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العنـ��وان  :مرك��ز معلوم��ات قط��اع الب�ترول
(١أ) مكرر ش��ارع أحمد الزمر  -املنطقة الثامنة
مدين��ة نص��ر.
ف 22738521 :
ت 22766515-22766506 :
االش�تراكات  :هيئة البرتول -ش��ارع فلس��طني
الش��طر الرابع -املعادى الجديدة  -القاهرة  -ج.م.ع
ت 27065959 - 27065985 :
االش�تراك الس��نوى  :جمهورية مصر العربية :
 80جنيه�� ًا مصري�� ًا
• البــ�لاد العربيـ��ة  60 :دوالر ًا امريكي��اً
• الب�لاد األجنبي��ة  70 :دوالر ًا أمريكي�� ًا
أو م��ا يعادله��ا

استضافت القاهرة االجتماع الوزارى السابع ملنتدى غاز شرق املتوسط فى  15يونيه 2022والذى افتتحته ناتاشا بيليديس وزيرة
الطاقة القربصية رئيس الدورة الحالية للمنتدى عرب الفيديوكونفرانس  ،وأدارها املهندس طارق املال وزير البرتول والثروة املعدنية
الرئيس املناوب للمنتدى خالل عام  ، 2022وشهد االجتماع حضور ًا دولي ًا رفيع املستوى من وزراء ورؤساء وفود الدول األعضاء الدائمني
من قربص واليونان وإسرائيل وإيطاليا وفرنسا وفلسطني واألردن باإلضافة إىل الواليات املتحدة واالتحاد األوروبى والبنك الدوىل
كأعضاء مراقبني ،باإلضافة إىل مفوضة الطاقة واملناخ باالتحاد األوروبى كادرى سيمسون واألمني العام للمنتدى أسامة مبارز .

وق��د ح��رص الرئيس عب��د الفتاح السيس��ى عل��ى لق��اء الوزراء
ورؤس��اء الوفود املش��اركني ف��ى االجتم��اع الوزارى ملنت��دى غاز
ش��رق املتوس��ط بحض��ور س��امح ش��كرى وزي��ر الخارجي��ة،
واملهندس طارق املال وزير البرتول والثروة املعدنية .
واعرب الرئيس عن تقديره لجهود املش��اركني فى دفع أنش��طة
املنت��دى خ�لال الث�لاث س��نوات املاضي��ة ،األم��ر الذى رس��خ من
أهمي��ة ودور املنت��دى للتعاون فى مج��ال الطاقة إقليمي�� ًا ودولي ًا،
أخ��ذ ًا ف��ى االعتب��ار تأثر قط��اع الطاقة حالي�� ًا من ج��راء الظروف
العاملية ،وهو ما يؤكد الرؤية االسرتاتيجية الثاقبة فى تأسيس
املنت��دى من��ذ البداية ،بالق��در الذى أصبح يمثل نموذج ًا تس��عى
الكثري من الدول لنيل عضويته.
كم��ا أكد الرئيس على ق��درة املنتدى على القي��ام بدور محورى
خالل املرحل��ة القادمة لحل أزم��ة الطاقة العاملية ،بما يس��اعد
عل��ى تحقي��ق التنمي��ة االقتصادي��ة املنش��ودة للمنطق��ة والتى
سوف تعود بالنفع على ش��عوبها ،وهو ما يتطلب تكثيف التعاون
الثنائ��ى واإلقليمى ب�ين الدول األعضاء لتحقيق االس��تفادة املثلى
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م��ن موارده��ا الكامنة م��ن خ�لال تعزي��ز االستكش��اف وزيادة
الطاقة اإلنتاجية.
وقد اكد الوزراء ورؤساء الوفود األهمية االسرتاتيجية للمبادرة
املصرية إلنش��اء منتدى غاز ش��رق املتوس��ط ،مش��يدين بجهود
مصر الفعالة بقيادة السيد الرئيس إلقامة حوار إقليمى منظم
حول الغاز الطبيعى يدعم مساعى دول شرق املتوسط لصياغة
سياس��ات يتم الرتكيز من خاللها على التعاون فى مجال الطاقة
كوس��يلة للتقارب بني الش��عوب وبهدف وضع رؤية مش�تركة
ملستقبل احتياطات شرق املتوسط ،مما يمهد الطريق لفتح آفاق
جديدة من املصالح االقتصادية املشرتكة بني دول املنطقة.
ودار ح��وار مفت��وح خ�لال اللق��اء ،حيث أك��د الرئي��س متابعته
الحثيث��ة لنتائ��ج االجتم��اع وم��ا س��يتم االتف��اق عليه ،مش��دد ًا
عل��ى دعم مص��ر الكامل للمنت��دى وأهدافه ،بما يخ��دم كل دول
املنطق��ة ومصالحها التنموية ويس��اعد على توفري مصدر طاقة
مس��تدام لصالح الش��عوب واألجي��ال القادمة  ،وه��و األمر الذى
يرسخ ثقافة التعاون والبناء والسالم فى املنطقة.

خ�ل�ال فعالي���ات االجتماع الوزارى ال�س���ابع �أك���د املهند�س ط���ارق املال فى

وا�ستعر�ض �أع�ضاء ومراقبو املنتدى املبادرة امل�شرتكة التى �سيتم تقدميها

الأهمي���ة البالغ���ة ملنت���دى غ���از ��ش�رق املتو�سط وم���ا حدث فيه م���ن تقدم

الأفريقي����ة ،وتركز القمة على تطوير التوج����ه اال�سرتاتيجى وخطة العمل

كلمت���ه االفتتاحية �أن املتغريات احلالية الت���ى ي�شهدها العامل �أو�ضحت
ملمو����س وت�ضافر جه���ود ال���دول الأع�ض���اء وامل�شاركة لتحقي���ق النجاح

للمنت���دى ،ودوره ف���ى ت�أمني جانب م���ن �إمدادات الطاقة ف���ى ظل ما يتوافر
مبنطق���ة ��ش�رق املتو�س���ط م���ن �إمكان���ات لإنت���اج الغ���از يعلمه���ا اجلميع
وقدرته على زي���ادة الت�صدير �إلى �أوروبا من خالل الت�سهيالت املتاحة وهى

�إمكانيات يتم العمل على تطويرها من خالل املنتدى من �أجل زيادة �إنتاج
الغاز.

ولف���ت �إلى �أهمية التح���ول الطاقى وتبن���ى املنت���دى ا�سرتاتيجية خف�ض

خ��ل�ال قمة املن����اخ  ،COP27والت����ى �ست�ست�ضيفها م�رص نياب����ة عن القارة
للحد من االنبعاثات ع��ب�ر �سل�سلة القيمة اخلا�صة ب�صناعة الغاز بالدول

�أع�ض����اء املنت����دى لدع����م االنتق����ال �إلى م����وارد الغ����از منخف�ض����ة الكربون.
بالإ�ضافة �إلى التو�صية بال�سيا�سات الالزمة ملواءمة اجلهود جلمع التمويل

وبناء القدرات ون�رش التقنيات لإزالة الكربون من غاز �رشق املتو�سط.

ومت االتفاق على عقد االجتماع الوزارى القادم فى مقر املنتدى بالقاهرة خالل

�شهر دي�سمرب القادم .

االنبعاث���ات والتو�سع فى جم���ال �إنتاج الهيدروجني  ،م�ش�ي�را ً �إلى �أن تنويع

م�ص���ادر �إنتاج الطاقة وت�أم�ي�ن �إمداداتها وتعاون اجلمي���ع فى ذلك ي�ضمن

حتقيق اال�ستدامة والنمو االقت�صادى ومن ثم الرفاهية لل�شعوب.

وقد ا�ستعر�ض الوزراء ور�ؤ�ساء الوفود بالإقرار �أهمية دور املنتدى فى خ�ضم
التوتر اجليو�سيا�سى احلالى حيث تواجه �صناعة الطاقة العاملية تقلبات

�أ�سع���ار كبرية والت���ى ت�ؤثر على املن���ازل وكذلك الأعم���ال وال�صناعة ،و�أكد
االجتماع على �إجنازات املنتدى حتى الآن مع املزيد من التطورات املتوقعة،
والت���ى �ست�ساه���م ف���ى التغلب عل���ى حتديات الطاق���ة العاملي���ة من �أجل

�ضمان �سوق غاز �إقليمى م�ستدام فى منطقة �رشق املتو�سط وامل�ساهمة
فى تنويع الإمدادات.

و�أك���د الأع�ضاء واملراقبون عزمهم عل���ى موا�صلة التعاون من �أجل حتقيق

مذكرة تفاهم بش���أن نق���ل وتصدير الغاز الطبيع���ى الى االتحاد
االوروبى عبر مصر

�أه���داف املنت���دى ،م���ع االح�ت�رام الكام���ل حلق���وق �أع�ضائ���ه ف���ى مواردهم
الطبيعية وف ً
قا للقانون الدولى و�أهداف اتفاقية باري�س.

احل���رار وزيرة الطاقة الإ�رسائيلي���ة وكادرى �سيم�سون مفو�ض���ة الطاقة واملناخ

نتائج املرحلة الثانية من ا�سرتاتيجية املنتدى طويلة املدى ،والتى تتكون

تفاهم ثالثية ب�ش�أن التعاون فى جمال جتارة ونقل وت�صدير الغاز الطبيعى بني

وناق�ش االجتم���اع تقدم �أعمال �أن�شطة املنتدى مبا فى ذلك املوافقة على
م���ن العنا�رص الأ�سا�سية الالزمة لدعم املنتدى ف���ى حتقيق ر�ؤيته و�أهدافه
اال�سرتاتيجية ،ف�ضال ً عن تقدمي قيمة القت�صادات الدول الأع�ضاء وتطوير

قط���اع الطاقة بها ،ف���ى �سياق االنتقال نح���و �صافى انبعاث���ات الكربون

وي�شم���ل ذل���ك االنته���اء من من���وذج ت�شغي���ل املنت���دى والإط���ار امل�ؤ�س�سى
للإ�رشاف على التنفيذ الفعال ال�سرتاتيجية املنتدى طويلة املدى.

وعق���ب االجتماع وقع املهند����س طارق املال وزير البرتول والرثوة املعدنية وكارين
باالحتاد الأوروبى بح�ضور �أور�سوال فون ديرالين رئي�س املفو�ضية الأوروبية مذكرة

م�رص و�إ�رسائيل واالحتاد الأوروبى حتت مظلة منتدى غاز �رشق املتو�سط.
و�أو�ض���ح املهند�س ط���ارق املال �أن التوقيــع ميثل خطوة هام���ة جدا ً فى م�سـرية

بنـ���اء املنتـ���دى التى بد�أت منذ � 4ســنوات وهى خط���وة ميكن البناء عليهـا فى
حتقيق املزيد من التعاون بني الدول الأع�ضاء وامل�شاركة فى منتدى غاز �شــرق

املتو�سط ومنها االحتاد الأوروبى.

وفيم���ا يتعل���ق بعملية التح���ول العاملى للطاق���ة ،مت الت�أكي���د على الدور

و�أو�ضح���ت احل���رار �أن التوقي���ع مع م��ص�ر واملفو�ضي���ة الأوروبية ،ميث���ل ر�سالة

كم���ا �أك���دوا على ال��ض�رورة امللحة لتوف�ي�ر م�ص���ادر طاقة �أك�ث�ر اعتمادية

ت�أم�ي�ن جانب م���ن �إمدادات الطاقة لأوروبا  ،و�أن التعاون املثمر مُيكن من حتقيق

احلا�س���م للغاز الطبيعى فى ه���ذا التحول كوقود منخف����ض االنبعاثات،
وب�أ�سع���ار منا�سب���ة ومنخف�ض���ة الكرب���ون والت���ى تدع���م النم���و العاملى

امل�ستدام مبا يتما�شى مع �أهداف اتفاقية باري�س.

هام���ة لنجاح التعاون حتت مظلة املنتدى ال���ذى ي�ؤكد على دوره املحورى فى

اال�ستغ�ل�ال الأمث���ل لإمكانيات املنطقة ويدعم دور م��ص�ر و�إ�رسائيل كالعبني
مهمني فى �سوق الغاز.
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و�أعربت �أور�سوال فون ديرالين رئي�س املفو�ضية الأوروبية عن �سعادتها بح�ضور

�سي�ؤكد على تنفيذ م�رشوعات الطاقة وتوفري موارد جديدة للطاقة ومتوازنة

ي�أت���ى فى وقت �صعب لالحتاد الأوروبى ال���ذى يبحث عن ت�أمني م�صادر موثوقة

ا�ستخ���دام الهيدروجني باعتباره طاقة امل�ستقبل  ،كم���ا �أو�ضحت �أن االحتاد
الأوروبى يتعاون حاليا ً فى تطوير ا�سرتاتيجية الهيدروجني فى م�رص و�سيتم

التوقي���ع الذى ميث���ل فر�صة للجميع ف���ى التعاون وخا�ص���ة �أن توقيع املذكرة

لإمدادات الطاقة فى ظل املتغريات التى ن�شهدها ،و لفتت �إلى اهمية التعاون

ب�ي�ن دول ��ش�رق املتو�سط ف���ى البني���ة التحتي���ة  ،و�أن هذا اال�ستثم���ار الكفء

للم�ستهلك�ي�ن  ،و�أ�ش���ارت �إلى �أهمي���ة موارد الطاقة النظيف���ة والتو�سع فى

�إطالقها فى  COP 27ال�ستفادة �شعوب دول العامل .

مائدة مستديرة لدعم جهود إزالة الكربون

عق���د منت���دى غاز ��ش�رق املتو�سط مائ���دة م�ستدي���رة حتت عن���وان (الدور
املتنام���ى ل��ش�رق املتو�س���ط فى ت�أم�ي�ن م�صادر �إم���دادات الطاق���ة وتعزيز
جه���ود �إزالة الكرب���ون) و�ضمت املهند����س طارق املال وزير الب�ت�رول والرثوة
املعدنية وناتا�شا بيليدي�س وزيرة الطاقة والتجارة وال�صناعة القرب�صية

ع�ب�ر تقني���ة الفيديوكونفران����س وكادرى �سيم�س���ون مفو�ض���ة الطاقة
واملناخ باالحت���اد الأوروبى والدكت���ورة يا�سمني ف�ؤاد وزي���رة البيئة و�أ�سامة

مب���ارز �أمني عام املنتدى وعدد م���ن ر�ؤ�ساء �رشكات البرتول العاملية وخرباء
الطاقة وال�صناعة واملنظمات الدولية وامل�ؤ�س�سات التمويلية.

و�أك���د املتحدث���ون باملائ���دة امل�ستديرة عل���ى �أهمية التن�سي���ق بني كافة

الأطراف وم�ؤ�س�سات التمويل لتوفري االحتياجات املالية الالزمة لتنفيذ

م�رشوع���ات البنية التحتية للغ���از و�إزالة الكربون و�إنت���اج الهيدروجني،
والعم���ل عل���ى حتقي���ق الت���وازن نح���و التح���ول الطاق���ى ل�ضم���ان ت�أمني

�إمدادات الطاقة .

البح���ث عن بدائل �أخ���رى و�إيجاد م�ص���ادر جــديدة لتوفــري �إم���دادات الغاز ،

و�أ�ضاف���ت �أن البنية التحتية والتحديات التى تواجه االحتاد الأوروبى حتتاج

�إلى التعاون الإقليمى وا�ستغالل البنية التحتية فى م�رص  ،م�شرية �إلى �أن

ال�رشاكة مع م�رص ف���ى جمال الهيدروجني �أحد �أهم �أنواع ال�رشاكات حتى

و�أك���د امل�ل�ا �أن اال�ستثمار ف���ى البني���ة التحــتي���ة للغاز �ســ���واء خطــوط

ع���ام  ، ٢٠٣٠و�أن الغاز الطبيعى �سيمث���ل  ٪٢٠من موارد الطاقة فى االحتاد

تنفي���ذ هذه امل�رشوعات التى حتت���اج �إلى ا�ستثم���ارات �ضخمة  ،و�ضمان

و �أك���دت الدكت���ورة يا�سم�ي�ن ف�ؤاد وزي���رة البيئ���ة �أن التحدى نح���و التحول

الأنابيب �أو حمطات الإ�سالة حتتاج �إلى �ضمانات وت�أكيدات بالقدرة على
ت�سويق �إنتاجها فى امل�ستقبل  ،ويجب على احلكومات �أن تدرك �أهــمية

الأوروبى  ،و�أن اال�ستثمار فى البنية التحتية للغاز �أمر هام للغاية.

الطاق���ى و�أم���ن الطاق���ة �أح���د �أه���م التحـــديات الت���ى تواج���ه دول العامل ،
ويج���ب التعاون لتخطى ه���ذه التحديات  ،خا�صة و�أن���ه �أ�صبــح هناك من

ه���ذه املالحظ���ات وبالفعل يت���م العمل على ذلك حتت مظل���ة املنتــدى ،
م�ش�ي�را ً �إل���ى �أن مذكرة التعاون بني م�رص و�إ�رسائي���ل واالحتاد الأوروبى التى

التكنولوجي���ات احلديثة فى ا�ستخدام الطاق���ة اجلديدة واملتجددة وميكن

مث���ل م���ا يتم بني م�رص وقرب����ص و�إ�رسائيل من جانب واالحت���اد الأوروبى من

مناق�ش���ات ت�سم���ح ب�أن يك���ون هناك حتول طاق���ى  ،و�أن يت���م ذلك ب�شكل

مت توقيعه���ا اليوم منوذج لفتح الطريق لإبرام اتفاقيات �أكرث خالل الفرتة
املقبلة  ،م�ؤكدا ً عل���ى �أهمية التن�سيق بني الدول املنتجة وامل�ستهلكة
جانب �آخر.

وقال���ت كادرى �سيم�سون املفو�ضة الأوروبية للطاقة واملناخ �أن �إمدادات
الغ���از الطبيعى ت�أثرت منذ الأزمة الرو�سية الأوكرانية وكان من ال�رضورى

مباحثات مشتركة لوزير البترول مع كبار الشخصيات على هامش
اجتماع منتدى غاز شرق المتوسط

تنفيذه���ا  ،و�أ�ضاف���ت �أن قرار ا�ست�ضافة م�رص لقمة املناخ  cop 27مل يكن
�أم���را ً �سهال ً  ،وهناك ثقة ب����أن ال�رشكاء فى القطاع �سي�ساعدون فى �إجراء
انتقال���ى  ،م�ؤك���دة �أهمية االتف���اق والتو�صل �إل���ى درا�سة متعلق���ة ب�أنواع

التكنولوجيات و�أ�سعارها وو�ضع خطة عمل فى �إطار زمنى حمدد لتنفيذ
م�رشوعات التحول الطاقى.

العاملية عل���ى الإ�رساع بتنمية و�إنتاج موارد الغاز من منطقة �رشق املتو�سط

الأمر الذى ي�سهم فى حتقيق �أمن الطاقة ورفاهية ال�شعوب .

وعل���ى هام����ش االجتم���اع عق���د املهند����س ط���ارق امل�ل�ا مباحث���ات م���ع كبار

واتف���ق اجلانبان على �أهمية املتابع���ة والتن�سـيق امل�شرتك بني فرق العمل من

و�أكد املال ومفو�ضــة الطــاقة واملناخ باالحتـاد الأوروبـى كادرى �سيم�سون خالل

حيث تعد مذكرة التفــاهم مبثــابة الإطار الرئي�سـى الداعم لأعمال ال�رشكات
وم�شـــروعاته���ا امل�شـــرتكة الحــق���ا ً لتحــقيق �أهداف املذكـ���رة ب�صورة فعلية

خــ�ل�ال �أعمال املنت���دى كخطوة هــامة للإ�ســـراع با�ســتغ�ل�ال موارد الغاز فى

خلط���وط �أنابي���ب نقل الغ���از وت�ســيي���ل وت�صـدير الغاز مب���ا يعن���ى �أن املذكــرة

امل�سئولني عن ملف الطاقة باالحتــاد الأوروبى والواليات املتحدة .

جل�سة مباحثات م�شــرتكة بح�ضور �سفري االحتــاد الأوروبى بالقـاهرة ال�سـفري
كري�ستي���ان برجر عل���ى �أهمــية مذك���رة التفاهم الثالثيـــة الت���ى مت توقيعها
منطقة ��ش�رق املتو�سـط والبنية التحــتية امل�صــرية ب�شكل اقت�صادى لنقل

الغاز �إلى دول �أوروبا .

و�أو�ض���ح املال �أن املذكـــ���رة �ست�سهم فى �إعطــاء دفعــ���ة وت�شجيع ال�رشكات
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اجلانبني خلطـــوات تنفيذ مذكرة التفاهم ومتابعتها ب�صورة دوريــة من الوزراء

وي�شــم���ل ذل���ك تنميــة و�إنتــاج الغاز من احلق���ول وم�رشوعات البنية التحتية
�ستعك����س الدعم احلكومى لال�ستثمارات املرتقبة فى جمال ا�سـتغالل الغاز

الطبيع���ى و�سـت����ؤدى لتي�سري �إج���راءات اال�ستثمار املختلفة ف���ى م�رشوعاته
ا�ستنادا ً لوجود اتفاق بني احلكومات.

و�أع���رب الوزيـــر ع���ن تقـديره لدعــم االحت���اد الأوروبــى

�أم���ن الطاق���ة  ،م�ؤك���دا ً �أهمي���ة التع���اون ب�ي�ن م�صــ���ر

تتويجه بتوقيــع مذكرة التفاهم  ،و�أكدت املفو�ضة

والتكنـــولوجيا الالزمة لتنفيذ هذه امل�رشوعات  .كما مت

وال��ش�ركات الأمريكي���ة فى جماالت التموي���ل والتدريب

مل�ســ�ي�رة عم���ل املنت���دى من���ذ البداي���ة وه���و م���ا مت

ا�ستعرا����ض املبادرات اخلــا�صة ب�إزالة الكـــربون وخـــف�ض

الأوروبية للطـــاقة عن �ســعادتها بالتطور الإيجابى

االنبـــعاث���ات التى �أطلقـها منتدى غــ���از �رشق املتو�سط

للمبــاحث���ات والعم���ل امل�شــرتك بني م��ص�ر واالحتاد

و�إمكاني���ات التعاون مع الــواليــ���ات املتحدة فى تطبيق

الأوروبى ب�شـ�أن الغاز الطبيـعى فى �شـرق املتو�سـط

ه���ذه املبادرات التى تعـد من �أه���م �أهداف املنتدى و�أبدى

مبا �أدى للو�صول لهذه النتائج امللمو�سة م�ؤكدة �أن

اجلانب الأمريكى اهتمـامه بالتعاون فى هذا املجال مع

م�صـر ا�سـتبق���ت الو�ضــع احلــال���ى بخطواتها منذ
ع���دة �سن���وات لإن�ش���اء املنت���دى للم�ســـاهم���ة فى

ت�أمني �إمدادات الطاقة من �شـرق املتو�سط .

املنــتدى لت�ســريع وتيــرة التنفــيذ.

كم���ا ناق�ش اجلانب���ان توجهات تنفي���ذ عملي���ات التحول الطـــاق���ى وخـف�ض

مباحثات بترولية مصرية فلسطينية

الـحـثيث���ة من خــالل ر�ؤيــة وا�سرتاتيجية وا�ضح���ة لتنويــع مزيـــج ا�ســـتهالك
الطاق���ة فى م��ص�ر وزيــادة ا�ستخدام امل�ص���ادر اجلــديدة واملتجــ���ددة جـنبا ً �إلى

م�ست�ش���ار الرئي����س الفل�سطينى لل�شئون االقت�صادي���ة ورئي�س جمل�س �إدارة
ال�صندوق الفل�سطينى  ،تناوال خالله عددا ً من املو�ضوعات اخلا�صة بالتعاون

االنبعاث���ات الكربوني���ة  ،و�أك���د امل�ل�ا ف���ى ه���ذا االط���ار عل���ى جهـــ���ود مـ�صـــر

كم���ا عق���د املهند����س ط���ارق امل�ل�ا اجتماعا ً م���ع الدكت���ور حمم���د م�صطفى

جن���ب مع الوقــود الأحفــورى وخا�صـ���ة الغاز الطبيـعى مبا ي�ســاهم �أي�ضا ً فى
كف���اءة ا�ستغ�ل�ال مــ���وارد م�صـــر من الطاق���ة بال�صــورة املثلـى  ،الفتـ���ا ً �إلى �أن

�رشق املتو�سط.

 2016لت�شم���ل الهيدروجني كوقود نظيف  ،و�أك���دت املفو�ضة الأوروبية على

حقه���ا الأ�صيل فى ا�ستغالل موارده���ا الطبيعية و�سيادتها على تلك املوارد

م�صـ���ر تق���وم بتحديث ا�سرتاتيجيته���ا احلالية للطــاقة الت���ى و�ضعتها عام
دع���م االحتاد الأوروبى لعمليات التحول الطاق���ى و�أن الغاز الطبيعى يربز دوره

كوقود انتقالى مهم فى هذا ال�ش�أن .

امل�ش�ت�رك فى جماالت �صناعة البرتول والغاز الطبيع���ى و�أن�شطة منتدى غاز
و�أك���د املال على موقف م�رص الثابت والداع���م للحقوق الفل�سطينية مبا فيه

وف���ى مقدمتها حقل غ���زة مارين  ،و�أن م�رص ال تتوانى ع���ن دعم كل ما ميكنه
امل�ساهم���ة ف���ى تنمي���ة اقت�ص���اد فل�سط�ي�ن و�أن البلدين يتمتع���ان بعالقات
وطيدة تدعمها القي���ادة ال�سيا�سية فى البلدين وتعاونهما معا ً حتت مظلة

مباحثات مصرية أمريكية لدعم التحول الطاقى وخفض االنبعاثات

منت���دى غاز �رشق املتو�سط الت���ى تتبنى �أهدافا ً عادلة حتق���ق م�صالح جميع

وزارة الطاق���ة الأمريكي���ة برئا�س���ة ال�سي���د جو�ش���وا فولز نائ���ب م�ساعد وزير

م���ن جانبه �أكد م�صطفى على متانة وحيوية العالقات بني الدولتني وما
تتمت���ع ب���ه من دعم ق���وى وتعاون مثمر ،م�ش�ي�را ً �إل���ى م�شاركة فل�سطني

كم���ا عقد وزير الب�ت�رول والرثوة املعدنية مباحثات مع وف���د رفيع امل�ستوى من

الطاق���ة الأمريك���ى لل�شئ���ون اخلارجي���ة لأوروب���ا و�أورا�سي���ا و ال��ش�رق الأو�سط
و�شم���ال �أفريقي���ا حيث �أكد الوف���د الأمريكى على تط���ور دور منتدى غاز �رشق
املتو�س���ط وم�ساهمته فى حتقي���ق التعاون والتكامل ف���ى جمال الطاقة بني

دول املنطقة .

كم���ا ا�ستعر�ض امل�ل�ا والوفــ���د الأمريكــى جم���االت التح���ول الطاقى وجهود

الدول الأع�ضاء بها .

كع�ض���و م�ؤ�س�س فى منت���دى غاز �رشق املتو�سط ،كما لف���ت �إلى التعاون
البن���اء م���ع وزارة الب�ت�رول وال�ث�روة املعدني���ة فيما يخ�ص جم���االت �صناعة

الب�ت�رول والغ���از ،و�أهمي���ة اال�ستعان���ة بخرباتها فى ظ���ل النجاحات التى
حققتها.

خف����ض االنبعاث���ات نح���و حتقي���ق م�ستقب���ل منخفــ����ض الكرب���ون وفــر����ص

واتف���ق اجلانب���ان عل���ى �أهمية زيادة دع���م دور املنتدى من �أجل مزي���د من الر�ؤى

التع���اون مع ال�رشكات العاملية فى تنفيذ م�رشوعات لإنتاج الوقود الأحفورى

�إمدادات الطاق���ة ،حيث �أو�ضحت املتغريات العاملي���ة احلالية �أهمية التعاون

التع���اون امل�ش�ت�رك م���ع الواليات املتح���دة فى هذه املج���االت  ،حي���ث �أو�ضــح
امل�ل�ا �أن م��ص�ر مهتمة خالل مرحلة االنتق���ال الطاقــى بامل�ض���ى قدما ً وتعزيز
الأنظ���ف و�إزال���ة الكرب���ون وخف����ض االنبعاثات من ه���ذا الوقود ،حي���ث ال يزال
الوق���ود الأحفورى يقوم بدور هام فى تلبيـــة متطلبـات اال�ســتهالك لتحقيق

والأفكار البناءة ال�ستغالل الإمكانيات املوجودة من االحتياطيات الكربونية
ف���ى منطقة �رشق املتو�سط مبا يحقق م�صال���ح دول املنتدى وي�ؤمن جانبا ً من
الع���ادل ب�ي�ن اجلمي���ع من �أج���ل ا�ستق���رار ورفاهية ال���دول وال�شع���وب وحتقيق
الأهداف التنموية.
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قام املهندس طارق املال وزير البرتول والثروة املعدنية يرافقه كادرى سيمسون املفوضة األوروبية للطاقة واملناخ وكارين
الحرار وزيرة الطاقة اإلسرائيلية وكريستيان برجر سفري االتحاد األوروبى بالقاهرة وأسامة مبارز أمني عام منتدى غاز
شرق املتوسط وعدد من قيادات قطاع البرتول بجولة تفقدية فى  16يونيه  2022ملجمع إسالة الغاز بدمياط والتسهيالت
اإلنتاجية باملحطة الربية ملعالجة غازات حقل ظهر ببورسعيد .
وب���د�أت اجلول���ة بتفق���د جمم���ع الإ�سال���ة بدمي���اط  ،حيث ا�ستم���ع الوزير

�إل���ى االكت�شافات الأخرى ف���ى حتقيق م�رص االكتفاء الذات���ى والعودة �إلى

يق���ع �شمال غرب ميناء دمي���اط على البحر املتو�س���ط ويتميز بقربه من
قن���اة ال�سوي�س مما يجعله جاذبا ً لأن�شط���ة الغاز  ،وتبلغ قدرته الإنتاجية

ومن جانبها �أ�شادت كادرى �سيم�سون املفو�ضة الأوروبية للطاقة واملناخ

ومرافق���وه �إل���ى عر����ض تو�ضيحى ح���ول جمم���ع الإ�سالة بدمي���اط والذى

احلالية حوالى 2ر 5مليون طن �سنويا ً من الغاز امل�سال.

الت�صدير .

بالبنية التحتية فى �صناعة الغاز التى تتمتع بها م�رص والتى �ست�سهم
�إيجابي���ا ً فى تعزيز ودع���م التعاون بني م�رص واالحت���اد الأوروبى فى �أن�شطة

كم���ا مت عر����ض تو�ضيح���ى حول حقل ظه���ر الذى يقع عل���ى م�سافة 200
كيلو مرتاً ،من �سواحل مدينة بور�سعيد وفى �أعماق ت�صل �إلى  4100مرت،

حق���ل ظه���ر وقدرة الكوادر امل�رصي���ة فى ت�شغيل �أحد �أه���م االكت�شافات

و�أو�ض���ح املال �أن جممعات الإ�سالة بدمي���اط و�إدكو يعدان من �أهم الركائز

امل�رصي���ة ف���ى اكت�شاف���ه وتنمي���ة وب���دء الإنتاج من���ه ميثل �أح���د العوامل

وت���داول الغ���از الطبيع���ى  ،وتتمت���ع مبوقعها ب�ي�ن منتجى الغ���از بالبحر

باملياه العميقة مبنطقة �رشق املتو�سط القريبة من حقل ظهر .

حتت �سطح البحر مبنطقة امتياز �رشوق البحرية .

الرئي�سية فى الت�سهي�ل�ات والبنية التحتية التى متتلكها م�رص لتجارة
املتو�س���ط وكب���ار امل�ستهلكني ف���ى الق���ارة الأوروبية  ،و�أ�ض���اف �أن جممع
الإ�سال���ة بدمي���اط ميثل �أحد الركائ���ز الأ�سا�سية الت���ى متتلكها م�رص وله
دورا ً مهم���ا ً فى م�رشوع م�رص القومى كمركز �إقليمى ا�سرتاتيجى لتجارة

وتداول الغاز الطبيعى.

الغ���از الطبيعى املتع���ددة  ،كما �أ�شادت بالتقني���ات املتطورة فى م�رشوع

الت���ى حتقق���ت ف���ى منطقة ��ش�رق املتو�س���ط  ،و�أ�ضاف���ت �أن جن���اح الدولة
املهم���ة ف���ى جذب مزي���د من اال�ستثم���ارات وحتقي���ق اكت�شاف���ات جديدة
وم���ن جانبه���ا قال���ت كارين احل���رار وزي���رة الطاق���ة الإ�رسائيلي���ة ان جممع

اال�سالة بدمياط ي�سهم �إيجابيا فى اال�ستفادة امل�شرتكة من موارد الغاز
والبني���ة التحتي���ة املتاح���ة حاليا ً فى تلبي���ة جانب من �إم���دادات ال�سوق
االوروبي من الغاز  ،وا�ضافت �أن التن�سيق والتعاون بني دول اع�ضاء منتدى

و�أ�ض���اف املال �أن حقل ظه���ر يعد منوذجا ً ناجحا ً بني قطاع البرتول و�رشكة

غاز ��ش�رق املتو�سط �سيحقق اال�ستفادة لكاف���ة االطراف من انتاج الغاز

ال�ضخم���ة عل���ى م�ست���وى الع���امل و�ساه���م ب�ش���كل مبا��ش�ر بالإ�ضافة

التحتية التى متتلكها م�رص فى �صناعة الغاز .

�إين���ى الإيطالي���ة ومت تنميت���ه ف���ى وق���ت قيا�س���ى مقارن���ة باالكت�شافات
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احلالى وامل�ستقبلى م���ن االكت�شافات اجلديدة باملنطقة من خالل البنية

التقى الدكتور مصطف��ى مدبوىل رئيس مجلس الوزراء فى 19
يوني��و  2022املهن��دس طارق املال وزي��ر البرتول والث��روة املعدنية
ملتابع��ة جه��ود تنفي��ذ تكليف��ات الس��يد الرئي��س عب��د الفت��اح
السيس��ى رئي��س الجمهوري��ة فيم��ا يخ��ص ع��دد ًا م��ن ملفات
العمل  ،وكذا املش��روعات التى تنفذه��ا الوزارة فى قطاع البرتول،
باإلضافة إىل جهود توفري االحتياجات البرتولية.

ال�سي���د الرئي�س عبد الفت���اح ال�سي�سى ،رئي�س اجلمهورية ،خالل لقائه
بامل�شارك�ي�ن فى االجتماع الوزارى للمنتدى  ،ب�ش����أن قدرة املنتدى على

القيام بدور حمورى خالل املرحلة املقبلة حلل �أزمة الطاقة العاملية ،مبا

ي�ساعد فى حتقيق التنمية االقت�صادية املن�شودة للمنطقة.

م���ن جانبه� ،أكد وزير البرتول وال�ث�روة املعدنية �أن هناك دعما ً من القيادة
ال�سيا�سي���ة للن�ش���اط اخلا����ص مبنتدى غ���از �رشق املتو�س���ط وحثه على

ا�ستدام���ة ملف الطــاق���ة فى املنطق���ة والتعــاون بني ال���دول الأع�ضــاء

وف���ى م�ستهل اللقاء� ،أعرب رئي�س ال���وزراء عن ترحيبه باجلهود املبذولة

ب���ه ،و�شهد اللق���اء ا�ستعرا�ضا ً لعدد من ملفات عم���ل الوزارة ،وخا�صة

مع ت�أثر قطاع الطاقة من جراء الظروف العاملية الراهنة ،الفتا ً ملا �أكده

الرئي�س فى هذا ال�ش�أن.

خالل الفرتة املا�ضية لدفع �أن�شطة منتدى غاز �رشق املتو�سط ،وال �سيما

فى جم���ال زيادة جهود احلفر واال�ستك�ش���اف ،وتنفيذ تكليفات ال�سيد

وعلى جانب �آخر ،التقى الدكتور م�صطفى مدبولى رئي�س جمل�س الوزراء باملهند�س طارق املال وزير البرتول والرثوة املعدنية فى  29يونيه  ، 2022ال�ستعرا�ض

عدد من الفر�ص اال�ستثمارية فى قطاع التكرير والبرتوكيماويات ،وذلك بح�ضور املهند�س �سعد هالل ،رئي�س ال�رشكة القاب�ضة للكيماويات.

و�أك���د رئي����س الوزراء فى م�ستهل االجتماع ،اهتمام الدول���ة بالتو�سع فى امل�رشوعات املنفذة فى قطاع البرتوكيماوي���ات ،دعما ً لهذه ال�صناعة املهمة،

بحيث تكون مواكبة لأحدث التكنولوجيات العاملية فى هذا ال�صدد ،الفتا ً �إلى دور هذه ال�صناعة فى اتاحة قيمة م�ضافة ملا منتلكه من ثروات وموارد

طبيعية ،وهو ما ينعك�س مردوده االيجابى على االقت�صاد القومى.

