية فى جمال حت�سني معدالت �إنتاج

الترشيد والحفاظ على الموارد

•

ا�سناد مناطق امتياز جديدة لل�رشكة العامة  ،وزيادة اال�ستثمارات املخ�ص�صة

ال�صيان���ة وتطبيق التقنيات احلديثة لتقليل الفاقد من املنتجات واحلفاظ على

احلقول املتقادمة .

لها لزيادة الإنتاج واالحتياطيات ب�إعتبارها ال�رشكة اململوكة بالكامل للدولة .

تطوير األداء والرقمنة

•

التو�س���ع فى تطبي���ق الرقمنة والتقني���ات احلديثة مبنظوم���ة التكرير و�إكمال

م��ش�روع الربط الرقمى مل�صافى التكرير فى منظوم���ة واحدة وذلك بالتوازى مع
تطبي���ق ا�ستخدامات نظام  ERPفى ال��ش�ركات  ،وكذلك فى ال�شبكة القومية

لنقل املنتجات البرتولية.

•

تعمي���م تقنية القيا�س الآل���ى  ATGمب�ستودعات التخزين وحمطات التموين ،

•

العم���ل على تر�شيد وحت�سني كفاءة ا�ستخ���دام الطاقة  ،واالهتمام بعمليات

الأ�صول الإنتاجية.

•

العم���ل عل���ى زيادة املك���ون املحلى بامل�رشوع���ات اجلديدة  ،مع تر�شي���د الإنفاق

والعمل با�ستمرار على ا�ستغالل املوارد واال�صول وتعظيم الإيرادات.

الموارد البشرية

توف�ي�ر برامج تدريب متط���ورة للكوادر الب�رشية واال�ستف���ادة من خريجى برنامج
�إعداد القيادات ال�شابة واملتو�سطة بربنامج تطوير وحتديث القطاع .

وتقنية  GPSعلى �سيارات نقل الوقود .

نتائ��ج أعم��ال 2022/2021

تطوير أداء شركات التسويق والتوزيع

•

زيادة �أعداد املحط���ات ل�رشكتى م�رص والتعاون للبرتول على املحاور الرئي�سية

امل�ؤدية للمدن اجلديدة.

•
•
• فتح �أ�سواق جديدة لت�صدير الزيوت املعدنية واملنتجات عالية اجلودة .
التو�سع فى ن�شاطى متوين ال�سفن والطائرات  ،وتوفري الوقود بجودة عالية.
فتح منافذ جديدة لبيع املنتجات اخلا�صة والكيماوية حمليا ً .

تطوير أداء شركة البتروكيماويات المصرية

اس��تطاعت ش��ركات ب�ترول القط��اع الع��ام تحقي��ق نتائ��ج أعم��ال
متميزة خالل عام  ، 2022/2021ويتضح هذا من املؤشرات التالية :

•

بلغ���ت قيم���ة الإنت���اج بال�سع���ر اجل���ارى  55120ملي���ون جني���ه بزيادة

•

بلغت القيمة امل�ضافة  28990مليون جنيه بزيادة ن�سبتها  %19على

•

بل���غ �صاف���ى �أرب���اح الن�ش���اط  4872ملي���ون جنيه خالل الع���ام بزيادة

•

بل���غ ما ي�ؤول لهيئة البرتول من الأرب���اح القابلة للتوزيع 5ر 887مليون

ن�سبتها  %18على العام ال�سابق .

درا�س���ة �أف���كار للتو�س���ع ف���ى الأن�شط���ة ال�صناعي���ة ل�رشك���ة البرتوكيماوي���ات

العام ال�سابق .

ال مثيل له بال�سوق .

ن�سبتها  %65على العام ال�سابق .

امل�رصي���ة ،والت�سويق اجليد ملنت���ج  PVCباعتباره منت���ج ذو درجة جودة مرتفعة

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة

•
•

االهتمام بزي���ادة الوعى لدى الكوادر الب�رشية  ،واال�ستفادة من قدرات خريجى

•

تعمي���م مفهوم اال�ستدامة البيئية داخ���ل كافة �رشكات القطاع وا�ستخدام

مراجعة وحتديث منظومة ال�سالمة با�ستمرار فى كافة املواقع البرتولية .

برنامج ال�سالمة فى برنامج تطوير وحتديث قطاع البرتول .
تكنولوجيات متقدمة ملعاجلة مياه ال�رصف ال�صناعى .
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جنيه .

•

بلغ �إجمالى ا�ستثم���ارات م�رشوعات حتت التنفيذ خالل العام احلالى

 22545ملي���ون جنيه بزي���ادة ن�سبتها  %78على الع���ام ال�سابق ،وبزيادة
ن�سبتها ٪31على املوازنة املعتمدة .

الشـركـة
العامة للبتـرول
Email : info@gpc.com.eg

www.gpc.com.eg

تـاريخ التـأســيس  :ت�أ�س�ست عام .1957

نش���ــــاط الش���ـــركة � :أول �رشكة برتول م�رصية مملوكة للدولة بالكامل تعم���ل فى جمال البحث واال�ستك�شاف ع���ن البرتول وا�ستخراجه

وتكريره والأعمال املت�صلة بذلك ،وتتمثل الر�ؤية اال�سرتاتيجية الأ�سا�سية فى تعظيم االحتياطيات وزيادة معدالت الإنتاج.
العنـــوان � 8 :شـــارع الــدكتور م�صطفــــى �أبو زهرة  -مدينة ن�رص  -القاهرة .
تليـفون 24012056- 24030975 :

فــاكس 22626374 :

ص.ب  - 743 :القاهرة

العنـــوان التلغـــرافى ( :برتوجني)

أهـم نتــائج األعــمال

�أن�شطة البحث واال�ستك�شاف

ا�ستمرت ال�رشكة فى خطة عملها لإعادة تقييم املناطق اال�ستك�شافية

والتنموي���ة به���دف تعظيم االحتياطي���ات البرتولية ورفع مع���دالت �إنتاج

احلق���ول  ،حيث مت تنفيذ خطة احلف���ر اال�ستك�شافى بن�سبة جناح %100
كمع���دل غ�ي�ر م�سبوق  ،و�أ�سفر ذل���ك عن تـحقيق  5اكت�شاف���ات برتوليـــة

جدي���دة مبناطق امتياز ال�رشكة فى ال�صح���راء ال�رشقية والغربية وخليج
ال�سوي����س مبعدل �إنتــــاج �أولى  4000برميـل زيــــت مكافئ يوميا ً  ،و�إ�ضافة
خمـــ���زون �أ�صلى يـــقدر بـحوالى  88ملي���ون برميل زيت مكافئ واحتياطى
م�ؤكد وحمتمل يقدر بحوالى 7ر 14مليون برميل زيت مكافئ.
الإنتاج واالحتياطى

بل���غ الإنتاج من حقول ال�رشك���ة وال�رشكات امل�شارك���ة حوالى  36مليون
برمي���ل زي���ت مكافئ مبتو�س���ط يومى � 99أل���ف برميل زي���ت مكافئ  ،كما
حقق���ت حق���ول ال�رشك���ة �إنتاج �سن���وى م���ن حقولها حوال���ى  25مليون

برمي���ل زيت مكافئ مبتو�سط يومى � 68أل���ف برميل زيت مكافىء ك�أعلى
مع���دل �إنت���اج ف���ى تاري���خ ال�رشك���ة  ،و مت �إ�ضاف���ة احتياط���ى م�ؤكد قابل

لال�سرتج���اع يقدر بنحو  10ماليني برميل زيت مكافئ  ،كما �شهد العام
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مشروعات جديدة
لزيادة اإلنتاج وتعظيم
احتياطيات الثروة البترولية

حتقي���ق طفرة ف���ى �إنتاج الغاز الطبيعى بعد و�ضع ع���دد من الآبار بنجاح

على خريطة الإنتاج .
عمليات احلفر

مت االنته���اء م���ن حف���ر  40بئ���را ً بحق���ول ال�رشك���ة املختلف���ة منه���ا � 5آبار
ا�ستك�شافي���ة بن�سبة جناح � %100إلى جان���ب  35بئرا ً تنمويا ً  ،بالإ�ضافة
�إلى حفر  69بئرا ً بحقول عقود اتفاقيات خدمات اال�ستك�شاف والإنتاج .

المشــروعات

احلمراء وتطوي���ر الت�سهيالت باملحطة ملواكبة الزيادة فى �إنتاج حقول
ال�صحراء الغربية .

•

فى �إطار ا�سرتاتيجية وزارة البرتول والرثوة املعدنية للإ�ستدامة البيئية

مت �إن�ش���اء حمطة معاجلة مياه ال�رصف ال�صناع���ى بتكنولوجيا متقدمة
فى حقول ال�صحراء ال�رشقية بطاقة ا�ستيعابية 5000م 3يومياً.

االســتثمارات

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

مت تنفيذ حزمة كبرية من امل�رشوعات لزيادة �إنتاج الغاز الطبيعى وتطوير

مليار جنيه .

• االنتهاء من �إن�شاء وت�شغيل خط غاز بطول  15كم لإ�ستغالل الغازات

نشاط التدريب وتنمية الموارد البشرية

الآب���ار عل���ى خريطة الإنتاج مبعدل �إنتاج �أول���ى  15مليون قدم مكعب غاز
يوميا ً  ،و 350برميل متكثفات يوميا ً .

بربام���ج احلف���ر والإنت���اج وال�سالم���ة وال�صحة املهني���ة فى �إط���ار برنامج
التنمي���ة الب�رشية مب��ش�روع تطوير وحتديث قطاع الب�ت�رول ومبا يهدف الى

 HF-36 /5و  NES-19مب�صنع ف�صل املتكثفات بال�صحراء الغربية مبعدل
�إنتاج �أولى  25مليون قدم مكعب غاز و  1000برميل متكثفات يوميا ً .

المسئولية المجتمعية

ت�سهيالت الإنتاج باحلقول وحت�سني التوافق البيئى على النحو التالى :

املنتج���ة م���ن حقل بحار �شمال غرب بال�صح���راء ال�رشقية حيث مت و�ضع

• االنته���اء م���ن ت�شغيل خط غ���از  GREبطول  23كم لرب���ط بئرى الغاز

• تطوي���ر حمط���ة املعاجل���ة بحق���ل احلم���د وحتويله���ا ملحط���ة معاجل���ة
متكاملة بطاقة � 50ألف برميل يوميا ً .

•

مت تنفيذ خطة تدريب تخ�ص�صية للعاملني فى كافة املجاالت املتعلقة

الإعداد اجليد لتنمية الكودار الب�رشية و�صقل مهاراتهم .

تنفيذا ً لإ�سرتاتيجي���ة وزارة البرتول والرثوة املعدنية فى هذا املجال تتبنى
ال�رشك���ة برناجم���ا ً للم�سئولي���ة املجتمعية يغطى العدي���د من اجلوانب

�إن�شاء ت�سهيالت �إنتاج مبكرة لو�ضع �آبار حقل  GG-83/ 3ب�أقل تكلفة

الإيجابي���ة ف���ى املج���االت املختلفة مث���ل (التعلي���م –اخلدم���ات الطبية

• االنتهاء من التغذية الكهربائية للأر�صفة البحرية عامر  6 ،4 /بحقل

ومكافح���ة احلري���ق وحماي���ة البيئ���ة ) لتح�سني ودع���م وتنمي���ة الو�ضع

و�أ�رسع وقت و�إن�شاء خط بحرى بطول  4كم لربط ر�صيفى  ، GG-2و . GG
عامر لت�أمني التغذية الكهربائية واحلفاظ على ا�ستمرارية الإنتاج .

•

ان�ش���اء خ���ط �شح���ن الزي���ت اخلام بط���ول  170ك���م و�سع���ة � 55ألف

برمي���ل يومي���ا ً م���ن حمط���ة جتمي���ع �سن���ان بال�صح���راء الغربي���ة مليناء
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وال�صحي���ة – اخلدم���ات االجتماعي���ة – البني���ة الأ�سا�سي���ة – ال�سالم���ة
االقت�صادى واالجتماعى للمجتمعات التى تقع فى نطاق عمل ال�رشكة
مث���ل مدين���ة ر�أ�س غ���ارب بالبحر الأحم���ر ،وخالل الع���ام وا�صلت ال�رشكة

تنفيذ برناجمها بتكلفة بلغت حوالى  3مليون جنيه .

نتـائج �أعمال �رشكات بتـرول القطـاع العام خـالل عام 2022/2021
انعقــــ���دت اجلمعيـــ���ة العامـ���ة لل�شـــرك���ة العـامـة للبتـــ���رول برئـا�ســــة املهنـد����س طـارق املـال

وزيـــــــر البتــــــرول والرثوة املعدنية بتـــاريخ  2022/9/22للنظر فى قائمـة املركز املالـى لل�رشكة
ونتائ���ج �أعمـاله���ا وتقــرير مراقبـ���ى احل�سابات عن العـ���ام املـال���ى  ،2022 /2021وقد مت اعتماد

القوائ���م املالية عن ال�سـنة املالية املنتهــية ف���ى  ،2022/6/30كما مت اعتمــاد �صــرف الأربــاح

للعاملني واعتمـاد العالوة الدوريـة امل�ستحقة لهـم عن ال�سنة املالية التالية بن�سبة . ٪100
وفيما يلى ملخ�ص قائمة املركز املالى ونتائج الأعمال :

ملخ�ص قائمة املركز املالى

البيـــــــــــــــــان

(القيمة باملليون جنيه)

2022/6/30

2021/6/30

�صافى الأ�صول الثابتة

3ر9107

7ر7110

م�رشوعات حتت التنفيذ

8ر3141

5ر3303

باقى الأ�صول غري املتداولة

3ر2472

0ر2954

جمموع الأ�صول غري املتداولة ()1

4ر14721

2ر13368

2ر5871

0ر3736

6ر20592

2ر17104

الأ�صول املتداولة ()2

�إجمالى الأ�صول ()2+1
حقوق امللكية

0ر4446

1ر2243

م�ساهمة الهيئة

6ر2475

8ر2202

احتياطيات و�أرباح (خ�سائر)

9ر2987

5ر2854

جمموع حقوق امللكية ()3

5ر9909

4ر7300

4ر632

6ر1210

االلتزامات املتداولة ()5

7ر10050

2ر8593

جمموع حقوق امللكية
وااللتزامات ()5+4+3

6ر20592

2ر17104

ر�أ�س املال

االلتزامات غري املتداولة ()4

ملخ�ص نتائج الأعمال

البيـــــــــــــــــان

أهـم المؤشـرات الرئيسـية

 -بلغت كمية الإنتاج  25مليون برميل زيت مكافئ .

 -بلغ���ت كمــي���ات الإنتــاج م���ن الغــازات الطبيعي���ة وامل�صاحبـة 55

مليار قدم مكعب .

 بلغ���ت كمــي���ات الإنتــ���اج م���ن الغــ���از امل�س���ال � 37ألف ط���ن بزيادةن�سبتها  ٪32على امل�ستهدف .

 -بلغ���ت قيمــ���ة ال�صـــــ���ادرات م���ن الزيـــــ���ت اخلــــــــ���ام و�إيــــــ���رادات

الن�شــــــ���اط الأخرى ما يعــــادل 13310مليـــ���ون جنيه بزيادة ن�سبتها
 ٪65على امل�ستهدف  ٪73 ،على العام ال�سابق .

 بلغ���ت الأرباح القابلة للتوزيع 3ر 527مليون جنيه بزيادة ن�سبتها ٪51على امل�ستهدف  ٪50 ،على العام ال�سابق.

• يتمث���ل ن�ش���اط ال�رشكة ف���ى التنقيب ع���ن الب�ت�رول وا�ستخراجه من
حقولها (ذاتيا ً  /ت�شغيال ً من الغري) وامل�شاركة مع بع�ض �رشكات البرتول

الأجنبية فى تنمية احلقول املكت�شفة وا�ستخراج البتـرول منها .

(القيمة باملليون جنيه)

2022/2021

2021/2020

املبيعات  /الإيرادات

0ر17079

0ر11481

ال�صادرات

0ر13310

1ر7713

القيمة امل�ضافة ال�صافية

7ر5728

6ر3831

�صافى الربح قبل خ�صم �رضائب الدخل

1ر1367

3ر992

الأرباح القابلة للتوزيع

3ر527

4ر350
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شركة
السويس لتصنيع البترول
sopc@suezprocessing.com
تـــاري���خ التـأس���يس  :ت�أ�س�ست عام  1921حت���ت م�سمى « معمل تكرير الب�ت�رول احلكومى» تابعة ل�رشكة �آبار الزي���وت الإجنليزية ثم تغري

�إ�سمها �إلى �رشكة ال�سوي�س لت�صنيع البرتول عام . 1962

النش���اط اإلنتاجى  :يتمث���ل الن�شاط الإنتاجى لل�رشكة ف���ى تكرير وت�صنيع اخلام���ات البرتولية وذلك من خالل جمم���ع التقطري والذى مت
ت�شغيل �أولى وحداته احلالية عام  ،1964والوحدة الثانية عام  ،1986جممع التفحيم ومت ت�شغيله عام  ، 1965جممع الإ�صالح بالعامل
امل�ساع���د ومت ت�شغيل���ه عام  ، 1983هذا بالإ�ضافة �إلى وحدات املرافق املختلفة وت�سهيالت الإنتاج وت�ساهم ال�رشكة من خالل وحداتها

الإنتاجية فى زيادة الطاقة الإنتاجية وتعظيم القيمة امل�ضافة ب�إ�ضافة م�رشوعات جديدة (الأ�سفلت  /التفحيم) .
العنـوان  :الزيتية � -شارع �صالح ن�سيم  -حمافظة ال�سوي�س .

فاكــس 062 /3374429 :

تليــفون  4 :خطوط 062 / 3374451-2-3-4

أهم نتــائج األعـمال

االستثمارات

بلغــــــ���ت كميــ���ات اخلام���ات البرتوليـــــ���ة التــــى مت مــعاجلته���ا خـــالل عــام

عل���ى امل�رشوع���ات اال�ستثماري���ة اجل���ارى تنفيذه���ا واملت�ضمنـ���ة تطوي���ر

�ســاهمت فى تــوفــري جــانب مــن احتياجات ال�سوق املحلى من املنتجات

ت�شمل:

اخلطة الإنتاجية

 2022/2021م���ن وح���دات التكري���ر والت�صنيع حوال���ى 675ر 2مليون طــن

البرتولية (بوتاجاز ،بنزين بنوعيه (� 92 ،80أوكتان)  ،ال�سوالر ،املازوت).
الت�صدير للأ�سواق العاملية

تــ���م حتــقيق اخلـط���ة اال�ســتثماري���ة بنــ�سبة  %136مـ���ن املـــعتمد مــوزعة

وحتديـــ���ث الوحــ���دات الإنتاجية القائمة و�إقام���ة م�رشوعات جديدة والتى
م�رشوع الإحالل والتجديد لأجهزة ال�رشكة

يه���دف امل�رشوع �إل���ى املحافظة با�ستمرار على الطاق���ات الإنتاجية ورفع

كفاءة الت�شغيل لتواكب التقدم والتطور العلمى الذى ت�شهده �صناعة

• متا�ش���يا ُ مع �سيا�سة الدولة لتنمية ال�صادرات البرتولية لتوفري العملة

التكرير با�ستخدام التكنولوجيات احلديثة .