ولفت رئي�س الوزراء �إلى �أن هناك عددا ً من الفر�ص الواعدة وامل�رشوعات اال�ستثمارية املهمة فى قطاع البرتوكيماويات ،والتى من املقرر طرحها للقطاع
اخلا�ص� ،سواء للم�شاركة فيها �أو �أن يتولى القطاع اخلا�ص تنفيذها بالكامل ،وا�ستعر�ض وزير البرتول خالل اللقاء ،املوقف اخلا�ص بعدد من امل�رشوعات

اخلا�صة بقطاعى التكرير والبرتوكيماويات .

البرتول  -يوليو � -أغ�سط�س 9 - 2022

اس��تقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى  20يونيو  2022مايك ويرث ،رئيس مجلس إدارة
ش��ركة ش��يفرون األمريكي��ة العاملي��ة املتخصصة ف��ى مجال بح��ث واستكش��اف البرتول،
وذل��ك بحض��ور املهندس طارق املال وزير الب�ترول والثروة املعدنية ،وعدد من كبار مس��ئوىل
الشركة.
ً
خاصة فى
وأك��د الرئيس على دعم الدولة الكامل ألنش��طة ش��ركة ش��يفرون فى مص��ر،
مج��ال البح��ث واالستكش��اف واإلنت��اج ،وذلك ملا للش��ركة من خ�برات عريقة فى أنش��طة
ومج��االت صناع��ة الب�ترول والغ��از عاملي ًا ،األم��ر الذى يدع��م قطاع الب�ترول فى مص��ر بصورة
محورية ويس��اهم فى تعظيم اس��تفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح األجيال الحالية
والقادم��ة ،وذلك فى إطار عمق عالقات التعاون والش��راكة االس�تراتيجية املمتدة بني مصر
والواليات املتحدة فى جميع املجاالت.
من جانبه ،أعرب رئيس مجلس إدارة ش��ركة ش��يفرون عن تقديره ملقابلة السيد الرئيس،
وكذل��ك اعت��زازه بنش��اط وتواج��د الش��ركة املمت��د ع�بر عق��ود فى مص��ر ،مؤك��د ًا حرص
الش��ركة عل��ى تطوي��ر ش��راكة اس�تراتيجية م��ع مصر ،وذل��ك فى ض��وء ما حققت��ه مصر
تحت قيادة الس��يد الرئيس على صعيد النمو االقتصادى والطفرة التنموية امللموس��ة التى
تش��هدها الب�لاد ،وكذلك فى مس��توى البني��ة التحتية للدول��ة بوجه عام ولقط��اع البرتول
والغاز بوجه خاص ،باإلضافة إىل مشروعات التعاون اإلقليمى الجارية للربط ونقل وإسالة
الغاز ،والتى تتعاظم أهميتها فى ضوء أزمة الطاقة العاملية الحالية.
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انعكا�سا ً لأهمية م�رص كمركز �إقليمى لتجارة وتداول الطاقة � ،شهد

لإ�ستغ�ل�ال ال�ث�روات الطبيعي���ة به���ا حت���ت مظل���ة منت���دى غ���از ��ش�رق

�رشك���ة �ش���يفرون العاملي���ة التوقيع عل���ى مذكرة تفاهم ب�ي�ن ال�رشكة

و�أن مذكرة التفاهم التى مت توقيعها �أحد اخلطوات الهامة فى حتقيق

املهند����س طارق امل�ل�ا وزير البرتول وال�ث�روة املعدنية وماي���ك ويرث رئي�س
امل�رصي���ة القاب�ضة للغازات الطبيعية (�إيجا����س) و�رشكة �شيفرون �إى

مي���د ميد�س�ت�رمي ليمت���د العاملية للتعاون ف���ى �أن�شطة نق���ل وا�سترياد

و�إ�سالة وت�صدير غاز �رشق املتو�سط عرب م�رص و تطوير البنية التحتية

الالزمة لتمكني نقل الغاز املتاح من منطقة �رشق املتو�سط �إلى م�رص.

ووفق���ا ً لالتفاق �سيقوم الطرفان بتقييم الفر�ص املحتملة لنقل الغاز
املت���اح ف���ى �رشق املتو�س���ط مل�رص لتعظي���م قيمته عن طري���ق �إ�سالته

ليت���م �إع���ادة ت�صدي���ره وبيعه بحيث يك���ون ذا ج���دوى اقت�صادية لكال

الطرف�ي�ن مبا ف���ى ذل���ك �إج���راء �أى درا�سة �رضوري���ة لإنتاج غ���از طبيعى

م�سال منخف�ض الكربون.

وعق���ب التوقيع مت عقد جل�سة مباحثات مو�سعة تناولت التعاون

امل�ش�ت�رك بني اجلانبني و�أن�شطة �رشك���ة �شيفرون فى جمال البحث

واال�ستك�ش���اف  ،فى ظل عودة �شيف���رون للعمل فى هذا الن�شاط،
حي���ث ت�ش���ارك با�ستثماراته���ا ف���ى البح���ث ع���ن الغ���از ف���ى غرب

البح���ر املتو�سط فى مناطق �شمال �سي���دى برانى ونرج�س و�شمال

ال�ضبع���ة  ،وف���ى قط���اع  1بالبح���ر الأحمر ال���ذى فازت به ف���ى �أول
مزاي���دة طرحته���ا وزارة البرتول والرثوة املعدني���ة لتنمية وا�ستغالل

البرتول والغاز مبناطق البحر الأحمر  ،بالإ�ضافة �إلى ن�شاط ت�سويق

الزيوت عالية اجلودة .

و�أك���د امل�ل�ا �أن ما ت�شهده منطق���ة �رشق املتو�سط م���ن تن�سيق وتعاون

املتو�س���ط يوفر املزيد من الفر����ص اال�ستثمارية للتع���اون مع �شيفرون

ذل���ك  ،كم���ا �أ�ش���ار التف���اق اجلانبني عل���ى دعم جه���ود تنمي���ة الرثوات

البرتولي���ة و�أن�شطة ت�سويق وزيادة �ص���ادرات الزيوت ودعم جهود م�رص
ف���ى ا�ست�ضافة قمة املناخ  Cop27نوفم�ب�ر املقبل والعمل �سويا ً على
خف����ض االنبعاثات ونزع الكربون فى �إطار وجود جلنة خا�صة مببادرات

قطاع البرتول فى القمة.

وم���ن جانب���ه �أو�ضح رئي�س �رشكة �شيف���رون �أن لديها خطط حلفر �أول

بئ���ر ا�ستك�شاف���ى فى منطق���ة امتيازه���ا بالبحر املتو�س���ط �سبتمرب
الق���ادم و�أن نتائ���ج الدرا�س���ات ال�سيزمية جيدة  ،و�أن هن���اك تقدما ً فى

الأعم���ال ال�سيزمية مبنطقة امتيازها بالبح���ر الأحمر و�أن االحتماالت
الهيدروكربوني���ة ف���ى املنطق���ة عظيم���ة ،و�أك���د التزام �شيف���رون فى

التو�س���ع ف���ى �أن�شطته���ا م���ن خالل اخل�ب�رات الفني���ة والب�رشي���ة التى
متتلكه���ا  ،م�ضيفا ً �أن ن�ش���اط ال�رشكة فى جم���ال الت�سويق من خالل

م�صن���ع الزيوت املقام فى مدينة  6اكتوبر ميك���ن �أن ي�ساهم فى تلبية
احتياج���ات ال�س���وق املحل���ى وق���ارة �أفريقي���ا و�أن تك���ون م��ص�ر قاعدة

لت�صدير الزي���وت لدول القارة  ،ولفت �إل���ى �إمكانية م�شاركة �شيفرون
ف���ى الفر����ص اال�ستثماري���ة املتاح���ة مبج���ال البرتوكيماوي���ات وتوف�ي�ر

التكنولوجي���ات املتقدم���ة  .وكذل���ك ا�ستعداده���ا للقيام ب���دور فعال
ف���ى م�ؤمتر قمة املن���اخ  COP27والتعاون �سويا ً ف���ى م�رشوعات حت�سني
الظروف البيئية ل�صناعة الطاقة .
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تحــ��ول هائـل
ش��ــهــده قطــــ��اع
البتـ��رول والغ��از والتعدي��ن
خ�لال الس��نوات الثمان��ى املاضي��ة
فمن تحدي��ات وأزم��ات إىل مؤش��رات إيجابية
ونجـاح��ات  ...وهو ما أرجعه املهن��دس طارق املال وزير
الب�ترول والث��روة املعدني��ة إىل نج��اح برام��ج تطوي��ر األداء داخل
قطاع البرتول واإلصالحات الش��املة التى نفذتها الدولة املصرية بقيادة
الرئيس عبدالفتاح السيس��ى والتى مكنت القطاع من مواجهة تحديات عاش��ها
ماب�ين عام��ى  2011و  2013ثم مكنت��ه من الوقوف صامد ًا من جديد أم��ام تحديات مختلفة
ه��ذه امل��رة أثرت على العال��م متمثلة فى جائح��ة كورونا واألزمة الروس��ية األوكراني��ة التى يتم
التعامل مع آثارها وفق سيناريوهات لم يكن إعدادها ممكن ًا لو تأخر اإلصالح والتحديث والتطوير .
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المؤشرات المالية واالقتصادية لقطاع البترول مرآة عاكسة لما
تحقق من نجاحات

•

ارتف���اع �صادرات قطاع البرتول امل�رصى  ،لت�ص���ل �إلى  13مليار دوالر عن

ع���ام 2021تع���ادل حوالى  208مليار جنيه مقاب���ل  7مليار دوالر خالل عام
 ، 2020بزي���ادة ن�س���بتها 3ر ،%84هذا وقد �ش���ملت الزيادة قيمة �ص���ادرات
م�رص من الغاز الطبيعى والغاز امل�س���ال التى ارتفعت ب�ص���ورة قيا�س���ية

خالل عام  2021بن�سبة بلغت .%770

•

مزاي���دات منه���ا عن تر�سي���ة  39منطقة للبحث عن الب�ت�رول والغاز وذلك

با�ستثم���ارات حده���ا الأدنى حوال���ى 2ر 2مليار دوالر على ��ش�ركات عاملية
منها �رشكتى �أك�سون موبيل و�شيفرون العامليتني وهو ما ميثل جناحا ً فى
جذب �رشكاء جدد لال�ستثم���ار فى �صناعة البرتول امل�رصية من ال�رشكات
العاملية العمالقة.

•

توقي���ع  108اتفاقية جديدة مع ال��ش�ركات العاملية للبحث عن البرتول

والغ���از ،با�ستثم���ارات حده���ا الأدنى حوال���ى  22ملي���ار دوالر ومنح توقيع
قدره���ا حوال���ى 3ر 1مليار دوالر حلفر  409بئ���را ً ا�ستك�شافيا ً  ،و توقيع 112

التحول من حتقيق عجز فى امليزان التجارى البرتولى �إلى حتقيق فائ�ض
حي���ث كان القط���اع قد حق���ق لأول مرة من���ذ �سنوات طويل���ة فائ�ضا ً فى

عق���د تنمية الكت�شاف���ات برتولية جدي���دة بالبحر املتو�س���ط وال�صحراء

بل���غ الفائ�ض فى امليزان التجارى البرتولى خالل عام  2021ما يعادل 4ر46

•

املي���زان التجارى ع���ن عام  2019/2018بلغ حوال���ى 9ر 9مليار جنيه .كما
ملي���ار جني���ه  ،و بلغ ما �آل من قطاع البرتول للخزان���ة العامة للدولة عن
ع���ام  2021/2020حوالى  33مليار جنيه باملقارنة بعجز بلغ حوالى 4ر77

مليار جنيه عام .2017/2016

•

بلغت جملة اال�ستثمارات املحققة فى م�رشوعات قطاع البرتول حتى

•

حتوي���ل معدل منو قط���اع الغاز خالل الأعوام ال�سابق���ة من �سالب %11

نهاية �أبريل  2022حوالى 2ر 1تريليون جنيه .

�إل���ى موج���ب  %25ع���ام  ،2019/2018مما مكن من حتقي���ق االكتفاء الذاتى

للب�ل�اد من الغاز وا�ستئناف الت�صدير ،كما بل���غ معدل منو قطاع التكرير

حوالى  %25عام .2020/2019

•

�إط�ل�اق وتنفي���ذ �أكرب خط���ة تطوي���ر �شاملة ل��ش�ركات القط���اع العام

البرتول���ى و�شمل���ت تنفيذ م�رشوعات جدي���دة وتطوير الوح���دات القائمة
والتو�سع���ات والإحالل والتجديد للأ�ص���ول وتعزيز �أنظمة ال�سالمة ودعم

التحول الرقمى وتدريب الكوادر.

جذب استثمارات أجنبية لتنمية االحتياطيات البترولية

الغربية وال�رشقية وذلك ب�إجمالى منح تقدر بـ 2ر 53مليون دوالر.
حتقيق  401اكت�شافا ً برتوليا ً جديدا ً ( 281زيت خام 120 ،غازاً) �أ�ضافت
احتياطيـ���ات برتوليـة قدرهـ���ا  503مليون برميل زي���ت ومتكثفات ،و 9ر39

تريليون قدم 3غاز .

•

ج���ذب ا�ستثم���ارات ال�رشكات العاملي���ة للبحث عن الغ���از والبرتول فى

منطقتى غرب املتو�سط والبحر الأحمر لأول مرة وو�ضعهما على خريطة

اال�ستثمار .

مؤشرات إيجابية لإلنتاج من الثروة البترولية

•

بل���غ �إجمال���ى الإنتاج لل�ث�روة البرتولية خالل الثمان���ى �سنوات املا�ضية

حوال���ى  597ملي���ون ط���ن بواق���ع  245مليون ط���ن زيت خ���ام ومتكثفات،

وحوال���ى  342مليون ط���ن غاز طبيع���ى  ،و 10مليون ط���ن بوتاجاز بخالف

البوتاجاز املنتج من م�صافى التكرير وال�رشكات امل�ساهمة.

•

ارتفع �إنتاج م�رص من الغاز الطبيعى �إلى معدالت غري م�سبوقة  ،حيث

ارتف���ع �إلى �أعل���ى معدالته ك�أحد ثمار خطط قطاع الب�ت�رول فى الإ�رساع

بتنمي���ة احلق���ول املكت�شفة وو�ضعها عل���ى الإنتاج مبا �ساه���م فى زيادة
الإنتاج تدريجيا ً  ،حيث و�صلت معدالت الإنتاج من الغاز الطبيعى خالل

عل���ى مدار � 8سنوات م���ن التخطيط واجلهد ال���د�ؤوب ،جنح قطاع البرتول

العام احلالى حوالى 8ر 6مليار قدم مكعب يوميا ً .

تنمي���ة ال�ث�روات البرتولية وحتقي���ق اكت�شافات جديدة ،وذل���ك بعد عودته

�شه���ر �سبتم�ب�ر  2018بف�ض���ل تزاي���د الإنت���اج املحل���ى من الغ���از نتيجة

فى دفع عجلة اال�ستثمار فى البحث عن البرتول والغاز فى م�رص من �أجل

لطرح املزايدات وعقد االتفاقيات البرتولية  ،ومتثلت �أهم النتائج فى :

•

هذا وقد حتقق االكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى املنتج حمليا ً بنهاية

االنتهاء من تنمية وو�ضع مراحل جديدة من العديد من م�رشوعات تنمية

ط���رح  10مزايدات عاملية للبحث عن الب�ت�رول والغاز فى املناطق الربية

حق���ول الغ���از على خريطة الإنتاج وه���و ما �أدى �إلى التوق���ف عن ا�سترياد

الغربي���ة وال�رشقي���ة وخلي���ج ال�سوي����س و�صعي���د م��ص�ر ،وق���د �أ�سفرت 9

لال�ست�ي�راد وتقليل فات���ورة اال�سترياد  ،وبع���د حتقيق االكتف���اء الذاتى فى

والبحري���ة فى كل م���ن البحري���ن املتو�سط والأحم���ر والدلت���ا وال�صحراء

الغاز الطبيعى امل�سال وبالتالى تر�شيد ا�ستخدام النقد الأجنبى املوجه

�سبتم�ب�ر  ٢٠١٨حتولت م�رص من �أك�ب�ر الدول امل�ستوردة للغ���از امل�سال بني
�أعوام � ،2017-2015إلى دولة م�صدرة مرة �أخرى .

•

مت حتقي���ق �أعل���ى مع���دل �إنت���اج لل�ث�روة البرتولي���ة ف���ى تاري���خ م�رص فى
�أغ�سط�س عام  2019حيث بلغ 9ر1مليون برميل مكافئ يوميا ً من الزيت
اخلام والغاز واملتكثفات.
تنفي���ذ  48م�رشوع���ا ً لتنمي���ة حق���ول الغ���از الطبيع���ى والزي���ت اخل���ام

•

با�ستثم���ارات �إجمالية حوالى 4ر  33مليار دوالر  ..ومن �أهمها م�رشوعات
تنمي���ة حقول ظهر ونور�س و �آتول و�شم���ال الأ�سكندرية وغرب دلتا النيل

واملرحلة  9ب بغرب الدلتا .

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجال الوقود

•

ق���ام قطاع البرتول باتخاذ عدة �إج���راءات لتطوير ورفع كفاءة منظومة

توف�ي�ر �أ�سطوان���ات البوتاج���از بال�س���وق املحل���ى ب�ش���كل �آم���ن وم�ستقر

للم�ستهلك�ي�ن خ�ل�ال ال�سن���وات الثمان���ى املا�ضي���ة وجت���اوز التحدي���ات
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والأزمات  ،الأمر الذى �أدى �إلى عدم حدوث �أى �أزمات فى توفري هذه ال�سلعة
اال�سرتاتيجي���ة  ،كم���ا �أن تطوي���ر ه���ذه املنظوم���ة مت جنبا ً �إل���ى جنب مع

�سن���وى لتو�صي���ل الغاز الطبيع���ى للمنازل خ�ل�ال الأربع �أع���وام املا�ضية
مبعدالت بلغت 2ر 1مليون وحدة �سنوياً.

�ساه���م ف���ى تراجع ا�ستهالك البوتاج���از بن�سبة حوال���ى  %12فى العام

العميل فى تكلفة تو�صي���ل الغاز الطبيعى للمنازل بق�سط �شهرى 30

التو�سع فى م�رشوعات تو�صيل الغاز الطبيعى للمنازل واملدن والقرى مبا
 2022/2021مقارن���ة بع���ام  ، 2016/2015وم���ن �أه���م الإج���راءات الت���ى مت

اتخاذه���ا زيادة املوان���ئ التى ميكن ا�ستقب���ال البوتاجاز امل�ست���ورد عليها
وزي���ادة ال�سعات التخزيني���ة للبوتاجاز من 7ر� 77ألف ط���ن عام � 2014إلى

� 220أل���ف طن فى نهاية يونيو 2022وذلك لعم���ل خمزون ا�سرتاتيجى من

البوتاج���از و زيادة مراكز التوزيع على م�ست���وى اجلمهورية و�إن�شاء مراكز
توزيع جديدة ببع�ض املدن العمرانية اجلديدة .

•

مت تطوير منظومة توفري البنزين وال�سوالر بعد تطوير م�صافى التكرير

و�إن�ش���اء م�رشوع���ات �إنتاجي���ة جدي���دة متطورة االم���ر ال���ذى �أدى �إلى زيادة

الطاقة الإنتاجية لهذه امل�صافى من البنزين وال�سوالر  ،و نتيجة لنجاح
�سيا�سة الإ�صالح االقت�صادى للدولة وتر�شيد دعم املحروقات وت�صحيح
الأ�سع���ار فق���د ح���دث انخفا����ض ف���ى ا�سته�ل�اك الوق���ود م���ن ال�س���والر

والبنزي���ن ، 80وبلغ عدد حمط���ات متوين ال�سيارات بالوقود ال�سائل التى مت
ت�شغيلها  1273حمطة  ،ومت لأول مرة �إنتاج البنزين  92فى منطقة الوجه
القبل���ى لتقليل االعتماد عل���ى النقل م�سافات طويل���ة بني املحافظات

وحتقي���ق ا�ستقرار املنتج بالوجه القبل���ى  ،وطرح نوع جديد من بنزين 95

ذى العالمة التجارية فى �إطار حت�سني جودة املنتجات البرتولية ومواكبة
متطلبات ال�سيارات احلديثة.

التوس���ع فى اس���تخدام الغ���از الطبيع���ى بالمن���ازل وكوقود
للسيارات

•

مت تو�صي���ل الغ���از الطبيع���ى حوالى 3ر 7مليون وح���دة �سكنية مبا ميثل

حوال���ى  ٪54م���ن �إجمال���ى الوح���دات الت���ى مت تو�صيلها منذ ب���دء ن�شاط
تو�صي���ل الغاز فى م��ص�ر ع���ام  1981والبالغة حوال���ى 5ر 13مليون وحدة

�سكني���ة مما وفر اخلدم���ة لأكرث من  60مليون مواطن مب���ا �ساهم فى توفري
حوالى  20مليار جنيه �سنويا ً من دعم البوتاجاز  ،ومت حتقيق �أعلى معدل

•

�إطالق مبادرة وزارة البرتول والرثوة املعدنية للتق�سيط املي�رس مل�ساهمة

جنيه على � 6سنوات ب���دون فوائد وذلك بالن�سبة للمناطق التى ي�صلها
الغ���از لأول م���رة ومل ي�صلها من قبل مما �ساهم فى زي���ادة �إقبال املواطنني

على التعاقد .

•

ب���دء تو�صي���ل الغاز الطبيعى لق���رى املبادرة الرئا�سي���ة « حياة كرمية «

والت���ى ت�شمل تو�صيل الغاز الطبيعى ال���ى  1451قرية كمرحلة �أولى ومت
االنتهاء من التو�صيل الى  101قرية حتى الأن وجارى االنتهاء تباعا ً مبجرد

ادخ���ال ال��ص�رف ال�صحى للق���رى  ،كما مت تو�صي���ل الغ���از الطبيعى لأول
م���رة ال���ى حمافظة الوادى اجلديد من خالل م��ش�روع نقل الغاز الطبيعى
امل�ضغوط للمناطق البعيدة عن ال�شبكة القومية للغاز .

•

نف���ذت وزارة الب�ت�رول برناجم���ا ً طموح���ا ً للتو�س���ع ف���ى ن�ش���اط حتوي���ل

ال�سي���ارات للعمل بالغ���از الطبيعى وزيادة �أعداد حمط���ات الوقود بالغاز
الطبيعى امل�ضغوط لت�صل الى  1000حمطة تنفيذا ً للمبادرة الرئا�سية
ف���ى ه���ذا االطار ومت حتقي���ق طفرة كب�ي�رة وانت�ش���ار �رسيع ملحط���ات متوين

ال�سي���ارات بالغ���از الطبيع���ى حيث مت م�ضاعف���ة �أعداده���ا  4مرات خالل
�أخ���ر عام ون�صف الى  850حمطة  ،وجارى جتهيز املعدات وتنفيذ الأعمال

املدني���ة لباقى املحط���ات  ،كما مت حتويل حوالى � 233أل���ف �سيارة للعمل

بالغ���از الطبيع���ى لي�ص���ل �إجمال���ى ع���دد ال�سي���ارات املحول���ة من���ذ بدء
الن�شاط حتى نهاية �أبريل � 2022إلى حوالى � 437ألف �سيارة .

تنامى مش���روعات التكرير والبتروكيماويات لتأمين اإلمدادات
وزيادة العوائد

•

�شه���دت �صناع���ة البرتوكيماوي���ات تقدم���ا ً ملحوظ���ا ً خ�ل�ال ال�سنوات

الثمان���ى الأخ�ي�رة حي���ث مت ت�شغي���ل �أك�ب�ر م�رشوع�ي�ن فى جم���ال �صناعة

البرتوكيماوي���ات با�ستثم���ارات �إجمالية  72مليار جني���ه ،موبكو بدمياط
و�إيثيدك���و بالأ�سكندري���ة الل���ذان ميثالن �إ�ضاف���ة �إلى االقت�ص���اد القومى ،
و يج���رى حالي���ا ً تنفي���ذ  3م�رشوع���ات �صناعي���ة جدي���دة للبرتوكيماويات
ب�إجمال���ى ا�ستثم���ارات حوالى  126ملي���ار جنيه وجارى درا�س���ة وتنفيذ 3

م�رشوعات ب�إجمال���ى ا�ستثمارات  94مليار جنيه على النحو التالى وهى

جممع البحر الأحم���ر للبرتوكيماويات باملنطق���ة االقت�صادية بال�سوي�س

وم��ش�روع �إن�ش���اء الألواح اخل�شبي���ة متو�سطة الكثاف���ة ( )MDFمن قـ�ش

الأرز ف���ى مدين���ة ادكو بالبح�ي�رة و م�رشوع �إنتاج م�شـــتق���ات امليثانول فى
دمياط .

•

�شه���دت الثمانى �سن���وات املا�ضية ت�شـــغي���ل  8م�رشوعات جديدة فى

جمال التكرير والت�صني���ع بتكلفة ا�ســـتثمارية �إجمالية  87مليار جنيه
وبطاق���ة �إنتاجي���ة 6ر 6ملي���ون ط���ن �ســـنويا ً مم���ا �أدى �إلى خف����ض كميات
اال�ست�ي�راد بن�سبة  %30ومن �أهمها م��ش�روع �إنتاج البنزين عالى الأوكتني
ب�رشك���ة �أنربك وم�صف���اة ال�رشكة امل�رصية للتكرير مب�سط���رد وم�شـــروع

�إنت���اج البنزين عال���ى الأوكتني ب�رشكة �أ�سيوط لتكرير الب�ت�رول  ،ويجــــرى
حالي���ا ً تنفيــذ عدد من امل�شــروعات من �أهمــها تو�سعات م�صفاة تكــرير

مي���دور بالأ�ســكندري���ة به���دف زي���ادة طاقته���ا التكريري���ة بن�ســب���ة%60
وجممع انتـاج ال�سوالر ب�رشكة �أ�سيوط الوطنية لت�صنيع البرتول (انوبك
لتحويل املازوت �إلى منتجات برتولية عالية القيمة  ،وتو�سعات م�صفاة
ال�سوي�س لت�صنيع البرتول .
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مش���روعات تطوي���ر البنية األساس���ية لنقل وتخزي���ن وتداول
المنتجات البترولية والغاز الطبيعى

مت �إج���راء تو�سع���ات فى ال�شبك���ة القومية لنقل املنتج���ات البرتولية من
خ�ل�ال االنتهاء من تنفيذ وت�شغيل و�إحالل وجتدي���د  39خطا ً لنقل الزيت
اخل���ام واملنتجات البرتولي���ة ب�إجمالى �أطوال حوال���ى  1450كم وبتكلفة
ا�ستثماري���ة �إجمالي���ة تق�ت�رب م���ن  6مليارات جني���ه بهدف زي���ادة طاقة

نق���ل املنتج���ات البرتولية بال�شبك���ة وتعظي���م القدرة على املن���اورة فى

التحول الرقمى فى قطاع البترول  ..أسبقية ونتائج باهرة

•

مت �إط�ل�اق من�صة بوابة م�رص لال�ستك�شاف والإنتاج (Egypt Upstream
 )gatewayالرقمية للت�سويق للمناطق البرتولية عامليا ً فى  17فرباير،2021

وهو ما يتما�شى مع اجتاه الدولة لدعم التحول الرقمى.

•

�إن�شاء نظام تخطيط و�إدارة املوارد  ERPمبا ي�ساعد فى تطوير وحت�سني
الإج���راءات وت���داول البيانات واملعلوم���ات الكرتونيا ً لتح�س�ي�ن كفاءة �أداء
العمليات ودعم اتخاذ القرار.

•

ا�ستخدام �أنظمة متقدمة للت�شغيل والتحكم فى �شبكات اخلطوط

•

ا�ستح���داث �آلي���ات متط���ورة ملراقب���ة عملي���ات نق���ل وتوزي���ع املنتجات

نقل �إم���دادات الوقود ملختلف املحافظ���ات وخا�صة حمافظات ال�صعيد
بكف���اءة عالي���ة  ،مت االنتهاء من تنفي���ذ  79م�ستودع���ا ً لتخزين املنتجات

با�ستخدام . Scada System

ا�ستيعابي���ة قدره���ا  5ماليني طن لتوفري خم���زون ا�سرتاتيج���ى للبوتاجاز

البرتولي���ة الرئي�سي���ة ومتابع���ة �أمن���اط اال�سته�ل�اك من الأن���واع املختلفة

البرتولي���ة با�ستثمارات �إجمالية حوال���ى 2ر 35مليار جنيه ت�ضيف طاقة
لتلبية احتياجات ال�سوق املحلى .

للوق���وف عل���ى �أى اختناقات ميكن �أن حتدث فى عملي���ات التوزيع ،حيث مت

ومت �إجراء تو�سعات فى ال�شبكة القومية لنقل الغاز الطبيعى من خالل

تنفيذ وت�شغيل منظوم���ة متابعة كميات الوقود من خالل �إن�شاء قاعدة

القومي���ة للغ���از الطبيعى ب�إجمالى �أط���وال حوالى  1066ك���م وبتكلفة

الوقود املوزعة بكافة املحافظات  ،وتد�شني �أول منظومة الكرتونية لإدارة
ومتابع���ة عملي���ات ت���داول وتوزي���ع البوتاجاز حملي���ا ً فى كاف���ة مراحلها ،

تنفي���ذ وت�شغيل ع���دد من خط���وط الغ���از الرئي�سية لتدعي���م ال�شبكة
حوالى 1ر 15مليار جنيه .

بيانات جلميع عنا�رص منظومة التداول بطريقة الكرتونية ملتابعة كميات

وذل���ك فى �إطار تطبيق التحول الرقمى ف���ى �إدارة ومتابعة منظومة تداول
البوتاجاز  ،ومت تفعــيل نظـــام التتبـــع الآلــى لل�سيارات ال�صهريجية GPS

تطبيق برنامج اصالح دعم الطاقة وهيكل التس���عير للمنتجات
البترولية

م���ن خالل تركيب املنظـــومة ب�أ�ســـطول النقل التابع لل�شـركات والقطاع

و�إزال���ة الت�شوه���ات ال�سعرية وهو م���ا �ساهم بقوة ف���ى تر�شيد اال�ستهالك

القيا����س الأوتوماتيك���ى مل�ستوى الوقـــ���ود  ATGعن طري���ق تركيب جهاز

مت تطبي���ق الربنام���ج الإ�صالح���ى لهي���كل ت�سع�ي�ر املنتج���ات البرتولي���ة

اخلا����ص ملتابعة حركة جميع ال�ســـيارات ال�صهريجية  ،عالوة على نظام

باخلــــزان���ات الأر�ضــي���ة باملحطات لقيـــا����س كميات الوق���ود و�إر�سالها �إلى

وحتري���ر ال�س���وق وجذب اال�ستثم���ارات  ،فقد �أحدث جن���اح �سيا�سة الإ�صـالح
االقت�صادى للدولة وتطبيق ه���ذا الربنامج انخفا�ضا ً فى ا�ســتهالك الوقود

غرف���ة حتكم باملحط���ة وقيا�س ن�سبة املي���اه فى اخلزانات و رب���ط البيانات

للمنتجات البرتولية وانطالق عمل جلنة ت�سعري املنتجات البرتولية.

•

من ال�سوالر والبنزين  ،وقد مت لأول مرة اعتماد تطبيق �آلية الت�سعري التلقائى

مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول

بغرف التحكم املركزية بهيئة البرتول .

اط�ل�اق �أول تطبيق الكرتونى على الهات���ف املحمول ()MOP Stations

للتعري���ف ب�أماكن ومواقع حمطــات متوين ال�ســـي���ارات بالوقـــود ال�ســـائل
والغاز الطبيعى ومراكز التحويل والتعـــريف باخلــدمات التى تقـــدمها.

مت اط�ل�اق م��ش�روع تطوير وحتديث قط���اع البرتول ع���ام  2016للم�ســـاعدة



والإقليمية والعاملية لتحقيق اال�ســـتفادة االقت�صـــادية املثلى من كـــافة

مت تنفي���ذ العدي���د م���ن امل�رشوعات واملب���ادرات لتحقي���ق اال�ستف���ادة املثلى من
العن�رص الب�رشى وفقا ً مل�ستهدفات م�رشوع تطوير وحتديث قطاع البرتول حيث

ف���ى رف���ع كف���اءة الأداء بالقط���اع ومواكبة احلداث���ة واملتغ�ي�رات املحـــلية
الإمكــاني���ات وال�ث�روات الطبيعي���ة للم�ساهمة فى التنمي���ة امل�ستدامة

ملـ�صــ���ر  ،وق���د ا�شتم���ل امل��ش�روع عل���ى  7برامج عم���ل �أ�سا�سي���ة �ساهم
تنفـــيذه���ا ف���ى حتقي���ق طفرة ف���ى خمتلف جم���االت وان�شط���ة القطـــاع

واقتحـــ���ام جمــ���االت جدي���دة مثل التحـــ���ول الرقمى ف���ى �صناعة البرتول
والغاز .

تنمية الموارد البشرية وتأهيلها

مت اط�ل�اقتنفيذ برنام���ج طموح لإعداد وت�أهيل القي���ادات ال�شابة واملتو�سطة

بالتن�سي���ق مع �رشكات البرتول الأجنبية ،كم���ا مت �إعداد خطة لتطوير �أعمال

و�أن�شط���ة �إدارات ال�سالم���ة وال�صح���ة املهنية ف���ى �رشكات القط���اع البرتول،
والتى تت�ضمن براجما ً متخ�ص�صة بالتعاون مع �رشكات البرتول العاملية .
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�أك�ب�ر جتمع دولى فى جمال �صناعة الطاق���ة وم�ؤمتر �أبوظبى للبرتول «�أديبك»

خط���وات فاعلة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول
الغاز والبترول

وم�ؤمتر حوار املتو�سط فى روما هذا بالإ�ضافة �إلى املنتدى االقت�صادى العاملى

وجتارة الطاقة من قبل الفريق املخت�ص واعتمادها من جمل�س الوزراء.

الدولي���ة والدول املنتجة وامل�ستهلكة للطاق���ة ولتو�ضيح ما يتم على �أر�ض

•

االنته���اء من �إع���داد ا�سرتاتيجية عم���ل حتويل املرك���ز االقليمى لتداول

•

اتخاذ خطوات فعلية لفتح �سوق تداول وجتارة الغاز فى م�رص وال�سماح

مب�شارك����ة القط����اع اخلا�����ص ف����ى هذا ال�س����وق فى �إط����ار تناف�س����ى حمكوم

ب�ضوابط منظمة وذلك بعد �إ�صدار قانون تنظيم �أن�شطة �سوق الغاز عام
 2017وت�أ�سي�س �أول جهاز م�ستقل لتنظيم �أن�شطة �سوق الغاز.

•

ب���دء ا�ستقب���ال الغ���از الطبيع���ى من حقول ��ش�رق املتو�س���ط فى م�رص

لإع���ادة ت�صديره  ،وت�أ�سي�س منتدى غاز ��ش�رق املتو�سط وقد القى املنتدى
من���ذ �إطالقه اهتماما عامليا ً كبريا ً متثل ف���ى رغبة العديد من دول عظمى

لالن�ضم���ام للمنتدى ومت بالفعل قب���ول ان�ضمام فرن�سا للمنتدى ب�صفة
ً
ف�ض�ل�ا عن ان�ضمام العديد من
ع�ض���و والواليات املتحدة ب�صفة مراقب،
ال��ش�ركات والكيان���ات العاملية للمنتدى من خالل اللجن���ة اال�ست�شارية
ل�صناعة الغاز .

•

�إبرام اتفاقيات فى جمال الطاقة مع كربى الدول والكيانات الدولية مثل

االحتاد الأوروبى والواليات املتحدة الأمريكية  ،وتوقيع مذكرة تفاهم ثالثية

بني م�رص واالحتاد االوروبى و�إ�رسائيل حتت مظلة منتدى غاز �رشق املتو�سط
للتعاون فى جتارة ونقل وت�صدير الغاز الطبيعى من �رشق املتو�سط لأوروبا

عرب البنية التحتية والت�سهيالت امل�رصية لإ�سالة وت�صدير الغاز .

•

توقي���ع اتفاقي���ة حكومي���ة ب�ي�ن م�رص وقرب����ص لت�شجي���ع امل�ستثمرين

لإن�ش���اء خ���ط غاز بح���رى ب�ي�ن الدولتني لنق���ل الغاز م���ن حق���ل �أفروديت

القرب�صى مل�صانع الإ�سالة مب�رص و�إعادة ت�صديره .

شراكات اس���تراتيجية فى مجال الطاقة وحضور قوى بالمحافل
الدولية للبترول والغاز

•

�شارك���ت م��ص�ر ب�صفة مراقب فى اجتماع���ات منظمة الدول امل�صدرة

للبرتول (�أوبك) وخا�صة فى امل�ؤمتر الوزارى اال�ستثنائى لدول الأوبك وخارج

�أوب���ك (�أوب���ك  )+وكانت �شاهدا على ق���رارات تاريخي���ة للمنظمة لإعادة

التوازن لأ�سواق البرتول و�أ�سعاره.

•

�شارك���ت م��ص�ر كمتح���دث رئي�س���ى ف���ى العديد م���ن املحاف���ل وامل�ؤمترات

الدولية املهمة فى �صناعة الطاقة مثل م�ؤمتر « �سرياويك» بالواليات املتحدة

ف���ى دافو����س ب�سوي�رسا فى �إطار تبادل الر�ؤى والت�ش���اور مع كربيات املنظمات

م��ص�ر من �إجنازات فى جمال تهيئة مناخ اال�ستثمار وكذلك فر�ص اال�ستثمار

املتاحة فى جمالى البرتول والتعدين.

•

�أطلق���ت م�رص �أول م�ؤمتر دولى �سن���وى ل�صناعة البرتول والغاز فى م�رص وهو

م�ؤمتر ومعر����ض م�رص الدولى للبرتول «�إيجب�س  »EGYPSكنافذة دولية لعر�ض
فر�ص اال�ستثمار بقطاع البرتول والغاز امل�رصى والرتويج لها ،حيث مت تنظيم 5
دورات متتالية مب�شاركة كربيات املنظمات الدولية وال�رشكات العاملية والدول

العربية والأجنبية ،وجارى التنظيم للدورة ال�ساد�سة فى فرباير .2023

•

م�شارك���ة م�رصكع�ض���و �أ�سا�س���ى قمم منت���دى الدول امل�ص���درة للغاز

وكذلك االجتماعات الوزارية .

•

ان�ضم���ام م�رص كع�ض���و منت�سب للوكالة الدولي���ة للطاقة فى فرباير

•

توقي���ع مذك���رة تفاهم فى فرباير  2021بني الأطراف ال�رشيكة فى حقل

 2022وبدء التعاون مع الوكالة فى ظل رئا�سة م�رص لقمة املناخ .COP27
غ���زة مارين مع ال�رشك���ة امل�رصية القاب�ض���ة للغازات الطبيعي���ة �إيجا�س
للتعاون ف���ى تطوير احلق���ل للم�ساهمة فى توف�ي�ر احتياجات فل�سطني

م���ن الغ���از  ،كم���ا مت �إط�ل�اق مفاو�ض���ات ت�صدير الغ���از امل�رصى �إل���ى لبنان
ف���ى �سبتم�ب�ر  2021عرب الأردن و�سوري���ا فى �إطار م�سان���دة الدولة امل�رصية

وقيادتها ال�سيا�سية لل�شعب اللبنانى حلل �أزمة الطاقة.

التحول الطاقى وخفض االنبعاثات

•

االن�ضم���ام �إل���ى مب���ادرة البن���ك الدولى العاملي���ة لوقف احل���رق الروتينى

لغ���ازات ال�شعلة بحلول ع���ام  ، 2030وتنفيذ م�رشوعات ال�سرتجاع غازات
ال�شعل���ة مبواق���ع الإنتاج و�إعادة ا�ستغاللها  ،حي���ث مت االنتهاء من تنفيذ
 13م�رشوعا ً لتدفيع غازات ال�شعلة وا�ستغاللها كوقود بديال ً عن ال�سوالر

ف���ى �� 10ش�ركات تابعة للقط���اع ،وكذلك االنتهاء من تنفي���ذ  88م�رشوعا ً

لتح�س�ي�ن كف���اءة الطاق���ة وخف����ض ا�سته�ل�اك الكهرباء ف���ى � 31رشكة،
ف�ضال ً عن تركيب وت�شغيل خاليا الطاقة ال�شم�سية فى � 21رشكة بقدرة
 1350كيل���و وات ،وق���در �إجمال���ى كميات االنبعاثات الت���ى مت خف�ضها من

تل���ك امل�رشوعات بحوالى 3ر 1مليون طن من ثانى �أك�سيد الكربون �سنويا ً
وجارى تنفيذ درا�سة لقيا�س انبعاثات امليثان ب�رشكات القطاع.

•

متا�شي���ا ً م���ع التوج���ه العامل���ى نح���و االقت�ص���اد الأخ��ض�ر ،ج���ارئ �إعداد

•

�شارك���ت وزارة البرتول وال�ث�روة املعدنية فى فعاليات قمة املناخ ()COP 26

ا�سرتاتيجية وطنية للهيدروجني منخف�ض الكربون .

فى جال�سج���و باململكة املتحدة ،ومبادرة الو�صول �إلى احلياد الكربونى (Net
 )Zero Worldالت���ى �أطلقته���ا الواليات املتحدة على هام����ش �أعمال القمة .
وج���ارى التن�سي���ق من خالل اللجن���ة العليا املعنية بالتح�ض�ي�ر ال�ست�ضافة

م�رص م�ؤمتر املناخ  COP27للإعداد مل�شاركة قطاع البرتول الفاعلة فى امل�ؤمتر.
تق���ود م��ص�ر حاليا ً جه���ود الإعداد لإط�ل�اق مبادرة م�رصي���ة بالنياية عن

•

افريقيا للتحول الطاقى واملن���اخ واملقرتح �إطالقها خالل القمة العاملية

للمناخ القادم���ة  COP27فى اطار دعم تبنى ر�ؤية موحدة لإفريقيا خالل

تلك القمة ب�ش�أن احقيتها فى اال�ستفادة مبواردها الطبيعية من الوقود
الأحف���ورى والتحول الطاقى وف���ق نهج متوازن واقع���ى يراعى متطلبات

القارة واو�ضاعها .

•
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وق���ع قطاع الب�ت�رول مع العديد م���ن ال�رشكات الأجنبي���ة عدة مذكرات

تفاهم للتع���اون فى خف�ض االنبعاثات مبواقع العمل البرتولية املختلفة

والتع���اون ف���ى جماالت التح���ول الطاق���ى و�إزال���ة الكرب���ون والهيدروجني
با�ستخ���دام التقني���ات املتطورة وللإع���داد لعدة مبادرات ف���ى ذات املجال

ليتم �إطالقها خالل قمة املناخ.

•

استراتيجية قطاع البترول الجديدة للمسؤولية المجتمعية

تبن���ى قط���اع الب�ت�رول ا�سرتاتيجي���ة جدي���دة للم�س�ؤولي���ة املجتمعي���ة

ت�سته���دف حتقيق اال�ستدامة وتوحيد اجلهود اخلا�صة مب�ساهمة �رشكات

قط���اع الب�ت�رول ف���ى �أداء دوره���ا املجتمع���ى لتح�س�ي�ن نوعي���ة الظ���روف

مت الب���دء ف���ى درا�سة ع���دة م�رشوعات �صديق���ة للبيئة وذل���ك �إلى جوار

املعي�شي���ة للمجتمع���ات املحلي���ة ،واملجتمع امل��ص�رى ككل  ،ومت �إن�شاء

حي���ث مت التوقي���ع مع �إحدى ال��ش�ركات الإماراتية لدرا�س���ة م�رشوع �إنتاج

وال�ث�روة املعدني���ة  ،كما �أن���ه فى العام احلال���ى نفذ قطاع الب�ت�رول مبادرة

م��ش�روع �إنت���اج الأل���واح اخل�شبية من ق����ش الأرز اجلارى تنفي���ذه بالبحرية

زيت الطحالب للم�ساهمة فى �إنتاج الوقود احليوى.

جلن���ة عليا للم�سئولية املجتمعية برئا�سة ال�سيد املهند�س وزير البرتول

لدعم مت�رضرى ال�سيول مبدينة �أ�سوان .

قام��ت وزارة الب�ترول بوض��ع خط��ة طمــوح��ة لتحدي��ث قطـاع
التعــدي��ن من أج��ل وضع تل��ك الثروة ف��ى املكانة الت��ى تليــق بها
وزيادة مســاهمة قطاع التعــدين فى اإلقتصاد القومى والتنمية
املجتمعية بما يتماشى مع إمكــاناته الحقــيقية وذلك فى ضوء
رؤية مصر  ،2030وتضمنت ما يلى :
�إط�ل�اق م�شـروع تطــوير وحتــديث قطــاع الثـ���روة املعدنية فى مار�س 2018

باال�ستعان���ة بك�ب�رى بي���وت اخلــ�ب�رة العاملي���ة املتخــ�ص�ص���ة بهــ���دف رفع
م�ساهم���ة قطـ���اع التعدي���ن فى النـــ���اجت املحـل���ى الإجمـال���ى للــدولة من
ن�صــف فى املائة �إلى  %5بحلول عام  .2030حيث مت ت�شخي�ص امل�شكالت

والتحـدي���ات و مت و�ضــ���ع خــط���ة عمــ���ل وو�ضــ���ع مالمــ���ح للإ�صـالح���ات
الرئي�سي���ة املطلـــوب���ة وتنفـــيذها فعلي���ا ً من �أهمــها تعدي���ل بع�ض مواد
قان���ون التعدي���ن والئحت���ه  ،حي���ث مت �إج���راء تعــدي�ل�ات على بع����ض مــواد

قانـــ���ون ال�ث�روة املعـــدني���ة ،حي���ث �ص���در القان���ون رق���م  145ل�ســنة 2019

بتاريــ���خ  2019/8/7بتعـدي���ل بع�ض �أح���كام قانون الثــ���روة املعــدنية رقم
 198ل�سن���ة 2014وكذا �صــ���دور الالئحة التنفيــذية ف���ى  ،2020/1/14مبا
ي�ســمح باال�ستغالل الأمثل لـثـروات م�صــر التعــدينية ،وقد القى القانـــون
اجلـــديد ا�سـتح�س���ان العـــديد من امل�ستثمرين املحليني والأجـــانب  ،كما

وكندي���ة لعدد  8قطـــاعات بال�صحـــراء ال�شـــرقية  ،كما مت طرح مزايـــدة

البح���ث عن اخلام���ات التعدينية واملع���ادن امل�صاحبة والت���ي مت طرحــــها
ف���ى نوفمرب ٢٠٢٠وفقا ً للتعـــديالت اجلدي���دة  ،حيث فـازت بها � 9شـــركات
م�صـــري���ة ب�إجــمال���ى  11قطاع���ا ً م���ن اخلـــام���ات (الفو�ســـف���ات – الرم���ال
بي�ضاء – كاولني).

•

مت �إط�ل�اق وتنفي���ذ برنام���ج تدري���ب العامل�ي�ن بال�ث�روة املعدني���ة �ضمن

مت تعـــدي���ل النظام الــمالى فى عق���ود اال�ستثمار للعم���ل بنظــام الإتــاوة
وال�ضـــرائ���ب بـــدال ً من نظام اقت�سام الإنتاج ،وو�ضع نظام وا�ضــح يت�ســم

العامة لل�ث�روة املعدنية ومت االنتهاء من تدري���ب جميع املجموعات والتى

الإيـــ���رادات احلكومي���ة م���ن عملي���ات التعدي���ن م���ع �إيج���اد من���اخ جاذب

•

بال�شــفافية وتي�ســــري االجراءات ملن���ح تراخي�ص اال�ستك�شاف ،وتعظيم

لال�ستثمارات .

أهم ثمار اإلصالحات المنفذة فى قطاع التعدين :

•

وفق���ا للتعدي�ل�ات اجلـــدي���دة الراميـــ���ة لتح�سـ�ي�ن من���اخ اال�ستثم���ار

التعدين���ى مت ط���رح �أول مزاي���دة عاملية كربى للبحث ع���ن الذهب واملعادن

امل�صاحب���ة فى ال�صح���راء ال�رشقية عام 2020عل���ى جولتيـن وقد �أثمـرت

اجلولة الأولى عن فوز � 11رشكة منها � 7رشكات عاملية و  4م�صـــرية قامت
بتوقي���ع  25عق���دا مع الهيئ���ة امل�رصية العام���ة لل�ث�روة املعدنية للبحث

والتنقيب عن الذهب ب�إجمالى ا�ســتثمارات تقدر بنحـو  57مليون دوالر .

كم���ا مت �إع�ل�ان نتيجة اجلول���ة الثانية من املزايـــ���دة العـــاملية للبحث عن

الذهــ���ب واملعادن امل�صــــاحبة حيث فازت � 4شـــركات �إجنــليزية وم�صـــرية

الربنامج التدريبى ال�شامل الذى مت ت�صميمه للمتدربني بالهيئة امل�رصية

�ضمت عدد  303من العاملني.

مت ت�أ�سي����س ال�رشك���ة امل�صـــري���ة لت�ســـوي���ق وبيع الفو�ســـف���ات ك�أول

�شــــرك���ة م�صـــري���ة فى ال�ســـ���وق العـــاملي���ة تعمل فى جم���ال ت�ســـويق
وبيـــ���ع الفو�سف���ات امل��ص�رى يف اخل���ارج  ،و �إط�ل�اق تنفي���ذ �أك�ب�ر م�رشوع

لتعظـــيم القيم���ة امل�ضـــافة من الفو�سفات امل�صـرى من خالل جممع
�إنتــــ���اج حام����ض الف�سفوري���ك بالوادى اجلدي���د اجلارى حالي���ا ً مبنطقة
�أبوطـــــرطــور .

•

مت بي���ع حوال���ى 3ر 4ملي���ون �أوقية ذه���ب وف�ضة خالل الف�ت�رة من يونيه

 2014وحت���ى نهاية �أبريل املا�ضى بقيمة �إجمالية حوالى 3ر 5مليار دوالر،
وتبل���غ قيم���ة الإتاوة امل�ستحق���ة ( )%3حوالى  161ملي���ون دوالر ،ومت �إنتاج

كمي���ة حوال���ى  71مليون طن م���ن اخلام���ات املنتج���ات التعدينية خالل

الف�ت�رة  ،وبلغ �إجمال���ى عائدات الهيئ���ة امل�رصية العامة لل�ث�روة املعدنية
حوالى 4ر 12مليار جنيه.
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ش��هد املنت��دى االقتص��ادى العاملى فى مدينة دافوس بسويس��را مش��اركة مثم��رة ومتميزة
للمهن��دس ط��ارق املال وزي��ر الب�ترول والث��روة املعدنية بعد ع��ودة هذا الح��دث االقتص��ادى الكبري
لالنعق��اد حضوري�� ًا ألول مرة منذ ظهور جائحة كورونا خالل الفرتة من  26-23مايو  2022بمش��اركة نحو
2500من الشخصيات البارزة فى عالم االقتصاد واملال والسياسة من جميع أنحاء العالم.
وقد عقد املهندس طارق املال وزير البرتول والثروة املعدنية خالل حضوره فعاليات املنتدى فى دافوس سلس��لة من اللقاءات
واالجتماعات املشرتكة مع كبار املسئولني الدوليني والشخصيات رفيعة املستوى فى مجاالت الطاقة واالقتصاد والتمويل ورؤساء
عدد من شركات البرتول العاملية.
وأوضح املال أن اللقاءات التى عقدها فى دافوس جاءت فى إطار املش��اورات املس��تمرة بني مصر وكربيات املؤسسات واملنظمات الدولية بشأن التحضري
للقمة العاملية املقبلة للمناخ  COP27خالل العام الحاىل من أجل الوصول ملخرجات ناجحة من القمة التى ترأسها مصر وتستضيفها على أرضها ،وكذلك
بح��ث س��بل التعاون فى مج��ال التحول الطاقى ومواجه��ة التحديات الراهنة التى يش��هدها االقتصاد وأس��واق الطاقة عاملي ًا  ،واس��تعراض فرص تنمية
الشراكات االستثمارية بني قطاع البرتول والشركاء العامليني فى ظل مستويات األسعار الحالية .

تنسيق دولى رفيع المستوى لقمة COP27

عق���د املهند�س طارق املال وزير البرتول والرثوة املعدنية لقاءا ً مع ال�س���يد جون
ك�ي�رى املبع���وث الرئا�س���ى الأمريك���ى اخلا�ص للمن���اخ حيث مت بح���ث التعاون

والتن�س���يق ب�ي�ن م�رص والوالي���ات املتحدة ب�ش����أن م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�س���ابع

والع�رشي���ن ب�ش����أن تغري املن���اخ  COP27ال���ذى تر�أ�سه م��ص�ر وت�ست�ضيفه فى

مدينة �رشم ال�شيخ فى �شهر نوفمرب املقبل .

و�أك���د امل�ل�ا �أن لقاءه مع املبعوث الرئا�سى الأمريكى ي�أتى فى �إطار حر�ص م�رص
عل���ى التوا�ص���ل والتن�سي���ق امل�ستم���ر �إقليميا ً ودولي���ا ً من �أجل �إجن���اح امل�ؤمتر

والتو�ص���ل ملبادرات وخمرج���ات ناجحة قابلة للتطبيق  ،و�أ�ش���ار املال �أن هذا

امل�ؤمت���ر �سيكون فر�صة مهم���ة لتو�صيل �صوت �أفريقيا �إل���ى العامل وحتقيق
انتقال طاقى متوازن وواقع���ى يراعى متطلبات �أفريقيا فى االنتفاع مبواردها
الطبيعي���ة مع توفري �سبل الدع���م للقارة متويلي���ا ً وتكنولوجيا ً فى مواجهة

تغري املناخ وحتقيق �أهداف التحول الطاقى املتوازن.

ومت خ�ل�ال اللق���اء ا�ستعرا�ض اجله���ود الدولي���ة خلف�ض االنبعاث���ات فى قطاع

الطاق���ة واملبادرات الداعمة لذلك وخا�صة املبادرة الأمريكية ( )NET ZERO

الت���ى ت�شارك م��ص�ر فيها  ،وا�ستعر����ض املال اجلهود امل�رصي���ة احلالية خلف�ض
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كم���ا ا�ستقب���ل املال ف���ى دافو�س

ال�سيد كارلو����س زاكاريا�س وزير

الطاق���ة بدول���ة موزمبيق حيث

بح���ث الوزي���ران اجله���ود احلالية

والتن�سي���ق امل��ص�رى الأفريق���ى
اجل���ارى مل�ؤمت���ر  COP27وط���رح
ر�ؤي���ة موح���دة للق���ارة الأفريقية

م���ن خ�ل�ال امل�ؤمت���ر �أم���ام العامل،
كم���ا بح���ث اجلانب���ان تب���ادل

اخل�ب�رات خا�ص���ة ف���ى �صناع���ة
الغ���از الطبيعى لدع���م التعاون

االنبعاث���ات وحتقي���ق النمو امل�ست���دام فى قط���اع الطاقة حي���ث يتم حتديث

اال�سرتاتيجي���ة الوطني���ة للطاق���ة فى م��ص�ر والت���ى تتبنى ا�ستخ���دام الغاز
الطبيع���ى �أنظف �أنواع الوقود الأحفورى كوقود انتقالى مع العمل بالتوازى

امل�ش�ت�رك ف���ى �ض���وء اخل�ب�رة
امل�رصية الرائدة �إقليميا ً فى هذه

ال�صناعة و�سع���ى موزمبيق ال�ستغالل مواردها املتمي���زة من الغاز الطبيعى
وبن���اء �صناعة قوية للغاز  ،كما مت بحث �سبل تبادل اخلربات والتدريب وفر�ص

لتنوي���ع امل�صادر امل�ستخدمة فى مزيج الطاقة املحلى لت�شمل الهيدروجني

ال�رشكات امل�رصية للم�شاركة فى تنفيذ م�رشوعات مبوزمبيق .

و�أكد كريى ا�ستمرار الت�شاور بني اجلانبني فى ظل رئا�سة م�رص مل�ؤمتر COP27
معربا ً عن ا�ستعداد الواليات املتحدة كذلك لتقدمي الدعم الفنى الالزم مل�رص

ورشة عمل عن التحول الطاقى وسبل التمويل

�ش���ارك املهند�س طارق املال فى ور�شة العمل املو�سعة بدافو�س عن �سبل الإ�رساع

ت�أثريات �إيجابية على املناخ والبيئة .

وزراء الطاق���ة وال�شخ�صيات البارزة فى جماالت �صناع���ة الطاقة والبرتول والغاز

وزيادة ن�سبة م�ساهمة الطاقة املتجددة .

ف���ى مرحلة التحول الطاق���ى لتحقيق �أهداف خف����ض االنبعاثات مبا لها من

وعق���د املهند�س ط���ارق املال جل�سة مباحث���ات ثنائية مع الدكت���ور فاحت بريول
املدير التنفيذى للوكالة الدولية للطاقة تناولت م�ستجدات �أ�سواق الطاقة

العاملي���ة وتداعياتها عل���ى املناخ والطاقة وا�ستع���دادات م�رص لتنظيم قمة
املناخ  ،COP27و�أكد املال وبريول خالل املباحثات على �أهمية تن�سيق اجلهود
دولي���ا ً لتوف�ي�ر اال�ستثم���ارات والتموي���ل م���ن امل�ؤ�س�س���ات املالية ف���ى مرحلة
التح���ول الطاق���ى  ،و�أكد امل�ل�ا �أن م�رص تعمل على دع���م العمل امل�شرتك مع
الوكال���ة بعد ان�ضمامه���ا لع�ضويتها ر�سميا ً وال���ذى مت الإعالن عنه من قبل

املدي���ر التنفي���ذى للوكالة الدكت���ور فاحت بريول فى م�ؤمت���ر �إيجب�س  ، 2022ومن
جانبه �أكد بريول على تقدمي كافة �أوجه الدعم مل�رص فى تنظيم م�ؤمتر القمة

العاملية للمناخ  COP27والذى تنظمه م�رص نيابة عن �أفريقيا.

مبرحل���ة التح���ول الطاقى وتوف�ي�ر التمويل مل�رشوعات���ه  ،وذل���ك مب�شاركة عدد من
وم�ؤ�س�س���ات التمويل وفى مقدمتها م�ؤ�س�سة التموي���ل الدولية التابعة للبنك

الدول���ى  ،و�أك���د املال �أن ور�ش���ة العمل حظي���ت مبناق�شات بناءة وتب���ادل للخربات

واملمار�س���ات مبا يعود بالنفع عل���ى امل�شاركني  ،و�شهدت ور�شة العمل ا�ستعرا�ض
وزي���رى الطاق���ة ف���ى �أندوني�سي���ا والهند لتج���ارب متميزة لبلديهم���ا فى جماالت
خف����ض االنبعاث���ات والتح���ول الطاق���ى  ،حي���ث ا�ستعر����ض الوزي���ر الأندوني�س���ى

الإجراءات اخلا�صة ب�إنت���اج الهيدروجني و�شهادات الكربون لل�رشكات التى قامت

بخف����ض انبعاثاتها الكربونية  ،وتناول الوزير الهندى دور �رشكات القطاع اخلا�ص

فى جمال الطاقة املتجددة .

كما ا�ستعر�ض عدد من ر�ؤ�ساء البنوك العاملية خططهم لتخ�صي�ص ا�ستثمارات
مل�رشوع���ات الطاق���ة املتج���ددة و�إنت���اج الهيدروج�ي�ن  ،و�أك���د م�سئول���و م�ؤ�س�سة

التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى حر�صهم على امل�شاركة فى هذه الور�شة

كم���ا ناق����ش املهند����س طارق املال م���ع روبرت���و بوكا م�سئ���ول  ،ورئي����س ق�سم

ملا لها من دور هام فى م�ساعدة ودعم القطاع .

مل�ؤمت���ر قمة املن���اخ  ، COP27وعقد مائدة م�ستديرة وور����ش عمل بني اجلانبني

العم���ل دور الوكال���ة الدولية للطاقة خالل تلك الفرتة املهم���ة ل�صناعة و�أ�سواق
الطاق���ة والت���ى ت�شه���د مرحلة التح���ول الطاقى  ،م�ؤك���دا ً �أهمية ترتي���ب �أ�سواق

الطاق���ة وامل���واد باملنت���دى االقت�ص���ادى العامل���ى بدافو����س �سبل التع���اون مع
املنت���دى واال�ستفادة من اخلربات وتبادل الآراء فى �إعداد اجلل�سات التح�ضريية

فى ه���ذا ال�ش�أن من خ�ل�ال الفيديوكونفران����س  ،كما تناول اللق���اء مناق�شة
الأو�ض���اع بعد قمة  COP27مع م�سئولى وخرباء املنتدى االقت�صادى العاملى
و�إمكانية تنظيم ور�ش عمل وحلقات نقا�شية ت�شارك فيها اجلهات الدولية
املهتم���ة ب�صناعة الطاقة من امل�ستثمري���ن وال�رشكات وم�ؤ�س�سات التمويل
واملكات���ب اال�ست�شاري���ة املتخ�ص�ص���ة وامل�ؤ�س�س���ات املالية وتتن���اول كيفية

التعجي���ل بالتحول الطاق���ة وتخزين الطاق���ة وحتليل املخاط���ر فى �صناعة
الطاقة والفر�ص املتاحة و�أدوات اال�ستثمار .

ه���ذا وقد تن���اول املدير التنفيذى للوكالة الدولية للطاق���ة فاحت بريول خالل ور�شة

الطاق���ة التى �ست�شم���ل م�صادر طاقات متج���ددة لها الدور الأك�ب�ر فى منظومة
الطاقة عامليا ً .

تطوير تعاون ناجح مع بلغاريا فى قطاع الطاقة

التق���ى املهند�س طارق املال وزير الب�ت�رول والرثوة املعدنية فى دافو�س ال�سيد كرييل

بيتك���وف رئي����س وزراء بلغاريا حيث بحث���ا �إمكانيات وفر�ص التع���اون بني البلدين

ف���ى جماالت الطاقة فى �ضوء ال���دور االقليمى مل�رص كمركز لتج���ارة وتداول الغاز

وتط���رق اللقاء �إلى ا�ستعرا�ض دور م�رص احليوى كمركز �إقليمى لتجارة وتداول

الطبيعى  ،وكذلك بحث تداعيات الأزمة العاملية احلالية على �أ�سواق الطاقة.

املتو�س���ط  ،حيث �أظهرت املتغريات العاملية احلالية �أهمية هذه املنطقة فى

م�رص فى قطاع الطاقة فى ظل عالقات ال�صداقة التى جتمع البلدين .

الغ���از والب�ت�رول وم�ستج���دات التع���اون القائم حت���ت مظلة منت���دى غاز �رشق

امل�ساهمة فى توفري �إمدادات الغاز الطبيعى .

و�أك���د رئي�س الوزراء البلغ���ارى حر�ص بالده على تطوير عالق���ات تعاون ناجحة مع

ومن جانبه �أكد املال على متانة العالقات والروابط بني البلدين وهو ما يجعل م�رص
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حري�ص���ة عل���ى تو�سي���ع نط���اق

التع���اون م���ع بلغاري���ا لي�شم���ل
قط���اع الطاق���ة  ،مو�ضح���ا ً �أن
اللقاء �أبرز الرغبة امل�شرتكة من

اجلانب�ي�ن ال�ستك�ش���اف الفر�ص
ف���ى هذا املج���ال  ،الفت���ا ً �إلى �أنه
ا�ستعر�ض خالل اللقاء تطورات

منت���دى غ���از ��ش�رق املتو�س���ط

ك�آلي���ة تع���اون �إقليم���ى ناجحة

فى جمال الغاز الطبيعى.

شركات عالمية تؤكد على الفرص المتميزة لزيادة أنشطتها فى مصر

ا�ستقب���ل املهند����س ط���ارق املال
وزي���ر الب�ت�رول وال�ث�روة املعدني���ة
�أوليفيي���ه لو بو����ش رئي�س �رشكة

�شلمربج�ي�ر العاملي���ة حي���ث مت

بح���ث �أن�شط���ة ال�رشك���ة ف���ى
م��ص�ر وفى مقدمته���ا م�رشوعى

امل�س���ح ال�سيزم���ى مبنطقت���ى

البحر الأحمر وخليج ال�سوي�س
بالإ�ضاف���ة �إل���ى م�ساهمته���ا
الفعالة فى �إطالق م�رشوع بوابة

م�رص الإلكرتونية لال�ستك�شاف

ً
ف�ض�ل�ا ع���ن م�شاركته���ا فى برام���ج تدريب الك���وادر الب�رشي���ة بقطاع
والإنت���اج ،
البرتول وتوف�ي�ر �أحدث التكنولوجيات واحللول الرقمية لدعم ال�صناعة البرتولية

فى م�رص.
ً
ً
و�أك���د املال �أن �شلمربجري تعد �رشي���كا ا�سرتاتيجيا لقطاع الب�ت�رول و�ساهمت فى

حتقي���ق العديد من النجاح���ات م�ؤخرا ً فى ظل حر�ص كبري من ال�رشكة على توفري

املتو�س���ط يتي���ح فر�ص���ا ً متميزة

لل��ش�ركات العاملي���ة املهتم���ة
بالعمل فى تلك املنطقة.

كما التقى امل�ل�ا رئي�س جمموعة

برتونا�س املاليزية  ،تنجكو حممد

توفي���ق لبح���ث اال�ستثم���ارات

امل�شرتك���ة ب�ي�ن قط���اع الب�ت�رول

وال�رشك���ة املاليزي���ة والتى تعمل

فى م�رص منذ �أكرث من  20عاما ً من خالل �رشاكتها مع قطاع البرتول و�شل العاملية
ف���ى حق���ول الربل�س للغ���از مبنطقة غرب الدلت���ا العميق وم�صن���ع �إ�سالة وت�صدير

الغ���از الطبيعى فى �إدك���و بالإ�ضافة �إلى ا�ستثماراتها ف���ى جمال زيوت املحركات

عالي���ة اجل���ودة  ،ومت الت�أكي���د خالل اللقاء عل���ى الفر�ص احلالية لزي���ادة ا�ستثمارات
ال�رشك���ة املاليزي���ة فى م�رص خالل تل���ك الفرتة الت���ى ت�شهد ارتفاعا ً ف���ى الأ�سعار

العاملي���ة للب�ت�رول والغاز مما ي�شجع على زيادة اال�ستثم���ارات  ،كما مت الت�أكيد على
درا�سة البدء فى تنفيذ املرحلة العا�رشة من تنمية حقول غرب الدلتا العميق.

وزير البترول يلتقى أمين عام أوبك المنتهية واليته

التق���ى املهند�س طارق املال �أي�ض���ا ً مع ال�سيد حممد باركين���دو �أمني عام منظمة

�أح���دث التكنولوجي���ات ونقل خرباتها الكبرية فى هذا املج���ال �إلى قطاع البرتول
امل��ص�رى  ،م�ش�ي�را ً �إلى �أن بوابة م�رص لال�ستك�شاف والإنتاج تعد �أحد ثمار م�رشوع

ال���دول امل�ص���درة للبرتول « �أوبك « حي���ث �أعرب الوزير عن تقدي���ر م�رص جلهود �أمني

ب���ه م���ن تكنولوجي���ات متطورة �سهل���ت عملية ط���رح املزايدات وتوف�ي�ر البيانات

يولي���ه املقب���ل والتى �ساهم خاللها فى قيادة املنظم���ة للقيام بدورها فى �ضبط

تطوي���ر وحتدي���ث القطاع وتتما�ش���ى مع ر�ؤية التح���ول الرقمى بالقط���اع ملا متتاز
اجليولوجية املطلوبة من قبل ال�رشكات الأجنبية التخاذ قرارات اال�ستثمار  ،كما

�أك���د الوزي���ر �أن لل�رشكة م�ساهمات فاعلة فى جمال تدري���ب الكوادر ملا توفره من

برام���ج تدري���ب علمية وعملية للعامل�ي�ن بقطاع الب�ت�رول امل�شاركني فى برنامج
الإدارة الو�سطى مب�رشوع التطوير والتحديث.

و �أك���د لوبو����ش �أن م�رص تتمت���ع ب�أولوية فى حمفظة �أعم���ال ال�رشكة ملا تتمتع به

من فر�ص ا�ستثمارية جذابة فى جمال البرتول والغاز وفى �ضوء النجاحات التى مت
حتقيقها خالل ال�سنوات الأخرية  ،م�شريا ً �إلى �أن �شلمربجري تفخر مبا �ساهمت به
خالل ال�سنوات الأخرية بقطاع البرتول فى م�رص  ،وخا�صة �إتاحة التكنولوجيات

املتطورة وت�سعى لتو�سعة حمفظة �أعمالها فى م�رص خالل الفرتة املقبلة.

وا�ستقبل املال وفدا ً من �رشكة �شيفرون العاملية �ضم نواب رئي�س ال�رشكة لتنمية

الأعم���ال والتكرير والت�سويق واال�ستك�شاف  ،حي���ث مت ا�ستعرا�ض �أن�شطتها فى
جم���االت البحث واال�ستك�شاف عن الغ���از والبرتول فى م�رص حيث تقوم �شيفرون

بالعم���ل فى مناطق امتياز بالبحرين املتو�سط والأحم���ر  ،و�أكد املال على جاذبية

الفر�ص اال�ستثمارية فى م�رص  ،خا�صة و�أن التعاون الإقليمى فى منتدى غاز �رشق
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ع���ام �أوبك خ�ل�ال الفرتة التى ق�ضاها ف���ى قيادة املنظمة والت���ى تنتهى فى �شهر

ال�س���وق وحتقي���ق التوازن املن�ش���ود خا�صة بعد جائح���ة كورونا ،ومت خ�ل�ال اللقاء
بح���ث موقف �أ�س���واق الب�ت�رول العاملية وانعكا�س���ات العوام���ل ال�سيا�سية على

م�ستوي���ات الأ�سعار فى �ض���وء املتغ�ي�رات ال�سيا�سية التى مير به���ا العامل حاليا ً

و�سبل مواجهة ذلك.

المؤتمر اإلقليمى لحوار الطاقة المستقبلى للشرق األوسط باألردن

دور استراتيجى لمصر فى صناعة الطاقة بالمنطقة
ش��ارك املهندس طارق املال وزير البرتول والثروة املعدنية فى املؤتمر اإلقليمى لحوار الطاقة املس��تقبلى للش��رق األوسط والذى استضافته األردن
يوم��ى  9و  10يوني��ه  2022ف��ى منطق��ة البحر امليت تحت رعاي��ة وىل العهد األردنى األمري الحس�ين بن عبداهلل بمش��اركة أكثر من  700مس��ئول
إقليمى وأوروبى بدعوة مش�تركة من األردن وأملانيا بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون فى مجال الطاقة بني الش��رق األوس��ط وشمال أفريقيا وأوروبا ،
والتأسيس ملزيد من املبادرات فى مجال الطاقة املتجددة والبنية األساسية إلنتاج الهيدروجني االخضر.
و�أو�ض����ح املهند�س ط����ارق املال فى كلمت����ه �أمام اجلل�س����ة الوزارية للمنتدى
�أن م�شارك����ة م���ص�ر ف����ى ه����ذا التجم����ع الإقليمى ت�أت����ى انطالقا ً م����ن دورها

امل�ؤ�س�س���ات املالي���ة فى مرحلة التح���ول الطاقى  ،م�ؤك���دا ً �أن م�رص التى

العالق����ات والتن�سيق امل�شرتك م����ع الدول الفاعلة ف����ى االقت�صاد العاملى ،

لتعزي���ز اال�ستثم���ار ف���ى الطاقة اخل��ض�راء والهيدروج�ي�ن  ،و�سارعت �إلى

اال�سرتاتيج����ى فى �صناعة البرتول والغاز فى املنطقة  ،و�سعيها �إلى تعزيز
وامل�ساهمة فى تعزيز ال�سيا�سات الداعمة لت�شجيع اال�ستثمار فى قطاع
الطاقة فى مواجهة التحديات والأحداث املتالحقة عامليا ً .

و�أكد املال �أهمية تن�سيق اجلهود دوليا ً لتوفري اال�ستثمارات والتمويل من

تر�أ����س وت�ست�ضيف قمة املن���اخ  COP27هذا العام لديه���ا ر�ؤية وا�ضحة
التع���اون م���ع ��ش�ركات عاملية متتل���ك اخل�ب�رات والتكنولوجي���ات فى هذه

املجاالت .

المال يلتقى وزراء ألمانيا وبلجيكا وبلغاريا
عق����د املهند�س طارق املال �سل�سلة من اللق����اءات الثنائية على هام�ش امل�ؤمتر مع عدد
م����ن الوزراء الأوروبيني حيث التقى م����ع الدكتور روبرت هابك وزير ال�شئون االقت�صادية

والعمل املناخى فى �أملانيا ووزيرة الطاقة البلجيكية تن فان دير �سرتاتني ووزير الطاقة
البلغ����ارى الك�سندر نيكلوف ومدير الوكالة الدوليه للطاقة املتجددة فران�سي�سكو

الكمريا  ،حيث مت مناق�شة فر�ص التعاون فى جماالت الطاقة واال�ستفادة من التجارب
واحللول الأوروبي����ة خلف�ض االنبعاثات وتنمية �أن�شط����ة الهيدروجني والبنية التحتية

وفر�ص دفع التعاون فى جماالت الطاقة والبنية التحتية ،ومت ا�ستعرا�ض جممل جهود م�رص وخططها للتحول الطاقى وتنمية موارد الطاقة .