مر�سى الناقالت:

يه���دف امل��ش�روع �إلى جتديد وحتدي���ث جممع التفحي���م مت�ضمنا ً وحدة

ال�ص���عبة  ،مت ت�صدير كمية من املنتجات البرتولية خالل العام عن طريق

م�رشوع تطوير وحتديث جممع التفحيم

• ت�ص���دير مقط���ر تفــريغى بكمي���ة � 616ألــ���ف ط���ن (� 578إنتــــاج �رشكة

�إنت���اج البوتاجاز با�ستخدام �أح���دث التكنولوجيات املطبقة للو�صول

كمي���ات م���ن املنتج���ات البرتولية �شمل���ت املقط���رات التفريغي���ة وزيوت

ال�س���وق املحلى من املنتجات البرتولي���ة مثل وقود الطائرات والبوتاجاز

ال�سويــ����س  38 +وارد م���ن �رشك���ة الن�رص للب�ت�رول) بالإ�ضاف���ة �إلى ت�صدير

الت�شحي���م اخلفيفة لتوفري النقد الأجنبى  ،عـالوة على ت�ســـليم �شــركة
النـ�رص للبـرتول كـميات لت�صـديرها مـن املــازوت منــخف�ض الكــربيت.
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�إل���ى �أق�صى طاق���ة ت�شغيلية م���ع الت�شغيل الآمن وتلبي���ة احتياجات
و�إنت���اج ال�س���والر املطاب���ق للموا�صف���ات الأوروبي���ة وتبل���غ ا�ستثماراته
770ر 1مليار دوالر.

انطالقة واعية نحو المستقبل
م�رشوع الأمن ال�صناعى وحماية البيئة

تهت���م ال�رشك���ة بتطبيق �أح���دث معاي�ي�ر ال�سالمة وال�صح���ة املهنية مبا

يتواك���ب م���ع اال�شرتاط���ات والقوانني البيئي���ة ،وذلك من خ�ل�ال ا�ستمرار
التو�سع فى ا�ستخدام �أنظمة الإنذار والإطفاء الآلى بالوحدات الإنتاجية

وامل�ستودع���ات وتطوي���ر منظوم���ة معاجلة ال��ص�رف ال�صناع���ى مع و�ضع
نظ���ام املتابع���ة امل�ستمرة لالنبعاث���ات الغازي���ة ملداخن الأف���ران  ،وقامت

ال�رشكة بو�ضع خط���ة للإ�صحاح والتوافق البيئ���ى بالتن�سيق مع جهاز
�شئون البيئة .

م�رشوع م�صنع لإنتاج الأ�سفلت

ويعم���ل على امل�ساهمة فى تلبية اال�سته�ل�اك املحلى املتزايد من منتج

• مت حتدي���ث و اعتم���اد دلي���ل ال�سالم���ة وال�صح���ة املهنية و الت���و افق مع

الأ�سفل���ت الالزم لتنفيذ م�رشوعات �إن�شاء �شبكات الطرق اجلديدة  ،وقد
مت ت�شغيله جتريبيا ً نهاية العام املا�ضى .

و�إدارة املخاطر و�إدارة املقاولني .

ويه���دف �إلى رفع كفاءة وحدات التقطري اجل���وى لتوفري التغذية املطلوبة

ل�رشكة �إيربوم.

م�رشوع توريد وتركيب  2فا�صل �أمالح لوحدات التقطري  1و2

للوح���دات اجلديدة مبجم���ع التفحيم والأ�سفلت ،وتبل���غ تكلفة امل�رشوع
 451مليون جنيه ويتم بالفعل الت�شغيل التجريبى للم�رشوع.

م�رشوع �إن�شاء  12م�ستودع (�أ�سفلت – مازوت – بنزين – بوتاجاز)

املعايري الإر�شادية ال�صادرة من الهيئة العامة للبرتول ل�سالمة العمليات

• مت �إ�سن���اد �أعمال تطبيق منظومة �سالم���ة العمليات و تكامل الأ�صول
• تكثي���ف احلم�ل�ات للتوعية والتعرف على خماط���ر العمل بالتعاون مع

�رشكة برتو�سيف.

• قام���ت ال�رشك���ة بتنفي���ذ �أنظم���ة الإنذار املبك���ر والك�شف ع���ن احلريق

ويه���دف �إل���ى زي���ادة ال�سع���ة التخزيني���ة للمنتج���ات البرتولي���ة خلدم���ة

والإطف���اء الآلى لـ (  17م�ستودع خ���ام –3حمطات كهرباء –عنرب طلمبات

االنتهاء من  3م�ستودعات للأ�سفلت وجارى الإ�رساع لالنتهاء من الباقى

• مت االنته���اء من �إح�ل�ال وجتديد �شبكة الإطفاء لل�رشك���ة كمرحلة �أولى

امل�رشوعات اجلديدة  ،وتبلغ تكلفة امل�رشوع 020ر 1مليار جنيه ومت بالفعل

خالل العام القادم .

جممع اِلإ�صالح –مر�سى الناقالت) بتكلفة �إجمالية 161مليون جنيه .

وجارى �إ�سناد املرحلة الثانية.

م�رشوع �إن�ش��اء خ��ط جديد (برى – بحرى) للمنتج��ات البرتولية من

• مت توري���د �سيارت���ى �إطف���اء تل�سكوبي���ة لت�أم�ي�ن املنطق���ة اجلغرافي���ة

ويه���دف �إلى زي���ادة ت�سهي�ل�ات الت�شغي���ل ال�ست�ي�راد وت�صدي���ر املنتجات

• �إ�سن���اد �أعم���ال توري���د وتركي���ب املرحل���ة الأول���ى لأنظم���ة احلماي���ة من

االنتهاء منه خالل العام احلالى .

• جارى توريد وتركيب �أنظمة الإنذار املبكر والك�شف عن احلريق والإطفاء

ال�رشكة ملر�سى الناقالت

البرتولي���ة  ،وتبل���غ تكلف���ة امل��ش�روع  26ملي���ون دوالر ويت���م العم���ل على

السالمة والصحة المهنية وسالمة العمليات

• ح�ص���ول ال�رشك���ة عل���ى �شه���ادة الأي���زو  45001لنظ���م �إدارة ال�سالم���ة

وال�صحة املهنية مل�صنع �إنتاج الأ�سفلت.

البرتولية.

ال�صواعق ل�رشكة �صان م�رص.

الآلى لـ ( 6م�ستودعات خام – 6حمطات كهرباء –الور�ش وخمازن ال�رشكة
واجلراج – 3مبانى �إدارية –املعامل الكيماوية) .

• ج���ارى حتدي���ث غرفة مراقبة �أنظم���ة الإنذار والإطف���اء لل�رشكة و�إن�شاء

عنرب طلمبات الإطفاء.
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نتـائج �أعمال �رشكات بتـرول القطـاع العام خـالل عام 2022/2021
انعق���دت اجلمعي���ة العامة ل�شــركة ال�سوي����س لت�صنيع البتـرول برئا�س���ة املهند�س طارق املال

وزيـر البتــــــرول والثـــــروة املعدنيــــة بتـــاريخ  2022/9/20للنظر فى قائمـة املركز املالـى لل�رشكة
ونتائج �أعمالها وتقــرير مراقبى احل�سابات عن العام املالى  ، 2022 /2021وقد مت اعتماد القوائم

املالي���ة عن ال�سـنة املالية املنتهــية ف���ى  ،2022/6/30كما مت اعتمــاد �صــرف الأربــاح للعاملني
واعتمـاد العــــالوة الدوريـة امل�سـتحقة لهـم عن ال�سنة املاليــة التاليـــة بن�ســبة . ٪100
وفيما يلى ملخ�ص قائمة املركز املالى ونتائج الأعمال :

ملخ�ص قائمة املركز املالى

البيـــــــــــــــــان

(القيمة باملليون جنيه)

2022/6/30

2021/6/30

�صافى الأ�صول الثابتة

7ر1161

3ر692

م�رشوعات حتت التنفيذ

6ر13022

4ر5683

1ر111

4ر87

4ر14295

1ر6463

1ر2154

0ر1866

�إجمالى الأ�صول ()2+1

5ر16449

1ر8329

ر�أ�س املال

5ر6616

2ر2184

م�ساهمة الهيئة

0ر6592

3ر4432

احتياطيات و�أرباح �أو (خ�سائر) مرحلة

6ر381

7ر311

1ر13590

2ر6928

4ر1465

7ر339

االلتزامات املتداولة ()5

0ر1394

2ر1061

جمموع حقوق امللكية
وااللتزامات ()5+4+3

5ر16449

1ر8329

باقى الأ�صول غري املتداولة
جمموع الأ�صول غري املتداولة ()1

الأ�صول املتداولة ()2
حقوق امللكية

جمموع حقوق امللكية ()3

االلتزامات غري املتداولة ()4

ملخ�ص نتائج الأعمال

البيـــــــــــــــــان

(القيمة باملليون جنيه)

2022/2021

2021/2020

املبيعات  /الإيرادات

5ر3000

4ر2989

القيمة امل�ضافة ال�صافية

1ر2225

6ر2077

�صافى الربح قبل خ�صم �رضائب الدخل

0ر92

3ر67

الأرباح القابلة للتوزيع

8ر58

8ر40
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أهـم المؤشـرات الرئيسـية

 -بلغت كمية الزي���ت اخلـــــام التى مت تكريرها خــــالل العام 675ر2

مليون طن بزيادة ن�سبتها  ٪23على العام ال�سابق.

 -بلغ���ت قيمة �أجور التكرير والت�صنيع واخلدمات املباعة 5ر3000

مليون جنيه .

 -بلغ���ت الأرب���اح القابل���ة للتوزيـــــ���ع 8ر 58مليـــ���ون جـــني���ه بزيادة

ن�سبتها  ٪18على امل�ستهدف ٪44 ،على العام ال�سابق

•

يتمــــثل ن�شـــــاط الــ�شـــركة فى تكــــرير الزيت اخلــــام وت�صنيع

الزيوت الأ�سا�سية وتفحيم املازوت حل�ساب هيئة البرتول مقابل
�أجر تكرير وت�صنيع حت�صل عليه من الهيئة .

شـركة النصر للبترول
www.nasroil.com

npc@nasroil.com

تـــاريخ التـأسيس  :ت�أ�س�ست عام  1911با�سم �شـــركة �آبار الزيوت الإجنــليزية امل�صــرية ومت ت�أميمها عام .1964

نشاط الشركة :

توفري املنتجات البرتولية لل�سوق املحلى وت�صدير الفائ�ض للم�ساهمة فى دفع عجلة التنمية االقت�صادية  ،وتلتزم ال�رشكة

بتحقيق دورها الفعال للم�شاركة فى ا�سرتاتيجية التنمية امل�ستدامة بو�ضع خطة متكاملة للتطوير والتنمية لكافة العمليات وذلك من

خالل وحداتها الإنتاجية .

مكــونات الشركة  :ت�ضم  4وحدات للتقطـري بطاقة 5ر 6مليون طن مرتى �سنويا ً  ،هذا بالإ�ضافة �إلى ثالث وحدات تقطري تفريغى لإنتاج
الأ�سفلت (البيتومني) بطاقة �إنتاجية � 300ألف طن �سنويا ً ووحدات ال�سرتجاع الغازات ومعاجلة البوتاجاز والنافتا والكريو�ســني ووحدات

املرافـق املخـتلفة .

طـريق �صالح ن�سيم  -مدينة ال�سوي�س

العنوان :
ص.ب  271 :ال�سوي�س

تليفون :

062 /3428973

فاكــس :

062/3428975

مكتب القاهرة � 42 :شارع غرب اال�ستاد  -احلى ال�ساد�س  -مدينة ن�صــر .

مؤشــرات األداء

اخلـطة الإنتاجـية

بلغ���ت كمــية الزيت اخلـــام التى تـــ���م تقطـــريها خالل عام 2022/2021

43511

الرقـــم البريدى:
تليفاكس 22617035 :

النشاط االستثمارى

بل���غ �إجمال���ى اال�س���تثمارات الفعلي���ة املنف���ذة حوال���ى 2ر 2ملي���ار

جني���ه م���ن اال�س���تثمارات املعتم���دة بن�س���بة تنفي���ذ  %101وت�ش���مل:

حــوال���ى 468ر 3ملي���ون طــــ���ن للم�س���ـــــاهمة ف���ى توفـــــ�ي�ر جان���ب م���ن

�إن�شاء جهاز تقطري متكثفات بطاقة 2ر 1مليون طن �سنويا ً

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

(الأعمال املدنية � -أعمال التوريدات � -أعمال الرتكيبات �-أعمال ال�شعلة .

احتياجـات ال�ســوق املحـلى من البوتاجاز والنافتا ،واملقطرات الو�سطى

وقد قاربت ال�رشكة على االنتهاء من �أعمال الت�ص���ميمات الهند�س���ية

التحول الرقمى

المؤشرات المالية

مركز عمليات �أمن املعلومات ()S.O.C

تنفيذا ً لل�سيا�س���ة العامة التى تنتهجه���ا وزارة البرتول والرثوة املعدنية

قام���ت ال�رشكة ب�إن�ش���اء نظام مرك���ز عمليات �أم���ن املعلومات ()S.O.C

بت�ص���دير املنتجات البرتولية بقيمة حوالى 3ر 1مليار دوالر بزيادة قدرها

لتقليل املخاطر ال�س���يربانية املتالحقة وجارى احل�ص���ول على �ش���هادة

الت�صدير

ف���ى تعظيم كمية ال�ص���ادرات لتوفري العملة ال�ص���عبة قامت ال�رشكة
 230مليون دوالر عن العام ال�سابق وبن�سبة زيادة قدرها .%22
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ملواكبة التط���ور ال�رسيع الذى تقوم به وزارة البرتول فى التحول الرقمى

والذى يعد نقلة حديثة ونوعية فى جمال ت�أمني املعلومات وال�شبكات

الأيزو  ٢٧٠٠١اخلا�صة ب�أمن املعلومات.

،،

عراقة الماضى
واستشراف المستقبل

برنامج الـ SAP

مشروعات حماية البيئة

تنفي���ذا ً لتعليمات وزي���ر البرتول والرثوة املعدنية ب�رسع���ة االنتهاء من برنامج

مت الب���دء ف���ى ت�شغي���ل م�رشوع معاجل���ة مياه ال��ص�رف ال�صناع���ى وذلك

التطبيق الفعلى  GO LIVEلأنظمة الـ  PP / QM / FICO / MMونظام PM

ال�سوي����س حيث مت التعاقد م���ع �رشكة برتوجت و�رشك���ة  IDCالإيطالية

ال�ش��بكة الوطني��ة املوحدة خلدم��ة الط��وارئ وال�س�لامة العامة

مشروعات األمن الصناعى

حت���ت �إ��ش�راف وزارة الب�ت�رول و�س�ل�اح الإ�ش���ارة بالق���وات امل�سلحة قامت

مت تركي����ب وت�شغي����ل نظ����ام الإن����ذار املبكر ل����ـ  ١٢غرفة حتك����م و 6حمطات

اجلغرافي���ة ويت���م الآن ت�شغي���ل الغرفة على م���دار �٢٤ساع���ة وت�رشفت

الآل����ى لأحوا�����ض ف�صل الزيت القدمي����ة والإنذار املبكر ل����ـ  150غرفة باملبنى

ال���ـ  SAPبجميع ��ش�ركات القطاع  ،مت االنتهاء من جمي���ع مراحل امل�رشوع ومت
وجميع �إدارات ال�رشكة تعمل الآن بنظام الـ . SAP

املتطورة ب�رشكة الن�رص للبرتول

ال�رشك���ة ب�إن�ش���اء غرفة الط���وارئ املوحدة واخلا�صة ب��ش�ركات املنطقة
ال�رشك���ة بافتت���اح املهند����س ط���ارق امل�ل�ا وزير الب�ت�رول وال�ث�روة املعدنية

للغرفة فى �أكتوبر .2021

برنامج �إدارة املعامل الكيميائية LIMS

مت االن�ضم���ام مل��ش�روع برنام���ج �إدارة املعام���ل الكيميائي���ة  LIMSوذلك
لتح�س�ي�ن كف���اءة �إدارة املعام���ل والأجه���زة ل�رسع���ة تواف���ر البيانات ومت

بهدف �إزالة املخلفات البيئية خلارج مياه ال�رصف ال�صناعى على خليج

لتوريد وتركيب وت�شغيل وحدة حديثة للو�صول �إلى التوافق البيئى .

نظام الإنذار املبكر واالطفاء التلقائى

كهرباء و  4م�ستودعات كروية و� 6أوعية �أفقية للبوتاجاز والإنذار والإطفاء
الإدارى اجلديد و  32م�ستودعا ً و 6حمطات طلمبات و 2حمطة �ضواغط.
توريد � 2سيارة �إطفاء تلي�سكوبية

مت توريد �سيارتى �إطفاء تلي�سكوبية خلدمة املنطقة اجلغرافية ملنطقتى

ال�سوي�س والإ�سماعيلية فى يونيو  ٢٠٢٢من خالل �رشكة برتو�سيف.

المشاركة المجتمعية

االنته���اء من تدريب املخت�ص�ي�ن ب�أكادميية الن�رص للتدري���ب من قبل 13

بناء على توجيهات املهند�س طارق املال وزير البرتول والرثوة املعدنية متت

التطبي���ق الفعلى  GO LIVEفى � 11سبتم�ب�ر  2022و�سيتم الربط بني

ورف���ع كفاءة �ش���ارع �صالح ن�سي���م بال�سوي�س وذلك ع���ن طريق �رشكات

�رشك���ة بالإ�ضاف���ة �إل���ى الهيئ���ة امل�رصية العام���ة للب�ت�رول ومت البدء فى

كل من نظام الـ  SAPونظام الـ . LIMS

امل�ساهم���ة مببلغ  40ملي���ون جنيه فى عملية تطوي���ر وحتديث وتو�سعة

اللجنة اجلغرافية البرتولية ملنطقتى ال�سوي�س والإ�سماعيلية.
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نتـائج �أعمال �رشكات بتـرول القطـاع العام خـالل عام 2022/2021

انعقــــــ���دت اجلمعيــــــ���ة العــام���ة ل�رشكة الن��ص�ر للبرتول برئا�س���ة املهند�س طارق املال

وزيـــ���ر البتــرول والثـروة املعدنيــــة بتـــاري���خ  2022/9/20للنظر فى قائمـة املركز املالـى

لل�رشك���ة ونتائج �أعمالها وتقــرير مراقبـى احل�سابات عن العام املالى  ، 2022/2021وقد

مت اعتم���اد القوائم املالية عن ال�سـنة املالية املنتهــية فى  ،2022 /6/30كما مت اعتمــاد
�صــ���رف الأربــاح للعــــامل�ي�ن واعتمـاد العــــالوة الدوريـــ���ة امل�ســــتحقة لهــم عن ال�ســنة

املاليــة التاليـــة بن�ســبة . ٪100

وفيما يلى ملخ�ص قائمة املركز املالى ونتائج الأعمال :

ملخ�ص قائمة املركز املالى

البيـــــــــــــــــان

(القيمة باملليون جنيه)

2022/6/30

2021/6/30

�صافى الأ�صول الثابتة

3ر1620

8ر734

م�رشوعات حتت التنفيذ

3ر4498

6ر3363

باقى الأ�صول غري املتداولة

2ر314

0ر305

جمموع الأ�صول غري املتداولة ()1

8ر6432

4ر4403

1ر1276

8ر741

�إجمالى الأ�صول ()2+1

9ر7708

2ر5145

ر�أ�س املال

9ر3917

0ر1841

م�ساهمة الهيئة

4ر2023

9ر2076

احتياطيات و�أرباح �أو (خ�سائر) مرحلة

0ر171

8ر162

30ر6112

70ر4080

6ر432

0ر53

االلتزامات املتداولة ()5

0ر1164

5ر1011

جمموع حقوق امللكية
وااللتزامات ()5+4+3

9ر7708

2ر5145

الأ�صول املتداولة ()2
حقوق امللكية

جمموع حقوق امللكية ()3

االلتزامات غري املتداولة ()4

ملخ�ص نتائج الأعمال

البيـــــــــــــــــان

(القيمة باملليون جنيه)

2022/2021

2021/2020

املبيعات  /الإيرادات

0ر2892

9ر2672

القيمة امل�ضافة ال�صافية

8ر2064

9ر1865

�صافى الربح قبل خ�صم �رضائب الدخل

4ر107

8ر78

الأرباح القابلة للتوزيع

7ر43

0ر47
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أهـم المؤشـرات الرئيسـية

 -بلغ���ت كمية الزي���ت اخلام الت���ى مت تكريرها خالل الع���ام 468ر3

مليون طن.

 -بلغ���ت قيمة �أجور التكري���ر والت�صنيع واخلدم���ات املباعة خالل

العام 0ر 2892مليون جنيه بزيادة ن�سبتها  ٪8على العام ال�سابق.

 -بلغت الأرباح القابلة للتوزيع 7ر 43مليون جنيه.

 يتمث���ل ن�شـــ���اط ال�رشكــ���ة ف���ى تكريـــ���ر الزيـــ���ت اخل���ام حل�سابالهيئة امل�رصية العامة للبـ�ت�رول مقابل �أجـــر تكرير حت�صل عليــه

من الهيئة .

www.eprom.com.eg
is our business ...

Alexandria (Headquaarter) :
19.5 Km Alexandria Cairo Desert Road, petroleum Complex
Tel : (+203) 3420258 - Fax : (+203) 3420259

:

nd

Building no.182 2 Administrative Sector
th
5 Settlement - New Cairo
Tel : (+202) 26728761 / 26728763 - Fax : (+202) 26728765

شـركـة
أسيوط لتكرير البترول
www.asorc.com

Email:inf@asorc.com
تـاريخ التـأســيس  :ت�أ�س�ست ال�رشكة عام  1984وبـــد�أت ن�شـاطهـــا الفعلـى عام .1987

نشــاط الشــركة :

يقوم معمل تكرير البرتول ب�أ�سيوط بدوره احليوى واال�سرتاتيجى فى تكرير الزيت اخلام لتوفري احتياجات حمافظات

�صعي���د م�رص م���ن املنتجات البرتولية املختلف���ة ،حيث تقوم �رشكة �أ�سي���وط بتغطية ا�ستهالك ال�سوق املحل���ى مبنطقة ال�صعيد
وجنوب الوادى بن�سبة ترتاوح بني  ٪70 - 65من املنتجات البرتولية .
العنــــوان  :جحدم  -منفلوط � -أ�سيوط.

تليـــــفون )088(2324672 - 2323522 :

فــــاكس )088 (2323062 :

أهــم نتـائج األعمــال

• ت�سليم � 11ألف طن بنزين � 104أوكتني ل�رشكة �أنربك عن طريق ال�سيارات

قام���ت ال�رشك���ة بتكرير حوال���ى 36ر 3مليون ط���ن خام خالل الع���ام املالى

• فى �إط���ار التوجه العاملى ال�ستخدام الطاق���ة النظيفة فقد مت ا�ستغالل

القيمة وملواجهة احتياجات ال�سوق املحلى مت �إنتاج الكميات التالية:

للأفران والغاليات.

ن�شاط الإنتاج

 ,2022/2021ومع انتهاج ال�رشكة ل�سيا�سة تعظيم �إنتاج املقطرات عالية

• � 55ألف طن بوتاجاز مقابل � 36ألف طن وبن�سبة زيادة . ٪53
• � 133ألف طن نافتا.

• � 470ألف طن بنزين عالى الأوكتني.

• � 86ألف طن وقود طائرات ).)Jet A1

•  849الف طن من ال�سوالر مقابل  747الف طن بزيادة قدرها � 102ألف طن.

ال�صهريجية لإجراء عملية خلط البنزين.

كميات الهيدروجني املنتجة من جممع �إنتاج البنزين عالى الأوكتني كوقود

• بلغ���ت قيمة املنتجات البرتولية ن���اجت التكرير لهذا العام  3مليار دوالر مبا
يعادل  47مليار جنيه .

مشروعات الموازنة االستثمارية

فى �إطار ا�سرتاتيجية وزارة البـــرتول والـــرثوة املعدنيـــة لتطويـــر منظومـــة

• 707ر 1ملي���ون طن مازوت مقاب���ل 833ر 1مليون طن بكمية خف�ض قدرها

م�صاف����ى تكريــر البـرتول امل�رصية  ،قــامت ال�رشكة وبالتن�سيـق مع جلنة

• خلط وجتهيز � 406ألف طن بنزين . 80

امل�رشوعـ����ات بلغ �إجمــالى �إنفاقها اال�ستثم����ارى خالل العام حوالى 3ر1

� 126ألف طن وذلك ل�صالح املنتجات الو�سطى عالية القيمة.

• خلط وجتهيز � 274ألف طن بنزين . 92

•

ت�سليم � 18ألف طن بنزين � 104أوكتني للجمعية التعاونية باملنيا لإجراء

عملية خلط البنزين .
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تطوي����ر م�صاف����ى التكري����ر بهيئة البــ��ت�رول بالبـ����دء فى تنفي����ذ عدد من

ملي����ار جنيه وت�شمل م�رشوعـ����ات جممــع التقطري اجلــوى  CDU3ووحدة
ا�ســـرتج����اع الغ����ازات لإنتـــ����اج البوتاجـــ����از  VRU3اجلــــ����ارى �إن�شا�ؤهمــ����ا
حــاليا ً .

دور محورى فى تنمية صعيد مصر
تطوير وتجديد الوحدات اإلنتاجية

• مت االنته���اء م���ن تنفي���ذ م�رشوع مرك���ز مكافح���ة التلوث النه���رى مبدينة

ف���ى �ض���وء الإهتمام برفع كفاءة الوح���دات الإنتاجية واملراف���ق اخلا�صة بها

�أبوتي���ج ،ويت���م حاليا ً تنفي���ذ متطلب���ات احلماية املدني���ة ال�ستكمال نظام

ال��ص�رف ال�صحى و�إزال���ة جميع الروا�سب املوجودة به���ا ومت �إحالل وجتديد 4

• مت الب���دء ف���ى تنفيذ م�رشوع درا�سة ح���االت ال�سالمة تطبيق���ا ً لتو�صيات

داخ���ل ال�رشكة فقد مت جتديد حو�ض ف�ص���ل الزيت بالكامل وت�أهيل حمطة

طلمب���ات مبنطقة جهاز التقطري رق���م  1ومت دخولها اخلدمة  ،كما مت �إجراء

�إح�ل�ال وجتدي���د لبع����ض الأج���زاء باملرجل البخ���ارى  Aوذل���ك للحفاظ على
كف���اءة الت�شغي���ل  ،كما يجرى ا�ستكمال عدد م���ن امل�رشوعات لرفع كفاءة

الوحدات من �أهمها م�رشوع تركيب فا�صل �أمالح بوحدات التقطري .2 ، 1

مكافحة احلريق باملركز.

الهيئ���ة امل�رصية العامة للبرتول وت�شكيل جل���ان من �إدارات ال�رشكة لتنفيذ

منظومة �سالمة العمليات . PSM

ترشيد الطاقة
• تنفي���ذا ً ال�سرتاتيجي���ة وزارة الب�ت�رول وال�ث�روة املعدنية لرت�شي���د ا�ستهالك

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة
• مت تدريب  625عامال ً فى جمال ال�سالمة وال�صحة املهنية وحماية البيئة

مث���ل تركي���ب �أعمدة �إن���ارة فى موقع ال�رشك���ة تعمل بالطاق���ة ال�شم�سية

للعامل�ي�ن مم���ا كان له مردودا ً �إيجابي���ا ً فى حتقيق حوال���ى 6ر 3مليون �ساعة

الطاق���ة وغريها من الإجراءات التى حتقق وف���را ً فى اال�ستهالك  ،كما يجرى

من خ�ل�ال  21برناجما ً تدريبيا ً للعام  2022/2021وذلك لرفع الوعى الوقائى

عمل بدون وقت �ضائع بالإ�ضافة �إلى عدم وقوع �إ�صابات عمل داخلية.

• مت تنفي���ذ  24جترب���ة وهمي���ة بال�رشكة و  8جتارب وهمي���ة ب�رشكات املنطقة

اجلغرافية جلنوب ال�صعيد من خالل تطبيق خطة الطوارئ.

• مت جتدي���د �رسي���ان �شه���ادات املوا�صف���ات القيا�سي���ة لنظ���م الإدارة ف���ى جم���ال

ال�سالمة والبيئة واجلودة ISO 9001: 2015/ ISO 14001: 2015/ ISO 45001: 2018

الطاق���ة وكف���اءة ا�ستخدامه���ا مت تنفي���ذ �إج���راءات داعم���ة له���ذا التوج���ه
واال�ستعان���ة مبح���ركات  VSDعالية الكف���اءة لتح�سني كف���اءة ا�ستخدام
تنفيذ م�رشوع لتقييم م�صائد البخار وا�سرتجاع املتكثفات والذى ي�سهم

فى تقليل معدل الطاقة امل�ستهلكة .

تنمية الموارد البشرية والمشاركة المجتمعية

• نظمت ال�رشكة  221برناجما ً تدريبيا ً فى املجاالت الفنية واملالية والإدارية

• مت ت�أمني جميع الأعمال اخلطرة باملوقع ب�أحدث �أجهزة ال�سالمة مع توفري

وال�سالمة وال�صح���ة املهنية وحماية البيئة للع���ام التدريبى 2022/2021

ملخاط���ر لأى عملية مب�شاركة الإدارات املعنية وذلك قبل البدء فى تنفيذها

هو مركز معتمد ويتم تدريب ال�رشكات ال�شقيقة به .

عنا��ص�ر الأمان املطلوبة وتهيئة بيئة عمل �آمنة بع���د �إجراء حتليل وتقييم
و�إ�صدار التو�صيات الالزمة وخا�صة للم�رشوعات اجلديدة.

حي���ث بلغ عدد املتدربني  3511متدربا ً علما ً ب�أن مركز تدريب �رشكة �أ�سيوط
• وف���ى �إط���ار امل�شاركة املجتمعية التى ت�ؤمن به���ا ال�رشكة  ،فقد مت تدريب

• مت مراجع���ة درا�س���ة تقيي���م الأث���ر البيئ���ى لإن�ش���اء البح�ي�رات ال�صناعية

 470طالب���ا ً وطالبة من الأكادمييات واملعاهد ب�أ�سيوط بالإ�ضافة �إلى تدريب

العملية الإنتاجي���ة فى رى النباتات الغري مثمرة مثل اجلوجوبا لال�ستغالل

ال�ب�رادة واللحام بور����ش ال�رشكة وذلك مل���دة عام كام���ل لإك�سابهم اخلربات

اجلدي���دة والت���ى ت�ستوع���ب مي���اه ال��ص�رف ال�صناع���ى املعاجل���ة الناجتة عن
الآمن بيئيا ً حيث مت زراعة  60فدانا ً داخل ال�رشكة كمردود بيئى واقت�صادى.

 32طالب���ا ً من املدار�س ال�صناعية تابع�ي�ن ملركز معادن �أ�سيوط على �أعمال

واملهارات الالزمة ل�سوق العمل .
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نتـائج �أعمال �رشكات بتـرول القطـاع العام خـالل عام 2022/2021

انعقــــــ���دت اجلمعيــــــ���ة العــــام���ة ل�شـــرك���ة �أ�سي���وط لتكريـــ���ر البتــــ���رول برئا�ســــ���ة

املهند����س طارق املال وزيـــر البتــ���رول والثـروة املعدنيــــة بتـــاري���خ  2022/9/18للنظر
ف���ى قائمـة املركز املالـى لل�رشكة ونتائج �أعمالها وتقــرير مراقبـى احل�سابات عن العام

املال���ى  ، 2022/2021وق���د مت اعتم���اد القوائم املالي���ة عن ال�سـنة املالي���ة املنتهــية فى

 ،2022/6/30كم���ا مت اعتمــ���اد �صــ���رف الأربــ���اح للعــــاملني واعتمـاد العــــ�ل�اوة الدوريـــة

امل�ســــتحقة لهــم عن ال�ســنة املاليــة التاليـــة بن�ســبة . ٪100
وفيما يلى ملخ�ص قائمة املركز املالى ونتائج الأعمال :

ملخ�ص قائمة املركز املالى

البيـــــــــــــــــان

(القيمة باملليون جنيه)

2022/6/30

2021/6/30

�صافى الأ�صول الثابتة

2ر4773

6ر325

م�رشوعات حتت التنفيذ

1ر1149

1ر5167

باقى الأ�صول غري املتداولة

4ر4781

9ر3649

جمموع الأ�صول غري املتداولة ()1

7ر10703

6ر9142

0ر3709

3ر957

�إجمالى الأ�صول ()2+1

7ر14412

9ر10099

ر�أ�س املال

1ر3818

0ر2561

م�ساهمة الهيئة

5ر2511

1ر1257

احتياطيات و�أرباح �أو (خ�سائر) مرحلة

2ر209

0ر196

جمموع حقوق امللكية ()3

8ر6538

1ر4014

4ر4706

6ر4077

االلتزامات املتداولة ()5

5ر3167

2ر2008

جمموع حقوق امللكية
وااللتزامات ()5+4+3

7ر14412

9ر10099

الأ�صول املتداولة ()2
حقوق امللكية

االلتزامات غري املتداولة ()4

ملخ�ص نتائج الأعمال

البيـــــــــــــــــان

(القيمة باملليون جنيه)

2022/2021

2021/2020

املبيعات  /الإيرادات

5ر2336

7ر1365

القيمة امل�ضافة ال�صافية

2ر1367

3ر835

�صافى الربح قبل خ�صم �رضائب الدخل

0ر506

8ر83

الأرباح القابلة للتوزيع

6ر77

0ر45
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أهـم المؤشـرات الرئيسـية

 بلغت كمية الزيت اخلـــــام التى مت تكريرها حوالى 360ر 3مليونطن خالل العام بزيادة ن�سبتها  ٪28على العام ال�سابق.

 -بلغ���ت قيم���ة �أجور التكري���ر واخلدم���ات املباع���ة 5ر 2336مليون

جنيه خالل العام بزيادة ن�ســـــبتها  ٪71على العام ال�سابق .

 -بلغ���ت الأرب���اح القابل���ة للتوزيـــــ���ع 6ر 77مليـ���ون جني���ه بزي���ادة

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

•

يتمــــثل ن�شـــــ���اط الــ�شـــركة فى تكــــرير الزيت اخلــــام حل�ســــاب

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

شركـة
األسكنـدريـة للبتـرول
apc_mex2@yahoo.com

www.alex-petroleum.com

تــاريخ التــأس���ـيس  :ت�أ�س�ست عام  1954وبد�أت ن�شاطها عام  1957بجهاز تكرير الزيت اخلام رقم ( )1ثم �أ�ضيف �إليه جهاز �آخر بد�أ ت�شغيله عام
 1964وف����ى ع����ام  1965مت �إن�شاء وحدة لإنتاج املذيبات البرتولية وفى ع����ام  1970مت �إ�ضافة وحدة تكرير ثالثة  .كما مت �إن�شاء وحدة لإنتاج الأ�سفلت

عام  1973ومت ت�شغيل وحدة لإنتاج الهك�سان عام  ،1979وفى عام  1982متكنت ال�رشكة من �إ�ضافة وحدة التقطري اجلوى رقم ( ،)4وفى عام 1983
مت االنتهاء من تنفيذ جممع الزيوت ،ومت �إدخال وحدة ا�سرتجاع الغازات عام  ،1984وفى عام  1989مت �إدخال وحدة �إنتاح الهك�سان اجلديدة ،وفى عام

 1997مت ت�شغيل وحدة خلط وت�صدير الأ�سفلت ال�صلب وامل�ؤك�سد ،ثم فى عام  1998مت �إدخال وحدة �إعادة تكرير الزيوت امل�ستعملة.

نشـاط الشركة  :تغطية احتيـاجات منطقة الأ�سكندرية وغرب الدلتا من املنتجات البرتولية ،كمـا تقـوم بت�صدير منتجاتها �إلى اخلارج.

العنوان  :املك�س  -الأ�سكندرية .

تليفون03/ 4402833- 4402832 :

أهم نتائج األعمال

•

ا�س���تطاعت ال�رشك���ة تكري���ر حوال���ى 314ر 5مليون طن خ���ام وبلغـــت

قيمــة املنتجـــات البرتولية التى وفرتها ال�رشكة حوالى 7ر 79مليار جنيه

( 48مليار جنيـه ت�س���ليـمات ل�رشكات التـوزيع ب�أ�س���عار ال�س���وق املحلى،

وحوالى 4ر 26مليار جنيه ت�سليمــات لل�رشكات اال�ستثمارية ،بــالإ�ضافة
�إلى حوالى 3ر 5مليار جنيه منتجات م�صدرة) .

•

مت �إنت���اج � 97أل���ف طن بوتاجـــ���از  ،وحوالى 2ر 1مليون ط���ن نافتا  ،و454

�ألف طن ترباين  ،وحوالى 4ر 1مليون طن �سوالر  ،وحوالى 6ر 1ملـيون طـن
مـازوت  ،و� 8آالف طن مقطرات �شمعية  ،و�440ألف طن �أ�سفلت.

فـاكس 03/4430124- 4401605 :

ص .ب  - 3 :املك�س

التى مت تدبريها نحو � 881ألف طن �أ�سفلت.