وق���ع املهند����س طارق املال مع نظريه الأردنى الدكت���ور �صالح اخلراب�شة مذكرة تفاهم لدعم التع���اون بني البلدين فى جمال

مذكرة

التدري���ب وتب���ادل اخلربات فى �أن�شطة الرثوات املعدنية وال�صناعات البرتوكيماوي���ة والبرتول والغاز  .وا�شتملت املذكرة على
ع���دة جماالت للتعاون ف���ى مقدمتها االطالع على جتارب البلدي���ن ونقل وتبادل اخلربات والتكنولوجي���ا والتعاون فى جمال

تفاهم بني

التدري���ب  ،وتب���ادل اخلربات فى جمال التحاليل املعملية للخام���ات املعدنية وخا�صة فى م�رشوعات الذهب  ،كما مت االتفاق

مصر واألردن

والغ���از وتنظي���م الربام���ج التدريبي���ة التخ�ص�صية فى البلدي���ن ال�شقيقني وا�ستغ�ل�ال كافة الطاقات وخ�ب�رات ال�رشكات

على �إر�سال خرباء �إلى الأردن لت�أهيل وتدريب الكوادر الفنية فى جماالت الرثوات املعدنية و�صناعة البرتوكيماويات والبرتول

امل�رصية للتو�سع فى �أن�شطة البرتول والغاز داخل الأردن .
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افتت���ح املهند����س ط���ارق امل�ل�ا وزي���ر الب�ت�رول وال�ث�روة

البرتولي���ة م���ن تطوي���ر خدم���ة جديدة مبحط���ات الوق���ود متك���ن املواطن من

اجلي���زة فى  25يونيه  2022حمطة الوقود املتكاملة

البنك���ى اخلا�ص به (خا�ص ب�أى من ال�شبكات العاملة فى م�رص فيزا  ،ميزة ،

املعدني���ة يرافق���ه الل���واء �أحم���د را�ش���د حماف���ظ

التعاون للبرتول -كارجا�س بالدقى بعد تطويرها .

ال�سحب النقدى للأموال اخلا�صة به من حمطة الوقود با�ستخدام الكارت
ما�س�ت�ر كارد ) ،لت�ضيف هذه اخلدمة قناة جديدة للح�صول على النقد من

وعق���ب االفتت���اح �أعلن املهند����س طارق املال �إطالق ع���دد من اخلدمات

حمط���ات الوقود بجان���ب القنوات احلالي���ة  ،وبتعميمها فى كافة حمطات

الطبيع���ى ف���ى �إط���ار الربنام���ج املتكام���ل للتح���ول الرقم���ى ال���ذى تنفذه

و�أجهزة ... ،ATMالخ) ،كما متكن هذه اخلدمة ال�سادة �أهالينا من �أ�صحاب

الرقمي���ة اجلديدة مبحطات اخلدمة والتموين باملنتج���ات البرتولية والغاز

ال���وزارة  ،و�أن �أول���ى تلك اخلدمات توف�ي�ر منظومة متكامل���ة لإدارة ومتابعة

اجلمهورية �ستقلل من ال�ضغط على القنوات احلالية (مثل فروع البنوك ،

املعا�ش���ات من �رصف م�ستحقاتهم من �أقرب حمطة وقود لهم دون اللجوء

تزويد �أ�س���اطيل �س���يارات اجلهات املتعاقدة بالوقود با�س���تخدام التقنيات
االلكرتوني���ة ب���دال ً من الكوبون���ات الورقية ،مما ي�ضمن املزيد م���ن ت�أمني نقل

كم���ا لف���ت املال �إل���ى تواف���ر خدمة الدف���ع الإلكرتون���ى فى حمط���ات الوقود

الت�سوي���ق واجلهات املالكة لتل���ك ال�سيارات  ،بداية م���ن حتديد نوع الوقود

باملحط���ة من خالل الكارت البنكى اخلا�ص به  ،مما ي�سهم فى ن�رش خدمات

وت���داول املنتج���ات البرتولي���ة ويحف���ظ حق���وق جهت���ى التعاق���د ��ش�ركات
امل�ستخ���دم باملركبات والتحكم ف���ى الأر�صدة من حيث القيمة والكميات
املطلوب���ة  ،وتوف�ي�ر تقارير متابعة دورية ت�ساع���د �صاحب القرار فى اجلهات

املتعاق���دة وذلك بالإ�ضافة �إلى توفري خدم���ات الدعم الفنى الهاتفى لذلك
بوا�سط���ة �رشك���ة �إى فاينان����س بالتع���اون م���ع ��ش�ركات ت�سوي���ق املنتجات
البرتولية.

و�أ�ض���اف الوزي���ر �أن���ه ا�ستم���رارا ً لتوف�ي�ر حزم���ة حل���ول وخدم���ات متكاملة
للمواطن�ي�ن با�ستغالل انت�شار حمطات التموي���ن تطبيقا ً للتحول الرقمى
يت���م تق���دمي خدم���ة ال�سح���ب النق���دى م���ن املحط���ات  ،Cash outحي���ث

ا�ستطاع���ت �رشك���ة �إى فاينان����س بالتن�سي���ق والتع���اون م���ع وزارة الب�ت�رول

واجلهات التابعة لها من الهيئة العامة للبرتول و�رشكات ت�سويق املنتجات
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�إلى التزاحم فى �أوقات �رصف تلك امل�ستحقات.

بحي���ث ميكن للمواطن دفع قيم���ة املنتجات/اخلدمات التى يح�صل عليها
الدفع الإلكرتونى وتي�س�ي�ر ون�رش التعامل مع البطاقات البنكية كجزء من
عملية التحول الرقمى فى م�رص.

وق���د �أعل���ن الوزي���ر �أن���ه مت �إط�ل�اق خدم���ة  Cash Outوخدم���ة املدفوع���ات

الإلكرتوني���ة وتفعيله���ا فى م���ا يزيد عل���ى  400حمطة وقود عل���ى م�ستوى

اجلمهورية  ،وجارى ا�ستثمار جناح تطبيق ذلك فى تعميم هذه اخلدمة على
باق���ى حمطات الوقود باجلمهورية  ،حيث يتم حاليا ً العمل على تعميمها
فى كافة املحطات خالل الفرتة القادمة .

و�أثنى حماف���ظ اجليزة على هذا التحول الرقمى فى تقدمي خدمات حمطات
التموي���ن بالوق���ود والغ���از الطبيع���ى  ،م�شريا ً �إل���ى �أن ما مت الإع�ل�ان عنه من

خدمات اليوم �سيوفر الكثري من الوقت واجلهد للمواطنني ومن ثم يق�ضى

عل���ى التزاح���م وال���ذى يحت���اج خدم���ات كث�ي�رة لت�أمين���ه فى �أوق���ات �رصف

وح���ول �إ�ضافة ن�ش���اط متوين الغاز �إل���ى املحطة � ،أ�ش���ار املهند�س ح�سانني

كوق���ود �ضمن املحطة يعطى دعم���ا ً كذلك خلطة الدولة ف���ى انت�شار هذه

وتعم���ل على خدم���ة حوالى � 750سي���ارة يومياً ،ويتم خدم���ة هذه املحطة

امل�ستحق���ات  ،كما �أنه مواكب���ة للغة الع�رص واحلداث���ة التى تعمل عليها
الدول���ة امل�رصية حالياً ،و�أ�ضاف �أن �إ�ضاف���ة خدمة التموين بالغاز الطبيعى
اخلدمة احل�ضارية .

ولف���ت املهند����س �أمي���ن جني���ب رئي�س �رشك���ة التع���اون �إلى �أن حمط���ة الدقى

حمم���د رئي�س �رشك���ة كارجا�س �إل���ى �أن املحطة بها م���وزع �شحن ونقطتى
متوي���ن ب�سع���ة  350مرتا ً مكعبا ً ف���ى ال�ساعة عند �ضغ���ط ت�شغيل  220بار
م���ن خالل الربط عل���ى جممع ال�ضواغط مبحطة �رشك���ة كارجا�س املجاورة

ب�ش���ارع م�صدق والتى مت افتتاحها فى ع���ام  1996والتى تعد ثانى حمطات

�إح���دى املحطات العريق���ة فى جمال تقدمي اخلدم���ات للمواطنني  ،مو�ضحا ً

ال�رشك���ة بع���د حمطة �أملاظة ف���ى م�رص و�أفريقي���ا وال��ش�رق الأو�سط وتخدم
حوالى � 2000سيارة يومياً.

جارى الإعداد لت�شغيل  65حمطة �أخرى مت جتهيزها و�أنه جارى العمل على

طلمب���ات متوي���ن به���ا  28م�سد����س وكذلك مت �إ�ضاف���ة طلمبة غ���از طبيعى

�أن املحط���ة بع���د تطويره���ا تقدم خدم���ات الوق���ود املتكامل���ة لتن�ضم �إلى
حمط���ات ال�رشك���ة التى تقدم تلك اخلدم���ة حاليا ً والبالغ عدده���ا  155و�أنه

وحمط���ة الوق���ود املتكامل���ة بالدق���ى تبلغ م�ساحته���ا  1800م�ت�ر وت�ضم 7

تطوير  70حمطة �أخ���رى للو�صول بعدد حمطات الوقود املتكاملة �إلى 290

ل�رشكة كارجا�س مب�سد�سى متوين.

حمط���ة  ،و�أ�ض���اف �أن للتعاون  90حمطة مبحافظ���ة اجليزة منها  14حمطة

تقدم خدمات الوقود املتكاملة منتجات برتولية وغاز طبيعى.

ه���ذا وق���د افتت���ح املهند�س ط���ارق املال والل���واء �أمري

�سي���د �أحمد م�ست�شار الرئي����س للتخطيط العمرانى

واللواء جمدى �أنور رئي�س ال�رشكة الوطنية لإن�شاء وتنمية

و�إدارة الطرق ،فى  29مايو  ،2022حمطة الوقود اجلديدة ب�شارع

الت�سع�ي�ن بالتجمع اخلام�س خلدم���ة املواطنني فى ظل ما �شهدته

املنطقة من تطوير ملحاور الطرق بها ،وح�رض االفتتاح عدد من قيادات
قطاع البرتول .

و�أجرى الوزي���ر واملحافظ جولة باملحطة وحمط���ة كارجا�س املجاورة ومركز
حتويل ال�سيارات باملحطة.

باملحط���ات وتوزيع���ه ومتابعة ذلك �آليا ً من خ�ل�ال غرفة التحكم فى ظل
تطبي���ق التحول الرقم���ى  ،م�شريا ً �إلى �أن هن���اك � 12رشكة تعمل بكفاءة

عالية فى ت�سويق املنتجات البرتولية وتقدم خدمات متميزة تهم قائدى
املركب���ات و�أن �رشك���ة �ش���ل �أوت �إحدى �أه���م �رشكات املنظوم���ة من خالل
تقدميها خدمات متميزة عرب  ٨٠حمطة حاليا ً تابعة لها.

و�أ�ض���اف امل�ل�ا �أن وزارة الب�ت�رول وال�ث�روة املعدني���ة بالتع���اون م���ع ��ش�ركات
الت�سويق التابعة للدول���ة والتابعة للقطاع اخلا�ص تعمل وفق منظومة

و�أك���د الوزير عل���ى �أن املحطة اجلديدة التى ان�ضم���ت للخدمة هى �إحدى

متكاملة على ن��ش�ر حمطات التموين بالوقود والغاز الطبيعى جغرافيا ً

مب��ص�ر يت���م العمل عل���ى تطويره���ا �ضمن منظوم���ة متكامل���ة لت�صبح
عالم���ات مميزة عل���ى الطرق ودليال ً �إر�شاديا ً يخ���دم حركة املواطنني ويقدم

و�أو�ض���ح الل���واء جم���دى �أن���ور �أن املحط���ة الت���ى مت افتتاحها ت�أت���ى �ضمن

املحط���ات الت���ى تقام عل���ى النموذج اجلدي���د ملحطات التموي���ن بالوقود
واخلدم���ة التى يت���م تعميمها فى م�رص ،م�ش�ي�را ً �إلى �أن حمط���ات الوقود

له���م خدم���ات متكاملة ،واملحط���ة مرتبطة بنظ���ام  ، ATGحيث تظهر

جميع �أر�صدتها بغرفة التحكم واملراقبة بوزارة البرتول والرثوة املعدنية.
و�أكد الوزير على تكامل وكفاءة عمل منظومة تداول املنتجات البرتولية
خ�ل�ال ال�سنوات ال�سبع الأخرية ،بداية م���ن ت�أمني الإمدادات وتوفري املنتج

مع مراعاة �أن تكون خطتها مواكبة خلطط التنمية ورفع كفاءة �شبكة
الطرق مب�رص التى ت�شهد منوا ً كبريا ً حالياً.

�سل�سلة حمط���ات متنوعة يتم �إقامتها خلدمة احلركة على الطرق التى

يت���م تنميتها وتطويرها واملحطة اجلدي���دة ميكنها تقدمي خدمة التموين
ببنزي���ن 92و � 95إل���ى � 12سيارة من خالل  12م�سد�سا ً بها ،كما يتوافر بها
خدمات متنوع���ة متوينية و�صيانة وترفيهية لقائدى ال�سيارات من خالل
عدد من مقدمى اخلدمات املتميزين.
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ا�ستقب���ل املهند�س ط���ارق املال وزير البرتول والرثوة املعدنية ف���ى  26يونيه  2022ال�سيد على بن
�سب���ت �أمني عام منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول « �أوابك» وذلك بح�ضور اجليولوجى
�أ��ش�رف ف���رج وكي���ل �أول وزارة الب�ت�رول للإتفاقي���ات واال�ستك�ش���اف وع�ض���و املكت���ب التنفيذى

للمنظم���ة ع���ن جمهوري���ة م�رص العربي���ة ،وتناول���ت املباحثات �أهمي���ة دور املنظم���ة فى دعم

وتنمية عالقات التعاون والتن�سيق امل�شرتك بني الدول العربية فى جمال �صناعة البرتول والغاز و�إثراء ال�صناعة البرتولية العربية بالدرا�سات الفنية

املهم���ة الت���ى ت�ساعد على تطويرها ومواكبتها للم�ستجدات ،و�أكد املال خالل املباحثات على ا�ستم���رار الدور امل�رصى الفاعل داخل املنظمة ك�أحد
الأع�ض���اء امل�ؤ�س�س�ي�ن لدعم املنظمة فى ت�أدية ر�سالتها على الوجه الأكمل لت�شجيع وحتفي���ز التعاون البرتولى املتبادل بني الدول العربية لتحقيق

املنفعة املتبادلة وتبادل اخلربات عالوة على دعم ال�رشكات والكيانات العربية امل�شرتكة داخل املنظمة لتحقيق �أهدافها .

ا�ستقب���ل املهند����س طارق املال فى  19يوني���ه  2022من�صور �آل حامد الرئي����س التنفيذى ل�رشكة مبادلة

للبرتول الإماراتية لبحث تعزيز التعاون وفر�ص زيادة اال�ستثمارات لل�رشكة الإماراتية فى م�رص.

و�أك���د املال ف���ى بداية اللقاء �أن م�رص والإم���ارات تربطهما عالقات متميزة فى خمتل���ف املجاالت ،م�شريا ً
�إل���ى �أن جماالت الطاقة والبرتول والغاز �أكرب داعم للتعاون امل�رصى الإماراتى على ال�صعيد االقت�صادى .

و�أو�ضح ا�ستعداد قطاع البرتول لتعميق ال�رشاكة مع ال�رشكة الإماراتية التى تتطلع ل�ضخ ا�ستثمارات
جديدة فى عدد من املجاالت وتنويع ا�ستثماراتها فى قطاع البرتول وخا�صة فى جمال الغاز الطبيعى.
وم���ن جانب���ه �أكد رئي�س �رشك���ة مبادلة للب�ت�رول �أن م�رص دولة واع���دة وزاخرة بالفر����ص اال�ستثمارية فى

قطاعات الطاقة والبرتول والغاز ،و�أن دولة الإمارات داعمة لال�ستثمار فى م�رص فى هذا القطاع .

ا�ستقب���ل وزير البرتول وال�ث�روة املعدنية �سيدريك كرميرز نائب رئي�س �رشك���ة �شل العاملية اجلديد
ا�ستقب���ل املهند����س ط���ارق املال ف���ى  19يوني���ه  2022ال�سفري

لأن�شط���ة الغ���از الطبيع���ى امل�س���ال وال���ذى تول���ى مه���ام عمل���ه م�ؤخ���را ً حيث مت بح���ث موقف

�أعم���ال ال�رشكة فى مناطق امتيازه���ا فى البحرين الأحمر واملتو�سط ف���ى م�رص وخطط العمل

الرومان���ى بالقاهرة ميهاى �ستيفان �ستوب���ارو والوفد املرافق

وامل�ستهدفات خالل الفرتة املقبلة فى ظل رغبة �شل القوية فى تكثيف �أعمالها فى م�رص .

الروماني���ة بالقاه���رة و�سبيا�ستي���ان كالوج���ار مدي���ر �رشك���ة

البرتول العاملية على تكثيف عملياتها فى جماالت البحث واال�ستك�شاف وخا�صة بهدف �إنتاج

له والذى �ضم جورج بيرتو�سان امل�ست�شار التجارى لل�سفارة

 CIS gasالروماني���ة واملهند����س �أحم���د حم���دان رئي�س �رشكة

 Total gazوماريو����س نوركان���و مديره���ا العام .وخ�ل�ال اللقاء

وخ�ل�ال اللقاء �أكد امل�ل�ا �أن م�ستويات الأ�سعار العاملية احلالية للب�ت�رول والغاز �شجعت �رشكات
الغاز الطبيعى والذى �أ�صبح الوقود الأ�سا�سى والأكرث طلبا ً على م�ستوى العامل خالل املرحلة
االنتقالي���ة نحو التو�سع فى ا�ستخ���دام الطاقات اجلديدة واملتجددة  ،م�شريا ً �إلى �أن م�رص متتلك

مت بح���ث عدد م���ن مو�ضوعات التعاون امل�ش�ت�رك فيما يخ�ص

بني���ة حتتي���ة قوية ومتنوع���ة فى جمال البرتول والغ���از و�أن هناك خططا ً بالتع���اون مع ال�رشكات

م���ن التع���اون وبن���اء ال��ش�راكات الت���ى تدعم ال�س���وق امل�رصى

ف���ى عملي���ات احلفر وحتقي���ق االكت�شاف���ات لزيادة الإنت���اج وتوفري كمي���ات �أكرب للت�صدي���ر ،و�أكد

�صناعة البرتول والغاز  ،و�أكد املال على �أن م�رص ترحب باملزيد
والأفريقى و�أهدافهما ،وهن أ� اجلانب الرومانى على فوز حتالف

��ش�ركات  Total gaz- CIS gasبالتع���اون م���ع �رشك���ة Onspec

 & Engineeringب�إن�ش���اء  13حمط���ة تخفي����ض �ضغط الغاز
�ضم���ن امل�رشوع القوم���ى حـــياة كرمية وذل���ك بالإ�ضافة �إلـــى

حتديث وحت�سني كفاءة  9حمطات �أخرى �ضمن نف�س امل�رشوع.

العاملي���ة العاملة فى م�رص لربط �إنتاجية احلق���ول اجلديدة بالت�سهيالت القائمة بالفعل للبدء
الوزي���ر �أن م�صانع الإ�سال���ة امل�رصية ال تزال لديها طاقات فائ�ضة ميكن ا�ستغاللها لزيادة ن�شاط

الت�صدير فى ظل حتول م�رص ملركز �إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبرتول.

وم���ن جانبه �أك���د �سيدريك اعتزام �شل عل���ى تكثيف عملياتها فى م�رص خ�ل�ال الفرتة املقبلة

وذل���ك بع���د انتهاء عمليات البح���ث ال�سيزمى مبناطق عمله���ا والتى �أظه���رت �إمكانات واعدة
بالعديد من مناطق االمتياز  ،م�شريا ً �إلى �أن �شل تعد حاليا ً خطة عمل تت�ضمن عمليات حفر

و�أكد ميهاى �أن ال�رشكات الرومانية العاملة مع قطاع البرتول

ع���دة �آب���ار ا�ستك�شافية على مراح���ل وفقا ً لنتائج البح���ث ال�سيزمى  ،و�أ�شاد بال���دور املتنامى

مه���م لروماني���ا والتطوي���ر امل�ستم���ر للعالق���ات الثنائية لدى

ب�ي�ن كافة الأع�ضاء وامل�شاركني فى منطقة ��ش�رق املتو�سط  ،م�ؤكدا ً على رغبة �رشكة �شل فى

حتظ���ى بدعم م�ستمر وهو ما يع���د ترجمة لكون م�رص �رشيك

اجلانب�ي�ن ورغبتهما احلقيقي���ة فى دعم التع���اون واال�ستفادة
من تبادل اخلربات ونقل التكنولوجيا.
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ال���ذى يلعبه منت���دى غاز �رشق املتو�سط فى توف�ي�ر بيئة عمل مميزة تت�س���م بالتعاون والتكامل

امل�شارك���ة فى املبادرات التى يعدها قط���اع البرتول خلف�ض االنبعاثات وامل�شاركة بقوة فى قمة
املناخ القادمة.

بح���ث وزير البرتول وال�ث�روة املعدنية فى  19مايو  2022مع وف���د من �رشكة بيكرهيوز

الأمريكي���ة � ،ض���م املهند�س متري نا�رص مدي���ر عام �رشكة بيكرهي���وز الأمريكية مب�رص
وال�س���ودان وال�سي���د م���ات ارم�س�ت�روجن نائ���ب رئي����س ال�رشك���ة للعالق���ات احلكومية
الدولي���ة  ،جماالت التع���اون القائم بني قطاع البرتول وال�رشكة الأمريكية فى �إقامة

م�رشوعات خلف�ض االنبعاثات الكربونية وحت�سني كفاءة ا�ستخدام الطاقة ب�صناعة
البرتول والغاز فى �إطار �سيا�سة قطاع البرتول لتحقيق اال�ستدامة  .ومت خالل اللقاء

متابع���ة تنفيذ خط���وات اتفاقيتى التعاون اللتني مت توقيعهم���ا بني اجلانبني خالل

م�ؤمت���ر ومعر�ض م�رص الدول���ى للبرتول (ايجب�س  ) 2022للتع���اون فى جمال ا�سرتجاع
غازات ال�شعلة وخف�ض االنبعاثات الكربونية فى مواقع البرتول والغاز.

عن الأزمة الرو�سية الأوكرانية  ،حيث �أكد على �أهمية الإجراءات الإ�صالحية التى

اتخذتها الدولة امل�رصية والتى بدت نتائجها جلية فى التعامل مع الأزمة.

و�أ�ض���اف امل�ل�ا �أن حال���ة ع���دم اليق�ي�ن ب�ش����أن م�ستقب���ل احل���رب انعك�س���ت على

الأ�س���واق ،حيث ارتفعت �أ�سعار العق���ود امل�ستقبلية ب�شكل �أعلى من �سعر خام
برن���ت الفورى كما انخف�ضت ن�سبة تقلبات الأ�سع���ار فى العقود الآجلة مع بدء

ا�ستعر����ض املهند����س ط���ارق املال ف���ى  30ماي���و � 2022أمام جلن���ة الطاق���ة والبيئة

الإعالن عن الإطالق من املخزونات اال�سرتاتيجية ،و�أنه جارى اال�ستمرار فى مراقبة

وحممد اجلبالوى �إجراءات قطاع البرتول فى مواجهة التحديات العاملية الناجمة

ت�أمني جزء من االحتياجات البرتولية عن طريق العقود طويلة الأجل .

بالربملان برئا�سة املهند�س ح�سام عو�ض الله وح�ضور وكيلى اللجنة ر�شا رم�ضان

الأ�س���واق العاملي���ة عن كثب لال�ستفادة من الفر����ص املتاحة و�أنه يتم العمل على

تر�أ����س املهند�س طارق املال اجتم���اع اللجنة العليا للمناطق اجلغرافية البرتولي���ة بح�ضور عدد من قيادات
قط���اع الب�ت�رول ور�ؤ�ساء ال��ش�ركات البرتولية وذلك فى  12يوني���ه  ، 2022حيث �أعلن املال الب���دء فى �إجراءات

وخط���وات �إقام���ة املنطق���ة البرتولي���ة فى منطق���ة التب�ي�ن « املنطقة احلديث���ة» على م�ساح���ة  1000فدان

واملخطط لها �أن ت�ضم عددا ً من امل�رشوعات فى مقدمتها التو�سعات اجلديدة بالبنية الأ�سا�سية لل�شبكة
القومي���ة لنق���ل وتدفيع املنتج���ات البرتولية تخدم حركة نق���ل اخلام واملنتجات البرتولي���ة من و�إلى �صعيد

م��ص�ر ل�رشك���ة �أنابيب البرتول ع�ل�اوة على �أن�شطة ل��ش�ركات برتوجت وبرتوجا�س وغاز م��ص�ر واحلديثة للغاز
والتع���اون للب�ت�رول  .و�ألقى ال�ضوء عل���ى م�رشوع حمطة تخزي���ن وتدفيع البرتول اخل���ام واملنتجات البرتولية

ل�رشك���ة �أنابيب البرتول بتكلفة تقديري���ة 8ر 1مليار جنيه وتهدف للقيام بن�ش���اط التخزين بامل�ستودعات
وكذل���ك تدفي���ع اخلام القادم من منطقة ال�سخن���ة بوا�سطة خطوط �أنابيب ال�شبك���ة �إلى م�صفاة تكرير

البرتول ب�أ�سيوط وتدفيع فائ�ض املازوت من �أ�سيوط �إلى منطقة ال�سخنة .

�أعلن���ت الهيئة امل�رصي���ة العامة لل�ث�روة املعدنية نتيجة
املزاي���دة العاملية للبحث عن الذه���ب واملعادن بال�صحراء

ال�رشقية لعام  2020فى جولتها الثانية  ،حيث مت ا�سناد
 8مناطق �إلى � 4رشكات �إجنليزية وكندية وم�رصية (�رشكة

�أخ جولد ليمتد الإجنليزية بـ  2قطاع و�رشكة لوت�س جولد
الكندية بـ  3قطاع و�رشكة �إنك ري�سور�سيز بقطاع واحد

و�رشكة مارين لوجي�ستك الإجنليزية بـ  2قطاع ) .
ومتثل نتيجة اجلولة الثاني���ة من املزايدة جناحا ً فى جذب
تفق���د املهند����س طارق املال فى  25يوني���ه  2022الأعمال اجلارية لتطوير ورفع كف���اءة مبنى املعامل املركزية

لهيئ���ة الرثوة املعدنية مبنطقة الدقى �ضمن خطة تطوير معامل الهيئة ومراكز التعدين املنت�رشة مبناطق
ا�ستغالل الرثوات التعدينية ،حيث يتم تطويرها على مرحلتني.

ا�ستثم���ارات جدي���دة بالرغ���م م���ن التحدي���ات العاملي���ة

املتالحق���ة املتمثل���ة ف���ى جائح���ة كورون���ا ث���م الأزم���ة

الرو�سي���ة الأوكرانية مبا لهما م���ن تداعيات �سلبية على
االقت�ص���اد العامل���ى و�ض���خ اال�ستثم���ارات  ،وامت���دادا ً مل���ا

ووج���ه املال ب�رسعة ربط املعامل ومراكز التعدين مبنظومة رقمي���ة مما ي�سهل عملية �إتاحة البيانات وي�ساعد

حتق���ق فى اجلولة الأول���ى باملزايدة الت���ى مت خاللها ا�سناد

تو�ضيح���ى ح���ول �أعمال التطوير مبعام���ل الدقى وعر�ض ما كانت عليه املعامل الت���ى منذ �أن�شئت عام ،1956

وعاملي���ة  ،وي�أت���ى ذل���ك ف���ى اطار نظ���ام الط���رح امل�ستمر

عل���ى �رسعة اتخاذ القرار وتقدمي خدم���ات وبيانات وا�ضحة لدعم اال�ستثمار التعدينى  ،وا�ستمع الوزير ل�رشح
كم���ا ت�ضم���ن العر�ض الإ�ش���ارة �إلى حتديث مرك���ز تعدين �أبوزنيمة ف���ى �سيناء ك�أحد مناذج تطوي���ر تلك املراكز
و�أن���ه جارى �إ�سناد الأعــمال املطــلوبة من جتـــهيزات وبنية �أ�سا�سية و�شبكة كمبيوتر والربط باملقر الرئي�سى

بالهيئ���ة  ،حي���ث مت االنتهاء من تنفيذ �إن�شاءاته لتنمية جنوب �سيناء وخلدمة �رشكات التعدين وامل�ستثمرين

فى هذا املجال وتوفري اال�ست�شارات اجليولوجية وامل�شاركة فى تنمية الأن�شطة التعدينية باملنطقة .

 82منطق���ة بال�صحراء ال�رشقية �إل���ى � 11رشكة م�رصية

ملزاي���دات البحث عن الذه���ب فى مناطق واع���دة واجلارى
اال�ستم���رار فى تطبيقه وفق���ا ً ملكت�سبات برنامج تطوير
وحتديث قطاع التعدين امل�رصى .
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افتتح املهن��دس طارق املال وزير البرتول والثروة املعدني��ة فى الرابع من يوليو
 2022عرب التقنيات الحديثة منتدى «مصر للتعدين  « 2022بحضور عدد من
قيادات قطاع الثروة املعدنية ورؤساء عدد من شركات التعدين واملستثمرين
الدوليني واملحليني والخرباء واملهتمني بقطاع التعدين املصرى .
ويع���د منتدى م�رص للتعدي���ن حدثًا رائدًا فى جم���ال التعدين مب�شاركة جمع

وخ�ل�ال الكلمه االفتتاحي���ة للمنتدى � ،أكد املهند�س ط���ارق املال �أن الإ�صالح
والتطوي���ر الذى ي�ش���هده قط���اع التعدين فى م�رص يثمر فر�ص���ا ً ا�س���تثمارية

مميز من �رشكات التعدين املحلية والدولية وامل�ستثمرين الذين يتطلعون �إلى

تل���ك الفر�ص واال�س���تثمار فى ه���ذا القطاع الواعد فى ظ���ل التوجه لتحويل

و�سل���ط املنتدى ال�ضوء على ما �أحدثته م�رص من تطورات و�إ�صالحات فاعلة

واعدة  ،موجها ً الدعوة مل�س���تثمرى �ص���ناعة التعدين عامليا ً وحمليا ً القتنا�ص

القيام ب�أعمال جتارية فى م�رص و�شمال �أفريقيا وخرباء �صناعة التعدين .

م��ص�ر لوجهة تعدينية على م�س���توى عاملى  ،با�س���تغالل م���ا يتوافر لها من
مقومات تناف�سي���ة مو�ضحا ً �أنها متتلك طبيع���ة جيولوجية متميزة وتوافر

التعدي���ن و تنمي���ة ال��ش�راكات باعتباره���ا م���ن العوام���ل الرئي�سي���ة لإط�ل�اق

املتمي���زة  ،والبنية الأ�سا�سية من �شبكات الطرق والنقل واملطارات واملوانىء
املطل���ة على اثنني من �أهم طرق التجارة البحري���ة عامليا ً  ،م�شريا ً �إلى جهود

وامل�ستثمرين و�أ�صحاب امل�رشوعات احلكومية من �أفريقيا و�شمال �أفريقيا.

ً
ف�ض�ل�ا عن م�ص���ادر الطاقة والك���وادر التعدينية
�أن���واع عديدة م���ن املعادن ،

الوزارة لتطوير وحتديث قطاع التعدين امل�رصى فى �ضوء برنامج طموح و�أهم
الفر�ص والثمار التى حتققت جراء تلك اجلهود .

ف���ى مناخ اال�ستثم���ار التعدينى لديها جلذب اال�ستثم���ار الأجنبى فى قطاع

القيمة وحتقيق املنفعة فى قطاع التعدين ،مما يجعله احلدث الأكرث �أهمية
للأط���راف املعنية �إقليمي���ا ً مبا فى ذلك �رشكات التعدي���ن الكربى واملتو�سطة

مصر وجهة لالستثمار التعدينى

ودعا امل�ل�ا ال�رشكات العاملية للم�شاركة فى اال�ستثمار مبناطق امتياز �رشكة

وخ�ل�ال فاعليات افتتاح املنت���دى  ،عقدت جل�سة حتت عن���وان «م�رص وجهة

كك�ش���ف متميز ي�ؤكد وجود احتياطيات من الذهب فى هذه املناطق  ،عالوة

العاملية للذهب ومايك �سيلفر رئي�س �رشكة لوت�س جولد الكندية  ،وجيم�س

�شالت�ي�ن للبحث ع���ن الذهب واملعادن بع���د حتقيقها ك�ش���ف �إيقات للذهب
على الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة مبنطقة املثلث الذهبى.
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لال�ستثم���ار التعدين���ى» بح�ض���ور مارت���ن هورج���ان رئي����س �رشك���ة �سنتامني
فريج�س���ون نائب رئي�س �رشكة باريك جول���د الكندية ومايك �سينامولد نائب

الرئي����س التنفي���ذى ل�رشكة ب���ى تو جولد

الكندي���ة  ،حيث �أكدوا على التطور الذى

ت�شهده �صناع���ة التعدين فى م�رص  ،و�أن
الإ�صالحات والإجراءات املتخذة �شجعت
العدي���د م���ن ال��ش�ركات على اتخ���اذ قرار

اال�ستثم���ار ف���ى م��ص�ر وامل�شارك���ة ف���ى

املزايدات للبحث عن الذهب واملعادن.

و�أو�ضحت اجلل�س���ة ر�ؤية امل�ستثمرين من

ه���ذه ال��ش�ركات من وراء قراره���م باال�ستثمار فى م�رص م�شريي���ن �إلى ما مت من

نحو �رسعة اكت�شاف املوارد.

متلكها م�رص من ثروات تعدينية هائلة وتوافر الأيدى العاملة والتدريب الالزم

ا�ستثم���ارات طويل���ة الأجل  ،وكذل���ك ف�إن معظم مناط���ق العمل التعدينى
�صاحل���ة للعم���ل مبا�رشة ب�ل�ا معوقات  ،وذل���ك ف�ضال ً عن عوام���ل من �أهمها

تهيئة لأ�سباب االنطالق بداية من تعديل الت�رشيعات الالزمة وتطبيق النظم
ال�سائدة عامليا ً فى االتفاقيات التعدينية و�إحداث التكامل بني املميزات التى

له���ا وحر�ص الوزارة على تذلي���ل �أى عقبات قد تطر�أ �أم���ام امل�ستثمرين لفتح
قن���وات �أك�ث�ر للتوا�صل م���ع امل�سئولني مما ي�شج���ع امل�ستثمري���ن على �رسعة
تنفي���ذ الأعم���ال لتحقي���ق االكت�شاف���ات و�إنتاج املع���ادن والذه���ب  ،م�ؤكدين

�أهمي���ة الإ�صالح���ات االقت�صادية الت���ى قامت بها م�رص فى دع���م اال�ستثمار

كم���ا �أك���دوا �أن تعظيم البني���ة الأ�سا�سي���ة خلدمة اال�ستثمار ف���ى م�رص �أمر
م�شج���ع متام���ا ً  ،كم���ا ي�شج���ع اال�ستق���رار ال�سيا�س���ى والأمن���ى عل���ى فتح

املوق���ع املتمي���ز مل��ص�ر وفتحها ب���اب ال�رشاكة م���ع القطاع اخلا����ص واعتماد

التح���ول الرقم���ى ف���ى قط���اع التعدين وحر����ص ال���وزارة على ات�س���اق �أعمال
التعدين بيئيا ً .

مذكرات تفاهم واتفاقيات
تعاون فى مجال التعدين
مع غرفة التجارة الأمريكية

ومع �إينى الإيطالية

ومع �رشكة MSALAB

عل���ى هام����ش فعالي���ات منتدى م��ص�ر للتعدي���ن  ،وبح�ض���ور املهند�س عالء

مذك���رة التفاه���م الثاني���ة ب�ي�ن الهيئ���ة امل�رصية العام���ة لل�ث�روة املعدنية

تع���اون للهيئ���ة امل�رصية العام���ة للرثوة املعدني���ة مع م�ؤ�س�س���ات و�رشكات

وته���دف �إلى التع���اون بني الطرف�ي�ن فى حتدي���د واكت�شاف الفر����ص املحتملة

خ�ش���ب نائب الوزير لل�ث�روة املعدنية مت توقيع  3مذك���رات تفاهم واتفاقيات
عاملي���ة للم�ساهمة ف���ى تطوير الك���وادر الب�رشية ودعم البني���ة الأ�سا�سية
ملواق���ع التعدي���ن والتع���اون املتبادل مع كربي���ات ال��ش�ركات العاملية بقطاع

البرتول والغاز للوقوف على فر�ص ا�ستك�شاف املعادن املهمة لتلبية الطلب
على تنفيذ م�رشوعات التحول الطاقى وخف�ض االنبعاثات الكربونية .

و�رشكة �أيوك برودك�شن التابعة ل�رشكة �إينى الإيطالية .

للمع���ادن امل�ستخدم���ة ف���ى عملية االنتق���ال الطاق���ى وم�رشوع���ات الطاقة

النظيف���ة مبناط���ق التعاون مث���ل الليثي���وم والني���كل والكوبال���ت واملنجنيز

واجلرافي���ت ،قام بالتوقيع رئي����س هيئة الرثوة املعدنية وباول���و بينى مدير عام
اال�ستك�شاف ب�رشكة �أي���وك بح�ضور ماتيا كامبنياتى رئي�س ال�رشكة اجلديد

مذكرة التفاهم الأولى بني هيئة الرثوة املعدنية وغرفة التجارة الأمريكية

مب��ص�ر  ،ومبوج���ب املذك���رة �سيت���م تب���ادل املعلوم���ات والبيان���ات اجليولوجية

ومبقت�ضى املذكرة التى وقعها اجليولوجى خالد ال�ش�شتاوي رئي�س الهيئة
مع الدكتور حممد زاهر ممثال ً لغرفة التجارة الأمريكية تقوم الغرفة بدعم

مذك���رة التفاه���م الثالث���ة ب�ي�ن الهيئ���ة امل�رصية العام���ة لل�ث�روة املعدنية
و�رشكة . MSALAB

تدريب���ى م���ن مركز التدري���ب والتطوير التاب���ع للغرفة لك���وادر هيئة الرثوة

الذه���ب واملع���ادن الأ�سا�سية لعين���ات الرتبة وال�صخ���ور واحلفر فى مر�سى

للتعاون فى جمال تدريب وبناء قدرات العن�رص الب�رشى فى جمال التعدين .