التكامل مع الشركات االستثمارية

ف���ى �إط���ار تنفيذ �سيا�س���ات قط���اع البرتول ف���ى التكامل م���ع ال�رشكات

اال�ستثماري���ة وف���رت ال�رشك���ة م���واد تغذي���ة لل��ش�ركات اال�ستثماري���ة

ال�شقيق���ة «�أموك و�أنربك و�أ�سبك و�إي�ل�اب» بقيمة �إجمالية حوالى 4ر26

مليار جنيه متثلت فى حوالى � 948ألف طن مازوت ل�رشكة �أموك ،وحوالى

1ر 1ملي���ون ط���ن نافت���ا ل�رشك���ة �أنرب���ك  ،و� 52أل���ف طن �أ�سفل���ت ل�رشكة

�أ�سبك ،و� 49ألف طن ترباين ل�رشكة �إيالب.

•

مت توف�ي�ر � 42أل���ف ط���ن مذيب���ات برتولي���ة والت���ى تدخل ف���ى العديد من

•

متكنت ال�رشكة من تخفي�ض الفاقد بوفر قدره � 46ألف طن تعادل 9ر%0

قام���ت ال�رشكة بت�صـدير � 203ألف طن ترباي���ن لإيطاليا واليونان ورومانيا

•

�ساهم���ت ال�رشك���ة فى تدبري احتياج���ات امل�رشوع القوم���ى للطرق من

�أل���ف طن مقطر تفريغى ملالطا  ،وت�صدي���ر � 4آالف طن زيت معدنى لدولة

ال�صناعات املحلية .
من اخلام املكرر.

منتج الأ�سفلت من خالل الإنتاج واال�سترياد حيث بلغ �إجمالى الكميات
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التصــــدير

وجورجي���ا ولبن���ان واملغرب  ،وت�صدير � 144أل���ف طن  %2 VGOوكذلك 180

نيجريي���ا  ،وب�إ�ضافة ما مت ت�صديره من منتجات �إلى ما مت تغذية ال�رشكات

آليات عمل جديدة
لزيـــادة اإلنتـــاج

اال�ستثماري���ة ب���ه  ,ت�صبح القيم���ة الإجمالية حوال���ى 7ر 31مليار جنيه
بخ�ل�اف  48مليار جنيه من ت�سليم���ات �رشكات التوزي���ع ب�أ�سعار ال�سوق
املحلى.

النشاط االستثمارى

بلغ املنفذ الفعلى من امل�رشوعات اال�ستثمارية للعام املالى 2022/2021

•

ترمي���م وجتديد احلوامل املعدنية خلط���وط املنتجات البرتولية ل�رشكات

•

م�رشوعات تطوير نظام الأمن ال�صناعى وم�رشوع تطوير نظام احلا�سب

•

�أعمال ت�أهيل وتطوير ميدان مثلث ال�رشكات واحلل الدائم ل�رصف مياه

•

م�رشوع���ات الإحالل والتجديد  :حيث بلغ املنفذ الفعلى من م�رشوعات

•

الأعم���ال املدنية وامليكانيكية الالزم���ة لإن�شاء حوامل وكبارى املناولة

التحك���م و�إزالة االختناق���ات و�إحالل وجتديد �شب���كات اخلطوط وال�رصف

•

�أعم���ال تدعيم عداي���ات املوا�سري اخلا�صة ب��ش�ركات اللجنة اجلغرافية

حوالى 3ر 1مليار جنيه ويتمثل فى:
الآلى .

الإح�ل�ال والتجديد حوالى  471مليون جنيه للوحدات الإنتاجية و�أجهزة
ال�صناعى.

•

م�رشوع���ات حت�سني الطاقة ومت �إن�شاء وح���دة تقطري جوى  CDUملحق

بها وحدة ا�سرتجاع الغازات .VRU

مشروعات المنطقة الجغرافية

املنطقة اجلغرافية .
الأمطار .

لرفع ونقل خط الإطفاء بال�رشكات وخطوط املنتجات البرتولية .
العابرة ملجرى طرد املك�س .

التدريب

•

ف���ى �إط���ار �سيا�سة ال�رشك���ة لال�ستفادة من الك���وادر الفنية بال�رشكة

وت�أهيله���م به���دف بن���اء وتنمي���ة قدراته���م ومهاراته���م لتحقي���ق �أعلى

بلغت التكلفة الفعلي���ة للأعمال الت�شغيلية لتطوير وحتديث املنطقة

مع���دالت الأداء  ،فق���د مت توقيع ع���دة بروتوكوالت مع اجلامع���ات واملعاهد

ت��ش�رف عليها ال�رشكة حوال���ى 8ر 26مليون جنيه  ،وبلغ ن�صيب ال�رشكة

الدار�س�ي�ن بتل���ك املعاه���د با�ستخدام قاع���ات وو�سائل التدري���ب املتاحة

البرتولي���ة الأول���ى بالأ�سكندري���ة خالل الع���ام املال���ى  2022/2021والتى
منها حوالى 1ر 5مليون جنيه  ،ومن �أهم هذه الأعمال :

•

تطوي���ر وت�أهيل جونة حو�ض البرتول واالنتهاء الكامل من �أعمال جتديد

مبنى حو�ض البرتول .

العلي���ا بالأ�سكندري���ة لتقدمي اخلدم���ات التدريبي���ة واملعاونة ف���ى ت�أهيل

واملتوفرة بال�رشكة للتدريب العملى.

•
•

مت �إجراء تدريب مركزى لـ  849متدربا ً من ال�رشكة وال�رشكات ال�شقيقة.
مت تدريب داخلى (برامج وندوات وم�ؤمترات لـ  1849متدرباً) .

البرتول  -نوفمرب 27 - 2022

نتـائج �أعمال �رشكات بتـرول القطـاع العام خـالل عام 2022/2021
انعق���دت اجلمعيـ���ة العــــام���ة ل�شــرك���ة الإ�ســكندرية للبتـ���رول برئا�ســـــة املهند����س طارق املال
وزيــ���ر البتـرول والثـروة املعدنيـة بتـــاريخ  2022/9/19للنظر فى قائمـة املركـــز املالـى لل�شــــركة
ونتـــائ���ج �أعمـاله���ا وتقـريـــر مراقبـ���ى احل�سـابات عن العام املالــ���ى  ، 2022 /2021وقد مت اعتماد
القوائ���م املالي���ة ع���ن ال�سنة املالي���ة املنتهية ف���ى  ،2022/6/30كم���ا مت اعتماد ��ص�رف الأرباح

للعاملني واعتماد العالوة الدورية امل�سـتحقة لهم عن ال�سنة املالية التالية بن�سبة . ٪100
وفيما يلى ملخ�ص قائمة املركز املالى ونتائج الأعمال :

ملخ�ص قائمة املركز املالى

البيـــــــــــــــــان

(القيمة باملليون جنيه)

2022/6/30

2021/6/30

�صافى الأ�صول الثابتة

1ر1132

7ر1046

م�رشوعات حتت التنفيذ

0ر3304

9ر2297

باقى الأ�صول غري املتداولة

2ر1318

1ر1190

جمموع الأ�صول غري املتداولة ()1

3ر5754

7ر4534

5ر1617

7ر1228

�إجمالى الأ�صول ()2+1

8ر7371

4ر5763

ر�أ�س املال املدفوع

3ر1698

3ر1331

م�ساهمة الهيئة

7ر2118

0ر367

احتياطيات و�أرباح �أو (خ�سائر) مرحلة

3ر713

6ر2748

جمموع حقوق امللكية ()3

3ر4530

9ر4446

5ر1183

5ر37

االلتزامات املتداولة ()5

0ر1658

0ر1279

جمموع حقوق امللكية

8ر7371

4ر5763

الأ�صول املتداولة ()2
حقوق امللكية

االلتزامات غري املتداولة ()4

وااللتزامات ()5+4+3

ملخ�ص نتائج الأعمال

(القيمة باملليون جنيه)

2022/2021

2021/2020

املبيعات  /االيرادات

2ر3568

7ر3498

القيمة امل�ضافة ال�صافية

3ر1813

3ر1923

�صافى الربح قبل خ�صم �رضائب الدخل

5ر165

3ر71

الأرباح القابلة للتوزيع

5ر74

3ر40

البيـــــــــــــــــان
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أهـم المؤشـرات الرئيسـية

 بلغت كمية الزيت اخلام التى مت تكريرها خالل العام 314ر 5مليونطن بزيادة ن�سبتها  ٪8على امل�ستهدف و ٪5على العام ال�سابق .

 بلغ���ت قيمـــ���ة �أجــ���ور التكريــ���ر والت�صنيـــع ومبيعـــ���ات املنتجاتالثانوي���ة واخلدم���ات املباعة خالل الع���ام 2ر 3568مليون جنيه بزيادة

ن�سبتها  ٪2على العام ال�سابق.

 -بلغ���ت الأرب���اح القابلة للتوزيع 5ر 74مليون جني���ه بزيادة ن�سبتها

 ٪113على امل�ستهدف و ٪85على العام ال�سابق .

• يتمثــــ���ل ن�شـــــ���اط الـ�شـــركة ف���ى تكريـــر الزيـــت اخلـــ���ام وت�صنيع

الزي���وت الأ�سا�سية حل�ســ���اب هيئة الب�ت�رول مـقــــــابل �أجـــــ���ر تكــــرير
وت�صني���ع ،حت�صل عليه من الهيئة  ،ه���ذا بالإ�ضافة �إلى �إنتاج بع�ض
املنتجات الثانوية وت�سويقها حل�سابها .

استكما ً
ال لدور جاسكو الهام واملساهمة الفعالة فى دعم االقتصاد القومى وتوفري منتج البوتاجاز لتلبية احتياجات البالد من هذا املنتج.
قامت ش��ركة جاس��كو وبس��واعد أبناءها بتنفيذ مش��روع إقامة التس��هيالت الالزمة على رصيف الش��ركة املتحدة ملش��تقات الغاز
« »UGDCبميناء دمياط السترياد البوتاجاز وقد تم إنشاء خط بوتاجاز دمياط/طنطا بقطر  12بوصة وطول  135كم من خالل شركة
أنابيب البرتول ،بطاقة اس��تيعابية  ٦٠٠ألف طن س��نوي ًا من البوتاجاز املس��تورد بمعدل  ٤٥ألف طن ش��هري ًا ،وقد تم التنفيذ على درجة
عالية من الكفاءة.

w w w. g a s c o . c o m . e g

شـركة
العامرية لتكرير البترول
Email : aprco@aprco.com.eg
تــــاريخ التـــأســيس  :ت�أ�س�ست عام .1984

نش���اط الشركة  :تكـــرير وت�صنيع البـــرتول لإنتاج منتجــات رئي�س���ــية وثانويـــة للم�ســـاهمة فى تغطــية احتياجــات اال�ستهالك املحلى

وت�صدير الفائ�ض .

العنــــوان  :العامرية  -مرغم الكيلو  17العامرية  /الأ�سكندرية .
تليـــفون .3/ 2020073- 2020072 -2020071 :

النشاط اإلنتاجى

فـــــاكس .3/ 2020066 - 2020059 :

ص  .ب  99 :الأ�سكندرية
تلغرافيـــــًا � :إبركو

• مت �إنتاج � 65ألف طن من الزيوت الأ�سا�سية واخلا�صة وال�شمع الربافينى.

• بلغت كمية الزيت اخلام التى مت تكربرها خالل العام املالى 2022/2021

• مت ت�صنيع � 47ألــــف طــن من الألكــيـــل بنزيـــن .

• بلغ �إنتاج البوتاجاز � 84ألف طن.

• مت �إنتاج � 7آالف طن من التولوين .

حوالى 66ر 3مليون طن .

• مت �إنتاج � 21ألف طن من ال�شــمع اخلام ( �سالك ) للت�صدير.

• تـم �إنتــــاج � 424ألــــف طن من البنـــزين املح�سن ( � 80أوكتان ).

• مت �إنتـــــاج � 6آالف طــن من الزيـــت الطبـــى .

• مت �إنــتاج �أكرث من مليون طن من ال�سوالر .

• مت �إنتـــــــاج � 38ألف طن من الأ�سفلت ب�أنواعه واملحاليل الأ�سفلتية .

• مت �إنتـاج �أكرث من مليون طن مـن املازوت واملقطر التفريغى.
• مت �إنــتاج � 144ألف طن من الكريو�سني .

• مت �إنتـــــــاج � 56ألـــــف طـــــن مــــــن املنتجـــــات البرتولية اخلا�صـــة.
• مت �إنتاج � 552ألف طن نافتا  ،وقد مت ت�صدير � 11ألف طن منها.

• مت �إنتاج � 27ألف طن مقطر تفريغى  ،ومت ت�صدير �إجمالى الكمية.

االسـتثمارات المنفذة

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

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

المشـروعات االستثمارية

تعديالت جممع التح�سني والعطريات

مت االنته���اء من الدرا�س���ة الهند�س���ية الأ�سا�س���ية اخلا�ص���ة بامل�رشوع ومت
توقيع العقد لتنفيذه.
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أداء متميز فى تكرير
وتصنيع البترول
م�رشوع الأمن ال�صناعى وحماية البيئة

• جــ���ارى العم���ل لتنفي���ذ م�شــروع ت�صمي���م وت�صنيـــع وتوريـــ���د وحــــدة
«  »Flare Gas Recovery Plantال�سرتج���اع غ���ازات ال�شعلة واالنتهاء من

م�رشوع ا�ستحداث نظام الر�صد الذاتى امل�ستمر للملوثات وربطها على
ال�شبك���ة القومية جله���از �شئون البيئة  ،بالإ�ضاف���ة �إلى عمليات حتديث
وتطوير �أنظمة الإطفاء والإنذار ومهمات الأمن ال�صناعى.

بنود الإحالل والتجديد ونظم التحكم الرقمى

مت �رشاء وتوريد �أوعية و�أبراج و�صهاريج وطلمبات وموا�سري و�أجهزة قيا�س

ومهمات كهربائية و�أجهزة معملية لأجهزة ال�رشكة املختلفة.

التدريب والتنمية البشرية

قام���ت ال�رشكة بتنفيذ العديد من الربامج التدريبية والندوات املختلفة

• مت الإ�سن���اد ل�رشك���ة �إي�ب�روم لإج���راء التفتي����ش الهند�س���ى للمداخن

بهدف تنمية مهارات العاملني ورفع كفاءتهم  ،وبلغ عدد املتدربني خالل
العام  2738متدربا ً للربامج املركزية والالمركزية .

�أجه���زة الر�صد الذاتى امل�ستمر ملداخن �أفران جممع الألكيل بنزين  ،ومت

األهداف الموضوعة فى مجال السالمة والصحة المهنية
• منع �أ�ســباب احلـــوادث والأمرا�ض املهنية وذلك بت�أمـني بيئـــة العمــل.
• املحافظ���ة عل���ى �سالمة عنا��ص�ر الإنتـــاج « العـــام���ل – املعــدة –املـــواد

والأعمــــ���ال امليكانيكي���ة وتوريــ���د وتركي���ب �أجه���زة الر�ص���د الـــذات���ى
امل�ستم���ر ل���ـ  9مداخن مبجم���ع التح�س�ي�ن والعطريات وتوري���د وتركيب
االنتهاء من الأعم���ال الهند�سية وامليكانيكية لباقى مداخن ال�رشكة

 15مدخنة .

• مت احل�ص���ول على املوافقة البيئية لإن�شاء � 9صهاريج تخزينية جديدة

اخلــــام – املنتجـــات  -املن�ش�آت» .

• مت �إج���راء �إع���ادة ا�سرتج���اع للم���واد البرتولي���ة م���ن خملف���ات روا�س���ب
امل�ستودع���ات البرتولي���ة ب���دال ً م���ن التخل�ص البيئ���ى الآمن له���ا  ،حيث مت

َ
عام�ل�ا على
�ساع���ات تدري���ب بلغ���ت � 13057ساع���ة  ،كم���ا مت تدري���ب 50

لزيادة ال�سعة التخزينينة للمنتجات البرتولية .

تنفيذ ذلك ب�صهريج  16مازوت ومت ا�سرتجاع ما يقرب من  2000طن خام .

• زي���ادة الوع���ى الوقائ���ى ل���دى العاملني من خ�ل�ال التدريب عل���ى برامج
ال�سالم���ة  ،حيث مت تنفي���ذ  42برناجما ً تدريبيا ً لـ  645ف���ردا ً ب�إجمالى عدد

ا�ستخدام �أجهزة الإطفاء  ،و�إجراء  60جتربة وهمية .
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نتـائج �أعمال �رشكات بتـرول القطـاع العام خـالل عام 2022/2021
انعقــدت اجلمعيـة العامة ل�شـــركة العامرية لتكرير البتـــــــرول برئا�ســــــــة املهند�س طارق املال
وزيـــــــ���ر البتــــــرول وال�ث�روة املعدنية بتـــاريخ  2022/9/19للنظر فى قائمـة املركز املالـى لل�رشكة

ونتائج �أعمالها وتقـرير مراقبـى احل�سابات عن العام املالى  ، 2022/2021وقد مت اعتماد القوائم

املالي���ة ع���ن ال�سنة املالي���ة املنتهية ف���ى ،2022/6/30كم���ا مت اعتماد �رصف الأرب���اح للعاملني
واعتماد العالوة الدورية امل�سـتحقة لهم عن ال�سنة املالية التالية بن�سبة . ٪100
وفيما يلى ملخ�ص قائمة املركز املالى ونتائج الأعمال :

ملخ�ص قائمة املركز املالى

البيـــــــــــــــــان

(القيمة باملليون جنيه)

أهـم المؤشـرات الرئيسـية

 -بلغــت كمي���ة الزيت اخلام التــى مت تكريرهـــا خـــالل العــــام 660ر3

مليون طن .

2022/6/30

2021/6/30

�صافى الأ�صول الثابتة

0ر1395

2ر1142

م�رشوعات حتت التنفيذ

5ر1484

1ر1324

واخلدمات املباعة خالل العام 3ر 3341مليون جنيه.

باقى الأ�صول غري املتداولة

8ر137

6ر133

 ٪16على امل�ستهدف  ،و ٪12على العام ال�سابق .

جمموع الأ�صول غري املتداولة ()1

3ر3017

9ر2599

1ر1144

8ر854

�إجمالى الأ�صول ()2+1

4ر4161

7ر3454

ر�أ�س املال املدفوع

6ر2074

7ر1475

م�ساهمة الهيئة

0ر410

8ر598

احتياطيات و�أرباح �أو (خ�سائر) مرحلة

3ر412

4ر394

جمموع حقوق امللكية ()3

9ر2896

9ر2468

8ر240

8ر214

االلتزامات املتداولة ()5

7ر1023

0ر771

جمموع حقوق امللكية

4ر4161

7ر3454

الأ�صول املتداولة ()2
حقوق امللكية

االلتزامات غري املتداولة ()4

وااللتزامات ()5+4+3

ملخ�ص نتائج الأعمال

البيـــــــــــــــــان

(القيمة باملليون جنيه)

2022/2021

2021/2020

املبيعات  /الإيرادات

3ر3341

3ر2935

القيمة امل�ضافة ال�صافية

0ر1347

7ر1245

�صافى الربح قبل خ�صم �رضائب الدخل

1ر132

2ر108

الأرباح القابلة للتوزيع

3ر87

9ر77
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 بلغت قيمة �أجور التكرير والت�صنيع ومبيعات املنتجات الثانوية -بلغت الأرباح القابلة للتوزيع 3ر 87مليون جنيه  ،بزيادة ن�سبتها

• يتمث���ل ن�ش���اط ال�رشكة فى تكري���ر الزيت اخل���ام وت�صنيع الزيوت

الأ�سا�سية والألكي���ل بنزين حل�ساب هيئة البرتول مقابل �أجر تكرير
وت�صني���ع حت�صل عليه من الهيئة  ،ه���ذا بالإ�ضافة �إلى �إنتاج بع�ض

املنتجات الثانوية وت�سويقها حل�سابها .

من النجاح إىل االستدامة
نجح برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول فى تحقيق االستفادة اإلقتصادية المثلى من كافة اإلمكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة فى
التنمية المستدامة لمصر .
وبخطى واثقة وآمال صاعدة والعمل التعاونى استطاعت الشركة من تحقيق أعلى معدل إنتاج لمنتج الشركة على مدى تاريخ الشركة حيث
تم تعظيم االستفادة من شحنات العامل المساعد للمساهمة فى زيادة اإلنتاج وتقليل التكلفة اإلنتاجية والمحافظة على مواصفات
منتج الالب لمطابقة المواصفات والمعايير العالمية والمساهمة بقوة فى تواجد المنتج المصرى باألسواق العالمية.
كما قامت الش��ركة بتطوير خطوط اإلنتاج ورفع الطاقة اإلنتاجية من خالل تنفيذ عدة مش��روعات وتحقيق نقلة
نوعية للشركة.
ونجحت الشركة فى تنفيذ خطة ترشيد إستهالكات الطاقة لتعزيز النمو االقتصادي ،وتغيير أنماط
اإلنتاج و االس��تهالكات غير المس��تدامة والحد من التأثيرات السلبية على المناخ و البيئة
وتم توفير ما يقرب من  30,000الف دوالر أمريكى من قيمة اس��تهالك الكهرباء
وتوفير ما يقرب من 1ر 1مليون دوالرمن قيمة إستهالك الغاز الطبيعى.
مع إلتزام الش��ركة الص��ارم بإجراءات األمان الصناعى والس�لامة
فى كافة مراحل التش��غيل للحفاظ عل��ى األفراد واألصول
لإلنت��اج وحماي��ة البيئة واالس��تمرار ف��ى تدريب
العاملي��ن ورفع كفاءتهم بإعتبارهم النواة
الحقيقية الستمرار نجاح منظومة
العمل

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

اإلسكندرية  :طريق البترول  -وادى القمر  -مرغم
ت 033426004 - 033426003 - 033426002 - 033426001 :
فاكس 033426012 - 033426011 -:

www.Elab-eg.com

شـركـة القاهرة
لتكرير البتـرول
www.corc.com.eg
تـــاريخ التــأسيــس  :ت�أ�س�ست عام . 1981

نشــــاط الشــــركة  :تكرير وت�صنيع الزيت اخلام لإنتاج منتجات برتولية رئي�سية وثانوية وذلك مبعمليها م�سطرد وطنطا  ,بالإ�ضافة
�إلى ت�صنيع املعدات والأجهزة لل�رشكة وال�رشكات البرتولية ال�شقيقة �أو للغري.

العنــــــوان � :شارع �رشكات البرتول  -م�سطرد  -القليوبية .
تليـــــفون 22529820 - 22529822 - 22529821 :

أهم المؤشــرات الرئيسية

فاكـــس :

22526778

ص.ب 11757 :هليوبولي�س  -م�رص اجلديدة

اإلنتـــاج

•

بلغـــ���ت كميــ���ة الزي���ت اخل���ام الت���ى مت تكريره���ا خ�ل�ال الع���ام املــــالى

�س���اهمــــت ال�رشكــ���ة ف���ى تــــوفيـ���ر جانب م���ن احـتـياج���ات ال�س���وق املحلى من

•

حققت ال�رشكة �إيرادات مميزة عن العام ال�س���ابق فيما يخ�ص �إيـــرادات

ط���ن بنــــزي���ن ب�أنواع���ه و� 953ألف طن نافتا ت�ص���دير ،و� 51ألـف طــن كيــرو�س���ــــني،

 2022/2021مبعمـــلى تكرير م�ســـطرد وطنطــــا حوالى 9ر 8مليــون طن.

�أجـــ���ور التكـــري���ر والت�ص���نيـــــع املحل���ى واخلدمـــ���ات الفنيـــ���ة املباعــ���ة
بالإ�ضـافة �إلى �إيرادات بيع املنتجات الثانوية واخلا�صة.
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املنتجات البرتوليـــة متثلت فى �إنتاج 7ر� 88ألــف طن بوتاجــاز وحوالى 4ر 3مليون

و� 456ألــف طن وقود نفــاثات (تـربــاين) ،وحوالى 9ر 1مليون طـــن �سـوالر ،و� 11ألف

طـن �سـمـر ديـزل ،وحوالى 5ر 4مليون طن مازوت و4ر� 21ألف طن مـذيــبات عطرية .

المشروعات االستثمارية

•

�إعداد التقرير الفنى اخلا�ص مبناق�ص���ة ال�ضغط الإيجابى على حمطة

•

ط���رح مناق�ص���ة ل��ش�راء مالب����س مقاوم���ة للحري���ق م�س���ندة ل�رشك���ة

•

�إر�س���ال طل���ب ��ش�راء خا����ص مبناق�ص���ة ال�ض���غط الإيجاب���ى للكنرتول

بلغت قيمة الأعمال املنفذة للم�رشوعات اال�س���تثمارية لل�رشكة مبعملى

كهرباء الور�ش القدمية والبدروم.

تنفيذه���ا وت�ش���غيلها ه���ذا الع���ام م��ش�روع ا�س�ت�رجاع غ���ازات ال�ش���علة
بتكلف���ة �إجمالي���ة حوال���ى  150ملي���ون جنيه مم���ا يحقق م���ردودا ً �إيجابيا ً

ال�سوي�س ملهمات ال�سالمة وجارى توريد املالب�س.

(م�س���طرد وطنط���ا) 4ر 648ملي���ون جني���ه وم���ن �أه���م امل�رشوع���ات التى مت

على امل�س���تويني البيئى واالقت�ص���ادى من خالل تقلي���ل انبعاثات الغازات

امل�ص���احبة لل�ص���ناعة و�إعادة ا�س���تخدام غازات ال�ش���علة كوق���ود حريق
و�إنتاج البوتاجاز.

املركزى للإ�صالح والأزمرة.

�أه��م الإج��راءات الت��ى مت تنفيذه��ا فيم��ا يخ���ص حماي��ة البيئة
بالن�سبة مل�صفاة التكرير مب�سطرد:

الت�صنيع املحلى

�شهد ن�شاط الت�صنيع املحلى للمعدات وتقدمي اخلدمات الفنية
ل��شركات الب�ترول من��وا ً ملحوظ��ا ً لت�ص��ل

•

تطوي���ر وحتدي���ث وتطبي���ق تكنولوجيا حماي���ة البيئة من خ�ل�ال �رشاء

�أحدث �أجهزة القيا�سات البيئية.

•

قيمت��ه �إل��ى  190ملي��ون جنيه بزي��ادة 18

ملي��ون جني��ه عل��ى الع��ام ال�س��ابق ومن

�أهمها:

•

�إحالل وجتديد امل�رشوعات الإ�س�ت�راتيجية بخط

•

�أعم����ال �إن�ش����اء خطوط �آبار بحقول ال�ص����حراء

•

ت�ص���نيع حزم���ة موا�س�ي�ر مكث���ف  ،وت�ص���نيع

توريد نظـــام الر�ص���ـــد الذاتــى امل�س���تمر CEMS

النبعــــاث���ات مداخ���ن �أفــ���ران وح���دات الإ�ص�ل�اح

نمــــوذج عمـلـى

(  4مداخــن �أفران  20و )21وجارى ا�س���تكمال باقى
املهمات.

•

مت �إ�ص���دار �أم���ر التوري���د لنظ���ام الر�ص���د الذات���ى

لعمليـات تطويـر

امل�ستمر النبعاثات مداخن �أفران وحدات الإ�صالح

الغربية ل�صالح ال�رشكة العامة للبرتول (.)GPC

مصــافى تكريـــر

•

وتوري���د حزم���ة موا�س�ي�ر مل�ب�رد هوائ���ى ل�ص���الح

البترول المصرية

والغاليات.

مياه م�سطرد  -عجرود ل�صالح القوات امل�سلحة.

ال�رشكة الفرعونية للبرتول (.)PhPC

•

�رشكة برتول بالعيم (.)PETROBEL

مت و�ض���ع املوا�صفات القيا�س���ية لنظام CEMS

للر�ص���د الذاتى امل�ستمر لـ  10مداخن �أفران الأزمرة

•

مت �إ�س���ناد م�رشوع �إن�شاء �أبراج التربيد لتخفيف

احلم���ل البيئى على ترع���ة الإ�س���ماعيلية ل�رشكة

�ص���يانة و�إع���ادة ت�أهيل  2فرن حرارى و�ص���يانة

عدد من املبدالت احلرارية بحقول �سيناء ل�صالح

والأزمرة لـ (  3مداخن �أفران  11و )19وجارى التوريد.

برتوجت وفى مرحلة التفا�صيل الهند�سية.

•

مت �إ�ص���دار �أمر التوريد للمناق�ص���ة اخلا�صة با�س���تبدال والعات غاليتى

•

تنظيف وتطهري �أحوا�ض املروقات من الروا�سب مبعرفة �إحدى ال�رشكات

•

ت�ص���نيع وتوري���د ر�ؤو����س �أمامية وقمي����ص مبدل حرارى ل�ص���الح �رشكة

ا�ستاندرد كا�سيل وتاكوما وفى مرحلة التفا�صيل الهند�سية.

•

تقدمي خدمات فنية و�أعمال �ص���يانة وتفتي�ش هند�س���ى لعدة �رشكات

املرخ����ص لها من جهاز �ش���ئون البيئة بتنفيذ العملي���ة والتخل�ص الآمن

ال�سوي�س لت�صنيع البرتول (.)SOPC

�شقيقة ( جا�سكو� ،سوكو ،برتوجا�س� ،أنابيب البرتول ،برتوجا�س ،جم�سة،
�أ�سيوط ،عجيبة ،برتو�شهد ،برتول بالعيم ).

م�رشوعات الأمن ال�صناعى وحماية البيئة

�أه��م الإج��راءات الت��ى مت تنفيذها فيما يخ�ص ال�س�لامة وال�ص��حة

املهنية بالن�سبة مل�صفاة التكرير مب�سطرد:

•

تطوي���ر وحتدي���ث قط���اع ال�س�ل�امة وال�ص���حة املهنية من خ�ل�ال �رشاء

�أحدث الأجهزة لقيا�س الغازات.

من املخلفات اخلطرة.

•

مت التعاق���د م���ع �إح���دى ال��ش�ركات املتخ�ص�ص���ة واملعتم���دة من جهاز

�ش���ئون البيئة لنقل والتخل�ص من احلم�أة البرتولي���ة الناجتة من تنظيف
بي���ارات الوحدات الإنتاجية وكذلك املخلفات اخلط���رة املتولدة بال�رشكة

بطريقة �آمنة وكذلك املخلفات الطبية.

•

مت تركيب م�رشوع ا�س�ت�رجاع غازات ال�ش���علة لال�س���تفادة من الغازات

•

مت جتديد �شهادة .ISO14001/ 2015

املنبعثة من ال�شعلة وجارى الت�شغيل التجريبى.
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نتـائج �أعمال �رشكات بتـرول القطـاع العام خـالل عام 2022/2021
انعقـدت اجلمعيـة العامة ل�ش���ـــركة القـاهرة لتـكريــر البتـرول برئا�س���ــــــــة املهند�س طارق املال
وزيـــــــ���ر البتــــــ���رول والثــ���روة املعدنيــــ���ة بتــــاريخ  2022/9/20للنظ���ر فــى قائمـــ���ة املركز املالـى
لل�رشكة ونتائج �أعمالهــا وتقـرير مــــراقبـى احل�سابــــات عــــن العام املــالى  ، 2022 /2021وقد مت

اعتماد القوائم املالية عن ال�سنة املالية املنتهية فى ،2022/6/30كما مت اعتماد �رصف الأرباح
للعاملني واعتماد العالوة الدورية امل�سـتحقة لهم عن ال�سنة املالية التالية بن�سبة . ٪100
وفيما يلى ملخ�ص قائمة املركز املالى ونتائج الأعمال :

ملخ�ص قائمة املركز املالى

البيـــــــــــــــــان

(القيمة باملليون جنيه)

2022/6/30

2021/6/30

�صافى الأ�صول الثابتة

0ر989

6ر800

م�رشوعات حتت التنفيذ

0ر674

4ر426

باقى الأ�صول غري املتداولة

0ر127

6ر115

0ر 1790

6ر 1342

9ر1306

0ر1527

�إجمالى الأ�صول()2+1

9ر3096

6ر2869

ر�أ�س املال

6ر634

9ر325

م�ساهمة الهيئة

2ر390

7ر308

احتياطيات و�أرباح (خ�سائر)

3ر422

3ر410

جمموع حقوق امللكية ()3

1ر1447

9ر1044

3ر102

2ر100

االلتزامات املتداولة ()5

5ر1547

5ر1724

جمموع حقوق امللكية

9ر3096

6ر2869

جمموع الأ�صول غري املتداولة ()1

الأ�صول املتداولة ()2
حقوق امللكية

االلتزامات غري املتداولة ()4

وااللتزامات ()5+4+3

ملخ�ص نتائج الأعمال

البيـــــــــــــــــان

(القيمة باملليون جنيه)

2022/2021

2021/2020

املبيعات  /الإيرادات

8ر3709

4ر3116

القيمة امل�ضافة ال�صافية

7ر2242

7ر1795

�صافى الربح قبل خ�صم �رضائب الدخل

3ر70

7ر80

الأرباح القابلة للتوزيع

9ر79

2ر52
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أهـم المؤشـرات الرئيسـية

 بلغـــت كمية الزيــــت اخلـــــام التى مت تكريرهــا خالل العــــــام 877ر8مليون طن  ،بزيادة ن�س���بتها  ٪5على امل�س���تهدف  ،و ٪18على العام
ال�سابق .

 بلغ���ت قيمة �أجــــور التكــــري���ر ومبيعات الإنتاج الثانوية واخلدماتاملباعة و�إيرادات ت�ص���نيع املعدات خ�ل�ال العام 8ر 3709مليون جنيه،
بزيادة ن�سبتها  ٪9على امل�ستهدف  ،و ٪19على العام ال�سابق .

 -بلغ���ت الأرب���اح القابلة للتوزيع 9ر 79مليون جنيه بزيادة ن�س���بتها

 ٪78على امل�ستهدف  ،و ٪53على العام ال�سابق .

• يتمثـــــل ن�ش���ـــاط ال�ش���ـــركة فــى تكــرير الزيت اخلــام حل�س���اب كل
من الهيئ���ة امل�رصية العامة للبرتول مبعمليها فى م�س���طرد وطنطا
وال�رشك���ة امل�رصي���ة للتكري���ر مبعمله���ا مب�س���طرد مقابل �أج���ر تكرير
حت�ص���ل عليه من هيئة البرتول وال�رشكة امل�رصية للتكرير بالإ�ضافة

ً
ف�ض�ل�ا عن ت�ص���نيع
�إل���ى �إنت���اج وت�س���ويق بع����ض املنتجات الثانوية
املعدات .
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شركة البتروكيماويات
المصرية
www.egy-petrochem.com

epc@egy-petrochem.com
تـاريخ التـأســيس  :ت�أ�س�ست عام .1981

نش���اط الش���ركة � :إنتـاج وتوزيع وت�صني���ع وت�شـغيل ومعاجلة وبيع و��ش�راء وا�سترياد املـ���واد البرتوكيماوية وامل���واد الكيماوية الو�سـيطة

بالإ�ضاف���ة �إل���ى الت�صدي���ر والت�صنيع بور�ش ال�رشكة و�إنه���اء الإجراءات اجلمركي���ة والتخلي�ص ل�رشكات البرتول و�إنت���اج وبيع الكهرباء

واملياه ال�صناعية املعاجلة وحتر�ص ال�رشكة على مطابقة منتجاتها للموا�صفات العاملية .
العنــــوان  :الكيلو  36طـريق الأ�سـكندرية  -القاهرة ال�صحراوى  -العامـرية .
تليـــــفون 03/ 4770025 - 4770030 :

فــــاكس 03/ 4770020 :

معدالت األداء

وا�صلت ال�رشكة خالل العام املالى  2022/21تطبيق �آليات جديدة للعمل لتنفيذ

برامج الإحالل والتجديد والتطوير وذلك باال�ستعانة ب�رشكات البرتول ال�شقيقة
املتخ�ص�ص���ة فى جمال ال�ص���يانة والدرا�سات (برتوجت– �ص���ان م�رص– �إنبى – غاز
م��ص�ر – برتومنت  -برتو�سي���ف)  ،بالإ�ضافة �إلى م�رشوع �إ�ضافة مفاعلني جديدين

مل�صنع الــ  PVCلرفــع الطاقة الإنتاجية من � 80ألف طن �إلى � 120ألف طن PVC
�سنوي���ا ً  ،وجارى �أعمال الدرا�سات للمرحلة الثانية لرفع الطاقة الإنتاجية ملنتج

الـ � PVCإلى � 240ألف طن �سنويا ً بتكلفة ا�ستثمارية  350مليون دوالر.

معدالت اإلنتاج

ت�أث���رت مع���دالت الإنت���اج خ�ل�ال العام نتيج���ة مل��ش�روع الإح�ل�ال والتجديد
ال�شام���ل جلميع وحدات وم�صانع ال�رشكة املختلفة وجتديد �شبكة الإطفاء

ووح���دات معاجلة ال�رصف ال�صناعى لوح���دات ال�رشكة من يوليو  2021حتى
مار����س  ، 2022وجنح���ت ال�رشك���ة ف���ى الإ��س�راع ف���ى توري���د وتركي���ب مفاعل
الكل���ورة املبا��ش�رة فى م�صن���ع الـ  VCMفى يناير بدال ً م���ن مار�س مما �أدى �إلى
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العنـــوان التلغـــرافى � - 21599 :أ�سكندرية

التبك�ي�ر بعودة ال�رشكة للإنتاج فى الربع الرابع من العام  ،ومتكنت ال�رشكة

من حتقيق معدالت الإنتاج الآتية :

•
•
• 4ر� 5ألف طــن من حامــ�ض الهيدروكلوريـك .
• 1ر� 7ألف طــن من هيدروكلوريـت ال�صوديوم .
� 25ألف طن من مادة البولى فينيل كلوريد .

6ر� 28ألف طن مــن مـادة ال�صودا الكاوية ال�سائلة.