تنفيذ ر�ؤية الوزارة لتطوير وحتديث قطاع التعدين من خالل تقدمي برنامج
املعدني���ة وي�ستهدف تنمية اخل�ب�رات ب�ش�أن ال���ر�ؤى وا�سرتاتيجيات العمل
والنواح���ى االقت�صادي���ة اخلا�صة باال�ستثم���ارات وال��ش�ركات وامل�ؤ�س�سات

ودرا�سة وتقييم التنفيذ مبناطق التعدين  ،وتقدمي البيانات واخلدمات الفنية .

وذل���ك لتطوي���ر العاملني بالهيئة عل���ى �أعمال االختب���ار ال�شامل لفح�ص
عل���م  ،ووقع املذك���رة رئي�س هيئة ال�ث�روة املعدنية مع �ستي���وارت توم�سون

الرئي����س التنفيذى لل�رشك���ة .و�رشكة  MSALABهى �رشك���ة متخ�ص�صة

العاملي���ة ف���ى جمال التعدي���ن  ،بحيث ي�ستنت���ج امل�شارك���ون �أف�ضل طرق
تو�سي���ع ال�رشاكة م���ع مثل هذه امل�ؤ�س�سات  ،وي�ض���م الربنامج جانبا ً فنيا ً

وخمت�ب�رات مواقع املناجم على م�ست���وى العامل ،وتقدم خدماتها ل�صناعة

املعهد الكندى للتعدين  CIMامل�شهود لها بالريادة فى عامل التعدين .

و�أنظمة �إدارة املختربات.

ع���ن طريق تقدمي  9حما��ض�رات فنية مبنية على حما��ض�رات من م�ؤ�س�سة

لأعم���ال املختربات اجليوكيميائية والت���ى تدير �شبكة من املعامل التجارية

التعدي���ن مع اعتم���اد تقنيات متطورة لتحليل الذه���ب واملعادن الأ�سا�سية
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خالل ش��هر يوني��و عقدت أوب��ك والدول خ��ارج أوبك اجتماع�ين وزاريني عرب

)�ألف ب/ى(

الفيديو كونفرانس ملتابعة مستجدات أسواق البرتول  ،حيث عقد االجتماع
األول ف��ى  2يوني��و  ،2022واالجتم��اع الثانى فى  30يوني��و  ، 2022وتم االتفاق
عل��ى تخفيف اإلج��راءات االحرتازية ف��ى أكرب املراك��ز االقتصادي��ة العاملية.
وأن هن��اك توقعات بارتفاع اس��تهالك معام��ل التكرير العاملية بع��د الصيانة
املوس��مية .وش��دد اإلجتم��اع على أهمي��ة اس��تقرار وتوازن األس��واق وعلى

اجلزائر
�أجنوال

الكونغو

غينيا الأ�ستوائية
اجلابون

األخص الزيت الخام واملنتجات.

العراق

وفى �ضوء ذلك ،قررت دول �أوبك وخارج �أوبك مايلى:

نيجرييا

• اع����ادة الت�أكيد على قرار االجتماع الوزارى العا�رش ملنظمة �أوبك والدول خارج �أوبك
عقد فى � 12أبريل  2020وما مت امل�صادقة عليه فى االجتماعات الالحقة ،مبا فى
الذى ُ

ذلك االجتماع الوزارى التا�س����ع ع�رش للدول الأع�ض����اء فى منظمة �أوبك وخارج �أوبك
فى  18يوليو .2021

الكويت
ال�سعودية
الإمارات

�أذربيجان
البحرين

• اعادة الت�أكيد على خطة تعديل الإنتاج و�آلية التعديل ال�شهرية املعتمدة فى

بروناى

الكلى ال�ش���هرى بالزيادة مبقدار 432ر 0مليون ب /ى ل�شهر يوليو  ، 2022وتعديل

ماليزيا

االجتماع الوزارى التا�س���ع ع�رش لدول �أوبك وخ���ارج �أوبك والقرار بتعديل االنتاج
�إجمالى الإنتاج ال�ش���هرى بالزيادة مبقدار 648ر 0مليون ب /ى ل�ش���هر �أغ�سط�س

. 2022

• اعادة الت�أكيد على الأهمية احلا�س����مة لاللتزام باملطابقة الكاملة و�آلية التعوي�ض
ومت مد فرتة التعوي�ض حتى نهاية دي�س����مرب  2022على النحو املطلوب من قبل بع�ض

الدول ذات الأداء ال�ضعيف .حيث يجب تقدمي خطط التعوي�ض وفقا لبيان االجتماع
الوزارى الـ  15لدول �أوبك وخارج اوبك.

• وق���د تقرر عقد االجتماع الوزارى احلادى والثالث�ي�ن ملنظمة �أوبك وخارج �أوبك فى
� 3أغ�سط�س القادم.
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الإنتاج املطلوب �أغ�سط�س 2022
1055
1525
325
127
186

4651

2811
1826

11004
3179
717
205
102

كازاخ�ستان

1706

املك�سيك

1753

عمان
�سلطنة ُ

رو�سيا

ال�سودان

594

881

11004
75

جنوب ال�سودان

130

دول �أوبك الـ 10

26689

�أوبـك +

43854

دول خارج �أوبك

17165

�껾
飾
鋾
�
跾闾軾
�껾
럾�軾
쯾菾黾课
軾
飾


واصل��ت الهيئ��ة املصري��ة العام��ة للب�ترول ضم��ن منظوم��ة
العم��ل الب�تروىل تحقيق أهدافه��ا  ،واإلضطالع بامله��ام املوكلة
إليه��ا  ،ومواجهة التحديات الكبرية التى فرضتها تطورات صناعة
الب�ترول محلي ًا وعاملي�� ًا فى ظل التغ�يرات امللحوظة فى أس��واق البرتول
العاملي��ة بس��بب كوفيد19واألزم��ة الروس��ية األوكرانية ،مما اس��تلزم
اتباع أساليب تمتاز باملرونة لزيادة كفاءة األداء  ،وفاعلية التنسيق والتنفيذ،
مع ديناميكية مواجهة املواقف الطارئة  ،حيث قامت الهيئة منذ بداية اإنتشار
جائح��ة كورون��ا بمتابعة جميع املواقع البرتولي��ة املختلفة للتأكد من إلت��زام الجميع بتطبيق كافة
اإلجراءات االحرتازية وتنفيذ إش�تراطات الس�لامة واألمن الصناعى بها وذل��ك تنفيذ ًا ملبادرات
وزارة الب�ترول والث��روة املعدني��ة فى إطار خطة ورؤي��ة الدولة فى مواجه��ة هذه األزمة ،
وذلك حرص ًا على عدم تأثر اإلنتاجية بهذه الظروف وتحقيق االستفادة اإلقتصادية
املثلى من ثروات البالد البرتولية وتلبية إحتياجات السوق املحلى من املنتجات
البرتولي��ة الت��ى هى عصب التنمي��ة اإلقتصادية واملس��اهمة فى توفري
العملة األجنبية للبالد ودعم االقتصاد القومى.

مؤشرات األداء خالل عام 2021

وال�صح���راء ال�رشقية وال�صحراء الغربية و�سين���اء ،ولقد �ساهمت هذه

• بل���غ �إنت���اج الزي���ت اخل���ام واملتكثف���ات حوال���ى 8ر 204ملي���ون برميل
مبتو�سط معدل �إنتاج حوالى 2ر� 561ألف برميل يوميا ً .

التكرير وتوفري املنتجات البرتولية

مبتو�س���ط معدل �إنت���اج يومى حوالى 9ر� 2ألف طن  ،وذل���ك يكــون �إنتاج

54ر 29مليــون طــن .

جمال الإنتـاج

• بل���غ �إنت���اج البوتاجاز املنت���ج من احلقول حوال���ى 9ر� 1045ألف طن �أى

االكت�شافات فى �إ�ضافة املزيد من االحتياطيات من الزيت واملتكثفات.

• بلغ���ت كمية اخل���ام املعال���ج مبعامل التكري���ر خـــالل العـ���ام حوالـى

•

الزيـت اخلــام واملتكثفــات والبوتاجـاز خـالل العام حوالى 91ر 216مليون
برميل مبعدل �إنتاج حوالى 25ر� 594ألف برميل يوميا ً .

وال�سعودية والعراق لإ�سترياد كميات �إ�ضافية من الزيت اخلام لتكريرها

حوال���ى 8ر 6بليون قدم ، 3وبذلـك يكـون �إنتـاج الزيـت اخلـام واملتكثفـات

امل�ست���ورد ليت���م تكريره���ا مبعم���ل م�سط���رد للتواف���ق م���ع املوا�صفات

• بلغ �إنتاج الغاز املباع حوالى 491ر 2تريليون قدم 3مبعدل �إنتاج يومى

والـغـازات وم�ش���تقاتهـا خـ�ل�ال 2021بلغ حوال���ى  661.72مليون برميل
مكافىء مبعدل انتاج يومى حوالى  1.8مليون برميل مكافىء .

مت التعاق���د م���ع بع����ض ال���دول العربي���ة ال�شقيق���ة مث���ل الكوي���ت

باملعام���ل امل�رصي���ة  ،حي���ث مت توجي���ه كمي���ات اخل���ام العرب���ى اخلفيف

املطلوبة للمازوت امل�سلم لل�رشكة امل�رصية للتكرير.

• تعتم���د �إ�سرتاتيجية الف�ت�رة القادمة على �إدخ���ال م�رشوعات جديدة
حيز الإنتاج مث���ل م�رشوع التك�سري الهيدروجين���ى والتفحيم ب�رشكة

االتفاقيـات البرتوليـة

�أنوب���ك وم�رشوع �إعادة ت�أهيل جمم���ع التفحيم ب�رشكة ال�سوي�س حيث

مت ط���رح املزاي���دة العاملي���ة لع���ام  2021ف���ى الأول م���ن مار����س 2021وتــم

منتجات ذات عائد اقت�صادى �أكرب.

املزايدات

�إقفاله���ا ف���ى  ، 2021/9/30ونت���ج عنه���ا تر�س���ية  6قطاع���ات بح���ث
بال�صحراء الغربية وال�رشقية وخليج ال�سوي�س و�سيناء على ال�رشكات

الفائزة ،وجارى �إعداد م�سودات القوانني لهذه املناطق  ،وجارى مراجعة
املناط���ق املفتوحة والتخلي���ات احلديثة فى كل م���ن ال�صحراء الغربية

وال�صح���راء ال�رشقية وخليج ال�سوي�س واتخاذ الإجراءات الالزمة لطرح

تلك املناطق فى مزايدات عاملية قادمة للبحث عن البرتول وا�ستغالله .
االتفاقيات

تعتم���د ه���ذه امل�رشوع���ات اجلدي���دة عل���ى امل���ازوت كتغذية له���ا لإنتاج

اال�ستهالك املحلى

بلغ���ت كميـ���ة اال�سته�ل�اك املحلى م���ن املنتج���ات البرتولي���ة والغازات

الطبيعي���ة خ�ل�ال الع���ام حوال���ى 3ر 74ملي���ون ط���ن (6ر 26ملي���ون طن
منتجات برتولية ،و 7ر 47مليون طن غازات طبيعية ) .

النقل والتوزيع

�شهـ���د عــ���ام  2021توقيـ���ع  4اتفاقيـ���ات جدي���دة بالإ�ضاف���ة التفاقيات

بل���غ �إجــمالى الكـميات املنقــول���ة حوالــى 84ر 92مليون طــن �ساهمـت

78ر 22667ك���م ، 2وقد بل���غ احلد االدنى لإجمالى الإنف���اق حوالى 5355

ملي���ون طن م���ن الزيت اخلــ���ام واملنتجات بن�سب���ه حوالــ���ى 3ر ، % 67ثم

ت�سع�ي�ر غ���از وذل���ك ل���ـ �� 4ش�ركات حي���ث بلغ���ت م�ساح���ة االتفاقيات
ملي���ون دوالر باال�ضافــ���ة �إلــ���ى  110ملي���ون دوالر من���ح توقي���ع ال ت�س�ت�رد

وااللتزام بحفر � 9آبار كحد �أدنى .

خطــ���وط الأنابيب بنقــل الن�ســبـة الأكــبـر حيـث تـم نقل كمــية 47ر62

الل���وارى الت���ى �ساهمت بنقل كميـ���ة  21مليون طــ���ن بن�سـبـة 6ر،% 22

الن�شاط اال�ستك�شافى

مت حتقي���ق  47ك�شف���ا ً للزي���ت والغـ���از ( 38ك�شـف���ا ً للزي���ت اخلـ���ام 9 ،

اكت�شاف���ات للغ���از الطبيع���ى) ف���ى مناط���ق �أحوا�ض خلي���ج ال�سوي�س
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�أمـا عن الناقالت البحرية فكـان ن�صيبها

•

عن ال�س���كك احلــديدية فكـ���ان ن�صيبها

بتكلفة �إجمالية حوالى  9مليون

م��ش�روع حماي���ة ال�شاط���ئ

ملنطق���ة نيدوك���و ب�رشك���ة برتوب���ل

24ر 9ملي���ون طـ���ن بن�سب���ه 9ر� ، % 9أمـ���ا

دوالر.

139ر 0مليون طـن .

•

الن�شاط اال�ستثمارى

�إ�ص�ل�اح اخلط البح���رى قطر »5

22كم ب�رشك���ة برتو�سالم بتكلفة

ا�ستم���رارا ً للجه���ود املبذول���ة ف���ى جذب

�إجمالية حوالى 3ر 4مليون دوالر.
• مت حف���ر  33بئ���را ً ا�ستك�شافي���ا ً

�صناع���ة البرتول فق���د �شهد هـ���ذا العام

العامة للبرتول وذلك بهدف لزيادة

اال�ستثمارات الأجنبيـة وامل�شرتكة

وتنموي���ا ً و�إ�ستكم���ال بال�رشك���ة

اال�ستثمارات اخلارجية للعمل فى جمال

الإنت���اج حوال���ى (151ر� 14أل���ف
برمي���ل يومي���ا ً 1 ،ر 14مليون قدم3

�إنفـاق حوالـى 82ر 3مليار دوالر فى ن�شاط
البح���ث والإ�ستك�ش���اف وتنمية احلقول

يومي���ا ً غ���از) وذل���ك با�ستثم���ارات

منها 29ر 0مليار دوالر لعمليات البحث،

حوالى 5ر 855مليون جنيه .

و 57ر 1ملي���ار دوالر لعملي���ات التنمي���ة ،

• �إن�شاء ر�صيفني بحريني بحقلى

و 96ر 1مليار دوالر م�رصوفات ت�شغيل.

ا�ستثم���ارات الهيئ���ة و��ش�ركات القط���اع

 SE ALHAMD&HH2بال�رشك���ة

مت تنفيذ �إ�ستثم���ارات �إجمالية ل�رشكات

حوالى 43ر 60مليون دوالر

بلغت حوالى 930ر 21مليار جنيه موزعة

العام���ة للب�ت�رول (تطوي���ر لوح���ة

العام���ة للب�ت�رول با�ستثماري���ة

العام

• ت�سهيالت حفر و�إنتاج بال�رشكة

القط���اع العام وم�رشوع���ات �إدارة الهيئة
على الأن�شطة املختلفة منها 467ر 2مليار جنيه فى جمــاالت البحـث

التحكم اخلا�صة بتوربينات القدرة الكهربية مب�صنع ف�صل املتكثفات

كف���اءة و�إحــالل وجتديد وح���دات الإنــتاج وحت�س�ي�ن موا�صفات املنتجات

ال�شمالى) وذلك با�ستثمارات حوالى 127مليون جنيه.

والإنتــاج التى تقوم بها ال�شـركات الوطنية 051 ،ر 17مليار جنيه لرفع
البرتولي���ة مبا يتنا�سب مع املوا�صفات العاملية 264 ،ر 1مليون جنيه فى
رف���ع كفاءة خطوط الأنابيب وحت�سني خدم���ة وتعبئة وتداول املنتجــات

البرتوليــ���ة كما بلغت �إ�ستثمارات م�شــروعات الأمن ال�صناعى وحماية
البيئ���ة 148ر 1مليون جنيه متمثل���ة �أ�سا�سا ً فى �أعمال جتديد �شبكات

االطفـاء والتربيد وت�أمني احلـقول وتوريد معدات الإطفـاء املختلـفة .

مشروعات البحث واإلنتاج

�رشكات القطاع امل�شرتك

• �إن�ش���اء امل�ستودع ال�سابع لتخزين الزيت اخلام �سعة � 630ألف برميل
مبيناء احلمرا ب�رشكة ويبكو ال�ستيعاب الزيادة املتوقعة فى �إنتاج الزيت

اخل���ام مبنطقة ال�صح���راء الغربية بتكلفة �إجمالي���ة حوالى  35مليون

دوالر

بال���ـ  X – Areaبال�صح���راء الغربية�/أعم���ال �إن�ش���اء عن�ب�ر �ضواغط بكر

مشروعات التكرير والتصنيع والنقل والتسويق

• �إن�ش���اء جمم���ع �إ�ص�ل�اح النافت���ا بالعام���ل امل�ساع���د ( )CCRوالأزمرة

ب�رشكـ���ة �أ�سي���وط لتكريـر البتـرول بطاقـة تغذيـ���ة � 660ألف طن �سنويا ً

نافت���ا به���دف تطوير وحت�س�ي�ن الأداء االقت�صادى ملعم���ل �رشكة �أ�سيوط
لتكرير البرتول وزيادة �إنتاج املنتجات البرتولية عالية القيمة عن طريق
حتوي���ل النافت���ا الى منت���ج بنزين عايل الأوكت���ان حيـث مــــ���ن املخطـــط
�إنت���اج حوال���ى � 603ألف طن �سنويا ً بنزين و� 23أل���ف طن �سنويا ً بوتاجاز
وذلك با�ستثمارات حوالى  450مليون دوالر.

• �إن�شـ���اء وحـــدة �إنتـــاج الأ�سفلــت ب�رشكـــة ال�سوي�س لت�صنيع البرتول
بطاقــ���ة تغذيــ���ة � 726ألف ط���ن �سنويا ً مازوت لإنت���اج حوالى  1200طن
يوميا ً �أ�سفلت بتكلفة ا�ستثمارية كلية حوالى  64مليون دوالر.

�أعم���ال رف���ع كف���اءة الأم���ن ال�صناع���ى ب�رشك���ة برتوب���ل مبنطق���ة فريان

• تطوي���ر وح���دة �إ�ستخال�ص العطري���ات ب�رشك���ة الأ�سكندرية للبرتول
ب�إ�ستخ���دام  NMPبدال ً م���ن الفورفورال مبجمع الزي���وت بتكلفة كلية

للب�ت�رول لإ�سـتيعاب الزيـادة فى معدالت الإنتاج من 5ر� 8ألف برميل زيت
يوميا ً لت�صل �إلى حوالى � 12ألف برميل زيت يوميا ً بتكلفة حوالى3ر14

• رف���ع كفاءة خطوط املنتج���ات بهدف �سد احتياجات ال�سوق املحلى

م���ن املنتج���ات البرتولي���ة وتوف�ي�ر احتياج���ات حمط���ات الكهرب���اء م���ن

• �أعم���ال توري���د وتركي���ب  3وح���دات جدي���دة لإزال���ة الزئب���ق LP / MP /

با�ستثم���ارات حوال���ى  800ملي���ون جنيه �شمل���ت خط بوتاج���از ميناء

بتكلفة �إجمالية حوالى  30مليون دوالر.

• رف���ع كف���اءة ت�سهيالت الإنتاج مبنطق���ة نياج 1-ب�شــرك���ة بدر الدين

مليون دوالر .

 500مليون جنيه.

امل���ازوت وذلك من خالل �إن�ش���اء  3خطوط جديدة ب�رشكة �أنابيب البرتول
دمي���اط  /طنطا  ،وخط ال�سوالر من �رشكة �سونكر بال�سخنة �إلى خط

 HPمبحطة ب���در 3-ب�رشكة بدرالدين للبرتول لإع���ادة م�ستويات الزئبق
ف���ى الغاز �إلى الن�س���ب امل�سموح به���ا طبقا ً للموا�صف���ات القيا�سية،

ال�سخنة /التبني  ،وخط مازوت جنوب حلوان /بيا�ض العرب /بنى هارون

الأ�صول بتكلفة �إجمالية حوالــى 4ر 13مليون دوالر .

البرتولية واملازوت ب�رشكة �أنابيب البرتول بهدف املحافظة على �شبكة

وتقليــ���ل ت�أثيــ���ر الزئب���ق على ال�صح���ة العامة واحلفاظ علــ���ى �سالمــة
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(املرحل���ة الثانية)  ،بالإ�ضافة �إل���ى �إحالل وجتديد  4خطوط للمنتجات

خط���وط املنتجات ورفع كفاءته���ا جتنبا ً حل���دوث �أى �إختناقات بال�سوق

املحل���ى خا�صة فى �شهور الذروة وذلك با�ستثمارات حوالى  849مليون
جنيه .

•

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئـة

• يعم���ل قط���اع الب�ت�رول على اتخاذ �إج���راءات فعلية وخط���وات جادة
عل���ى �أر�ض الواق���ع لتعزي���ز منظومة ال�سالم���ة وال�صح���ة املهنية فى

�إن�ش���اء � 9صهاري���ج جدي���دة (خ���ام و�أ�سفل���ت ومنتج���ات برتولي���ة)

كاف���ة �أن�شطت���ه مب���ا ي�ضم���ن ا�ستم���رار وا�ستدام���ة العملي���ات ب�أعلى

ب�إجمال���ى �سعـ���ة � 84ألف م 3بهدف زي���ادة ال�سع���ات التخزينية وتوفري

الإج���راءات تالفى كاف���ة العوامل امل�ؤثرة عل���ى ال�سالمة واملت�سببة فى

 512مليون جنيه.

• ت ُولى هيئة البرتول الأهمية الق�صوى للحفاظ على �سالمة و�صحة

ب�رشكات (�أنابي���ب البرتول ،الن�رص للبرتول ،ال�سوي����س لت�صنيع البرتول)
خم���زون ا�سرتاتيجى من املنتجات البرتولية وذلـ���ك با�ستثمارات حوالى

درج���ات الأمان وال�سالمة للعاملني والأ�صول ،وذلك لأن الهدف من هذه

احلوادث.

• �إن�ش���اء  21حمط���ة متوي���ن وخدم���ة �سي���ارات م���ن خ�ل�ال متعهدي���ن

العامل�ي�ن وحماي���ة البيئ���ة ب��ش�ركات القط���اع مب���ا ي�ضم���ن التح�سني

با�ستثمارات حوالى 8ر 31مليون جنيه .

واملع���دات واملهم���ات باتباع ا�سرتاتيجي���ات الوقاية والت�أك���د من كفاءة
اال�ستخ���دام الأمث���ل له���ا انطالقا ً م���ن �إميانه���ا الرا�سخ ب�أن نظ���ام �إدارة

تابع�ي�ن ل�رشكتى التع���اون للبرتول وم��ص�ر للبرتول مبناط���ق اجلمهورية
• تطـويـ���ر  152حمط���ة متوي���ن وخدم���ة ال�سي���ارات مبناط���ق اجلمهورية

املختلفة وذل���ك بهدف �ضمان توفري �إحتياجات ال�سـوق املحــلى وعــدم
ح���دوث �أى �إختنـاق���ات مبناط���ق اجلمهوري���ة ب�رشكت���ى م��ص�رـ للبرتول /

التـعاون وذلك بتكـلفة �إجمالية حوالى  116.8مليون جنيه.

•

م�شــروع���ات الأم���ن ال�صنــاع���ى وحمــاي���ة البيــئ���ة (الر�ص���د الذات���ى

امل�ستم���ر للمــلوث���ات املنبعث���ة م���ن املداخ���ن للأف���ران� /أنظم���ة الإنذار

والإطفاء التلقائى �/أنظمــة حمـــاية من ال�صــواعق  /حتــديث منظــومة

الإطف���اء والتربي���د /حتديث �أنظم���ة معاجلة ال��ص�رف ال�صناعى  /توريد
�ســي���ارة �إطف���اء  /م���د خطى ال��ص�رف ال�صناع���ى داخل البحـ���ر) ،وذلك

بتكلـفة ا�ستثمارية كلية حوالى  234مليون جنيه.

امل�ستم���ر واحلد من اخل�سائ���ر الب�رشي���ة واملالية واخل�سائر م���ن املن�ش�آت

حماي���ة البيئة وال�سالم���ة وال�صحة املهنية ج���زء ال يتجز أ� من عملها،
كم���ا مت توفي���ق الأو�ض���اع البيئية ل��ش�ركات البرتول (العام���ة للبرتول -

جابك���و  -برتوجلف م�رص � -أم���ل للبرتول  -الن�رص للب�ت�رول  -ال�سوي�س

لت�صنيع البرتول ).

مشروع رقمنة العمليات وأنشطة السالمة والبيئة وسالمة العمليات
بالهيئة والشركات التابعة

تطبيق����ا لر�ؤي����ة وزير الب��ت�رول والرثوة املعدني����ة املهند�س ط����ارق املال واجلهود
املبـــذول����ة من قبل الهـيئ����ة امل�رصية العامة للبــ��ت�رول واملـ�ســاعى الـحثيثة

ومبادرات التحـــول الرقمى للأن�شــطة والعمليات احليـــوية التى تخــو�ضها

اجلــه����ات والهيئ����ات العـــام����ة بالدول����ة للعـم����ل بنظــــ����ام �أكــــرث كف����اءة ،مت
االتفــــ����اق عل����ى تــوريد حـ����ل تقنـى متكام����ل مـن �شـــركـ����ة  DNV-GLليفـى

مببـ����ادرات التحـ����ول الرقمـ����ى فـ����ى �أن�شــطـ����ة ال�ســـالمة وال�صح����ة املهنية
والبيئة و�سالمة العمليات و تكامل الأ�صول.

العنـوان� :شارع فل�سطني  -ال�شطر الرابع  -املعادى

اجلديدة .

تليفـون 27031440 - 27031439 :
فاك�س 25184963 :

رقم بريدى  - 11742 :القاهرة
تلغرافيا ً  :بتم�رص

Email : EGPC@egpc.com.eg
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تسطر الش��ركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) عام ًا بعد عام خطوط ًا
جدي��دة ف��ى خريط��ة صناعة الغ��از الطبيع��ى وفق�� ًا الس�تراتيجية ممنهجة
وطموحة لوزارة البرتول والثروة املعدنية ،تهدف النطالق مس��ار مشروعاتها
املثم��رة بقط��اع الغ��از الطبيع��ى واملس��ال ،مؤك��دة التزامه��ا ومصداقيتها ف��ى تلبية
احتياجات الس��وق املحلى وتوس��عاته فى األونة األخرية  ،بل رفع آفاق طموحاتها بإيجاد مزيد من
الفرص االس��تثمارية الحقيقية لزيادة معدالت إنتاجها من الغاز الطبيعى لتدخل مرحلة جديدة من
التصدير لغزو السوق اإلقليمى واألوروبى فى ظل ما يشهده املجتمع الدوىل حالي ًا من أزمات فى مجال الطاقة،
ويعمل قطاع البرتول بثبات فى تنفيذ مشروع مصر كمركز إقليمى لتداول البرتول والغاز وهو ما نراه جلي ًا فى نتائج اعمال شركة
إيجاس خالل عام . 2021

مجال المزايدات واالتفاقيات

•

ف���ى �إطار ت�س���ويق مناطق البحث اخلا�ض���عة لإ��ش�راف (�إيجا����س) من �أجل

زيادة رقعة اال�ستك�ش���ــاف وجــذب املــزيد مــن اال�ستثمارات الأجنبية ،قامــت
ال�ش���ــركة بطـ���رح  9مناط���ق بحري���ة بالبح���ر املتو�س���ط باملــزاي���دة العاملي���ة
اجلديدة لعام  2021للبحث عـــن الغاز والزيت اخلـــام وا�ستغاللهما ب�إجمالى

م�س���احات  35064كم .2وق���د مت الإعالن عنها بتاري���خ  2021/3/1وت ُعد هــذه
املـــزايــدة الأولى من نوعها حيث مت طرحها ب�صورة رقمية بالكامل عرب بوابة
م��ص�ر لال�ستك�ش���اف والإنت���اج ( )Egypt Upstream Gatewayوالت���ى تعت�ب�ر

التنمي����ة تت�ضم����ن  29عقد تنمي����ة و 2مقرتح عقد تنمي����ة .و 11اتفاقية

حت����ت الإ���ش�راف الفن����ى لإيجا�����س ( 8منطقة بحري����ة و 3مناط����ق �أر�ضية)

موقع����ة م����ع الهيئ����ة امل�رصي����ة العام����ة للب��ت�رول وحت����ت الإ���ش�راف الفنى
لل�رشك����ة امل�رصية القاب�ضة للغ����ازات الطبيعية وجميعهم فى مراحل

التنمية.

مجال البحث واالستكشاف

مت حف���ر � 6آب���ار ا�ستك�شافي���ه وتقيمي���ة ف���ى البح���ر املتو�س���ط ودلت���ا النيل

بن�سب���ة جناح ( %50ت���ى ،1-كامو�س �شمال غرب ، 1-كامو�س جنوب غرب،1-

من�ص���ة رقمية متكامل���ة توفر و�صوال ً افرتا�ضيا ً ل���كل املعلومات الأ�سا�سية

حانوت ،1-كامو�س جنوب غرب� ،3-رشق دمنهور.) 1-

وق���د مت الإعالن عن فوز حتال���ف �رشكة �أيوك برودك�شن بى .فى .و�شــركة بىبى

بل���غ �إجمـالى امل�س���ح ال�سيزمى ثالث���ى الأبعاد الذى مت تنفي���ذه حوالى 9794

برودك�ش���ن بى .ف���ى بالقط���اع EGY-MED-E6بالبح���ر املتو�س���ط ب�إجمالى

جابر و�شمال الفنار البحريتني و  4301كم 2مبنطقتى التزام �شمال كيلوباترا

ع���ن القطاع���ات املطروح���ة باملزايدة وكذل���ك عمليات االط�ل�اع وال�رشاء هذا

�إك�سبلوري�ش���ن (دلت���ا) ليمت���د بالقط���اع  EGY-MED-E5وف���وز �رشكة �أيوك
ا�ستثم���ارات  179ملي���ون دوالر وحف���ر � 6آبار ا�ستك�شافية و�إج���راء  1500كم2

م�سح �سيزمى ثالثى الأبعاد .

•

مت الإعالن عن طرح منطقة �شمال كينج مريوط البحرية بالبحر املتو�سط

باملزايدة العاملية املحدودة ل�رشكة �إيجا�س لعام  2021فى  1نوفمرب  2021عرب

بوابة م�رص لال�ستك�شاف والإنتاج ومت �إغالقها فى .2022/2/28

•

مت التوقي���ع بالأح���رف الأول���ى عل���ى تعدي���ل اتفاقية الت���زام منطقة جنوب

د�س���وق الأر�ضي���ة مبنح���ة توقيع قدره���ا ملي���ون دوالر وبا�ستثم���ارات قدرها 5

ماليني دوالر حلفر بئرين ا�ستك�شافيتني.

 -ملحوظة  :مت التخلى النهائى عن منطقة �شمال ر�أ�س الع�ش البحرية

كم 2ل�رشكة بى جى (�شل) منها  5493كم 2مبنطقتى التزام �شمال �سيدى

و�شمال مارينا البحريتني .

مجال إنتاج الغاز الطبيعى
م�رشوعات التنمية

مت تنفي���ذ  4م�رشوعات جديدة لتنمية حقول الغاز وا�ستكمال م�رشوع واحد
وو�ضعه���ا عل���ى خريطة الإنت���اج وذلك ب�إجمال���ى ا�ستثم���ارات قدرها حوالى

20ر 4ملي���ار دوالر مبع���دل �إنت���اج �أولى حوال���ى  480مليون ق���دم مكعب يوميا ً
بالإ�ضافة �إلى  15600برميل متكثفات يوميا ً .

•

مت توقي���ع ث�ل�اث تن���ازالت خالل ع���ام  ، 2021ب�إجمال���ى منح تن���ازالت قدرها

�إنتاج الغاز الطبيعى

•

بل����غ �إجمالى االتفاقيات ال�سارية مع �إيجا�س  43اتفاقية تنق�سم �إلى

املب���اع حوال���ى 49ر 2تريليون قدم مكع���ب يوميا ً غاز ومبتو�س���ط �إنتاج يومى

�أر�ضي����ة) بني ال�رشكة امل�رصية القاب�ضة للغ����ازات الطبيعية وال�رشكات

كم���ا مت و�ض���ع  21بئ���را ً جديدا ً عل���ى خريط���ة الإنت���اج (� 6آبار م���ن م�رشوعات

(43ر )3مليون دوالر .

 32اتفاقية حتت الإ�رشاف الكامل لإيجا�س ( 24منطقة بحرية و  8منطقة

العاملي����ة للبحث ع����ن الغاز الطبيعى والزيت اخل����ام وا�ستغاللهما منها
22اتفاقية فى مرحل����ة البحث واال�ستك�شاف و 10اتفاقيات فى مراحل
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تنام���ى �إنتاج الغاز الطبيعى ف���ى م�رص خالل  ، 2021حيث بلغ �إجمالى الغاز
حوالى  6820مليون قدم مكعب يوميا ً .

التنمي���ة بالإ�ضاف���ة �إلى  15بئ���را ً تنمويا ً و ب�إجمالى �إنت���اج �أولى حوالى 1335
مليون قدم مكعب يوميا ً غاز وحوالى  27645برميل متكثفات يوميا ً .

�إجمال���ى متو�سط ا�ستهالك قطاع

مشروعات وأنشطة توصيل الغاز الطبيعى

تو�سعات ال�شبكة القومية للغاز الطبيعى واخلطوط اجلديدة

ال�صناع���ة  1435ملي���ون ق���دم

قامت �إيجا�س بتطوير ومد �أطوال ال�شبكة القومية للغازات الطبيعية لي�صل

مكعب يوميا ً بن�سبة 3ر %23من

 2021بتنفي���ذ عدد من خطوط التدعيم والربط لتدعيم ال�شبكة ،وقد مت خالل

•

�إجمال���ى �أطوال ال�شبكة الرئي�سية والفرعي���ة حوالى � 70ألف كيلو مرت بنهاية
الع���ام االنتهاء من تنفيذ  5م�رشوعات خلطوط نق���ل الغاز ذات ال�ضغط العالى

ب�إجمال���ى �أطوال حوال���ى 5ر 186كيلوم�ت�ر ،لتدعيم ال�شبك���ة القومية وتغذية

العم�ل�اء (ال�صناعى-التج���ارى – املنزل���ى ) .وم���ن امل�رشوع���ات القومي���ة التى مت
االنتهاء منها .

�إجمالى اال�ستهالك املحلى.

تدفي���ع  674ملي���ون ق���دم

مكع���ب غ���از يومي���ا ً بن�سب���ة 9ر10

 %م���ن �إجمالى اال�سته�ل�اك املحلى لقطاع

الب�ت�رول وم�شتقات الغاز والتى ت�شمل ه���ذه ال�صناعات (معامل

التكرير –البرتوكيماويات وامليثانول – م�شتقات الغاز).

•
•
• خط العامرية  /برج العرب /العلمني اجلديدة بطول 120كم وقطر .»32
• خط برج العرب  /ميدور بطول 10كم وقطر . »24
• خط تغذية حمطة تخفي�ض وقيا�س العا�رش من رم�ضان بطول 5ر 4كم وقطر . »16

ال�سي���ارات للعمل بالغاز الطبيعى بدال ً من البنزي���ن وال�سوالر وذلك بالتو�سع

مجال أنشطة توصيل الغاز الطبيعى للمحافظات

عل���ى الدولة  ,حيث ميثل ا�ستهالك قطاعى املنازل ومتوين ال�سيارات 4ر % 6من

خط الغردقة � /سفاجا بطول 40كم وقطر .»24

خطوط تغذية دمياط  segas /بطول  12كم وقطر .»42

تو�صيل الغاز للمنازل واملن�ش�آت

•

مت تو�صي���ل الغ���از لـ 15ر 1مليون وحدة �سكنية لي�ص���ل �إجمالى ما مت تو�صيله

•

تو�صي���ل الغاز الطبيعى لـ  124عميال ً �صناعي���ا ً خالل العام لي�صل الإجمالى

•

تو�صيل الغاز الطبيعى لـ  2351م�ستهلكا ً جتاريا ً (تت�ضمن  1001خمبزاً) .

منذ بدء الن�شاط حتى نهاية دي�سمرب � 2021إلى 9ر 12مليون وحدة �سكنية.