النشاط التسويقى

�أول���ت ال�رشك���ة هذا الع���ام اهتمام���ا ً بتلبي���ة احتياجات ال�س���وق املحلى

والت�صدير للأ�سواق العاملية من خالل تطبيق �سيا�سة ت�سويقية متوازنة
طبق���ا ً حلالة العر�ض والطلب بالأ�س���واق بالتن�سيق مع ال�رشكة القاب�ضة

للبرتوكيماوي���ات وااللت���زام بتوريد منت���ج عالى اجل���ودة مبوا�صفات عاملية
وتقدمي خدمة ما بعد البيع لعمالء ال�رشكة  ,ومتا�شيا ً مع �ســيا�ســة الدولة
فق���د حــر�صت ال�شــرك���ة على القيام بدورها ف���ى ت�صدير املنتجات وفتح

�أ�ســواق عامليـة جــديدة وتوفري ال�سيولة الدوالرية .

النشاط االستثمارى

ال�رشكة ب�أمان تام وقد متثل ذلك فى :

بلغــ���ت جملــة الأعمال املنفذة للم�رشوع���ات اال�ستثمارية �أكرث من مليار

•

وم�رشوع���ات الأم���ن ال�صناعى وحماية البيئة وبناء نظ���ام متكامل لإدارة

لن�شاط ال�سالمة وال�صحة املهنية مبا يت�ضمنه من تقنيات منع احلوادث

جني���ه ت�ضمنت م�رشوع���ات الإح�ل�ال والتجديد ورفع الطاق���ة الإنتاجية

املوارد والأ�صول .

أهم مشروعات الشركة

•

مت القي���ام ب�أعمال الإح�ل�ال والتجديد لكافة وح���دات ومعدات م�صانع

الكل���ور وال�ص���ودا الكاوي���ة وم�صن���ع ال���ـ  PVCواملراف���ق وت�أهي���ل وح���دات

معاجل���ة ال�رصف ال�صناع���ى بامل�صان���ع  ،وتغيري �شبكة الإطف���اء مب�صنع
الـ  VCMومتت �أعمال خطوط الربط بوحدة التك�سري احلرارى اجلديدة  ،ومت

ت�شغيله فى يوليو . 2022

•

تنفيذ ال�رشكة جلميع اال�شرتاطات وقوانني ال�سالمة وال�صحة املهنية

وحماية البيئ���ة مما �أتاح لل�رشكة حتقيـــق مع���دالت قيا�سية ملعايري الأداء
وجتنب خماطر العمل و�سالمة و�أمان الأفراد.

•

حتديث خطط الطوارئ وتدريب العاملني عليها الختبار فاعليتها.

تنمية الموارد البشرية

متكن���ت ال�رشكة من تنفيذ خطة تدريبي���ة تهدف �إلى بناء وتنمية قدرات
ومهارات العن�رص الب�رشى لتحقيق �أعلى معدالت الأداء حيث مت:

•

توقيع بروتوكول التعاون امل�شرتك مع كلٍ من الأكادميية العربية للعلـوم

والتكنولوجي����ا ومعه����د الأ�سكندرية العال����ى للهند�س����ة والتكنولوجيا

ج���ارى تنفي���ذ م��ش�روع بهدف رف���ع الطاق���ة الإنتاجية ملنت���ج الـ PVC
م���ن � 80أل���ف طن �إل���ى � 240ألف طن �سنوي���ا ً وت�شمل املرحل���ة الأولى منه

اخل��ب�رات العلمي����ة والعملي����ة

التك�س�ي�ر (الوح���دة  )400وبرج ف�ص���ل الـ  DA501 HCLوم��ش�روع �إ�ضافة

مواجهة حتديات �سوق العمل.

رف���ع الطاق���ة الإنتاجية �إلى � 120ألف طن �سنوي���ا ً ب�إ�ضافة م�رشوع وحدة

وجامع����ة فارو�س بهدف ربط التعليم الأكادمي����ى بالتطبيق العملى وتبادل
لإع����داد �شب����اب ق����ادر عل����ى
تنفي���ذ برام���ج ال�سالم���ة

إنتــاج PVC

البيئ���ة بالتع���اون م���ع �رشك���ة

ال مثيل له

•

مفاع���ل جدي���د مب�صنع ال���ـ  PVCوت�شم���ل املرحل���ة الثانية رف���ع الطاقة
الإنتاجية �إلى � 240ألف طن �سنويا ً .

وال�صح���ة املهني���ة وحماي���ة

املوح���د لدع���م اتخاذ القرار  ، ERPهذا وقد مت االنته���اء من املرحلة الأولى

برتو�سيف.

•

ج���ارى تنفي���ذ م��ش�روع النظ���ام املتكام���ل لإدارة املوارد خلدم���ة النظام

ب�إجمالى تكلفة حوالى 7ر 10مليون جنيه وجارى تنفيذ املرحلة الثانية.

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة

�أول���ت ال�رشكة اهتماما ً كبريا ً لن�شاط ال�سالم���ة وال�صحة املهنية خالل

هذا العام والذى كان له دور فعال فى �ضمان ا�ستمرارية ت�شغيل من�ش�آت

•

تنفي���ذ برام���ج تدريبي���ة

بالتن�سيق م���ع �رشكة مهارات

بالسوق المصرى

الزيت والغاز  OGSبهدف �إعداد

وجتهي���ز قي���ادات ق���ادرة عل���ى
القيادة خالل املرحلة القادمة.
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نتـائج �أعمال �رشكات بتـرول القطـاع العام خـالل عام 2022/2021
انعقـــــدت اجلمعيــــة العــــــامة ل�شــــركة البرتوكيماويات امل�صــــرية برئا�ســــــــة املهند�س طارق املال
وزيـــــــ���ر البتــــــرول والثــروة املعدنيــــة بتــــاريخ  2022/9/19للنظر فــى قائمـــة املركز املالـى لل�رشكة

ونتائ���ج �أعمالهــ���ا وتقـري���ر مــــراقبـى احل�سابــــات عــــــ���ن العام املــال���ى  ، 2022 /2021وقد مت اعتماد
القوائم املالية عن ال�سنة املالية املنتهية فى ،2022/6/30كما مت اعتماد �رصف الأرباح للعاملني

واعتماد العالوة الدورية امل�سـتحقة لهم عن ال�سنة املالية التالية بن�سبة . ٪100
وفيما يلى ملخ�ص قائمة املركز املالى ونتائج الأعمال :

ملخ�ص قائمة املركز املالى

البيـــــــــــــــــان

أهـم المؤشـرات الرئيسـية
(القيمة باملليون جنيه)

2022/6/30

2021/6/30

�صافى الأ�صول الثابتة

8ر1283

1ر837

م�رشوعات حتت التنفيذ

9ر1909

0ر1470

باقى الأ�صول غري املتداولة

2ر395

9ر514

جمموع الأ�صول غري املتداولة ()1

9ر3588

0ر2822

الأ�صول املتداولة ()2

1ر1828

3ر1589

�إجمالى الأ�صول ()2+1

0ر5417

3ر4411

ر�أ�س املال

6ر2100

2ر1362

م�ساهمة الهيئة

6ر894

4ر738

احتياطيات و�أرباح (خ�سائر)

3-ر684

5-ر241

جمموع حقوق امللكية ()3

9ر2310

1ر1859

االلتزامات املتداولة ()5

8ر3828

5ر3161

6ر6311

7ر5149

حقوق امللكية

االلتزامات غري املتداولة ()4

جمموع حقوق امللكية
وااللتزامات ()5+4+3

9ر171

ملخ�ص نتائج الأعمال

البيـــــــــــــــــان

1ر129

(القيمة باملليون جنيه)

2022/2021

2021/2020

املبيعات  /الإيرادات

2ر1881

2ر2532

القيمة امل�ضافة ال�صافية

5ر656

2ر1078
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 -بلغ���ت كمي���ات الإنتاج 0ر� 25أل���ف طن م���ن ( )P.V.Cالبولى فينيل

كلوري���د  ،و 6ر� 28أل���ف ط���ن م���ن ال�ص���ودا الكاوي���ة 4 ،ر� 5ألف طن من

حام�ض الهيدروكلوريك 1 ،ر� 7ألف طن من هيبوكلوريت ال�صوديوم .

 بلغ���ت قيم���ة مبيعات الإنتاج الت���ام من املنتج���ات البرتوكيماوية1ر 411مليون جنيه بزيادة ن�سبتها  ٪70على العام ال�سابق .

 -بلغ���ت قيمة �أجور الت�صنيع ( )P.V.Cالبولى فينيل كلوريد 4ر224

مليون جنيه خالل العام .

 بلغ���ت العمول���ة املحقق���ة من املبيع���ات ب�ضائع م�ش�ت�راه للبولىفينيل كلوريد ( )P.V.Cفائ�ض االجتار 0ر 550مليون جنيه .

• يتمثل ن�شاط ال�رشكة فى �إنتاج وت�صنيع وت�شغيل ومعاجلة املواد

البرتوكيماوية واملواد الكيماوية الو�سيطة وت�سويق هذه املنتجات .

شـركة مصر للبتـرول
www.misrpetroleum.com.eg

chairman.office@misrpetroleum.com.eg

تـــاريخ التـأسيس  :ت�أ�س�ست عام  1911حتت �أ�سم �رشكة �شل م�رص مليتد ومت مت�صريها عام .1964

النشاط اإلنتاجى  :ت�سـويق املنتجات البرتولية الرئيــ�ســـية والزيـــوت املعــدنية وال�شــــحوم ووقــــود متــوين الطــائرات وال�سـفن واملنتجـــات

الكيمـــاوي���ة واخلــــا�صـــــ���ة من خالل منظومة عمل متكاملة للوفاء باحتياجات كاف���ة قطاعات الدولة مع االرتقاء مب�ستوى اخلدمات
املقدم���ة للم�ستهلك�ي�ن وم�سايرة �أحدث نظم اجلودة الدولية ومت �إ�ضافة ن�شاط الغ���از الطبيعى وخدمة �شحن ال�سيارات بالكهرباء
عام . 2021

العنـوان  :دار م�رص للبتــرول � ٦ -شـارع عرابـى  -القاهـرة .
تليــفون 25745400 - 25755000 :

فاكــس 25781648 - 25804896 :

أهم نتائج األعمال

العنوان التلغـــرافى  :م�رصول

اجلدي���دة ،قام���ت ب��ش�راء قطعت���ى �أر�ض لإن�ش���اء حمطتى خدم���ة ومتوين

ا�ستطاعت الـ�رشكة توفري جانب من احـتياجات مــحافظات اجلــمهورية

متكامل���ة اخلدم���ات (وق���ود �سائ���ل وغ���از طبيع���ى لل�سي���ارات و�شح���ن

بزي���ادة �أعــ���داد املنــاف���ذ الت�سويقي���ة التابعة له���ا  ،حيث بـل���غ �إجــمالى
عــ���دد مناف���ذ �شــركة مـــ��ص�ر للب�ت�رول  1522منفــذا ً ت�سويقي���ا ً  ،وقــامت

تموين الطائرات

من املنتجات البرتوليـة رغم تداعيات الأزمة االقت�صاية العـاملية وقــامت

بتطوي���ر  66حمطة خدمة ومتوي���ن ،و�أ�ضــافت  14حمـــط���ة جديدة  ،وفى
�إطــ���ار تــوجه الدولة للتو�س���ع فى ا�ستـــخدام الـــغ���از الطـــبيعى كوقود
لل�سي���ارات  ،فقد تــم زيادة عدد املحطات الت���ى تعمل فى ن�شاط متــوين

ال�سيارات بالـــغاز الطبيعى �إلى  173حمطة وجارى �إدخــال ن�شاط الغاز

بع���دد  104حمط���ة وجــارى ت�سلي���م  25حمطة لــ�رشك���ة غــازتك �ضــمن

اخلــط���ة امل�ستــهدفة ليــ�صل عــدد املحط���ات التى تقدم خدمة تـــموين
ال�سي���ارات بالغ���از الطبيع���ى �إل���ى  302حمط���ة  ،كم���ا مت �إ�ضافة خدمة

�شح���ن ال�سي���ارات بالكهرباء بـ  3حمطات ( املن���ار  -ه�ضبة �أم ال�سيد-
�رشم ال�شيخ) .

وف���ى �إط���ار �سع���ى ال�رشكة ف���ى تلبي���ة احتياج���ات العا�صم���ة الإدارية
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كهربائى) وب�أحدث النظم.

تول���ى ال�رشك���ة �أهمي���ة ق�ص���وى لال�ستمرار ف���ى �أعمال تطوي���ر وتدعيم
خدم���ة متوي���ن الطائرات ب���ـ  15مطارا ً عل���ى م�ست���وى اجلمهورية  ،حيث
بلغت الكمية املباعة خالل العام � 923ألف طن .

تموين السفن

تقوم ال�رشكة با�ستخدام �أحدث طرق ومعدات متوين ال�سفن بعد حتديث
�أ�سطوله���ا بناقالت مزدوجة البدن طبقا ً للمعاي�ي�ر الدولية وا�شرتاطات
هيئ���ة ال�سالمة البحرية وتقدم ال�رشكة حاليا ً خدمة متوين ال�سفن فى

 3موانئ م�رصية رئي�سية  ،حيث بلغت الكمية املباعة خالل العام 200

�ألف طن .

تموين القاطرات

متتل���ك ال�رشك���ة  20حمط���ة متوين لقاط���رات ال�سك���ة احلدي���د بال�سوالر

والزيت .

الزيوت المعدنية والشحوم واألسفلت والكيماويات

•

بلغ���ت الكمية املباعة من الزيوت املعدني���ة وال�شحوم خالل العام 45

•
•

بلغت الكمية املباعة من الكيماويات � 6آالف طن .

�ألف طن .

بلغت الكمية املباعة من الأ�سفلت خالل العام � 996ألف طن .

النشاط االستثمارى

بلغت جملة اال�ستثم���ارات املنفذة خالل العام حوالى  866مليون جنيه

•
• توف�ي�ر �سعات تخزينية لتخزين املنتج���ات البرتولية لتلبية احتياجات
ومن �أهم هذه امل�رشوعات :

العمالء.

•

�إح�ل�ال وجتدي���د ملناف���ذ ال�رشك���ة مبحطات وق���ود ال�سي���ارات والطائرات

ووحدات �إنتاج وخلط الزيوت وو�سائل النقل على م�ستوى فروع ال�رشكة

الرئي�سية والفرعية و�إحالل املبانى غري ال�سكنية والآالت واملعدات بفروع
ال�رشكة املختلفة على م�ستوى اجلمهورية.

•
•

ت�أم�ي�ن مط���ارات وحمط���ات وم�ستودع���ات ال�رشكة املختلف���ة ب�أجهزة

•

ج���ارى العم���ل ف���ى �إن�ش���اء وت�أمني حمطت���ى متوي���ن الطائ���رات مبطارى

توريد وحدتني لتوليد الكهرباء (ديزل) ملطارى �أ�سوان وطابا .

الأمن ال�صناعى .

�سفنك�س والعا�صمة الإدارية .

•
• توري���د وتركي���ب �أجه���زة �إطف���اء تلقائى لت�أم�ي�ن م�ستودع���ات املنطقة
�رشاء �أجهزة تعيني معامل وربطها مبنظومة . LIMS

اإليرادات

رغ���م التحدي���ات التى فر�ضتها جائحة كورونا والت���ى كان لها �أثر �سلبى

على االقت�صاد املحل���ى والعاملى �إال �أن ال�رشكة ا�ستطاعت �أن حتقق زيادة

فى االيرادات .

المبيعات

بلغت كميـة املبيعات من املنتجـات الرئي�سية خالل العام حوالى 491ر8
مليون طن  ،حيث بلغت كميات البنزين (92و� 95أوكتـــني) � 582ألـــف طن

وبنزي���ن (� 80أوكتني) � 951ألف طن وم���ن ال�ســـوالر حوالى 4ر 3مليون طن ،
و3ر 1ملي���ون طن مازوت  ،وبالن�سبة ملبيعات ال�رشكة من الزيوت املعدنية
وال�شحوم فقد بلغت � 45ألف طن ومن الكيماويات � 6آالف طن بالإ�ضافة

�إل���ى � 996ألـــ���ف طن م���ن البيتومني  ،وف���ى جمال ال�س���وق اخلارجى بلغت

كميات املبيعات فى جمال متوين الطائرات � 923ألف طن وفى جمال متوين
ال�سفن � 200ألف طن .

التحول الرقمى

ف���ى �إط���ار ال�سيا�س���ة العام���ة للدولة وجه���ود وزارة الب�ت�رول للتو�سع فى

اخلدم���ات الرقمية  ،فق���د مت توقيع اتفاقية مع �رشكة �إى فاينان�س مليكنة
ورقمن���ة البون���ات الورقي���ة لتموي���ن ال�سي���ارات �إل���ى كروت ذكي���ة لكافة

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

تطوير مستمر فى منافذ
التسويق وكميات المبيعات

ال�شمالية مب�سطرد و�إن�شاء �شبكة �إطفاء جديدة مب�ستودع بور�سعيد.
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نتـائج �أعمال �رشكات بتـرول القطـاع العام خـالل عام 2022/2021
انعقـ���دت اجلمعيــ���ة العـــامة ل�شـــرك���ة م�صــــر للبتــ���رول برئـا�ســـــــة املهنـــــد�س طــــ���ارق املــــــال
وزيـــــــ���ر البتــــــرول والرثوة املعدنية بتـــاريخ  2022/9/22للنظر فى قائمـة املركز املالـى لل�رشكة

ونتائج �أعمالها وتقـرير مراقبـى احل�سابات عن العام املالى  ،2022 /2021وقد مت اعتماد القوائم
املالي���ة ع���ن ال�سن���ة املالية املنتهية ف���ى ،2022/6/30كم���ا مت اعتماد �رصف الأرب���اح للعاملني

واعتماد العالوة الدورية امل�سـتحقة لهم عن ال�سنة املالية التالية بن�سبة . ٪100
وفيما يلى ملخ�ص قائمة املركز املالى ونتائج الأعمال :

ملخ�ص قائمة املركز املالى

البيـــــــــــــــــان

أهـم المؤشـرات الرئيسـية
(القيمة باملليون جنيه)

2022/6/30

2021/6/30

�صافى الأ�صول الثابتة

0ر2193

1ر1681

م�رشوعات حتت التنفيذ

1ر1210

2ر944

باقى الأ�صول غري املتداولة

8ر2156

0ر2507

جمموع الأ�صول غري املتداولة ()1

9ر5559

3ر5132

8ر43065

2ر30633

7ر48625

5ر35765

الأ�صول املتداولة ()2

�إجمالى الأ�صول ()2+1
حقوق امللكية

2ر993

4ر505

م�ساهمة الهيئة

8ر616

8ر487

احتياطيات و�أرباح (خ�سائر)

3ر1894

9ر1835

جمموع حقوق امللكية ()3

3ر3504

1ر2829

0ر1132

8ر1623

4ر43989

6ر31312

7ر48625

5ر35765

ر�أ�س املال

االلتزامات غري املتداولة ()4
االلتزامات املتداولة ()5
جمموع حقوق امللكية
وااللتزامات ()5+4+3

ملخ�ص نتائج الأعمال

البيـــــــــــــــــان

(القيمة باملليون جنيه)

2022/2021

2021/2020

املبيعات  /الإيرادات

7ر76087

1ر51632

ال�صادرات

0ر10509

4ر3145

القيمة امل�ضافة ال�صافية

2ر3445

2ر1883

�صافى الربح قبل خ�صم �رضائب الدخل

0ر307

8ر94

الأرباح القابلة للتوزيع

6ر150

3ر51

 - 44البرتول  -نوفمرب 2022

 -بلغ���ت كمي���ة املبيعات من امل���واد البرتولية والزي���وت والكيماويات

وخالف���ه خـــالل الع���ام 491ر 8مليـــون طن بزي���ادة ن�سبتها  ٪10على
امل�ستهدف  ،و  ٪32على العام ال�سابق.

 -بلغ���ت قيم���ة املبيعات واخلدم���ات املباع���ة خالل الع���ام 7ر76087

مليون جنيه بزيادة ن�سبتها  ٪47على العام ال�سابق .

 -بلغت قيمة ال�صادرات خالل العام 0ر 10509مليـــون جنيه .

 -بلغت الأربـاح القابلة للتوزيع خالل العام 6ر 150مليون جنيــه .

• يتمث���ل ن�ش���اط ال�رشكة فى ت�سوي���ق املنتجات البرتولي���ة والزيوت
املعدنية والكيماويات والغاز الطبيعى فى ال�سوق املحلى بالإ�ضافة

�إل���ى متوين ال�سفن والطائ���رات فى موانئ اجلمهوري���ة مقابل عمولة

ت�سويق حت�صل عليها من هيئة البرتول .

شـركـة
الغازات البترولية
h.office@petrogas.com.eg
تـــاريخ التـأسيس  :ت�أ�س�ست عام .1978

النشاط اإلنتاجى  :تلبية احتياجات ال�سوق املحلى من منتج البوتاجاز ويتمثل ن�شاطها فى توفري وتخزين وتعبئة وت�سويق البوتاجاز.
العنوان � :شارع ( )90اجلنوبى قطعة رقم ( )336القطاع الثالث  -التجمع اخلام�س �أمام كونكورد بالزا مول بجوار مبنى بنك م�رص .

تليفون

26735802-26735801-26735800 :

فاكــس 26735707 -26735701 :

الخـط السـاخن 19096 :

�أهم م�ؤ�رشات ونتائج الأعمال

استهالك البوتاجاز

�ش���هدت م�رص ا�س���تقرارا ً تامـ���ا ً ف���ى منظـوم���ة البوتاجـاز خالل ال�س���نـوات

املا�ضي���ة  ،حيث ا�ستطـاعت ال�شــرك���ة �أن تغطى كـامل احتياجات ال�سوق
املحل���ى من �أ�سطوان���ات البوتاجاز بنوعيها (منزلى وجت���ارى) على م�ستـوى

اجلمــهورية دون حــدوث �أى اختنـــاقـات طــوال العــام.

تخزين البوتاجاز (السعات التخزينية)

بلغــ���ت ال�سع���ات التخزينية مب�ســتودع���ات ال�شـــركة والقط���اع اخلا�ص 94
�ألف طن خالل العام املالى  ، 2022/2021هذا بخـــالف ال�سعات التخزينية
باحلقول ومعامل التكرير و م�ستودعات �سونكر .

نقل وتوزيع وتعبئة البوتاجاز

تــ���م نقل حوال���ى 730ر 3مليون طن من خالل ال�شبك���ة القومية للبوتاجاز
ب�أنح���اء اجلمهــورية وفـقا ً خلــطة الــوزارة الرامي���ة لتــفعيل نــقل املنتــجات
م���ن خالل خط���وط الأنـابيب  ،وبلغ ما تـم نـقله بالــ�سي���ارات الـــ�صهريجية

خ�ل�ال العام حوال���ى 5ر 1مليون طن  ،وتــم تعـــبئ���ة  309مــليون �أ�ســــطوانة

مكاف���ئ ه���ذا العــ���ام م���ن خــ�ل�ال  49مــحطــ���ة تعبئــ���ة منه���ا  9حمطــات
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مــملـوكة لقــطــاع البــــرتول و 23حمــطـــة مــملوكــة للــــقطاع اخلــا�ص و17

•

وقـ���ام �أ�سطول �سيــ���ارات بــرتوجــا�س بنـــقل  %8من �إجـــمال���ى الأ�سطــوانات

ترد بهذه االجتماعات .

حمــط���ة م�شــاركة بني �شــرك���ة برتوجــا�س والقطــاع اخلـــا����ص واملحــليات ،
املــعب����أة  ،وبلـــ���غ عـــدد مراكز التوزيع عــلى م�ست���وى اجلمهورية  3093مركز

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

صيانة وإصالح األسطوانات

بلغ �إجمالى مـا مت �إ�صـالحه م���ن ا�ســطوانات البوتاجــاز بــم�صانع الــ�رشكة

التح�ض��ي�ر لعق����د اجتماع����ات اللج����ان اجلغرافي����ة للمناط����ق البرتولية

وكذلك جلان ال�سالمة باملواق����ع املختلفة ومتابعة تنفيذ التو�صيات التى

•

ح�ص����ول ف����رع ال�رشكة مبنطق����ة القطامي����ة ومبنى ال�رشك����ة بالتجمع

•

�إج����راء ال�صيان����ة الوقائية والدوري����ة لأجهزة ومع����دات الإطفاء للحفاظ

اخلام�س على �شهادة الأيزو (. )ISO 45001, ISO 14001
على كفاءتها .

حـــوال���ى  4مليـــون �أ�ســــطوانة جـــديدة وم�ســـت�صلحـة لل�سـوق بزيادة عـلى

الــع���ام الــ�ساب���ق ن�ســبتها  ، ٪9وذل���ك للمــحـافظة عــلى احلــال���ة الـــفنيـة

للأ�ســـطوان���ة املتــــــداولة لت�أمـــني التــــداول واال�ســـتخدام  ،كما مت �ضخ 107

�ألف �أ�سطوانة جديدة من م�صانع �إنتاج الأ�سطوانات املختلفة .

استقرار تام فى منظومة
البوتاجاز رغم التحديات

مشروعات الموازنة االستثمارية

بل���غ اجمالى املن��ص�رف الفعلى على امل�رشوع���ات اال�ستثمارية حوالى 324

ملي���ون جني���ه  ،وذل���ك على م�رشوع���ات الأم���ن ال�صناعى وخدم���ات الإنتاج

و�أعمال االحالل والتجديد ومظالت تعبئة البوتاجاز  ,جاء �أبرزها كما يلى :

•

�إح�ل�ال وجتدي���د خط���ى البوتاج���از قط���ر 10بو�ص���ة مب�صن���ع تعبئ���ة

•

�أعمال �إحالل وجتديد مب�صنع تعبئة اال�سطوانات باملك�س وتطوير منطقة

•

تدعي���م �أ�سط���ول �سي���ارات الإطفاء مبواق���ع ال�رشكة لـ � 3سي���ارات �إطفاء

•
•

�إحالل وجتديد �صهريج مياه �إطفاء مب�صنع ال�سوي�س �سعة  1000م . 3

الأ�سكندرية .

وادى القمر وجتديد خطوط الإطفاء .
متعددة الأغرا�ض .

مت �إ�ضافة �صهريج مياه �إطفاء مب�صنع عجرود �سعة  1200م .3

منظومة تحديث وتطوير قطاع البترول

فى �إطار خطة قطاع البرتول مل�رشوعات التحول الرقمى لإحكام ال�سيطرة
ومراقبة توزيع البوتاجاز  ،فقد مت التعاقد مع �رشكة �إى فـــاينان�س ال�ستحداث

منظوم���ة متكاملة تعمل على تنظيـ���م ومراقبــة عمليات توزيع البوتاجاز

مب�صانع التعبئة واملتعهدين على م�ستوى اجلمهورية با�ستخدام البطاقة
الذكية ومت البدء فى ت�شغيل املنظومة بجميع م�صانع ال�رشكة واملحطات

الإقليمي���ة ومتعهدى توزيع �أ�سطوانات البوتاجاز على م�ستوى اجلمهورية
والتى قام املهند�س طارق املال وزير البرتول والرثوة املعدنية بتد�شينها خالل

�شهر نوفمرب .2021

منظومة السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة

حتر�ص برتوجـــا�س على االلتزام ال�صارم ب�إجراءات ال�سالمـة وال�صحة املهنية
وحماي���ة البيئة وتوفــري بيئة عمل �آمنـــة للكوادر البرتولية لت�ساعدهم فى
�إجناز مهامــهم وحتـافظ على املعدات واملن�ش�آت ومــن �أهـــم هذه الإجراءات:

•

تطبي���ق منوذج التوعي���ة بالب�صمة الكربونية لتعري���ف العاملني بكمية

االنبعاثات لثانى �أك�سيد الكربون لكل عامل  ،و�رشح كيفية الرت�شيد لكل

من الكهرباء واملاء والوقود للحد من التغريات املناخية .

•

تخطي���ط وح�رص احتياج���ات املواقع وو�ض���ع املوا�صف���ات الفنية لكافة

•

املرور على املحطات الإقليمية واملخازن ومواقع ال�رشكة لإجراء املراجعات

املهمات واملعدات الالزمة لت�أمني مواقع ال�رشكة .

عليها ومتابعة مدى تطبيقها ال�شرتاطات ال�سالمة وال�صحة الهنية .
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نتـائج �أعمال �رشكات بتـرول القطـاع العام خـالل عام 2022/2021
انعق���دت اجلمعيـة العامة ل�رشك���ة الغـــازات البــــرتوليـــــــــ���ة برئا�ســــــــــة املهند�س طــــارق املال

وزيـــ���ر الب�ت�رول والرثوة املعدني���ة بتـــاريخ  2022/9/18للنظر فى قائمـ���ة املركز املالـى لل�رشكة

ونتائ���ج �أعماله���ا وتقـرير مراقبـ���ى احل�سابات عن العـ���ام املال���ى  ، 2022 /2021وقد مت اعتماد

القوائ���م املالي���ة عن ال�سنة املالي���ة املنتهية ف���ى  ،2022/6/30كما مت اعتم���اد �رصف الأرباح

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

وفيما يلى ملخ�ص قائمة املركز املالى ونتائج الأعمال :

ملخ�ص قائمة املركز املالى

البيـــــــــــــــــان

أهـم المؤشـرات الرئيسـية
(القيمة باملليون جنيه)

2022/6/30

2021/6/30

�صافى الأ�صول الثابتة

2ر1053

9ر1025

م�رشوعات حتت التنفيذ

1ر363

3ر234

باقى الأ�صول غري املتداولة

8ر478

3ر466

جمموع الأ�صول غري املتداولة ()1

1ر1895

5ر1726

3ر2468

5ر1945

�إجمالى الأ�صول ()2+1

4ر4363

0ر3672

ر�أ�س املال

3ر958

2ر856

م�ساهمة الهيئة

3ر187

1ر102

احتياطيات و�أرباح �أو (خ�سائر) مرحلة

9ر666

1ر627

جمموع حقوق امللكية ()3

5ر1812

4ر1585

8ر45

3ر71

االلتزامات املتداولة ()5

1ر2505

4ر2015

جمموع حقوق امللكية
وااللتزامات ()5+4+3

4ر4363

1ر3672

الأ�صول املتداولة ()2
حقوق امللكية

االلتزامات غري املتداولة ()4

ملخ�ص نتائج الأعمال

البيـــــــــــــــــان

(القيمة باملليون جنيه)

2022/2021

2021/2020

70ر23469

02ر22772

القيمة امل�ضافة ال�صافية

9ر2946

1ر3208

�صافى الربح قبل خ�صم �رضائب الدخل

12ر37

29ر139

الأرباح القابلة للتوزيع

18ر35

06ر27

املبيعات  /الإيرادات
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 -بلغـت كـمية املبيعات من الغاز ال�سائل 730ر 3مليون طن خالل

العام.

 بلغت قيمة املبيعات واخلدمات املباعة 68ر 23469مليون جنيهخ�ل�ال العام بزي���ادة ن�سبتها  ٪4على امل�سته���دف ٪3 ،على العام
ال�سابق .

 -بلغ����ت الأرب����اح القابل����ة للتوزي����ع 18ر 35ملي����ون جنيه خالل

الع����ام بزيادة ن�سبتها  ٪41عل����ى امل�ستهدف  ،و ٪30على العام
ال�سابق .

• يتمثل ن�شاط ال�رشكة فى توفري وتخـزين وتعبئة ونقل وت�سويق

الغ���ازات ال�سائلة مقابل عمول���ة ت�سويق حت�صل عليها من هيئة
الب�ت�رول و��ش�راء وا�ست�ي�راد وت�صني���ع الأجه���زة الت���ى تعم���ل بالغاز

ال�سائل وبيعها و�إ�صالحها .

شـركة أنابيـب البتـرول
www.ppc.com.eg

chairmanppc@ppc.com.eg

تـاريخ التـأسيـس :ت�أ�س�ست عام  .1962وبد�أت ال�رشكة ن�شاطها بر�أ�س مال  5مليـون جنيـه ثم بلغ عام  2022/2021حوالى 2ر 6مليار جنيه .

نش����اط الش����ركة :ت�ستمر ال�رشكة ف���ى �أداء دورها احليوى فى جمال نق���ل وتخزين وتوزيع خام الب�ت�رول ومنتجاته والتطوي���ر امل�ستمر فى �إدارة
وت�شغيل ال�شبكة القومية خلطوط �أنابيب البرتول ب�أحدث �أ�ساليب التكنولوجيا والقيام بكافة الأعمال اخلا�صة بنقل وتخزين وت�سليم

الزي���ت اخلام واملنتجات البرتولية والبوتاجاز من مناط���ق الإنتاج �إلى معامل التكرير والت�صنيع ثم �إلى مناطق اال�ستهالك فى كافة �أنحاء
اجلمهوري���ة  ،وااللت���زام بتطبيق �أعلى معايري اجلودة والأم���ن وال�سالمة للوفاء باحتياجات ال�سوق املحلى �إل���ى جانبه القيام بدور فعال فى

حتويل م�رص ملركز اقليمى لتجارة وتداول البرتول .

العنوان� :شارع �رشكات البرتول  -م�سطرد  -قليوبية.

تليـفون22545727-22545726 :

أهم نتائج األعمال

فاكس 22500954 :

ص  .ب  1104 :القليوبية

م�ستودعات ال�رشكة وقد مت االنتهاء من الرتكيب والت�شغيل بنجاح .

قام���ت ال�رشكة خـ�ل�ال العام بنقل حوال���ى 5ر 67مليـــون ط���ن مــن اخلـــام

� -إن�ش���اء نظ���ام قيا����س مع���دل ال�رسي���ان عل���ى جمي���ع اخلط���وط ملراقبة

خـام ومتكثفات  ،وحوالى  36مليون طن منتجـــات برتولية وبـــوتاجاز.

الت�رسيب .

واملتكثف���ات واملنتج���ات البرتوليــ���ة والبــوتاجـــاز بواق���ع 5ر 31مليون طن

النشاط االستثمارى

معدالت وح�ساب كميات اخلام واملنتجات البرتولية والك�شف املبكر عن

 -تطوير وميكنة غرف البلوف وربطها بنظام . SCADA

 -تطوير وحتديث �شبكة االت�صاالت بال�رشكة لتعمل بتقنية جديدة .

بلغت جملة اال�س���تثمارات املنفذة من امل�رشوعات املخططة خالل العام

� -إن�ش���اء كابل الفايرب مبحاذاة خطوط الأنابيب اجلديدة للك�شف املبكر

كف���اءة خطوط اخل���ام واملنتجات وم�رشوع���ات الأمن ال�صناع���ى وحماية

 -تطوي���ر وحتدي���ث مرك���ز احلا�س���ب الآل���ى بال�رشك���ة وحتدي���ث املعام���ل

حوال���ى 3ر 3مليار جني���ه  ،وت�ضمنت م�رشوعات الإح�ل�ال والتجديد ورفع

البيئة ومن �أهمها :

م�رشوعات التحول الرقمى ودعم اتخاذ القرار

�إن�ش���اء مرك���ز التحك���م القوم���ى ل�شبـك���ة خطوط نق���ل اخل���ام واملنتجات
البرتولي���ة للمراقب���ة والتحك���م املرك���زى ف���ى اخلـط���وط وحمط���ات التدفيع

وامل�ستودعات لت�أمني خطوط الأنابيب �ضد الت�رسيب والتعديات وزيادة �رسعة
ودقة اكت�شاف �أماكن التعدى على اخلطوط  ،وي�شمل امل�رشوع ما يلى :

 -تركيب �أجه���زة القيا�س الآلى للم�ستودعات بتقنية  RTGعلى جميع
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عن االخرتاقات والت�رسيب والتعديات .

الكيميائية وجارى تركيب وت�شغيل �أحدث نظام متكامل لإدارة املعامل

الكيميائية وربطها مع منظومة . ERP

م�رشوعات حت�سني كفاءة ا�ستهالك الطاقة

مت االنتهاء من م�رشوع���ات توريد للخاليا ال�شم�سية بقدرة  150كيلووات
كمرحل���ة �أولى  ،والك�شافات وامل�صابيح املوفرة للطاقة ووحدات حت�سني

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

دور فعال فى تحويل
مصر لمركز إقليمى لتجارة
وتداول البترول والغاز
م�رشوعات امل�ساهمة فى حتويل م�رص ملركز �إقليمى لتجارة وتداول البرتول

و�سعد زغلول و جنيب حمفوظ واملعادى واخل�صو�ص واملريوطية .

�رشكة  UGDفى ميناء دمياط .

ال�سوي�س �إلى خارج تو�سعات ميناء ال�سخنة .

•

مت االنته���اء م���ن رب���ط ال�شبكة القومي���ة لنقل البوتاج���از بت�سهيالت

•

جارى تنفيذ خط نقل املنتجات البرتولية من م�صفاة ميدور �إلى ميناء

•

ج���ارى ربط ال�شبكة القومية للمنتجات البرتولية بت�سهيالت �رشكة

•

ج���ارى �إن�ش���اء تو�سع���ات حمط���ة تخزي���ن وتدفي���ع اخل���ام واملنتج���ات

احلمرا بطول  145كم .

م�رص للبرتول مبيناء بور�سعيد .

البرتولية بال�سخنة لزيادة ال�سعة التخزينية .
م�رشوعات الإحالل والتجديد ورفع الكفاءة

•

تعدي���ل م�س���ار خ���ط خام �شق�ي�ر – م�سط���رد وخ���ط بوتاج���از �شقري –

•
• تعديل م�سار وتنفيذ تعديتني خلطى خام ال�سادات – ال�سوي�س .
• تعديل م�سـار وحماية اخلــطوط بــم�سار القــطار الكــهربائى الـــ�رسيع .
• تعديـ���ل م�سـار خـ���ط بوتاجـاز ال�سـوي����س – القطامية وخـط منتــجات
تعديل م�سار وحماية اخلطوط مبحور التعمري .

ال�ســوي�س م�سطرد لتنفيذ تو�سعات القاهرة – ال�سوي�س .