الرتاكمى منذ بدء الن�شاط �إلى  3468عميال ً �صناعيا ً تت�ضمن قمائن للطوب .
حتويل ومتوين ال�سيارات

وفيم���ا يتعل���ق بقطاعى املن���ازل ومتوي���ن ال�سي���ارات فيعترب ه���ذا القطاع من

القطاع���ات التى حتظ���ى ب�إهتم���ام الدولة حيث يب���ذل قطاع الب�ت�رول �أق�صى

جه���د لتو�صي���ل الغ���از الطبيع���ى لأكرب ع���دد من الوح���دات ال�سكني���ة وذلك

لتوف�ي�ر الوقود ال�سائ���ل (البوتاجاز) ,كم���ا يهتم قطاع الب�ت�رول بدعم حتويل
ف���ى �إن�شاء حمطات جديدة ومراكز لتحويل ال�سيارات وذلك لتخفيف العبء

�إجمالى الإ�ستهالك املحلى.

مجال استيراد الغاز الطبيعى

مت ا�ست�ي�راد كمي���ات م���ن الغ���از الطبيعى من خ�ل�ال اخلط البح���رى حيث بلغت
الكميات امل�ستوردة الإجمالية لعام  2021حوالى  149بليون قدم مكعب.

مجال تصدير الغاز الطبيعى والمسال

متا�شي���ا ً مع التوجيه���ات الرئا�سية والربنامج الطموح ال���ذى تنفذه وزارة البرتول

•

بلغ���ت كمي���ات الغ���از الطبيعى امل�ص���درة للجان���ب الأردنى خالل ع���ام 2021

�صنعه���ا 20عاما ً �إلى مركب���ات تعمل بالغاز الطبيع���ى امل�ضغوط فقد مت خالل

•

مت �إب���رام اتفاقي���ات الت�سوي���ة م���ع ��ش�ركات �إيجا����س ويوني���ون فينو�س���ا جا�س

لإح�ل�ال الغ���از الطبيعى كبديل لوقود ال�سيارات و�إح�ل�ال املركبات التى مر على
العام :

حتوي���ل � 66ألف �سيارة ،لي�صل ع���دد ال�سيارات املحولة منذ بدء الن�شاط حلوالى

حوالى 9ر 19بليون قدم مكعب.

و�سيجا����س فى دي�سم�ب�ر  2020والتى مبوجبه���ا مت الت�شغي���ل التجريبى مل�صنع
الإ�سال���ة بدمي���اط فى يناير 2021و�إنتاج �أول �شحنة غ���از م�سال فى فرباير 2021

� 406أل���ف �سي���ارة بنهاي���ة عام  .2021كم���ا مت �إن�شاء  306حمط���ة متوين �سيارات

وذلك بعد فرتة توقف � 8سنوات.

ال�سي���ارات للعمل بالغاز لي�صل �إجمال���ى مراكز التحويل �إلى  117مركز حتويل.

خ�ل�ال ع���ام  2021حوال���ى � 92شحن���ة بكمي���ة بلغ���ت حوال���ى 2ر 14مليون مرت

لي�ص���ل الإجمال���ى الرتاكمى حلوال���ى  550حمط���ة  .و�إن�شاء  29مرك���زا ً لتحويل
مما ي�ساهم فى توف�ي�ر وتقليل حجم الدعم املوجه �إلى الوقود ال�سائل واحلفاظ

عل���ى البيئ���ة ،وذل���ك من خالل ��ش�ركات توزي���ع وت�سوي���ق الغاز الطبيع���ى والتى
تغطى �أعمال تو�صيل الغاز فى حمافظات اجلمهورية .

•

بل���غ عدد �شحنات الغاز امل�سال امل�صدرة من م�صنعى الإ�سالة ب�إدكو ودمياط

مكعب غاز م�سال (1ر 6مليون طن غاز م�سال).

ن�سب ا�ستهالك القطاعات املختلفة من الغاز خالل 2021
املنازل ومتوين ال�سيارات

البرتول وامل�شتقات
9ر٪10

4ر٪6

مجال إمدادات الغاز الطبيعى ومعدالت االستهالك

•

بل���غ متو�سط اال�ستهالك املحلى جلميع القطاعات خالل العام حوالى 6172

•

بلغ عدد حمطات الكهرباء املرتبطة بال�شبكة القومية  61حمطة ب�إجمالى

مليون قدم مكعب يوميا ً .

متو�س���ط ا�ستهالك حوالى  3670مليون ق���دم مكعب يوميا ً بن�سبة 4ر % 59من

�إجمالى اال�ستهالك املحلى.

•

الكهرباء 4ر٪59

ال�صناعة 3ر٪23

ت�شغي���ل جمي���ع القطاع���ات ال�صناعي���ة بالكمي���ات التعاقدي���ة حي���ث بل���غ

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

تليفون ٢٤٠٥٥٨٤٨ - ٢٤٠٥٥٨٦٦ :

فاك�س ٢٤٠٥٥٨٧٦ :

�ص  .ب  8064 :مدينة ن�رص ١١٣٧١

البرتول  -يوليو � -أغ�سط�س 35 - 2022

تس�������تمر ش�������ركة جنـوب الوادى المصرية القابضة للبترول بالعمل لتسهيل وتمكين
ش�������ركات البحث م�������ن تنفي�������ذ التزاماتها وتطبي�������ق المعايي�������ر القـ ــانوني�������ة واللوائح
واإلجراءات التى من ش�������أنها رفع مستوى الشفافية واإللتزام وفى ذات السيـاق تقوم
بمتابعة أعمال الشركات المش�������تركة وبرامج االستكشـ ـ ــاف لتمكيـ ــن تلك الشرك ـ ــات
من تحقي ـ ــق اكتش�������ـ ــاف ـ ـ ــات جديدة تضيــف احتيــاطيــات بترولية متنامية وترفع بها
معدالت اإلنت ـ ـ ــاج كمــا تت ـ ـ ــابع الش�������ركة تنفيـذ المش�������ـروع المشترك بالبحر األحمر
لتجميـع بيــانات جيوفي ــزيقية والذى انطلقت مرحلته الثانية خالل العـام الحالى
لتنفيذ مسح سيزمى ثالثى األبعاد لمساحة تزيد عن  12ألف كم.2
كم�������ا قام�������ت جنوب بتنظيم ورش�������ة عمل الستكش�������ـاف البحر األحمر خ���ل���ال الفترة
 22-20مـارس  2022حيث ش�������ارك  115خبير ًا فى مجال صنــاعة البترول يمثلون 35
ش�������ركة بترول بالورشة التى أقيمت تحت رعـاية المهندس طارق المال وزيـر البترول
والثـ ــروة المعدنيــة تحت عنوان« :مستقبل استكشاف البترول بالبحر األحمر» .
وعلـى مدار  3أيام انعقدت  10جلس�������ـ ــات عمل لمناقش�������ة  36ورقة بحث ألقت الضوء
على الفرص الواعدة الستكش������� ــاف البحر األحمر ودور التقنيات المس�������تحدثة فى
استخدامها.

تقوم ش�������ركة جنوب باإلش�������راف على الش�������ركات المش�������تركة والتى تعمل فى نطاق منطقة جنوب الوادى ،باإلضافة إلى الش�������ركات الناتجة عن اتفاقيات جنوب.
وتعمل جنوب جاهدة على تحقيق أعلى مستويات اإلنتاج بتلك الشركات بتقديم االستشارات المناسبة واصدار التوصيات والتوجيهات الالزمة لتحقيق أعلى
كفاءة ممكنة للتشغيل والمشاركة فى إيجاد حلول ألى معوقات تواجه تلك الشركات.
يبلغ اإلنتاج الحالى حوالى  20000برميل زيت خام يومى حيث تم خالل العام المالى الحالى حفر بئر استكشافى و  5آبار تنموية وإعادة إكمال بئرين وإصالح
 51بئر وقد تم خالل أبريل  2022وضع البئر التنموى الجديد ( )GNN - 7لش�������ركة بتروجلف على اإلنتاج لينتج من طبقة النخل بمعدل يومى  4650برميل
زيت مما ساهم فى زيادة إنتاج الشركة بنسبة  %90وتبلغ خطة اإلنتاج للشركات التابعة لجنوب خالل العام المالى  2023 /2022حوالى  30480برميل زيت خام
يومي ًا حيث من المتوقع حفر بئرين استكشافيين و  14بئر ًا تنموي ًا وإعادة إكمال بئرين وإصالح  29بئراً.

ف�������ى إطار المتابعة الميدانية لخطط العمل لتنفيذ المش�������روعات البترولية الجديدة تحت ظل توجيهات القيادة السياس�������ية والمتابعة المس�������تمرة لخطط
تطوي�������ر صناعة التكرير وبالتنس�������يق مع الهيئة المصرية العامة للبت�������رول تم خالل العام المالى الحالى ( ) 2022/2021تكري�������ر 8ر 2مليون طن خام بمصفاة
تكرير أس�������يوط خالل الفترة ( يوليو -2021أبريل  ،)2022بنس�������بة  % 80من المخطط للتكرير خالل هذه الفترة وبنس�������بة 8ر % 65من إجمالى المخطط للعام
المالى الحالى ( .)2022/2021

تنفي�������ذ ًا لتوجيهات المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية لزيادة إنتاج الش�������ركة ،جارى إنش�������اء
مش�������روع منصة بحرية دائمة لتنمية منطقة حقول « »GNNلش�������ركة بتروجلف وهو أحد المش�������روعات الهامة
بالشركات التابعة لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول ،حيث يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين:
تشمل المرحلة األولى وحدة اإلنتاج المبكر « »EPFعن طريق إيجار وحدة بح ــري ـ ــة متـنـقـلـة «.»MOPUوالمرحلة
الثانية إنشاء منصة بحرية دائمة لتنمية منطقة حقول « »GNNوتجميع إنتاج اآلبار الجديدة من ( )9-6آبار
بطاقة إنتاجية  20ألف برميل يومي ًا.

توصيل الغاز الطبيعى لمحافظات الصعيد
فى إطار ما يتم تنفيذه من خالل المش�������روع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل
بصعيد مصر وبما تقوم به شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول باإلشراف
عل�������ى ش�������ركــات توصيل الغاز الطبيع�������ى لمحافظات (الفيوم – بنى س�������ويف  -المنيا -
أس�������يوط – الوادى الجديد  -س�������وهاج  -قن�������ا  -األقصر  -أس�������وان)  ،ومتابعة الجداول
الزمنية والخطط التنفيذية للمش�������روعات الجارى تنفيذها ومراجعة تنفيذ األعمال
والقي�������ام بأعمال الصيان�������ة الدورية  ،فقد وصل إجمالى ما ت�������م تحويله من الوحدات
الس�������كنية منذ بدء النش�������اط وحت�������ى نهاية أبري�������ل  2022إلى ملي�������ون و 660ألف عميل
منزل�������ى ،وكذلك بلغ إجمالى التحويالت المنفذة خالل العام المالى  2022/2021إلى
 106ألف و 865عمي ًال حتى نهاية أبريل  2022بنسبة تنفيذ إلى المخطط .%115
ً
عمي���ل���ا منزلي ًا بمدين�������ة الخارجة محافظة ال�������وادى الجديد ضمن
ت�������م تحويل 4546
مش�������روع توصيل الغاز للمناطق النائية بتكنولوجيا الغاز الطبيعى المضغوط  ،الذى
يعد نقلة نوعية فى إتاحة بدائل لتوفير الغاز الطبيعى للمناطق البعيدة عن الشبكة القومية للغاز الطبيعى.
ومن المستهدف توصيل الغاز الطبيعى لـ  744قرية بمحافظات جنوب الوادى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وفى إطار تنفيذ خطة الدولة الس�������تخدام الغاز الطبيعى كوقود للس�������يارات فقد بلغ عدد محطات تموين الس�������يارات العاملة بالغاز بمحــافظـات الصعيد ١١٠
محطة تموين ،باإلضافة إلى  ١٩مركز ًا لتحويل السيارات  ،ومن المستهدف توصيل الغاز الطبيـعى إلى  239مخبز ًا ضمن مبادرة توصيل الغاز الطبيعى إلى
المخابز البلدية المدعمة.

تحرص الشركة املصرية القابضة للبرتوكيماويات على تحقيق مزيد من اإلنجازات لصناعة البرتوكيماويات التى كانت وال تزال
ً
شريك ًا
أصيال فى دعم خطط الدولة للتنمية املستدامة ،وأحد املحاور الرئيسية ضمن الرؤية الطموح التى يتبناها قطاع البرتول
لقيمتها املضافة واستثماراتها الضخمة الداعمة القتصاد مصر القومى.

وق���د ب���دت مالمح ذل���ك جلية ف���ى حتديث اخلطة

خط الإنت���اج بالتعاون مع �رشكة �سمبل كامب الأملانية �صاحبة التكنولوجيا،

لتواك���ب متغ�ي�رات الأ�س���واق العاملي���ة ،وتلب���ى متطلب���ات

امل��ش�روع �أح���د النماذج الواعدة الت���ى تهدف �إلى دعم جه���ود الدولة با�ستغالل

القومي���ة لل�صناع���ات البرتوكيماوي���ة ()2035-2020

ال�س���وق املحلى ،حيث توجت ال�رشكة جهودها بو�صول �إجمالى

الإنت���اج ال�س���نوى من املنتجــ���ات البرتوكيماوية �إلى  6ملي���ون طن عــام

 ،2021مقارن���ة ب�إجمال���ى �إنتاج � 355ألف طن �س���نويا ً مع بداي���ة ال�رشكة عام

 ،2002كما �ش���هد ن�ش���اط ت�س���ويق منتجات ال�رشكات التابعة حتقيق �إجمالى
مبيع���ات بل���غ نح���و 2ر 4مليون طن لع���ام  ،2021خُ �ص����ص من���ه 4ر 1مليون طن

لل�سوق املحلى� ،إ�ضافة �إلى ت�صدير 8ر 2مليون طن للأ�سواق العاملية.

وتق���وم �رشكة برتوج���ت حاليا ً با�ستكمال �أعم���ال الرتكيب���ات والإن�شاءات ويعد

ق����ش الأرز اقت�صادي���ا ً وحتويل���ه بطرق متط���ورة �صديقة للبيئة لإنت���اج نحو 205

�أل���ف مرت مكعب �سنويا ً م���ن الأخ�شاب متو�سطة الكثافة كمنتج حملى عالى
اجل���ودة ي�ستخدم فى �صناع���ات الأثاث وم���واد البناء والديك���ور ،وتبلغ التكلفة

اال�ستثمارية  284مليون يورو ،ومن املخطط االنتهاء من تنفيذ امل�رشوع بنهاية

عام  ،2022وملا كان حتقيق التكامل بني عمليات التكرير والبرتوكيماويات هدفا ً
لزي���ادة القيمة امل�ضافة مب�رشوع تطوير القطاع ،تبذل ال�رشكة ق�صارى جهدها

وا�ستكم���اال ً لتل���ك اجلهود تتاب���ع ال�رشكة �أعم���ال تنفيذ م�رشوعاته���ا اجلديدة،

لتنفي���ذ جممع�ي�ن �صناعي�ي�ن عمالق�ي�ن للتكري���ر والبرتوكيماويات مبح���ور قناة

املنتج���ات البرتوكيماوي���ة ،لذا �شهدت �أعم���ال تنفيذ م�رشوع �إنت���اج م�شتقات

متخ�ص�ص���ة ت�ساهم ف���ى �إحالل ال���واردات وت�صدير الفائ�ض ،الأم���ر الذى يخدم

وتطوي���ر �رشكاتها القائمة ملواكبة التحدي���ات ،ودرا�سة احتياجات الأ�سواق من
امليثان���ول تقدم���ا ً وا�ضحا ً على �أر����ض ال�رشكة القاب�ضة مبين���اء دمياط بتكلفة

ا�ستثماري���ة  119ملي���ون دوالر ،ويه���دف امل��ش�روع �إل���ى تعظي���م اال�ستف���ادة من
امليثان���ول املنت���ج حمليا ً ب�رشك���ة ميثانك�س ،وكذل���ك اليوري���ا املنتجة ب�رشكة
موبك���و لإنت���اج � 140أل���ف ط���ن �سنوي���ا ً م���ن م�شتق���ات امليثان���ول مث���ل اليوريا

فورمالدهي���د والنفثال�ي�ن فورمالدهي���د امل�سلفن التى تعتم���د عليها �صناعات

متع���ددة مثل الأ�سم���دة وامل���واد الال�صقة ،و�أعم���ال العزل احل���رارى وغريها ،ومن
املخطط بدء جتارب الت�شغيل خالل عام .2023

كما �شهد م�رشوع �إنتاج الأخ�شاب متو�سطة الكثافة ب�إدكو مبحافظة البحرية
تط���ورا ً ملحوظ���ا ً �إذ مت االنتهاء م���ن الت�صميمات الهند�سي���ة وتوريدات معدات
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ال�سوي�س واملنطقة ال�صناعية مبدينة العلمني اجلديدة لإنتاج مواد برتوكيماوية
العدي���د م���ن ال�صناع���ات التكميلي���ة والتحويلي���ة ال�صغ�ي�رة واملتو�سطة التى
ت�سعى الدولة لتنميتها ومنها ال�صناعات البال�ستيكية ،وال�صناعات املغذية

لل�سيارات ،ومواد الطباعة والدهانات وغريها.

وتتع���اون ال�رشكة القاب�ضة م���ع �رشكة البحر الأحمر الوطني���ة للبرتوكيماويات
لإقام���ة جممع البرتوكيماويات مبحور قناة ال�سوي�س لإنتاج نحو 71ر 2مليون طن

�سنوي���ا ً م���ن املنتجات البرتوكيماوية ونحو � 535ألف ط���ن من املنتجات البرتولية
اعتم���ادا ً عل���ى  4مليون ط���ن �سنويا ً من الزيت اخل���ام امل�ستورد .ه���ذا ،وقد انتهت

�رشك���ة «بكت���ل» الأمريكي���ة م���ن تنفي���ذ الأعم���ال املبك���رة و�أعم���ال Pre-FEED

للم��ش�روع ،كم���ا مت التعاق���د م���ع ع���دد من ال��ش�ركات العاملي���ة �أ�صح���اب رخ�ص

الت�صنيع لوحدات التك�سري البخ���ارى والبولى بروبيلني ووحدات معاجلة النافثا

واملقط���رات و�إنتاج العطري���ات وكذا وحدات �إنت���اج البولى �إيثيل�ي�ن وجارى �إعداد
الت�صميم���ات الهند�سي���ة .وم���ن املخطط االنته���اء مرحليا ً م���ن تنفيذ امل�رشوع

بنهاي���ة عام � ،2024أما جمم���ع البرتوكيماويات مبدينة العلم�ي�ن اجلديدة فت�ضع

ال�رشكة القاب�ضة جهودها للم�ضى قدما ً فى تنميته ب�إعداد الدرا�سات الالزمة
للم��ش�روع ،و�إم���داد املوق���ع باملراف���ق الالزم���ة ،بالإ�ضاف���ة �إلى الرتوي���ج للم�رشوع

ل���دى عدد من امل�ستثمري���ن اال�سرتاتيجيني املحليني والعاملي�ي�ن ،جدير بالذكر �أن
ا�ستثم���ارات املجمع تتعدى 5ر 11مليار دوالر ،ويهدف �إلى �إنتاج  4مليون طن من
املنتجات البرتوكيماوية املتخ�ص�صة ونحو � 800ألف طن من املنتجات البرتولية
اعتم���ادا ً عل���ى  4مليون طن �سنويا ً من مزيج الزيت اخل���ام �إنتاج حقول ال�صحراء

الغربية وامل���ار بخطوط الربط على حدود موقع امل�رشوع و�صوال ً �إلى الت�سهيالت

القائم���ة ل�رشك���ة «ويبك���و» مبيناء احلمراء  ،وم���ن املخطط التنفي���ذ بحلول عام
 .2027وا�ستكم���اال ً ملتابعة م�رشوع �إنتاج الإيثانول احلي���وى مبيناء دمياط بطاقة

�إنتاجية � 100ألف طن �سنويا ً با�ستخدام كمية � 420ألف طن �سنويا ً من املوال�س

كم���ا تدر�س ال�رشك���ة تنمية م�رشوع �إنتاج كربون���ات ال�صوديوم بطاقة �إنتاجية
� 600أل���ف طن �سنويا ً و� 20أل���ف طن �سنويا ً من بيكربونات ال�صوديوم ،بالإ�ضافة

�إل���ى � 50ألف ط���ن �سنويا من �سيلي���كات ال�صوديوم لتلبي���ة احتياجات ال�سوق
املحلى وامل�ساهمة فى تو�سع���ة �صناعات الزجاج واملنظفات وذلك لال�ستغالل
الأمث���ل لرثوات م�رص من خام امللح واحلجر اجل�ي�رى .وتقدر التكلفة اال�ستثمارية

للم�رشوع بنحو  500مليون دوالر ،ومن املخطط تنفيذه ب�أر�ض ال�رشكة القاب�ضة

بالعلمني وبدء الت�شغيل بنهاية عام .2025

وف���ى �ضوء ر�ؤية ال�رشكة لإنتاج البرتوكيماوي���ات اخل�رضاء للحفاظ على البيئة،

املنتج ب�رشكات ال�سكر ،وقع���ت ال�رشكة امل�رصية للإيثانول احليوى -التى تتولى

ومواكب���ة منها للتوجه العاملى لتقليل الت�أث�ي�ر ال�ضار الناجت عن طرق التخل�ص

�رشكة  INTERISالفرن�سية فى دي�سمرب  ،2021ويجرى حاليا ً �إعداد الت�صميمات

�إنتاج البال�ستيك القابل للتحلل بطاقة �إنتاجية � 75ألف طن �سنويا ً  ،ويعتمد

تنفي���ذ امل��ش�روع -عقد �أعم���ال الت�صميم���ات الهند�سي���ة  PEDPوالرخ�صة مع
وا�ستكمال تدب�ي�ر التمويل للم�رشوع ،ومن املخطط ب���دء الت�شغيل بنهاية عام

 ،2023وجدي���ر بالذك���ر �أن منت���ج الإيثانول احلي���وى ي�ستخدم ف���ى �صناعات عدة

مث���ل �صناع���ة الأحبار والدهان���ات واملطهرات الطبي���ة� ،أو كمادة خ���ام فى �إنتاج

امل���واد الكيماوية� ،إ�ضافة �إلى �إنتاج منتجات ثانوي���ة مثل ثانى �أك�سيد الكربون
امل�ستخ���دم فى �صناع���ة امل�رشوب���ات الغازية ومنت���ج الفينا����س (املجفف) الذى

ي�ستخ���دم كمركزات �أعالف .وحتقيقا ً للتكامل مع ال�رشكات التابعة وا�ستغالل

الفائ����ض من منتجاته���ا ،وتدر�س ال�رشكة م��ش�روع �إنتاج امليالم�ي�ن ب�أر�ض �رشكة

م���ن منتج���ات البال�ستي���ك وغريها من املخلف���ات ،يجرى حالي���ا ً درا�سة م�رشوع
ت�صنيع���ه عل���ى م�صادر حيوي���ة مثل اجللوك���وز وال�سكر اخلام ،وتبل���غ التكلفة

اال�ستثماري���ة للم�رشوع  600مليون دوالر ومن املق�ت�رح تنفيذه ب�رشكة �سيدبك،
وب���دء الت�شغيل ع���ام  ،2026وكذلك هناك م�رشوع حتوي���ل خملفات البال�ستيك

�إل���ى زيت ال�ستخدامه كم���ادة خام لت�صني���ع البولى �إيثيل�ي�ن ب�رشكة �سيدبك،
ويه���دف �إلى �إنتاج الوق���ود من خملفات البال�ستيك بطاقة �إنتاجية � 30ألف طن
�سنويا بطريقة التحلل احلرارى والتك�سري الهيدروجينى وهو �أحدث نهج متبع

لإعادة تدوير البال�ستيك ،ومن املخطط بدء الإنتاج بنهاية عام .2025

موبكو بتكلفة تقديرية  260مليون دوالر ،ويهدف ال�ستغالل� 110ألف طن �سنويا ً

ه���ذا ،وتوا�ص���ل ال�رشك���ة درا�س���ة م��ش�روع ا�ستخ���راج الزي���وت بتنمي���ة وزراع���ة

�أل���ف ط���ن �سنويا ً ثان���ى �أك�سيد الكرب���ون ،وذلك لإنت���اج � 40ألف ط���ن �سنويا ً من

املنت���ج من الزراعات غ�ي�ر الغذائية �سعيا ً لت�أمني م�ص���ادر جديدة للطاقة تكون

فائ�ض الأمونيا (جزء من اليوريا) وزيادة قيمتهما امل�ضافة ،وا�ستخال�ص نحو140

منت���ج امليالمني لتلبي���ة احتياجات ال�سوق املحلى ،وت�أم�ي�ن املواد الأولية مل�رشوع

م�شتقات امليثانول ،وت�صدير الفائ�ض.

الطحال���ب ال�ستخ���راج الزي���وت منه���ا ال�ستخدامها ف���ى �إنتاج الوق���ود احليوى
بديل���ة للوق���ود الأحف���ورى �ضم���ن م�رشوعات الطاق���ة املتجددة .وم���ن املخطط

تنفي���ذ امل�رشوع عل���ى مرحلتني؛ الأولى �إنت���اج زيوت الطحال���ب بطاقة �إنتاجية

ويعد م�رشوع جممع �إنت���اج ال�سيليكون وم�شتقاته ا�ستكماال ً للتعاون القائم

� 144أل���ف ط���ن �سنويا ً قابلة للزي���ادة �إلى � 350ألف طن �سنوي���اً ،واملرحلة الثانية

مب��ص�ر وزي���ادة قيمته���ا امل�ضافة ،لذا تُول���ى ال�رشك���ة القاب�ضة امل��ش�روع �أهمية

وتعزيزا ً للم�رشوعات اخل�رضاء ،يتم �أي�ضا ً درا�سة م�رشوع ال�ستخدام تكنولوجيا

بني قطاعات وزارة البرتول لتحقيق �أق�صى ا�ستفادة ممكنة من املوارد الطبيعية
كب�ي�رة� ،إذ مت االنته���اء م���ن �إع���داد درا�سة اجل���دوى البنكي���ة للمرحل���ة الأولى من

امل��ش�روع لإنتاج � 45ألف طن من ال�سيليكون املعدنى وبتكلفة ا�ستثمارية 178

ملي���ون دوالر ،ومن املخطط بدء الت�شغيل له���ذه املرحلة خالل الربع الثالث من
ع���ام  ،2024ومن �أمثل���ة ال�صناعات التى يدخل فيها امل���واد العازلة ،والال�صقة،

�إنت���اج الوق���ود احليوى اعتم���ادا ً على زيت الطحال���ب املنتج من املرحل���ة الأولى.

التن�شي���ط الكهروكيميائية اخل�رضاء لإنتاج مطه���رات �صديقة للبيئة بطاقة
�إنتاجي���ة � 18أل���ف طن �سنويا ،وبتكلفة ا�ستثماري���ة  32مليون جنيه حيث يتم

توفري الكهرباء اخلا�صة بامل�رشوع با�ستخدام اخلاليا ال�شم�سية.

�إن مث���ل ه���ذه امل�رشوع���ات الواع���دة ت�ؤك���د �سعى ال�رشك���ة القاب�ض���ة للنهو�ض

واملط���اط وغريه���ا ،وجدي���ر بالذك���ر �أن امل�رشوع يت�ضم���ن مرحلت�ي�ن �أخرتني ،فمن

ب�صناع���ة البرتوكيماوي���ات م�ستعينة ب�أحدث الو�سائل والط���رق التكنولوجية

مع املرحلة الأولى ،كما �سيتم �إنتاج البولى �سيليكون كمرحلة ثالثة للمجمع

بق���وة فى بناء اقت�صادنا الوطنى وف���ق ر�ؤى التطوير امل�ستمرة وتر�سم م�ستقبل

املخط���ط بدء املرحل���ة الثانية املتمثلة فى �إنت���اج ال�سيليكون مومنر بالتكامل

ليدخل فى �صناعة الإلكرتونيات واخلاليا ال�شم�سية و�صناعة الألومنيوم.

املبتك���رة ،لتطل���ق الإمكان���ات غري املحدودة له���ذه ال�صناعة احليوي���ة ،لت�سهم
م�رص ،مبا يليق مبكانتها �إقليميا ً وعاملياً.

العنوان � 27 :شارع ال�سالم  -منطقة زهرة اللوت�س �أمام اجلامعة الأمريكية
التجمع اخلام�س  -القاهرة اجلديدة .

تليفون  27598400 - 275983 :فاك�س � 27598314 :ص.ب214 :
الرقم الربيدى 1835 :القاهرة اجلديدة
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إيمان ًا بالدور الوط نى ل ش���ركة إنبى ك ذراع فنى قادر على ت نفيذ الرؤية االس���تراتيچية لقطاع ال بترول المصرى لتتماش���ى

مع التوجه التنموى للدولة المصرية وفق ًا الس���تراتيچية التنمية المس���تدامة ورؤية مصر  ، 2030قام ت ال شركة خالل عام

 2021بتصمي���م وت نفي���ذ العديد من الم ش���روعات القومية وفق��� ًا لل برامج الزم نية الموضوعة ،والتش���غيل بأعلى معدالت

الكفاءة والجودة ،حيث حقق ت ال ش���ركة خالل العام الماضى العديد من ال نجاحات تم تتويجها بأن تف ضل فخامة الس���يد

الرئيس ع بد الفتاح السيسى بافتتاح مجمع إنتاج ال بنزين عالى األوكتان لصالح شركة أسيوط لتكرير ال بترول  ،حيث كانت
شركة إنبى المقاول العام لتنفيذ الم شروع ،كما تم ت نفيذ م شروع وحدة إنتاج األسفل ت الجديدة لصالح شركة السويس

لتص نيع ال بترول ،وك ذلك م شروع معالجة وإعادة حقن المياه بحقل سترا لصالح شركة بدر الدين لل بترول.

وعل���ى الصعي���د العالمى اس���تمرت ش���ركة إنبى فى مواصلة العم���ل وتحقيق ال نجاح فى ظ���ل التنافس مع ك برى
ال ش���ركات العالمية وذلك من خالل ت نفيذ وتس���ليم عدة م ش���روعات بالمملكة العربية الس���عودية كمقاول عام

لصال���ح ش���ركة أرامكو مثل م ش���روع مرفأ ي نبع الج نوبى (المرحلة الثانية) وم ش���روع تطوير خ���ط غاز الخف بمحطة
العثماني���ة وك ذل���ك م ش���روع تحدي ���ث محط���ة تحلي���ة المي���اه بمحطة الس���فانية ،باإلضاف���ة إلى تصمي���م وت نفيذ
م شروعات ل شركة أدنوك االماراتية.

وفى المملكة األردنية الهاش���مية قام ت إنبى بتنفيذ م ش���روع خط غاز ش���مال األردن بطول  56كم لصالح ش���ركة
فجر األردنية المصرية ل نقل وتوريد الغاز.
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وتس���تمر ش���ركة إنبى فى تحقيق رؤية وزارة ال بترول والثروة المعدنية ضمن خطة الم شروعات القومية لجمهورية مصر

العربية التى تهدف إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية للتكرير والحد من استيراد الم نتجات ال بترولية من الخارج وذلك من خالل
ت نفيذ م شروع توسعات معمل تكرير ميدور لصالح شركة ال شرق األوسط لتكرير ال بترول (ميدور) باألسك ندرية ،وم شروع

إعادة تأهيل مجمع التفحيم لصالح ش���ركة الس���ويس لتص نيع ال بترول وك ذلك م ش���روع توس���عات مجمع غازات الصحراء
الغربية لصالح ال شركة المصرية للغازات الط بيعية (جاسكو).

ومازال ���ت ش���ركة إنب���ى تؤك���د عل���ى ريادتها اله ندس���ية فى مج���ال تصميم وت نفي���ذ الم ش���روعات فى ظ���ل التحديات غير
المس ���بوقة التى ي ش���هدها قطاع الطاقة فى مصر والعالم وتصاعد حدة الم نافس���ة ،معتمدة على استراتيچية واضحة

اس���تهدفت دائم ًا تصميم وت نفيذ الم ش���روعات دون إغفال مس ئوليتنا تجاه المحافظة
على ال بيئة وتحقيق التنمية المس���تدامة ،مما أتاح ل نا الم ضى بخطوات س���ريعة

نحو استهداف الم شاركة فى م شروعات تحول الطاقة والتنمية المستدامة
م���ن خ�ل�ال عم���ل تحالف���ات م���ع ال ش���ركات العالمي���ة واس���تخدام أح���دث

التك نولوچي���ات والتق ني���ات وك ذل���ك خ برات نا المتراكمة من الم ش���روعات
المماثلة التى تم ت نفيذها بالفعل فى ه ذا المجال بتقديم حلول خالقة

للح���د من االنبعاثات الكربونية ال ضارة بال بيئة من خالل االس���تفادة من
الطاقة الحرارية المه���درة المصاح بة لعوادم التوربينات الغازية لتوليد

الكهرباء ،ورفع كفاءة استخدام المعدات باإلضافة إلى ترشيد استهالك

الطاقة وتحسين األداء التشغيلى للمحطات.

كما اس���تطاع ت ش���ركة إنبى الحف���اظ على مكانته���ا وتواجدها ضمن

مق���اوال دولي��� ًا عل���ى م���دار  ١٠أع���وام متتالي���ة ،كم���ا تعتبر
أفض���ل ٢٥٠
ً
ش���ركة إنب���ى ال ش���ركة المصرية الوحي���دة المص نفة ضم���ن أفضل ٢٢٥

شركة تصميم دولية فى مجال ال بترول وذلك وفق ًا لتقييم مؤسسة
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والجدي���ر بال ذك���ر أن مجل���ة  ENRق���د اب���رزت ال���دور
االبتكارى ل شركة إنبى الستعادة الطاقة المهدرة

باستخدام تق نية  ORCوالتى تم تط بيقها بمحطة

رفع ضغط الغاز بده شور ل شركة جاسكو.
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�رشك���ة امل�رشوع���ات البرتولي���ة واال�ست�شارات الفنية – برتوجت ،ال���ذراع التنفيذى لقطاع البرتول امل�رصى والت���ى ت�أ�س�ست عام  1975ك�إحدى �رشكات قط���اع البرتول وتعد اليوم
واحدة من كربى �رشكات املقاوالت املتخ�ص�صة وامل�صنفة عامليا ً فى جمال تنفيذ الأعمال املتكاملة حيث ح�صلت ال�رشكة على املركز (� )140ضمن ت�صنيف (�أكبـر � 250رشكة

مق���اوالت متخ�ص�ص���ة عل���ى م�ستوى الع���امل“ ”TOP GLOBAL CONTRACTORSطبقا ً والت�صني���ف العامل���ى  ENR - Engineering News Recordولتتميز اليوم  -وعقب
م���رور �أك�ث�ر م���ن  47عاما ً من ت�أ�سي�سها – مبا متتلكه من خربات تنفيذية تخ�ص�صية كبرية ومرتاكمة فى جمال املقاوالت املتكاملة وليتعدى ن�شاطها وتواجدها النطاق املحلى
لي�صل �إلى �أغلب دول ال�رشق الأو�سط و�شمال افريقيا.

وتلتزم �رشكة برتوجت فى تنفيذ امل�رشوعات بتطبيق �أعلى و�أدق معايري اجلودة وال�سالمة واملحافظة على البيئة ،حيث �أن ال�رشكة حا�صلة على �شهادة �إدارة اجلـودة ،ISO 9001
و�شهـــادة �إدارة اجلـودة  ISO 45001و�شهادة �إدارة نظم ال�سالمة وال�صحة املهنية و�شهادة نظم حماية البيئة  ISO 14001كما �أن ال�رشكة حا�صلة على العديد من ال�شهادات

الفنية التخ�ص�صية مثل� :شهادة  ،Monogram APIو�شهادات  ،ASME Stamps : U, U2, PP, S & Rوهو ما يعطى ميزة تناف�سية حقيقية لل�رشكة مب�رشوعاتها داخل وخارج

م��ص�ر .كم���ا �أن ال�رشكة حا�صلة على �شهادة املكون النووى  N-Stampفى تنفيذ الأعمال امليكانيكية وت�صني���ع املعدات اخلا�صة مبحطات الطاقة النووية والتى ت�شمل NPT,
 . NS, NA, N Stampsوق���د ح�صل���ت �أي�ض���ا ً ال�رشكة على �شهادة  ISO 50001فى تطبيق �إدارة الطاقة و�شهادة  ISO 10015فى جمال جودة تنمية كفاءة الأفراد .وقد �إ�ستطاعت

�رشك���ة برتوج���ت من���ذ ت�أ�سي�سها و�ضع �أقدام را�سخة لها ف���ى كافة املجاالت التى تتولى تنفي���ذ م�رشوعاتها وحتقيق جناح غري م�سبوق خالل اخلم����س �سنوات املا�ضية وحتقيق
حجم تعاقدات بقيمة  219مليار جنيه وبن�سبة منو بلغت� % 200إ�ستنادا ً على اخلطة الإ�سرتاتيجية التى و�ضعتها ال�رشكة والتى اعتمدت على ثالث ركائز رئي�سية .