السالمة والصحة المهنية

بل���غ ع���دد �ساع���ات العمل الآمن���ة 5ر 9ملي���ون �ساعة عم���ل �آمنة.كما مت

انتهت �رشكة �أنابيب البرتول من تنفيذ عدد من م�رشوعات �إحالل وجتديد

االنتهاء من تنفيذ عدد من امل�رشوعات �أهمها :

• �إح�ل�ال وجتدي���د جزء من خط خ���ام �شقري  /م�سطرد بط���ول  40كم من

م�سطرد و�شقري وطنطا .

ورفع كفاءة عدد من اخلطوط وامل�ستودعات واملحطات من �أهمها :
الزعفرانة حتى �أبوالدرج .

• �إحالل وجتديد  3م�ستودعات بطنطا وال�سوي�س وم�سطرد .

• �إحالل وجتديد  6طلمبات مبحطات تدفيع اخلام واملنتجات البرتولية .

وجت���در الإ�ش���ارة �إلى �أنه ج���ارى تنفيذ عدد م���ن امل�رشوعات لرف���ع الكفاءة

الت�شيغلية ل�شبكة اخلطوط وامل�ستودعات.

• تطوي���ر �أنظمة الإنذار والإطف���اء الآلى لت�أمني حمطات البوتاجاز مبواقع
• تطوير نظام الإنذار والإطفاء الآلى لعنرب الطلمبات ووحدة القيا�س ب�أ�سيوط .

• �إن�ش���اء م�ستودع مياه �إطفاء مبحطتى ال�شهيد على جمال بال�سوي�س

وحمطة الكيلو . 56

مشروعات حماية البيئة
• ج���ارى تنفيذ م��ش�روع تركي���ب �أنظمة الر�ص���د الذاتى ملداخ���ن الأفران

م�رشوع��ات ال�رشكة للم�ساهمة فى تنفيذ اخلط��ة القومية لإن�شاء

والتوربينات مبناطق م�سطرد وال�سوي�س والبحر الأحمر .

امل�سلحة

والهيدروكربونات املتطايرة مبواقع ال�رشكة .

الطرق وم�رشوع��ات النقل بالتن�سيق مع الهيئة الهند�سية للقوات
• تعدي���ل م�س���ار وت�أم�ي�ن  5خطوط خ���ام بتو�سع���ات حمـ���اور الأ�سمـرات

•جـــ���ارى تنــفي���ذ مـ�شــ���روع توريــــ���د �أجهــــ���زة الك�شــ���ف ع���ن الغ���ازات

•

احل�صول على املوافقات البيئية لـ  14م�رشوعا ً جديدا ً .
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نتـائج �أعمال �رشكات بتـرول القطـاع العام خـالل عام 2021/2020
نتـائج �أعمال �رشكات بتـرول القطـاع العام خـالل عام 2022/2021

انعقـــــ����دت اجلمعيــــ����ة العــــامة ل�شــــرك����ة �أنابيــب البتــــ����رول برئا�ســـــ����ة املهنـــد�س طارق املال
وزيـــــــر البتــــــرول والرثوة املعدنية بتـــاريخ  2022/9/18للنظر فى قائمـة املركز املالـى لل�رشكة
ونتائ����ج �أعماله����ا وتقـري����ر مراقبـ����ى احل�سابات عن العام املال����ى  ، 2022 / 2021وق����د مت اعتماد
القوائم املاليـــة عن ال�سنة املاليــــة املنتهية فى ، 2022/6/30كما مت اعتمــاد �صــرف الأربــــاح

للعاملني واعتمــاد العالوة الدورية امل�ســتحقة لهم عن ال�سنة املالية التالية بن�سبة .٪100
وفيما يلى ملخ�ص قائمة املركز املالى ونتائج الأعمال :

ملخ�ص قائمة املركز املالى

البيـــــــــــــــــان

(القيمة باملليون جنيه)

أهـم المؤشـرات الرئيسـية

 بلغـت كـمية الزيت اخلام واملنتجات البرتولية املنقولة خالل العام 707ر7مليون طن/كم بزيادة ن�سبتها  ٪16على امل�ستهدف .

2022/6/30

2021/6/30

�صافى الأ�صول الثابتة

7ر5707

1ر4988

م�رشوعات حتت التنفيذ

7ر5165

5ر2906

باقى الأ�صول غري املتداولة

4ر272

8ر208

8ر11145

4ر8103

6ر5553

3ر2254

�إجمالى الأ�صول ()2+1

4ر16699

7ر10357

•

ر�أ�س املال

6ر6173

5ر4481

التكري���ر والت�صني���ع ثم �إلى مناطق اال�ستهالك ف���ى اجلمهورية مقابل �أجر

م�ساهمة الهيئة

3ر3510

1692

احتياطيات و�أرباح �أو (خ�سائر) مرحلة

1ر775

7ر749

0ر10459

2ر6923

9ر694

8ر788

االلتزامات املتداولة ()5

5ر5545

7ر2645

جمموع حقوق امللكية
وااللتزامات ()5+4+3

4ر16699

7ر10357

جمموع الأ�صول غري املتداولة ()1

الأ�صول املتداولة ()2
حقوق امللكية

جمموع حقوق امللكية ()3

االلتزامات غري املتداولة ()4

ملخ�ص نتائج الأعمال

البيـــــــــــــــــان

(القيمة باملليون جنيه)

2022/2021

2021/2020

املبيعات  /الإيرادات

6ر3308

5ر2827

القيمة امل�ضافة ال�صافية

6ر2109

6ر1860

�صافى الربح قبل خ�صم �رضائب الدخل

1ر199

7ر228

الأرباح القابلة للتوزيع

7ر152

8ر134
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 بلغت كمية البوتاجاز املنقولة خالل العام 2ر 728مليون طن/كم بزيادةن�سبتها  ٪12على امل�ستهدف  ،ونق�ص ن�سبته  ٪1عن العام ال�سابق.

 -بلغ���ت قيم���ة م���ا ح�صل���ت علي���ه ال�رشكة م���ن �أج���ور النق���ل والتخزين

والت�سلي���م واخلدم���ات املباع���ة الأخرى خ�ل�ال العام 6ر 3308ملي���ون جنيـــه
بزيــــادة ن�سبتها  ٪15على امل�ستهدف  ٪17 ،على العام ال�سابق.

 -بلغ���ت الأرب���اح القابل���ة للتوزيع خالل الع���ام 7ر 152مليون جني���ه بزيادة

ن�سبتها  ٪13على العام ال�سابق.

يتمثل ن�شاط ال�شـــركة فى تخزين ونقل وت�سليم الزيت اخلام واملنتجات

البرتولي���ة والبوتاجاز حل�ساب هيئة البتـــرول من مناطق الإنتاج �إلى معامل
نقل حت�صل عليه من هيئة البرتول.

شـركـة
التعاون للبتـرول
www.coop.com.eg

eltaawon@coop.com.eg

 :ت�أ�س�ست عام .1934

تـاريخ التـأســيس
نش���ــــاط الش���ـــركة � :إمــداد خمتـلف قطــاعات الدولة باملنتجات البرتولية ووقـود املحـركات وزيــوت التزييت وتقدمي خدمـــاتها املتميــــزة
فى حمطات ال�رشكة املنت�رشة فى جميع حمافظات اجلمهورية.
العنوان :دار التعاون للبرتول � 94 -شارع الق�رص العينى  -القاهرة .

تليـفون 27951800 - 27951900 :

فاكس 27920916 - 27958252 :

خطط تطوير غير مسبوقة فى محطات الخدمة والمستودعات
مؤاشرات االداء

بلـ���غ �إجمال���ى كمية املبيعات من امل���واد البرتولي���ة والكيماويات وخالفه

3ر 7مليون طن خالل العام املالى .2022/2021

المنتجات الرئيسية

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

املنتجات الرئي�سية 4ر 6مليون طن ،بلغت قيمتها 7ر 48مليار جنيه .

أهم منتجات الشركة

الإحالل والتجـــديد  ،و�إن�ش���اء م�ســتودعات تخـزين ،و�إقامة حمطات متوين

وخدمة ،بالإ�ضافة �إلى م�شــروعات الأمن ال�صناعى وحمـاية البيئة .

محطات الخدمة وتموين السيارات

مت �إ�ضافة  12حمطة خدمة ومتوين جديدة وجارى �إن�شاء  33حمطة جديدة،
كما مت �إحالل وجتديد جزئى لـ  78حمطة وجتديد �شامل لـ  7حمطات وجارى

�إحالل وجتديد �شامل لـ  32حمطة على م�ستوى مناطق ال�رشكة املختلفة
�ضمن خطة الوزارة لالرتقاء مبحطات التموين واخلدمة .

بـلغ���ت كمية مبيــعات ال�رشكة من البنزين ب�أنــواعه حــــوالى 6ر 1مـليـون

مستودعات التخزين

ومن الزيوت املعدنية � 85ألف طن ،وبلغت ح�ص���ة ال�ش���ـركة فى ال�س���وق

بافتتاح���ه وزير البرتول وال�ث�روة املعدنية فى � 17سبتم�ب�ر املا�ضى  ،وجارى

ط���ن ،ومن ال�س���والر 5ر 3مليون طن ،وم���ن املازوت حوال���ى 3ر 1مليون طن،

العام للزيوت  ، ٪20وبلغت قيمة املبيعات من الكيماويات  4مليار جنيه،
وبلغت كميـة مبيعــات منتجات متوين ال�ســـــفن � 217ألف طن .

االستثمارات

مت حتقي���ق اخلطة اال�س���تثمارية بن�س���بة  %104من امل�س���تهدف حيث بـلغ

�إجمال���ى اال�س���تثمارات املنف���ذة  672ملي���ون جني���ه �ش���ملت م�رشوع���ات
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مت االنته���اء م���ن �أعم���ال التطوي���ر ال�شام���ل مل�ست���ودع م�سط���رد  ،وق���ام

�أعمال التطوير ال�شامل مل�ستودع ال�سوي�س الرئي�سى .

السالمة والــصحة المهنية وحماية البيئة

تلت���زم ال�رشكة بكاف���ة القوانني والتعليمات اخلا�ص���ة مبجاالت ال�سالمة
وال�صح���ة املهني���ة وحماي���ة البيئ���ة ف���ى كاف���ة م�ستودع���ات وحمطات

ومواقع عمل ال�رشكة.

نتـائج �أعمال �رشكات برتول القطاع العام خـالل عام 2022/2021

انعقـــ���دت اجلمـعية العـــام���ة لـ�شـــركة التعــ���اون للبـتـــرول برئـــا�ســـ���ة املهنــــد�س طارق املال

وزيــــ���ر البتـرول والرثوة املعدني���ة بتــــاريخ  2022/9/22للنظر فى قائمة املركز املالى لل�رشكة

ونتائ���ج �أعمـاله���ا وتقـري���ر مراقبـــ���ى احل�سابات عن الع���ام املالـى  ،2022/2021وق���د مت اعتماد

القوائ���م املالية ع���ن ال�سنة املالي���ة املنتهية ف���ى  ،2022/6/30كما مت اعتماد ��ص�رف الأرباح

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

وفيما يلى ملخ�ص قائمة املركز املالى ونتائج الأعمال :

ملخ�ص قائمة املركز املالى

البيـــــــــــــــــان

(القيمة باملليون جنيه)

2022/6/30

2021/6/30

�صافى الأ�صول الثابتة

1ر2163

6ر1990

م�رشوعات حتت التنفيذ

5ر992

6ر787

باقى الأ�صول غري املتداولة

7ر2480

3ر2707

جمموع الأ�صول غري املتداولة ()1

3ر5636

5ر5485

6ر27717

1ر22370

�إجمالى الأ�صول ()2+1

9ر33353

6ر27855

ر�أ�س املال املدفوع

4ر1386

7ر1028

م�ساهمة الهيئة

8ر338

4ر338

احتياطيات و�أرباح �أو (خ�سائر) مرحلة

4ر1380

4ر1286

جمموع حقوق امللكية ()3

6ر3105

5ر2653

1724

2002

االلتزامات املتداولة ()5

3ر28524

1ر23200

جمموع حقوق امللكية
وااللتزامات ()5+4+3

9ر33353

6ر27855

الأ�صول املتداولة ()2

حقوق امللكية

االلتزامات غري املتداولة ()4

 -بلغت كمية املبيعات م���ن املواد البرتولية والكيماويات وخالفه

خالل العام 3ر 7مليون طن .

 بلغ���ت قيمة املبيعات واخلدم���ات املباعة 1ر 61298مليون جنيهخالل العام.

 -بلغت قيمة ال�صادرات ما يعادل 7ر 2365مليون جنيه.

 -بلغـ���ت الأرب���اح القابلـ���ة للتــوزيـــــع خ�ل�ال الع���ام 5ر 222مليون

جنيه بزيادة  ٪24عن العام ال�سابق.

•

يتمـثل ن�شاط الــ�رشكة فى ت�سويق املنتجات البرتولية والزيوت

املعدني���ة والكيماوي���ات والغ���از الطبيع���ى ف���ى ال�س���وق املحل���ى

بالإ�ضافة �إلى متوي���ن ال�سفن فى موانئ اجلمهورية مقابل عمولة

ت�سويق حت�صل عليها من الهيئة امل�رصية العامة للبرتول .

ملخ�ص نتائج الأعمال

البيـــــــــــــــــان

أهـم المؤشـرات الرئيسـية

(القيمة باملليون جنيه)

2022/2021

2021/2020

املبيعات  /الإيرادات

1ر61298

48553

ال�صادرات

7ر2365

1313

القيمة امل�ضافة ال�صافية

8ر3042

9ر2824

�صافى الربح قبل خ�صم �رضائب الدخل

1ر293

7ر106

الأرباح القابلة للتوزيع

5ر222

8ر178
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خدمــات البتـرول البحريــة
مرحلــ��ة جديــدة م��ن العمــل بتحديـــات إس��تثنائيـــة
إس��ناد مش��روعات جديدة وأدوار وطني��ة ال تنتهى لهذا
الصرح البحرى العمالق .
ً

ً

تبــدأ شركة خدمـــات البترول البحريــة عهداً جديداً بتولى المهندس عمرو
بدوى رئاس��ة الش��ركة  ،فى مرحلة مليئة بالتحديات األس��تثنائية  ،تتطلـب
تضافــ��ر الجهود م��ن جميع عناصر منظوم��ة العمل  ،وذل��ك يأتى فى إطار
المس��ئوليـة والدور الكبير لهذا الصرح البحرى العمالق  ،فى تعظيم القدرات
اإلنتاجي��ة لقطاع البترول المصرى ،كش��ركة رائدة تمتل��ك قصص نجاح فى
االقتصاد القومى على مدار أكثر من عشرين عاماً .
دعم مسيرة
ً
وقــ��د أول��ى بدوى من��ذ تكليفه برئاس��ة الش��ركــة اهتمامــاً كبي��راً بوضع
ً
ً
سياس��ات وآلي��ات جديدة للعم��ل ورؤية مختلفة للسياس��ــات التس��ويقية ،
تس��تهدف التشغيل الكامل ألصول ووحدات الشركة البحرية ،ضماناً
النتظام
ً
التدفقات النقدية .
هذا باإلضافة لتنفيذ خطط اس��تراتيجية مح��ددة وواضحة لتطوير وتحديث
أصول الش��ركة  ،واالس��تغالل األمث��ل للموارد  ،والتنوع ف��ى مجال األعمال ،
به��دف تعظيم القيمة المضافة ودعم قدرة الش��ركة التنافس��ية بين كبرى
الكيانات البترولية المحلية والعالمية .

ً

وتتويجاً لذلك العمل الكبير  ،وخالل فترة قصيرة  ،قد تمكنت شركة خدمات
البت��رول البحرية م��ن الحصول على أوامر إس��ناد لتنفيذ مش��روعات جديدة
وأهمها مش��روع إنزال ً
الخط البحرى الجديد قطر 14بوصة البتريكو لشركة
بتروبل  ،وأيضاً توفير الـ MOPUللعمل بمشروع الـ  GNNلشركة بتروجلف،
ومشروع إنزال خطين بحريين جديدين أقطار 18بوصة بحقل أكتوبر لشركة
جابكو.
وأوضح المهندس عمرو بدوى أن الشركة تسير بمعدالت إنتاجية قياسية فى
تنفيذ المشروعات الجارية  ،هذا بجانب إنهائها تنفيذ العديد من المشروعات

1

ً
 IN LINE INSPECTIONللخطوط البحرية الخاصة
أهمها مش��روع الـ ILI
بش��ركة ويبكو بميناء الحمرا بمنطقة العلمين بواسطة البارج  ،12ومشروع
صيانة وتأهيل شمندورة الشحن القديمة لشركة ويبكو أيضاً وإنهاء مشروع
إصالح الخط البحرى 22بوصة لشركة شمال سيناء بواسطة الوحدة مايو .
مضيفاً بأن الشركة تستعد لبدء تنفيذ مشروع قومى جديد مسند من شركة
بتروجلف بهدف تعظيم اإلنتاج فى منطقة الـ  GNNوسوف تقوم فيه بإنزال
خط بح��رى ً
جديد قطر  10بوصة وتركيب المنصة البحرية  CSSبواس��طة
الوحدة البحرية البارج  11ويأتى تنفيذ هذا المش��روع إستكما ً
ال ألدوار PMS
المعتادة ً
ً
ودورها اإلس��تراتيجى فى تنفيذ خطة قط��اع البترول فى
الوطني��ة
التوسع فى مجاالت البحث واالستكشاف براً وبحراً.
ألهمية التعاون والتكامل بين ش��ركات قط��اع البترول  ،تنفيذاً
وأش��ار بدوى ً
لتوجيه��ات المهندس ط��ارق المال وزير البت��رول والث��روة المعدنية  ،حيث
تحرص ش��ركة خدم��ات البت��رول البحرية عل��ى معرفة احتياجات الش��ركات
لتحقيق الخطة اإلنتاجية والتس��ويقية لتعزيز هذا التعاون  ،خاصة وأن شركة
خدمات البترول البحرية لديها فرصة كبيرة للعمل فى ظل تنامى الطلب من
شركات اإلنتاج فى الحقول الجديدة.

ً

وتعظيم��اً للدور المح��ورى لقطاع البترول فى المس��ئولية المجتمعية  ،تقوم
الشركة بأعمال التدخل السريع بما تمتلكه من إمكانيات فى معظم الكوارث
والحاالت الطارئة البترولية والقومية البحرية بما فيها أعمال استعادة اإلنتاج
والبحث واإلنقاذ .
وبصفتها الجهة المصرية الوحيدة الت��ى تمتلك الخبرات والوحدات البحرية
المتخصصة فى الغطس العميق والعمل بالمياه العميقة وتمتلك أكبر أوناش
السفينة
عائمة بمصر  ،فقد نجحت شركة خدمات البترول البحرية فى تعويم ً
ً
تنفيذا لتوجيه��ات المهندس طارق المال
النوى إكس��بريس بمنطقة غارب،
وزي��ر البترول والث��روة المعدنية بس��رعة إنقاذ الس��فينة وتقديم كل الدعم
لطاقمه��ا  ،حي��ث تمكنت الك��وادر الفنية من إنقاذ الس��فينة بعد محاوالت
مستميتة عند سرعة رياح بلغت  42عقدة وارتفاع موج  3أمتار.
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