وجود خطة
إستراتيجية طموحة للشركة
2021-2017

العنصر البشرى
المميز والمؤهل
بالشركة

دعم وزير البترول
والثروة المعدنية

وجود خطة إستــراتيجيــة طموحة للشـركة 2021 – 2017
وه���ذه خط���ة متكاملة مبنية على �أ�س�س حمددة وت�ستهدف نتائج حمددة قابلة للتنفيذ ،ومتتاز مبي���زة هــامة وهى �أنها خطـة ديناميكية ومرنة مما �أتـاح لل�شـركة
املـرون���ة الكافي���ة التخ���اذ كافة الإجراءات التى متكنها م���ن تعديل �أ�ساليب تنفيذها مع �ضمان ق���درة ال�رشكة على احلفاظ والإلتـزام الكام���ل بالأهداف املو�ضوعة

للخط���ة وق���د ظهرت ديناميكية اخلط���ة خالل فرتات تغيري الأولويات من حيث الرتكيز عل���ى التواجد الداخلى فى بداية تنفيذ اخلط���ة و�إعطاء الأولوية مل�رشوعات
قطاع البرتول من جهة �أو امل�شاركة فى امل�رشوعات القومية الغري برتولية طبقا ً وتوجه قطاع البتـرول من جهة �أخرى ،بالإ�ضافة �إلى الرتكيز على امل�رشوعات التى

يتم تنفيذها بنظام . EPC

العنصر البشرى المميز والمؤهل
ال�رشك���ة ومب���ا متتلك���ه من ك���وادر ب�شـرية مميـزة وم�ؤهلة �أ�صبحت لديـه���ا القدرة �أن ت�ستغل دع���م وزارة البرتول والفر�ص الكبرية التى اتاحته���ا لتتمكن من تنفيذ
خطتها الإ�سرتاتيجيــة املو�ضوعة بكل جناح .مع الأخذ فى الإعتبار كافة التحديات التى واجهتها ال�رشكة خالل فرتة تنفيذ اخلطة مثل �إرتفاع متو�سط الأعمار

(خا�صة باملهن الفنية) والتعامل مع االلتزامات اخلا�صة بالعاملني من حتويل للتـعاقدات ورفع الكفاءة املهنيـة والإداريـة وحتقيق الر�ضا الوظيفى .

دعم السيد المهندس/طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية
دع���م �سيادت���ه كان هو الأ�سا����س الذى �إرتكزت عليه ال�رشكة خالل اخلم�س �سنوات ال�سابقة فى تنفيذ خطته���ا الإ�سرتاتيجية ،خا�صة �أن دعم �سيادته لل�رشكة

مل يـكن جمرد دعم مبعناه التقليدى ،ولكنه كان دعما ً م�ستندا ً �إلى �إميان �سيادته الكامل بال�رشكة وبدورها املحورى كذراع التنفيـذ والت�صنيع الرئي�سى لقطاع

البرتول امل�رصى .كما �أن هذا الدعم قد جاء متمثال ً �أي�ضا ً فى متابعة �سيادته وت�شجيعه امل�ستمر لل�رشكة والعاملني بها و�إتاحته للعديد من الفر�ص التى تتيح

لل�رشكة امل�شاركة فى كربى امل�رشوعات داخل وخارج م�رص

وقد شاركت بتروجت فى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى :

م���ن �أب���رز امل�رشوع���ات القومية التى �شاركت برتوجت ف���ى تنفيذها:م�رشوع �أعمال حف���ر نفق ال�شهيد �أحمد حم���دى ال�شمالى وم�رشوع جممع �إنت���اج البنزين ب�رشكة

�أ�سي���وط لتكري���ر البرتول وال���ذى قام فخامة ال�سيد الرئي�س/عب���د الفتاح ال�سي�سى ب�إفتتاحهما وم��ش�روع �أعمال ت�أهيل � 5أر�صفة ل�شحن وتفري���غ املنتجات البرتولية
وال�سل���ع التمويني���ة مبنطقة “جون���ة حو�ض البرتول” بالأ�سكندرية ،وم��ش�روع تو�سعات م�صفاة ميدور وم�صف���اة تكرير العامرية و�إن�شاء وح���دة التقطري اجلوى ب�رشكة

الن��ص�ر وجمم���ع «البحر الأحمر للبرتوكيماويات و�إن�ش���اء م�ستودعات الزيت اخلام وم�رشوع التك�سري الهيدروجينى للمازوت وم��ش�روع جممع �إ�صالح خ�صائ�ص النافتا،
وم�رشوع ت�سهيالت ت�صدير الفو�سفات مبيناء العني ال�سخنة كما �شاركت برتوجت فى تطوير ورفع كفاءة ميناء احلمراء البرتولى التخ�ص�صى مبدينة العلمني اجلديدة

على �ساحل البحر املتو�سط ،وم�رشوع �إعادة ت�أهيل ر�صيف احلاويات مليناء دمياط ،،وم�رشوع خط التينة ميت منا وم�رشوع م�صنع �إنتاج اخل�شب متو�سط الكثافة .

وف���ى �ض���وء االهتم���ام التى توليه الدولة للمحافظة على البيئ���ة وا�ستخدام الطاقة امل�ستدامة فقد قامت ال�رشكة بالعمل ف���ى عدة م�رشوعات تدعم هذا التوجه
مث���ل م��ش�روع م�ت�رو الأنفاق اخل���ط الرابع املرحلة الأولى وم��ش�روع قطار العا�رش من رم�ض���ان املكهرب ( �إن�شاء حمطت���ى امل�ستقبل والعبور+عدد  2كوب���رى) و�أما على

ال�صعي���د اخلارج���ى فت�ستمر برتوجت فى تعزيز تواجدها فى الأ�س���واق اخلارجية والعمل على فتح ا�سواق
جدي���دة ف���ى القارة الأفريقية حيث مت �إ�سن���اد م�رشوع توريد وت�صنيع معدات مي���اه عميقة بدولة موزمبيق

ل�صال���ح �رشكة  Baker Hughesوتقوم ال�رشكة �أي�ضا ً بتنفيذ  12م�رشوع فى اململكة العربية ال�سعودية،

وم�رشوع�ي�ن ف���ى الإمارات ،وكذلك م�رشوع���ات فى الأردن .ومن �أبرز هذه امل�رشوع���ات :تو�سعات حمطة غازات
احلاوي���ة وخطوط احل���رد اجلنوبية باململكة العربي���ة ال�سعودية ،وحمطة كهرباء الدق���م وم�رشوع الأعمال

املدني���ة ملرافق الت�صدير ملحطة م�صفاة الدقم بعم���ان ،وم�رشوعى حقلى روميثا و�شنايل وتركيب �شبكة
الغاز ب�أبو ظبى بدولة الإمارات.

وألن النجاح مسيرة ال تتوقف … كان البد من انطالقه جديدة ….
ف���ى نهاي���ة ع���ام  2021وفى بداي���ة العام اجلدي���د مت عمل حتلي���ل ا�سرتاتيج���ى �شامل

لل�رشك���ة بدرا�س���ة جمي���ع العوامل الداخلي���ة واخلارجي���ة املحيط���ة واملخاطر التى

تواجهه���ا والتحديات املتوقعة والفر�ص املتاح���ة حيث �إنه مع االكت�شافات اجلديدة

واال�ستثمارات فى جمال البرتول والغاز وان�شاء منتدى غاز �رشق املتو�سط وحتول م�رص
ملرك���ز �إقليم���ى للطاقة والتوج���ه العاملى نح���و الطاقة النظيف���ة وا�ست�ضافه م�رص

لقمة املناخ العاملية  COP 27والتغريات ال�شديدة فى �أ�سعار البرتول والغاز� ،أ�صبحنا

�أم���ام حت���دى كبري لتحديد �أهم مالم���ح التوجه اال�سرتاتيج���ى لل�رشكة خالل اخلم�س
�سن���وات القادم���ة  2026-2022ومت ا�ستخدام �أكرث من تقنية للو�صول الى نتائج �أكرث

دق���ة حتى و�صلنا �إل���ى اخلط���ة اال�سرتاتيجية اجلدي���دة  2026-2022والت���ى تتما�شى

ر�ؤيتها ور�سالتها وقيمها مع �أهداف التنمية امل�ستدامة .

وقد اعتمدت الخطة على  5محاور رئيسية :
 -1ال�سالمة وال�صحة املهنیة .
 -2التحول الرقمى .

� -3إدارة ر�أ�س املال الب�رشى .

 -4النمو وا�ستدامة الأعمال .

 -5التمیز و كفاءة العملیات .

وأصبح شعار الخطة :

اس��تكما ً
ال ملس�يرة ش��ركة
جاس��ـــكو الناجحــ��ة فــ��ى
تطوي��ر ورفع كفاءة الش��بكة
القومي��ة للغ��ازات الطبيعي��ة ،تق��وم جاس��كو
ب��دور ه��ام ومح��ورى ف��ى تحقي��ق اس�تراتيجية
قط��اع الب�ترول الت��ى ته��دف إىل إع��داد مص��ر
لتك��ون مرك��ز ًا إقليمي�� ًا لتج��ارة وت��داول البرتول
والغ��از .كما تعد صناعة معالجة الغاز الطبيعى واس��تخالص املش��تقات
الت��ى تمثل قيم��ة مضافة واح��دة من أهم األنش��طة التى توليها ش��ركة
جاس��كو اهتمام ًا كبري ًا من خالل مجمع غازات الصحراء الغربية ومصنع
اس��تخالص البوتاج��از بالعامرية ،لتس��اهم فى تأمني احتياجات الس��وق
املحل��ى من املنتجات االس�تراتيجية كالبوتاجاز واملش��تقات األخرى والتى
تس��تخدم كمواد خام ف��ى صناعة البرتوكيماوي��ات الواعدة مع إمكانية
تصدي��ر الفائض منها للخارج لتوفري موارد جديدة من النقد األجنبى ملصر.
مهند�س /يا�رس �صالح الدين
رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو واملنتدب
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وخالل عام  2021وعلى الرغم من استمرار جائحة ( )COVID 19استطاعت
شركة جاسكو تحقيق العديد من النتائج املتميزة ومن أهمها:

نشاط نقل الغاز الطبيعى

تق���وم جا�سكو من خالل مركز التحكم القوم���ى  NATAوبالتن�سيق مع
 13منطقة مبراقبة احلالة الت�شغيلية الدائمة لتدفق الغاز الطبيعى من

خالل ال�شبكة القومية للغازات الطبيعية ،حيث مت خالل العام ا�ستالم
ونق���ل حوال���ى 3ر 71ملي���ار م 3غاز من خالل ال�ش���بكة القومي���ة للغازات

الطبيعي���ة �إلى قطاعات اال�س���تهالك املختلفة منه���ا 1ر 38مليار م� 3إلى

قط���اع الكهرب���اء و 5ر 6مليار م� 3إلى قطاع ال�صناع���ة و1ر 6مليار م� 3إلى
قط���اع البرتول والبرتوكيماويات ،بالإ�ضاف���ة �إلى ت�صدير كمية قدرها 2ر8

مليار م.3

نشاط توزيع الغاز

مت توزي���ع حوال���ى 43ر 1ملي���ار م 3م���ن الغ���از الطبيع���ى عل���ى العم�ل�اء

ال�صناعي�ي�ن بكاف���ة مناط���ق االمتي���از  ،كم���ا مت االنتهاء م���ن امل�رشوعات
ً
16عمي�ل�ا جديدا ً باملناطق ال�صناعية والإ�رشاف
الالزم���ة لتو�صيل الغاز لـ
ً
ً
60عمي�ل�ا بالعا�رش من
63عمي�ل�ا( .
عل���ى تنفي���ذ ال�شب���كات الداخلية لـ

رم�ضان  3 ،عمالء بغرب الإ�سكندرية «تو�سعات /عميل جديد»).

تطور عدد العمالء التابعين لشركة جاسكو

مت �إ�ضافة  33م�ستهلكا ً جديدا ً وذلك مبنطقة العا�رش من رم�ضان لي�صل
العمالء مع نهاية دي�سمرب � 2021إلى  574م�ستهلكاً.

الشبكة القومية للغازات الطبيعية

ه���ذا بالإ�ضاف���ة �إل���ى ا�ستكم���ال الإج���راءات
التنفيذية ملحطت���ى تخفيـ�ض وقيا�س حمطة
تخفي����ض وقيا�س برج العرب �سعة  6مليون م3

يوميا ً  ،حمطة كهرباء الوليدية الدائمة �سعة
 8مليون م 3يومياً.

م�رشوعات التو�سع فى ال�شبكة القومية

تطور الأطوال وطاقة النقل بال�شبكة القومية للغازات الطبيعية

مت خ�ل�ال ع���ام � 2021إ�ضافة خط���وط جديدة ب�إجمال���ى  185كم ،حيث مت

نهاي���ة دي�سمرب � 2021إلى  8100كم مقاب���ل  2800كم عند �إن�شاء �رشكة

م�رشوعات خطوط الغاز

االنتهاء م���ن تنفيذ م�رشوعات  ،خط غاز دمياط DLNG /قطر  42بو�صة

بط���ول  12كم  ،خ���ط الغردقة� /سفاجا قطر 24بو�ص���ة بطول 5ر 38كم،

خ���ط العامري���ة /العلم�ي�ن قط���ر  32بو�ص���ة بط���ول  120ك���م  ،خط برج

ت�ضاعف���ت �أط���وال اخلط���وط الرئي�سية لل�شبك���ة القومي���ة لت�صل فى

جا�سك���و ف���ى مـــــار�س  ،1997كم���ا ت�ضاعف���ت طاقة النق���ل لت�صل �إلى
250مليون م 3يوميا ً مقابل  37مليون م 3يوميا ً فى مار�س .1997

الع���رب /مي���دور قط���ر  24بو�صة بط���ول  10كم  ،خط تغذي���ة العا�رش من

تطوير وت�أمني ال�شبكة القومية ومكوناتها

جارى ا�ستكمال �أعمال تنفيذ خط التينة غرب /ميت منا بطول  170كم

بط���ول 5ر 6كم (خطى غ���از �إدكو /دمياط ،وجم�ص���ة /م�صنع (،)DLNG

�أعمال تنفيذ املرحلة الأولى من التينة حتى بحر البقر بطول  81كم.

ت�أم�ين تعديات الرتع وامل�صارف :مت االنتهاء م���ن ت�أمني وحماية خطوط
الغ���از عن���د تقاطعها علوي���ا ً �أو �سفليا ً م���ع الرتع وامل�صارف ل���ـ  9تعديات

رم�ضان قطر 16بو�صة بطول 7ر 4كم.

قطر  42بو�صة بتكلفة ا�ستثمارية 5ر 4مليار جنيه .حيث مت االنتهاء من
م�رشوعات ال�ضواغط

ف���ى �إط���ار تدعي���م ال�شبك���ة القومي���ة ب�صعيد م��ص�ر ج���ارى ا�ستكمال
الأعمال الهند�سية والتوريدات الالزمة لتنفيذ م�رشوع تو�سعات حمطة

حماية اخلط��وط :مت االنتهاء من �أعمال تدبي�ش خطوط مبنطقة دمياط

وردم الأجزاء املك�شوفة على خط غاز �سوميد مبنطقة البحر الأحمر.

لي�ص���ل ع���دد التقاطع���ات الت���ى مت ت�أمينها حت���ى نهاي���ة دي�سمرب 2021
حوالى 371تقاطعا ً مع املجارى املائية.
التعزي��زات الأمنية :مت االنتهاء من تركيب منظومة املراقبة املرئية لـ 22

�ضواغ���ط ده�ش���ور لزي���ادة ال�سع���ة احلالية للمحط���ة ب�إ�ضاف���ة وحدتني
جديدت�ي�ن ب�إجمال���ى �سع���ة  18ملي���ون م 3يومي���ا ً  ،حيث يتمي���ز امل�رشوع

غرف���ة بلوف على خط التينة /العا�صمة الإدارية وخط نقل غازات حقل

لتلبي���ة الأحم���ال املتزاي���دة لقطاع���ات اال�سته�ل�اك املختلف���ة وكذل���ك

من تركيب منظومة املراقبة املرئية لـ  4مناطق بال�رشكة (مركز التحكم

بتولي���د الكهرباء بق���درة  28ميجا وات با�ستخدام �أح���دث التكنولوجيا

احتياجات �رشكة �أ�سيوط الوطنية لت�صنيع البرتول (�أنوبك).
حمطات التخفي�ض والقيا�س

فى �إط���ار حر�ص ال�رشكة على الوفاء بت�أم�ي�ن احتياجات قطاع الكهرباء

فقد مت االنتهاء من تنفيذ م�رشوعات  :حمطة تخفي�ض وقيا�س تو�سعات
حمط���ة كهرب���اء غ���رب القاه���رة ب�سع���ة 5ر 3ملي���ون م 3يومي���ا ً  ،وحمطة
كهرب���اء الوليدي���ة امل�ؤقتة ب�سع���ة  6مليون م 3يومي���ا ً  ،وحمطة تخفي�ض
وقيا�س تو�سعات �رشكتى ميدور وميداليك �سعة 44ر 1مليون م 3يومياً.

ريف�ي�ن والتى مت تنفيذها خ�ل�ال الأعوام ال�سابقة بالإ�ضاف���ة �إلى االنتهاء

الفرع���ى ب�أ�س���وان /حمطة �ضواغط ده�شور /العا��ش�ر من رم�ضان� /رشق
الإ�سكندري���ة) ،لنق���ل �ص���ور كام�ي�رات املراقب���ة �إل���ى مرك���ز حتك���م الأمن
الرئي�س���ى بالتجم���ع اخلام�س ،كم���ا �أنه جارى تنفيذ م��ش�روع مراقبة لـ 4

غرف بلوف على خط عرب �سيناء بنظام الكامريات الكهروب�رصية.

�إزال��ة التعدي��ات على ح��رم خط��وط الغاز :مت اتخ���اذ كاف���ة الإجراءات
القانوني���ة لإيق���اف التعدى فور وقوعه توافقا ً م���ع قوانني الدولة املنظمة
ف���ى هذا ال�ش�أن ،الأمر الذى �أدى �إلى تقلي���ل التعديات �إلى  54تعديا ً فقط،
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خط���وط اخلام واملنتجات ل�صالح �رشكة �أنابيب البرتول ،والبدء فى �إعداد

وجتهي���ز خط الغاز العربى ب���الأردن للفح�ص قط���ر  36بو�صة وبطول 427
ك���م ل�صالح �رشكة ( ،)TGS/ FAJRوخ���ط غاز ال�شمال بالأردن للفح�ص
قط���ر  36بو�صة بطول  55كم ل�صالح �رشكة ( ،)Enppi/ FAJRالبدء فى

�أعم���ال فح�ص خ���ط الغاز البحرى قطر 30بو�صة بط���ول  70كم ل�صالح
�رشكة الفرعونية للبرتول ،خط غاز �أبو �سنان /بدر 3قطر 14بو�صة بطول

 55كم التابع لل�رشكة العامة للبرتول.

م��شروع �إن�ش��اء الت�سهي�لات الالزم��ة ال�ستقب��ال البوتاج��از

امل�ستورد بر�صيف �رشكة  UGDCمبيناء دمياط

ف���ى �إط���ار ا�سرتاتيجي���ة قط���اع الب�ت�رول نح���و اال�ستف���ادة م���ن املواق���ع
اال�سرتاتيجي���ة والبني���ة التحتية فى توف�ي�ر احتياجات الب�ل�اد من منتج

البوتاج���از ،فقد مت �إطالق الت�شغيل التجريبى مل�رشوع �إقامة الت�سهيالت

بالإ�ضاف���ة �إل���ى �إزال���ة  49تعدي���ا ً حت���ى دي�سمرب
 2021م���ن �إجمال���ى  431تعدي���ا ً مت �إزالتهم خالل

الالزم���ة ال�ستقبال البوتاج���از امل�ستورد بر�صيف �رشك���ة ( )UGDCمبيناء
دمي���اط مبع���دل � 600ألف ط���ن �سنوي���اً ،ومت ا�ستقب���ال �أول ناقل���ة بوتاجاز

تطــويـر حمطــات التـخـفي�ض والقيــا�س:

ال�ستقبال البوتاجاز امل�ستورد القادم من البحر املتو�سط.

ال�ست �سنوات الأخرية.

مت االنتـــه���اء م���ن تطوي���ر  3حمط���ات تخفيـــ�ض

وقيا����س ه���ى تو�سعات كهرب���اء ال�شباب ،كهرب���اء غرب دمي���اط وكهرباء

طلخ���ا ،كما �أنه جارى ا�ستكمال تطوير  8حمطات تخفي�ض وقيا�س ومن
�أبرزه���م حمطة تغذية العا�رش من رم�ض���ان ،مركز توزيع �أبو ما�ضى ،مركز
توزيع املعدية وكهرباء عيون مو�سى.

التوافق مع متطلبات قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز

وتفريغه���ا م���ن خ�ل�ال الت�سهي�ل�ات اجلدي���دة الت���ى متث���ل �رشيان���ا ً جديدا ً

�أعمال الثقب على ال�ساخن

مت تنفي���ذ �أعمال الثقب على ال�ساخن  Hot Tapلـ  7م�أخذ تغذية حل�ساب

�رشكات قطاع البرتول (تاون جا�س ،غاز م�رص ،ريجا�س ،ناجتا�س).

�أعمال اال�سكادا

ف���ى �إطار بروتوك���ول التعاون مع �رشك���ة (�أنابيب البرتول) ال���ذى تقوم من

حتر�ص جا�سكو على االلتزام مبتطلبات قانون تنظيم �أن�شطة �سوق الغاز

خالل���ه �رشكة جا�سك���و بتقدمي اال�ست�شارات واخلدم���ات الفنية لل�رشكة

متطلبات قانون تنظيم �أن�شطة �سوق الغاز ،حيث مت االنتهاء من م�رشوع

الت�رسي���ب بخط���وط الأنابي���ب ( ،)Leak Detection Systemج���ارى درا�سة

بو�صفه���ا م�شغل منظومة النق���ل  TSOبا�ستكمال مراحل التوافق مع
جتهي���ز ورب���ط غرف البل���وف على �شبكة اال�س���كادا ب�إجمال���ى  106غرفة
بل���وف ،بالإ�ضافة �إلى البدء فى املرحلة الثانية لربط  44غرفة بلوف على

�شبكة اال�سكادا ،وج���ارى درا�سة العرو�ض الفنية مل�رشوع تطوير وحتديث
�أنظم���ة القيـا�س بالإ�ضافة �إلى جتهيز م�ستندات الطرح اخلا�صة مب�رشوع
تطوي���ر برنامج نظام املحاكاة اللحظ���ى ( )On-line Simulatorوذلك فى

�إطار الت�أهيل الفنى ملكونات ال�شبكة القومية للغازات الطبيعية.

المركز المتميز لفحص وتطوير الخطوط ()PIMCOE

ف���ى �أنظم���ة اال�س���كادا ( )SCADA Systemو�أنظمة الك�ش���ف املبكر عن

امل�ستندات الفنية اخلا�صة بامل�رشوع (الت�صميمات الهند�سية).

نشاط مصانع معالجة الغاز وفصل المشتقات

توا�ص���ل جا�سك���و الت�شغيل املتميز ل���كل من جممع غ���ازات ال�صحراء

الغربي���ة وم�صنع ا�ستخال�ص البوتاج���از بالعامرية حيث مت �إنتاج 796ر1

ملي���ون طن من املنتجات (� 434ألف طن من البوتاجاز لتلبية احتياجات

ال�سوق املحلى و� 963ألف طن من خليط الإيثان /بروبان لتغذية �رشكتى

(�سيدبك و�إيثيدكو) باملادة اخلام و2ر 1مليون برميل من املتكثفات لإمداد

يوا�ص���ل املركز املتمي���ز لفح�ص وتطوي���ر اخلط���وط ( )PIMCOEم�سريته

معامل تكرير البرتول بالأ�سكندرية و� 271ألف طن من الربوبان التجارى).

و�صيان���ة خط���وط ال�شبك���ة القومي���ة ،بالإ�ضافة �إلى اخلط���وط التابعة

مشروعات مصانع معالجة الغاز وفصل المشتقات

الناجح���ة بالتعاون مع �رشكة ( بيك���ر هيوز  ) Baker Hughesفى فح�ص
لل�رشكات ال�شقيقة بقطاع البرتول ،حيث مت االنتهاء من فح�ص 375كم
م���ن خطوط ال�شبكة القومية لي�ص���ل �إجمالى اخلطوط التى قام املركز

بفح�صها منذ بدء ن�شاطه فى منت�صف عام � 2006إلى �أكرث من 4ر� 6ألف
كم من خطوط ال�شبكة القومية.

خدمات مقدمة للغير

فح�ص وتطوير اخلطوط

قام���ت جا�سك���و بفح����ص  390ك���م م���ن اخلط���وط اململوك���ة لل�رشكات
ال�شقيق���ة ،كما تق���وم با�ستكمال تنفي���ذ �أعمال فح����ص  1077كم من
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م��شروع نق��ل غ��ازات حقل ريف�ين والرب��ط على جمم��ع غازات
ال�صحراء الغربية وم�صنع ا�ستخال�ص البوتاجاز بالعامرية

يه���دف امل�رشوع �إلى نقل الغازات املنتجة م���ن حقل ريفني �إلى جممع

غ���ازات ال�صحراء الغربي���ة وم�صنع ا�ستخال�ص البوتاج���از بالعامرية،
وذل���ك للحف���اظ عل���ى م�ست���وى �إنت���اج م�شتق���ات الغاز م���ن م�صانع

املعـــاجل���ة لتلبي���ة احتياج���ات �رشكت���ى (�سيدب���ك و�إيثيـــــدك���و) م���ن
خلي���ط الإيثان /بروبان� ،إنتاج الربوب���ان التجارى  ،بالإ�ضافة �إلى �إنتــــاج

البوتاج���از واملتكثفات لدعم ال�سوق املحلى  ،ويتم تنفيذ امل�رشوع من
خالل �إن�شاء :

خطى نق��ل غازات حقل ريفني قطر  30بو�صة بطول  70كم وقطر 18

بو�صة بطول  5كم حيث مت تدفيع الغاز باخلط فى عام  2021بعد االنتهاء

من الربط على الت�سهيالت احلالية ملجمع غازات ال�صحراء الغربية.

العم���ل به���ا ف���ى  18مار����س  2021عل���ى م�ستوى الع���امل ،وج���ارى تنفيذ

�إج���راءات دم���ج �شه���ادة ( )ISO 45001:2018اخلا�ص���ة مبجم���ع غ���ازات

ال�صح���راء الغربية وم�صنع ا�ستخال�ص البوتاج���از بالعامرية مع �شهادة

وكذل��ك م��شروع �إن�ش��اء ت�سهي�لات رب��ط حق��ل ريف�ين باملجم��ع

( )ISO 45001:2018اخلا�صة بخطوط الغاز.

�ضغ���ط غازات التغذية قب���ل الدخول للمجمع به���دف ا�ستيعاب غازات
حق���ل ريف�ي�ن بالكامل ،حيث مت تر�سي���ة ال�ضاغط ،كما �أن���ه جارى حاليا ً

 )50001:2011ومت احل�صول على الإ�صدار اجلديد من (.)ISO 50001:2011

وامل�صن��ع وتركي��ب �ضاغط كهربى لرف���ع �ضغط غاز حق���ل ريفني �إلى

ت�صنيع القطاعات املعدنية.

• مت تنفيذ الإجراءات اخلا�صة بتحديث موا�صفة نظام �إدارة الطاقة (ISO
• ج���ارى تنفي���ذ الإج���راءات اخلا�ص���ة بت�أهي���ل ال�رشك���ة للح�ص���ول على
�شهادة ( )ISO 27001:2013اخلا�صة ب�إدارة �أمن املعلومات.

م��شروع تو�سعات جممع غازات ال�صحراء الغربية (�إن�شاء خط

التنمية البشرية

ج���ارى تنفيذ امل�رشوع به���دف تعظيم اال�ستفادة من غ���ازات حقل ريفني

التخ�ص�ص���ات ،حي���ث مت تنفي���ذ جمموع���ة م���ن ال���دورات التدريبي���ة فى

الإنتاج الرابع )Train D

قام���ت ال�رشك���ة بتوف�ي�ر حوال���ى  2388فر�ص���ة تدريبي���ة ف���ى خمتل���ف
التنمية الإدارية داخل وخارج ال�رشكة من �أجل �إعداد كوادر قيادية واعدة

املدفع���ة �إلى جممع غازات ال�صحراء الغربي���ة ب�إ�ضافة خط �إنتاج جديد
بطاق���ة ت�صميمي���ة  600ملي���ون م 3يومي���ا ً مب���ا ي�سه���م فى رف���ع الطاقة

ت�ستطيع �أن تكمل امل�سرية خالل ال�سنوات القادمة.

م�شتق���ات الغاز ذات القيم���ة االقت�صادية العالي���ة واال�ستمرار فى توفري

تنمية المجتمع المحلى

الت�صميمي���ة للمجم���ع لت�صبح  1500مليون قدم 3يومي���ا ً وذلك لف�صل

منت���ج خلي���ط الإيث���ان /الربوب���ان لتلبي���ة احتياج���ات �رشكت���ى �سيدبك

و�إيثيدكو من املادة اخلام  ،و�إنتاج الربوبان لت�صديره �إلى الأ�سواق العاملية،
بالإ�ضافة �إلى �إنتاج البوتاجاز واملتكثفات لدعم ال�سوق املحلى.

نشاط السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة

• تقيي���م املخاط���ر الناجت���ة ع���ن �أن�شطة ال�رشك���ة املختلف���ة والتحكم
فيها ..حي���ث مت مراجعة واعتماد  1036منوذج���ا ً لتقييم املخاطر لأعمال

روتينية وغري روتينية ،و�إ�صدار �أكرث من  3980منوذج طلب فعل ت�صحيحى
بجميع مواقع ال�رشكة.

• تنفي����ذ درا�س����ات من����ع الفق����د للم�رشوع����ات اجلدي����دة والتو�سع����ات ف����ى

الت�سهيالت القائمة ..حيث مت �إعداد درا�سات الـ ( )QRAمل�رشوعات حمطة

�ضواغط ده�شور وتقدير حاالت انت�شار الغاز باملحطة فى حاالت الطوارئ
( ،)Dispersion Studyدرا�س����ة ت�رصي����ف �ضغ����ط الربوب����ان مبجم����ع الغازات،
عم����ل تقري����ر حلادث ريف��ي�ن ،درا�سة ملجمع الغ����ازات ،كما مت �إع����داد درا�سات

حر�ص����ا ً من �رشكة جا�سكو على امل�ساهمة فى تنمية املجتمع املحلى

املحي����ط بكاف����ة مواقع ال�رشك����ة تقوم ب����دور ملحوظ فى تق����دمي بع�ض

اخلدمات املجتمعية واملتمثلة فى توفري حلوم الأ�ضاحى واملواد الغذائية
خالل �شهر رم�ضان بالقرى املجاورة ملواقع عمل ال�رشكة ،بالإ�ضافة �إلى

توفري التوري����دات الطبية لإدارة اخلدمات الطبي����ة بكلية الطب جامعة
الأ�سكندرية.

ه��ذا ..و�سوف تتوالى الإجن��ازات مب�شيئة الله عاما ً بع��د عام بف�ضل

اجله��ود املخل�ص��ة للعامل�ين بال�رشك��ة
للحف��اظ عل��ى مكان��ة �رشك��ة جا�سك��و

ك�رشكة رائدة ف��ى جمال نقل وتوزيع �إنتاج
م�شتقات الغاز الطبيعى.

( )HAZOPمل�رشوع����ات تعدي��ل�ات حمط����ة ب����رج الع����رب ،تعدي��ل�ات حمط����ة

كهرب����اء ميدالي����ك ،تعديالت حمطة كهرباء غرب دمي����اط ،نقل ت�سهيالت
ب����در الدي����ن �ضمن م���ش�روع ( ،)Train Dتعدي��ل�ات حمطة البي�ض����ا و()Skid
اخلا�ص����ة لدعم تغذية ر�شيد ،تعديالت حمط����ة كهرباء العا�رش .بالإ�ضافة

�إل����ى امل�شاركة فى درا�سة ت�سهيالت ( )Train Dوت�سهيالت (Dehydration
 )package of Train Dوتو�سعات حمطة �ضواغط ده�شور.

•

التزام���ا ً بال�سيا�س���ة البيئي���ة تق���وم ال�رشك���ة ب����إدارة املو�ضوع���ات

البيئية لكاف���ة العمليات والأن�شطة اخلا�صة بها ب�أداء متميز يعك�س

تعهداته���ا جتاه حتقيق �سيا�س���ة اال�ستدامة البيئي���ة وتر�شيد الطاقة
مب���ا يتوافق م���ع ر�ؤية م��ص�ر للتنمية امل�ستدام���ة  ،2030حي���ث مت �إعداد

الدرا�س���ات البيئي���ة واملجتمعية للم�رشوعات الت���ى تقوم بها ال�رشكة
(العامرية/العلمني – الغردقة� /سفاجا – دمياط – DLNG /تو�سعات

جممع ال�صحراء الغربية).

األنظمة اإلدارية القياسية ()ISO

• مت ح�ص���ول ال�رشك���ة عل���ى �شه���ادة ( )ISO 45001:2018لكافة مناطق

الطريق الدائرى ـ �شارع الت�سعني ـ القاهرة اجلديدة

تليفون +٢٠٢-25384500/١/٢/٣ :فاك�س+٢٠٢-25384505/٦ :
�أرقام الطوارئ149 :

�ص.ب 115 :الأندل�س

ال�رشك���ة كبديل ع���ن املوا�صف���ة احلالي���ة ( )OHSAS 18001والتى انتهى
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ميدور ..
نموذج متميز لمواكبة التطور
اس��تطاعت مي��دور خ�لال الع��ام امل��اىل  2021مواجه��ة اآلث��ار األقتصادي��ة
لجائح��ة كورون��ا والتى ما زال العالم أجمع يعانى من تبعاتها وكما اس��تمرت
فى تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية املستدامة وجعل مصر مركز ًا إقليمي ًا
لت��داول الطاق��ة فض ً
ال ع��ن تحقيق اس�تراتيجية قط��اع البرتول املصرى فى س��د
احتياجات الس��وق املحلى من املنتجات البرتولية  ،وتنفيذ مش��روع توسعات زيادة
الطاقة اإلنتاجية بنس��بة  % 60إلنتاج منتجات عالية الجودة ومطابقة للمواصفات
األوروبية . Euro 5
هذا وقد اعتمد املهندس طارق املال وزير البرتول والثروة املعدنية نتائج أعمال الجمعية
العامة للش��ركة بحضور الدكتور الكيميائى جم��ال القرعيش رئيس مجلس اإلدارة
والسادة املساهمني وأعضاء مجلس إدارة الشركة وقيادات قطاع البرتول.
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بيان احلالة امليكانيكية والهند�سية للمعدات اخلا�صة

بالوح���دات الإنتاجي���ة احلالي���ة واملراف���ق والت�سهي�ل�ات

واخلط���وط والآالت الدقيق���ة  Asset Integrityوكذل���ك

حتدي���ث نظ���ام  Tank Gauging Systemللم�ستودع���ات

احلالية واجلديدة بني ميدور و Honeywellالأمريكية.

البيئة والصحة والسالمة المهنية

جنح���ت مي���دور ف���ى التوافق م���ع كاف���ة املتطلب���ات البيئي���ة وفقا ً

التفاقي���ة القر����ض امل�ب�رم م���ع اجله���ات ال�ضامن���ة واملانح���ة حي���ث

التزم���ت ميدور بكافة املعايري الدولي���ة  IFC standardsوكذلك تنفيذ

متطلب���ات مكت���ب ( Rambollامل�ست�شار البيئ���ى للمقر�ضني) وتطبيق

نظ���ام مراقبة بيئية متكامل من خالل تنفي���ذ جميع �أعمال ربط مداخن

الأف���ران والغاليات احلالية واجلديدة بجهاز �شئ���ون البيئة ملراقبة االنبعاثات

وامللوث���ات وتفعي���ل منظوم���ة الر�صد البيئ���ى لالنبعاثات ،كم���ا ا�ستطاعت

و�أو�ض���ح رئي����س ال�رشك���ة �أن ميدور قد متكن���ت من ت�شغي���ل امل�صفاة بكامل

طاقته���ا الت�شغيلية املتاح���ة فى ظل التطفئات املخطط���ة والذى �أدى �إلى
حتقي���ق �صاف���ى رب���ح قدره  60ملي���ون دوالر بع���د ال�رضيب���ة تزامنا ً م���ع �أعمال
التو�سع���ات  ،كم���ا مت تفعي���ل �أن�شط���ة ال�رشك���ة املتنوع���ة به���دف حتقي���ق

�أعل���ى �إيرادات ت�شغيلي���ة ومت تكرير ومعاجلة كمية حوال���ى  29مليون برميل

م���ن اخلام���ات مبتو�س���ط ج���ودة 5ر ، API 32ورغب���ة م���ن ال�رشك���ة ف���ى حتقيق

�أعل���ى اقت�صادي���ات ت�شغيلية من خ�ل�ال اال�ستفادة من الوح���دات الإنتاجية

التحويلي���ة ذات التقني���ة املتقدمة ومت �رشاء �شحنة م���ن النافتا بكمية 219

�أل���ف برمي���ل  ،كما مت تكري���ر �شحنة من املتكثف���ات بلغت � 32أل���ف برميل ،
وق���د مت �إنتاج حوال���ى � 3843ألف طن من منتجات عالي���ة اجلودة بواقع كمية

�س���والر � 1878ألف ط���ن ،و� 911ألف طن من البنزين عال���ى الأوكتني � 580 ،ألف
ط���ن من وقود النفاثات  ،ومن الفح���م � 306ألف طن وكمية � 118ألف طن من

البوتاج���از ،و� 50ألف طن من الكربيت  ،والنافتا ثقيلة � 48ألف طن ومنتجات
و�سيطة �أخرى � 19ألف طن.

مشروع أعمال التوسعات فى معمل ميدور

امل��ش�روع  ،كم���ا التزمت مي���دور مبتطلب���ات عقد املق���اول العام م���ن تنفيذ
التطفئ���ات اخلا�صة بالوح���دات الإنتاجي���ة املنفردة ف�ضال ً ع���ن التطفئات

الكلي���ة للمعمل ك�رشط �أ�سا�سى من �رشوط تنفي���ذ امل�رشوع والتى بلغت
ف���ى جملته���ا حوالى  88يوما ً خالل ع���ام  2021مت�ضمن���ة  45يوما ً تطفئة
كلية فى املعمل.

وخ�ل�ال العام مت االنتهاء من كافة الأعم���ال امليكانيكية اخلا�صة بوحدة
البوتاج���از اجلدي���دة ومت دخوله���ا اخلدمة خ�ل�ال �أكتوب���ر  2021ومت تنفيذ

النهائ���ى للموا�صف���ات  ،كم���ا مت �إع���ادة ت�أهي���ل جمي���ع الوح���دات

الإنتاجي���ة واملرافق والت�سهيالت للو�صول لن�سبة ت�شغيل %100
وفق���ا ً ومتطلب���ات املقاول الع���ام  ،وحتديث نظ���ام ESD System
بالوح���دات احلالي���ة ليتواك���ب م���ع حتدي���ث نظ���ام التحك���م

بالتو�سع���ات للوح���دات اجلدي���دة واملعدلة ،وتنفي���ذ برنامج

�إ�ص���دار العديد من اخلطوط الت�صحيحي���ة لتوفيق الأو�ضاع وفقا ً ملتطلبات

مكتب ( Rambollامل�ست�شار البيئى).

تحسين استخدام الطاقة

قام����ت مي����دور بت�شكي����ل فري����ق عمل يق����وم بتح�س��ي�ن م�ؤ���ش�ر ا�ستخدام

الطاقة من خالل تطبيق احللول ( منخف�ضة التكلفة و عدمية التكلفة–

) No cost / Low cost

احتجاز ثانى اكسيد الكربون

تدر����س ال�رشك���ة حاليا ً بالتعاون م���ع �إحدى ال�رشكات العاملي���ة املتخ�ص�صة

م��ش�روع احتجاز وبيع ثانى �أك�سيد الكرب���ون بالإ�ضافة �إلى ا�ستغالل الوقود
احلي���وى فى مدخالت ت�شغي���ل املعمل ملا له عظيم الأث���ر بالن�سبة للنواحى

البيئية واالقت�صادية.

رؤية الشركة للتحول الرقمى

عمل���ت ميدور على �إنه���اء تنفيذ م�رشوع التو�سع���ات وا�ستطاعت االلتزام
بكاف���ة م�سئولياتها وفقا ً ملتطلب���ات اجلهات املانح���ة وال�ضامنة لتمويل

كاف���ة االختب���ارات العياري���ة الأولي���ة عليه���ا و�إ�صدار التقري���ر الفنى

ميدور تنفيذ برنامج متابعة الرتبة واملياه اجلوفية من خالل حفر  21بئر مياه
جوفي���ة ا�ستك�شافي���ة مبعمل ميدور وفق���ا ً خلطط التواف���ق البيئى  ،كما مت

عملت ميدور على تنفيذ خطة الوزارة فى التحول

الرقمى وذلك من خالل ت�شغيل خط ربط قاعدة

البيان���ات بني مي���دور والهيئ���ة العامة امل�رصية
للب�ت�رول كم���ا �ساهم���ت مي���دور ف���ى جتدي���د

وتطوي���ر من�ص���ة خدم���ات قط���اع الب�ت�رول
ومنظوم���ة التوا�ص���ل وامل�ؤمت���رات

ال�صوتية واملرئية.

القاهــرة  209 :الت�سعني ال�شمالى ،

التـجمـع اخلامـ�س  ،القاهـرة اجلديـــدة

تليفون )+202( 26733700/26733500 :

فاكـــ�س)+202(26733600 :

الإ�سـكندرية  :املنطقة احلرة العامرية

تليفـــون )+203( 4500073 :

فاكــــ�س )+203(4500075 :
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الش��ركة املصرية لتش��غيل وصيانة املش��روعات (إي�بروم) ،هى إحدى الش��ركات التابعة للهيئ��ة املصرية العامة للب�ترول ومن أهم
ركائ��ز قط��اع البرتول املصرى والرائدة فى مصر والش��رق األوس��ط ف��ى تقديم خدمات التش��غيل والصيانة والدع��م الفنى للمش��روعات البرتولية ،وقد
نجحت الشركة منذ تأسسيها فى عام  2002فى تحقيق أعلى معدالت األداء فى التشغيل والصيانة إعتماد ًا على توافر الكوادر الفنية املتميزة و تطبيق
املنهج العلمى فى التخطيط واإلدارة.
تتوىل الشركة حالي ًا إدارة وتشغيل وصيانة كربى املشروعات البرتولية وأحدثها فى مصر وهى ”ميدور  -إيالب  -أموك  -املصرية للتكرير -إستريينكس“
باإلضافة لتش��غيل وصيانة الرصيف البحرى لش��ركة ميدتاب بميناء الدخيلة وتقديم الدعم الفنى للتشغيل فى شركتى السويس وأسيوط لتكرير
الب�ترول وكذل��ك تنفي��ذ العديد من املش��روعات الجديدة ف��ى مجاالت املش��روعات و إختبارات ما قبل التش��غيل والتش��غيل التجريبى وترش��يد الطاقة
والتفتيش الهندس��ى و التدريب .وتس��عى إيربوم وبش��كل دائم إىل تطوير قدراتها فى مجال التدريب والتنمية البش��رية لتتمكن من اإلرتقاء بقدرات
ومهارات كوادرها خاصة الشباب ولتلبية احتياجات املشروعات القومية الجديدة فى قطاع البرتول من العمالة املؤهلة ذات التدريب عاىل املستوى وهو
ما يتماشى مع القيم األساسية ملشروع تطوير وتحديث قطاع البرتول املصرى.

مشروعات الشركة

�رشكة ال�رشق الأو�سط لتكرير البرتول «»MIDOR

الكبري لنقاط الربط بني املرحلتني بالإ�ضافة لتحديث نظم التحكم الأ�صلية
للم�صنع مثل نظم .DCS, ESD, FGS

• جنح���ت �إي�ب�روم فى املحافظة عل���ى ثب���ات الأداء والكفاءة ملختل���ف الوحدات

�إلى جانب �أعمال �إ�ضافية خا�صة بالور�ش والتفتي�ش الهند�سى وحتديث وحدة

وبلغ متو�سط درجة اجلودة على مدار العام 99 APIر 32ون�سبة الكربيت (98ر%1

ال�رشكة امل�رصية للتكرير «»ERC

الإنتاجي���ة طوال الع���ام كما مت املحافظة على ن�س���ب اخلام الأمثل للت�ش���غيل
 )WTوق���د مت تكرير حوال���ى  29مليون برميل من الزيت اخل���ام بالإ�ضافة �إلى 1ر1
مليون برميل خام ال�صحراء الغربية و � 130ألف طن من ال�سوالر عالى الكربيت.

ت�سهيل تداول الفحم واملعمل الكيميائى ونظام القيا�س امل�ستودعات .TGS

للع���ام الثانى عل���ى التوالى تنجح �إي�ب�روم فى ت�شغيل املعم���ل بكامل طاقته

الإنتاجي���ة لي�صبح �أح���د �أهم منتج���ى م�شتقات البرتول فى م��ص�ر ب�أقل فقد

• مت احلف���اظ على جمي���ع مقايي�س ال�سالمة ومل يحدث �أى حي���ود ملقيا�س �أداء

ف���ى الإنت���اج م���ع احلف���اظ على البيئ���ة ،حي���ث بلغت ن�سب���ة الفاقد م���ن املواد

وزن خ�ل�ال ال�سنة وكانت ن�سب اال�ستهالكات للمياه 8ر %94وللكهرباء 4ر%81

البرتولي���ة على ح�ساب خف�ض �إنتاج املازوت عن القيم الت�صميمية و�أ�صبحت
حالي���ا ً منتج���ات امل�رصي���ة للتكري���ر ه���ى الأعل���ى ج���ودة طبق���ا ً للموا�صف���ات

ال�سالم���ة  SPIوال�سيط���رة على فاقد امل���واد الهيدروكربوني���ة لي�صل �إلى 7ر%0

وللغاز الطبيعى 8ر.%90

الهيدروكربوني���ة �إل���ى 8ر %0وا�ستطاع���ت �إي�ب�روم تعظي���م �إنت���اج امل�شتق���ات

• مت تنفيذ �أعم���ال التطفئة ال�شاملة �إلى جانب تطفيات الوحدات الإنتاجية

القيا�سي���ة  EURO 5وقد مت الت�شغي���ل على� 3500ألف طن مازوت و� 95ألف طن

و�إع���ادة ت�شغيله���ا بنجاح م���ع الإلتزام الت���ام ب�إ�شرتاطات ال�سالم���ة وال�صحة

كما مت احلفاظ على جميع مقايي�س ال�سالمة ومل يحدث �أي حيود ملقيا�س �أداء

املخط���ط لها واخلا�صة مب��ش�روع التو�سعات وطبقا للخط���ط الزمنية املقررة
املهنية وحماية البيئة.

تو�سعات ميدور

نافتا و � 13ألف طن �سوالر.

ال�سالم���ة  SPIوكانت ن�سب اال�سته�ل�اكات للمياه  %89وللكهرباء  %83وللغاز

الطبيعى .%88

ت�ستم���ر �إي�ب�روم فى متثي���ل املالك فى امل��ش�روع وتقوم مب�سئوليته���ا فى متابعة

ال�رشكة امل�رصية لإنتاج البنزين اخلطى «»ELAB

املع���دالت العاملي���ة رغم �ضخام���ة حجم التو�سع���ات اجلارى تنفيذه���ا والعدد

اململوك���ة لإي�ل�اب وزي���ادة الإنتاج لي�ص���ل �إنتاج م���ادة � LABإل���ى � 128ألـف طـن

كاف���ة الأعمال �إلى جان���ب احلفاظ على �إ�ستمرارية العملي���ة الإنتاجية ب�أعلى
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ا�ستطاع���ت �إيربوم حتقيق �أعلى معدل �أداء للم�صن���ع مع احلفاظ على الأ�صول

بــزي���ادة  28الف طن عن الطاق���ة الت�صميمية للم�صنع و  6الآف طن من منتج

بدرا�سة وتقييم جممع الزيوت وتنفذ حاليا ً امل�رشوعات التالية:

طـن مــن  Benzolمـع تقــليل الفـاقد لي�صل لن�سبة 40ر. %0

الأ�سكندرية مبيناء الدخيلة.

 HABو � 519ألــ���ف طن م���ن  JETو� 93ألـف طن م���ن  Normal Paraffinو� 37ألـف

�رشكة الأ�سكندرية للزيوت املعدنية «»AMOC

• م��ش�روع اعادة ت�أهي���ل نظام الإنذار �ضد احلريق حلو�ض الب�ت�رول التابع ل�رشكة
• م��ش�روع رف���ع املياه امللوث���ة من املنطق���ة اجلنوبية ل�رشكات الب�ت�رول التابعة

ا�ستم���رت �إيربوم فى دع���م العملية الإنتاجية فى موقع �أم���وك عرب تطوير طرق

للجنة اجلغرافية بالإ�سكندرية.

برام���ج املخ���ازن وامل�شرتي���ات اجلديدة وامل�ساهم���ة فى احل�صول عل���ى �شهادات

�رشكة �أ�سيوط لتكرير البرتول «»ASORC

تنفي���ذ خط���ط العملي���ات و ال�صيانة .كذل���ك �شاركت فى تفعي���ل ا�ستخدام

الأيزو  45001و  14001باملوقع.

�إدارة الت�شغيل وال�صيانة للأر�صفة البحرية «»MIDTAP-PORT

• م�رشوع جم�سم ثالثى الأبعاد ب�إ�ستخدام تقنية امل�سح بالليزر لل�رشكة .
تق���دم �إي�ب�روم الدع���م الفنى والعمال���ة ذات اخلربة فى ت�شغي���ل جممع حت�سني

�إنت���اج النافت���ا ( )CCRووح���دت املراف���ق التابعة له وذل���ك بعد �أن �أمت���ت �أعمال

تدي���ر �إي�ب�روم الر�صي���ف البحرى ل�رشك���ة ميدتاب مبين���اء الدخيل���ة حيث تقوم

اختبارات ما قبل الت�شغيل والت�شغيل التجريبى للمجمع مع �رشكة �إنبى.

حل�ساب �رشكات ميدور و�إيالب  ،والهيئة امل�رصية العامة للبرتول.

�أ�سندت �رشكة �سوميد �أعمال �صيانة الكهرباء والأجهزة ملوقع ا�ستقبال اخلام
لل�رشكة بالعني ال�سخنة ويجرى حاليا ً التجهيز لبدء الأعمال.

بعملي���ات �شح���ن و تفريغ الناق�ل�ات باملنتج���ات البرتولية امل�سال���ة وال�صلبة،

�رشكة اال�سترينيك�س

ا�ستطاع���ت �إي�ب�روم احلفاظ عل���ى معدات امل�صن���ع وخطوط الإنت���اج بجاهزية
ت�شغيلي���ة عالية حلني �إعادة ت�شغي���ل امل�صنع ومت عمل ال�صيانات الالزمة وفى

توقيتاتها املحددة .

�رشكة ال�سوي�س لت�صنيع البرتول «»SOPC
م�صنع الأ�سفلت اجلديد

ال�رشكة العربية لأنابيب البرتول «»SUMED

�رشكة �أ�سيوط الوطنية لت�صنيع البرتول «»ANOPC

تقدم �إيربوم خدم���ات الدعم الفنى ل�رشكة �أنوبك باعتبارها ال�رشكة ذات اخلربة

فى هذا املجال وكذلك ب�صفتها �ستتولى �أعمال الت�شغيل وال�صيانة للم�صنع

وق���د قام���ت مبراجع���ة الت�صميم���ات الهند�سي���ة للم��ش�روع ودرا�س���ة املخاطر
للوحدات املختلفة ويجرى حاليا ً االنتهاء من عقد الت�شغيل وال�صيانة.

تقوم �إيربوم حاليا ً بالت�شغيل والإ�رشاف على ال�صيانة للم�صنع بعد �أن نفذت

�رشكة البحر الأحمر الوطنية للبرتوكيماويات «»REDSEA

الثقيل و 430طن يوميا ً من ال�سوالر اخلفيف و 9طن من غازات الإحرتاق للأفران.

�رشكة �أنبى «»ENPPI

قام���ت �إيربوم ب�أعمال التقيي���م امليكانيكى وتقييم كف���اءة الت�شغيل لكافة

• م�رشوع اختبارات م���ا قبل الت�شغيل وجتارب الت�شغيل ملجمع حت�سني �إنتاج

والتى تبلغ طاقتها ال�سنوية  2مليون طن .

• م�رشوعات حتديث حقول �رشكة بدر الدين (موقع �سيرتا وموقع نياج. )1

�أعمال �أختبارات ما قبل الت�شغيل والت�شغيل التجريبى للم�صنع والذى تبلغ
طاقت���ه الإنتاجي���ة  1200طن يوميا ً من الأ�سفلت و 550ط���ن يوميا ً من ال�سوالر
وحدة التقطري اجلوى ()CDU-2

املع���دات الثابتة والدوارة والأجهزة الدقيقة لوح���دت التقطري اجلوى ()CDU-2

جممع التفحيم اجلديد

تق���وم بتمثي���ل املالك  ORخ�ل�ال تنفيذ م�رشوع جممع التفحي���م اجلديد وقد مت

مراجعة الت�صميمات الهند�سية للوحدات الإنتاجية ووحدة ال�رصف ال�صناعى
ووحدة �إ�ستخال�ص الكربيت �إلى جانب متابعة �أعمال الرتكيبات باملوقع.
الرقمنة

تق���دم �إيربوم خدمات الدعم الفنى ل�رشكة البح���ر الأحمر وت�شارك فى مراحل
امل�رشوع املختلفة و�صوال ً ملرحلة الت�شغيل وال�صيانة للمجمع.

�شاركت �إيربوم بنجاح فى العديد من امل�رشوعات مع �رشكة �إنبى كما يلى:
البنزين ب�أ�سيوط (. )CCR

�رشكة برتوجت «»PETROJET

نف���ذت �إي�ب�روم �أعم���ال اختب���ارات ما قب���ل الت�شغيل وجت���ارب الت�شغي���ل الأولى

للمرحلة الأولى مل�ستودعات ال�سوالر  Gas Oil storageمل�رشوع �سونكر لل�صب
ال�سائ���ل بالعني ال�سخن���ة .كما ت�شارك حاليا ً مع �رشكت���ى برتوجت وجا�سكو
فى تقدمي عر�ض لت�شغيل و�صيانة خط �أنابيب ”ينبع -جازان“ بطول  1100كم

تنف���ذ �إي�ب�روم منوذج جم�س���م ثالثى الأبع���اد ب�إ�ستخ���دام تقنية امل�س���ح بالليزر

وقطر  30بو�صة ل�رشكة �أرامكوا ال�سعودية.

الإلكرتوني���ة .كم���ا قدم���ت �إي�ب�روم الدع���م الفنى ال�ل�ازم لتطوير مين���اء �شحن

السالمة والصحة المهنية والجودة

لوح���دات ال�رشكة املختلفة وحتدي���ث الر�سومات الهند�سي���ة وتكوين املكتبة

املنتجات وتطوير نظام �سالمة العمليات.

�رشكة العامرية للبرتول «»APRC

تقوم �إيربوم بتنفيذ عدد من امل�رشوعات الهامة بال�رشكة كما يلى:

• م��ش�روع ت�صمي���م وتركي���ب و�إختب���ارات نظ���م مراقب���ة الإنبعاث���ات ال�ض���ارة

امل�ستمرة لعدد  24مدخنة.

• م�رشوع الإحالل والتجديد لأنظمة الإنذار واحلماية من احلريق.

حقق���ت �إيربوم �أك�ث�ر من 1ر 49ملي���ون �ساعة عمل ب���دون �إ�صاب���ات كما جددت

جـميع �شــهادات الأيزو لديها  ISO 14001و ISO 9001و OHSAS 18001و ISO
 50001كما ت�سعى ال�رشكة حاليا ً للح�صول على �شهادات  ISO 17020و ISO
 26000و . ISO 17025

التدريب وتأهيل الكوادر الفنية

• م��ش�روع تنفيذ منوذج جم�سم ثالثى الأبعاد ب�إ�ستخدام تقنية امل�سح بالليزر

قام���ت ال�رشك���ة بتنفيذ العديد من الربامج التدريبي���ة لكوادرها باجمال 4ر53

�رشكة الأ�سكندرية للبرتول «»APC

احل�ص���ول على �أعل���ى ال�شه���ادات التخ�ص�صية (� 305شه���ادة خمتلفة) .كما

لوحدة  CDU-3وحدة . VRU

ت�ش���ارك �إي�ب�روم فى م��ش�روع تطوي���ر م�صف���اة الأ�سكندرية للب�ت�رول وقد قامت

�أل���ف �ساع���ة تدريبي���ة كما دعم���ت ال�رشك���ة ك���وادر التفتي����ش الهند�سى فى

وفرت الربامج التدريبية املتخ�ص�صة للعديد من ال�رشكات امل�رصية والعربية .
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تأسس��ت ش��ركة الش��رق األوس��ط للصهاريج وخطوط أنابيب البرتول عام  1997ش��ركة مس��اهمة مصرية خاضعة ألحكام قانون
حوافز االستثمار رقم ( )8لسنة 1997والئحته التنفيذية واملستبدل بالقانون رقم ( )72لسنة  2017وتعمل بنظام املناطق الحرة.
ويتمث��ل نش��اط الش��ركة ف��ى تنفيذ البنية األساس��ية ملش��روعات تكرير الب�ترول ومس��تودعات التخزي��ن ،خطوط نقل الزي��ت الخام
ومش��تقاته ،الفحم الب�تروىل ،وإقامة املوانئ بنظامى البناء والتأجري ثم نقل امللكية ( ،)B.L.Tوالبناء والتش��غيل ث��م نقل امللكية ( )B.O.Tبما
يتي��ح للدولة ميزة تمويل وإنش��اء مش��روعات ضخمة دون تحم��ل أعباء تمويلية مما يدف��ع بعجلة التنمية إىل األم��ام بمعدالت مرتفعة
ويسهم فى سرعة تنفيذ املشروعات ُ
الكربى.
وفى إطار اسرتاتيجية وزارة البرتول والثروة املعدنية نحو تحويل مصر إىل مركز إقليمى لتداول الطاقة ،ودعم املهندس  /طارق املال وزير
البرتول والثروة العدنية تس��عى ش��ركة ميدتاب لدعم أنش��طتها الرئيسية من خالل التعاون مع الش��ركات الشقيقة فى قطاع البرتول
وهو ما أسهم فعلي ًا فى تجديد العقود القائمة حالي ًا مع مصفاة تكرير ميدور طبق ًا ملا يلى:

أص���ول الش���ركة االس���تثمارية اإلنتاجية ف���ى مجال تكري���ر البترول
وتداول المنتجات
ت�سهيالت م�صفاة تكرير �رشكة ميدور

منطقة املُ�ستودعات

ُ
ُ
ال�شعل���ة اخلا�صة بغازات
ال�شعل���ة اخلا�صة بغ���ازات ال�ضغط العال���ى و

ال�ضغط املُنخف�ض.

خطوط �أنابيب الزيت اخلام واملُنتجات البرتولية

• تق����وم ميدتاب بنقل املنتجات البرتولية املنتجة من معمل تكرير ميدور

م�ستودعا ً داخل م�صف���اة تكرير ميدور لتخزين البرتول اخلام
وت�شم���ل ُ 47

ع��ب�ر خط����ى �أنابيب قطر كل منها  20بو�صة وبطول  21كم (خط جازولني،

م 3بالإ�ضاف���ة �إل���ى  5م�ستودع���ات كروي���ة للبوتاجاز والبيوت���ان والربوبان

مبيناء الدخيلة والذى يقع على بعد حوالى  20كم من معمل تكرير ميدور.

واملنتج���ات البرتولي���ة ب�سع���ات تخزيني���ة خمتلف���ة ب�إجمال���ى 720165

ب�إجمالى �سعة تخزينية  12000م ،3بالإ�ضافة �إلى ملحقاتها التالية :

وح���دات تربي���د و�شبك���ة مكافح���ة احلري���ق  ،ووح���دة جتمي���د للكربي���ت ،
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وخ����ط دي����زل  /وقود طائ����رات) للت�صدير من خالل ر�صي����ف ميدتاب البحرى

• تقوم حمطة الطلمبات الكائنة ب�رشكة �سوميد ب�سيدى كرير بتدفيع

الزي���ت اخل���ام عرب خط �أنابيب قطر  26بو�صة وبطول 5ر 11كم �إلى معمل

تكري���ر �رشكة ميدور باملنطقة احلُ���رة بالعامرية  ،بالإ�ضافة �إلى خط مياه

ال��ص�رف ال�صناع���ى ب ُ
قطر  16بو�ص���ة  ،وبطول 5ر 6كم م���ن معمل تكرير
ميدور �إلى م�رصف غرب النوبارية.

م�رشوع ر�صيف ميدتاب البحرى مبنطقة الدخيلة

يبل���غ ط���ول الر�صيف البح���رى430م ،وعر�ض���ه 40م ،وعمق���ه 6ر13م ويتم

منتجات البرتولية عالية
ا�ستخدام���ه فى عمليات الت�صدير واال�سترياد لل ُ
�سف���ن ت�ص���ل حمولته���ا �إل���ى � 50ألف طن
اجل���ودة ،و ُ
م�صم���م ال�ستقب���ال ُ
منتجات البرتولية ال�سائلة وحتى � 25ألف طن للفحم البرتولى ،وجدير
لل ُ

بالذك���ر �أن موقع الر�صي���ف البحرى لل�رشكة قد مت اعتم���اده على اخلرائط
العاملي���ة للموانئ ،وهو حاليا ً يق���وم بتقدمي كافة اخلدمات ل�صالح �رشكة
مي���دور وكذل���ك لقطاع البرتول مب���ا يتما�شى مع �سيا�سة ال���وزارة وقد بلغ

�إجمالى التداول للمنتجات البرتولية خالل عام 000( 2021ر210ر 1طن).

وجدي���ر بالذك���ر ب���دء ت���داول وا�ستقب���ال ناق�ل�ات البوتاجاز عل���ى ر�صيف
ال�رشك���ة من فرباير  ،2021حيث يت���م ا�ستقبال الناقالت بحموالت ت�صل
�إل���ى �20أل���ف طن ومت ا�ستقبال � 450ألف طن فى ع���ام  2021و�أكرث من 110

�أل���ف طن ف���ى الرب���ع الأول م���ن ع���ام  ،2022بالإ�ضافة ال�ستئن���اف ن�شاط
تداول مادة ال�ستريين ل�صالح �رشكة �إ�ستريينك�س بعد عمل التجهيزات

الالزم���ة لإ�ستئناف الن�شاط ،حي���ث مت ا�ستقبال �شحنات ملادة اال�ستريين
تقدر بـ  11000طن خالل الربع الأول من عام .2022

مشاركة وحضور الشركة فى مؤتمر ومعرض إيجبس 2022

رؤية الشركة المستقبلية

• ت�سع���ى ال�رشكة جاهدة فى دع���م �أن�شطتها وا�ستغاللها على الوجه

الأمثل من خالل امل�شاركة مع ال�رشكات ال�شقيقة بقطاع البرتول ،وبناءً

عليه تقوم ال�رشكة ب�إعداد الدرا�سات الفنية واالقت�صادية لتطوير املوقع

�شاركت ال�رشكة فى م�ؤمتر ومعر�ض م�رص الدولى للبرتول «�إيجب�س »2022

احلالى لل�رشكة مبيناء الدخيلة لكل من الت�سهيالت الربية والبحرية.

ط���ارق املال وزير البرتول وال�ث�روة املعدنية وعدد من كربى ال�رشكات العاملية

العام���ة للب�ت�رول (ا�ستغ�ل�ال م�ساح���ات التخزي���ن الغ�ي�ر م�ستخدم���ة /

ف���ى دورت���ه اخلام�سة برعاي���ة الرئي�س عب���د الفتاح ال�سي�س���ى واملهند�س
ورج���ال الأعمال ،حيث يُعد املعر�ض بوابة ال�سوق امل�رصية التى تعترب �أحد
�أك�ث�ر الأ�سواق الواعدة ف���ى العامل فى قطاع البرتول والغ���از ،وميثل امل�ؤمتر

احلدث الأبرز فى �شمال �أفريقيا وحو�ض البحر املتو�سط الذي يتيح فر�صة
اللق���اءات املبا�رشة مع الكوادر التى تقود تطوير القطاع وتطوير الأعمال

املتعلقة بال�صناعة.

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة وتوكيد الجودة

• �إ�ستغ�ل�ال �إمكاني���ات ميدت���اب ل�صال���ح م�رشوع���ات الهيئ���ة امل�رصي���ة

�إمكاني���ات الر�صيف فى ا�سترياد �أو ت�صدي���ر مننتجات برتوليه وا�ستغالل
الفراغ���ات الزمنية ملعدالت تراكى الناقالت وامل�سطحات املتاحة لإن�شاء

ت�سهيالت و�سعات تخزينية) بالإ�ضافة لن�شاط متوين ال�سفن.
م�رشوع تداول الإيثان من خالل الر�صيف البحرى لل�رشكة

ت�أمني �إمدادات �رشكتى �سيدبك و�إيثيدكو باحتياجاتهم الالزمة للت�شغيل من

م���ادة الإيثان من الإنتاج املحلى فى ظ���ل تو�سعاتهما  ،حيث يتم درا�سة �إن�شاء
ت�سهي�ل�ات ال�ست�ي�راد الإيث���ان امل�سال م���ن اخلارج ع���ن طريق الر�صي���ف البحرى

حتر����ص �رشكة ميدت���اب على �سالم���ة العاملني واملتعامل�ي�ن معها وحماية

ل�رشكة ميدتاب وتغييزه وتدفيعه �إلى ال�رشكتني من خالل خط قطر  24بو�صة.

349ر� 458ساعة ،و�رشكة ميدتاب حا�صلة على �شهادة الأيزو لتطبيق نظام

المشاركة المجتمعية

البيئ���ة وق���د حقق���ت خ�ل�ال ع���ام  2021ع���دد �ساع���ات عم���ل �آمن���ة بلغت
�إدارة اجل���ودة “ ”ISO9001:2015و�شهادة الأيزو لتطبيق نظام �إدارة ال�سالمة
وال�صح���ة املهني���ة “ ”ISO45001:2018و�شهادة االيزو لتطبي���ق نظام �إدارة

حماية البيئة “ ”ISO14001:2015فى �إدارة املوانئ وت�سهيالت نقل وتخزين

املنتج���ات البرتولي���ة وذلك لتطبيق املعاي�ي�ر العاملية مبوق���ع ال�رشكة مبيناء
الدخيلة بالأ�سكندرية من خالل اجلهة املانحة .TUV Austria

حتر����ص ال�رشك���ة على ن��ش�ر ثقاف���ة ال�سالم���ة وال�صح���ة املهني���ة داخل

بيئ���ة العمل وخارجه���ا وتوعية العاملني مبخاطر بيئ���ة العمل ،وتطبيق
ا�شرتاطات ال�سالمة وال�صحة املهنية وحماية البيئة لتجنب حدوث �أى

�إ�صابات بني العاملني واملقاولني.

تنفي���ذا ً لر�ؤي���ة قط���اع الب�ت�رول والتوجيهات ال�ص���ادرة م���ن املهند�س وزير
البتـ���رول وال�ث�روة املعدني���ة بتعزيز دور ��ش�ركات قطاع الب�ت�رول فى حتقيق

التنمية املُ�ستدامة من خالل النهو�ض مب�سئولياتها املُجتمعية و�إدراجها
�ضمن �أن�شطتها الأ�سا�سية واال�سرتاتيجية ،فقد قامت ال�رشكة بتنفيذ

م�شاركة املجتمعية ت�ستهدف:
برامج متعددة لل ُ

•
• حت�سني م�ستوى اخلدمات التعليمية وال�صحية واالجتماعية.
• االهتمام مبياه نظيفة وطاقة نظيفة من خالل م�شاريع حلماية البيئة.
• امل�شاركة فى املبادرات الرئا�سية ومبادرة حياه كرمية.
الق�ضاء على الفقر واجلوع

العنوان� :شارع الت�سعني – التجمع اخلام�س – القاهرة اجلديدة – القاهرة

تليفون 02 25384541 02 25384542 :فاك�س02 25384519:

�ص.ب  – 2022احلرية هليوبولي�س

www.midtap.com.eg
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نتائج متميزة وتحقيق أعلى معدالت إنتاج فى تاريخ الشركة
�ش���هد املهند�س طارق املال وزير البرتول والرثوة املعدنية اجتماع اجلمعية

حتقيق �أعلى معدل للإنتاج فى تاريخ ال�رشكة من منتج الالب ويعد املادة
اخل���ام الأ�سا�سي���ة امل�ستخدمة فى �إنت���اج املنظفات ال�صناعي���ة ,و�أي�ضا ً

وبح�ض���ور كل م���ن وكيل �أول ال���وزارة ل�شئون الب�ت�رول والرئي�س التنفيذى

ع���ام  2021ميثل �شهادة ثقة لالقت�صاد امل�رصى وا�ستعر�ض �سيادته بع�ض

العام���ة لل�رشك���ة امل�رصي���ة لإنت���اج الألكي���ل بنزي���ن اخلطى (�إي�ل�اب) عرب

الفيديو كونفران�س وذلك العتماد نتائج �أعمال ال�رشكة لعام . 2021

لهيئ���ة الب�ت�رول ورئي�س ال�رشك���ة القاب�ض���ة للبرتوكيماوي���ات ووكيل �أول

اجلهاز املركزى للمحا�سبات ومراقب ح�سابات البرتول .

م���ن املنت���ج الثانوى «اله���اب »  ،و�أكد �أن ما حتقق من نتائ���ج �أعمال خالل

امل�رشوع���ات التى مت االنتهاء منها واجلارى تنفيذه���ا خالل الفرتة القادمة

والتى منها -:

�أثرى الوزي���ر اجلل�سة بخربته وتوجيهاته الهادفة البناءة  ،و�سعة �صدره ،

• م��ش�روع زيادة الطاقة الإنتاجية من منت���ج الألكيل بنزين بن�سبة %25

م���ن �أجل نه�ضة م��ص�ر اجلديدة وال �سيما فى هذا ال�رصح العظيم قطاع

دوالر  ،حي���ث بلغ���ت ن�سب���ة التنفيذ الفعل���ى للم��ش�روع  % 45خالل عام

ف�أثار احلما�سة فى ال�صدور ،وبث الثقة فى القلوب ودفع باجلميع للعمل
الب�ت�رول ال���ذى �أ�صبح ف���ى �صدارة ال���دول وال��ش�ركات املناف�س���ة للجودة
العاملي���ة  ،و�أك���د �سيادته �أن املرحلة القادم���ة �ست�شهد الرتكيز والتو�سع
فى امل�رشوعات البرتوكيماوية ب�أعتبارها �صناعة القيمة امل�ضافة وحتقيق

اال�ستغ�ل�ال االقت�ص���ادى الأمثل لرثوات م�رص من الغ���از والبرتول  ،وخا�صة
م�رص متتلك املقومات الالزمة لالنطالق بهذه ال�صناعة اال�سرتاتيجية.

ع���ن طريق  Customized Revampبتكلف���ة تقديرية للم�رشوع  15مليون

 2021على �أن يتم الت�سليم النهائى للم�رشوع خالل الربع الرابع . 2023

• م��ش�روع حتوي���ل منت���ج اله���اب �إلى منت���ج الب ع���ن طري���ق Detal-Plus

 Processباالتف���اق م���ع املرخ����ص الع���ام للم��ش�روع  UOPحي���ث بلغ���ت
التكلف���ة التقديري���ة للم��ش�روع 57ر 4ملي���ون دوالر وذل���ك بغر����ض حتويل

ن�سب���ة  % 70من كمي���ة الهاب (املنتج الثان���وى) �إلىاملنتج الرئي�سى وهو

وا�ستعر����ض املهند����س �سم�ي�ر الليث���ى رئي����س جمل����س الإدارة والع�ض���و

م���ادة الالب مب���ا يعظم القيمة امل�ضافة لل�رشك���ة  ،بلغت ن�سبة التنفيذ

امل�رصي���ة لإنت���اج الألكيل بنزين �إي�ل�اب ت�شهد طفرة كب�ي�رة ووا�ضحة فى

خالل الربع الرابع . 2022

املنت���دب ما حتقق من نتائج �أعمال خالل عام  2021و�أكد على �أن ال�رشكة
حج���م وقيم���ة الإنتاج ف���ى فرتة زمنية وجي���زة و�سل�سلة م���ن النجاحات
املتوا�صل���ة والنتائ���ج املتمي���زة عل���ى م�ست���وى جمي���ع الإدارات وتنفي���ذ
امل�رشوع���ات الهام���ة ,حي���ث مت ت�أمني الكمي���ات الالزم���ة لتحقيق اخلطة

الإنتاجي���ة والت�سويقي���ة والو�صول �إلى �أق�صى طاق���ة �إنتاجية ممكنة ومت

القاهـرة �1 :أ عمارات النور  -طريق الن�رص  -مدينة ن�رص

الفعل���ى للم��ش�روع  % 50عل���ى �أن يك���ون الت�سليم والت�شغي���ل الفعلى
• م�رشوع �إدارة موارد ال�رشكات ( )Oracle ERPوذلك فى �إطار جهود الدولة

�أهمي���ة اال�ستف���ادة م���ن دور تكنولوجيا املعلومات كعن��ص�ر ا�سرتاتيجى

ف���ى م�رشوع تطوير وحتدي���ث قطاع البرتول ملواكب���ة التطورات املتالحقة
الت���ى ت�شهده���ا �صناع���ة البرتول ومتهي���دا ً لعم���ل ا�سرتاتيجي���ة موحدة

ت 024144949:فاك�س 24158141 :

إنجازات تتحدث عن نفسها
قام���ت �إيالب بالت�صدي���ر �إلى �أكرب ال�رشكات العاملي���ة  ،حيث ميثل ال�سوق

الأوروب���ى الن�سبة الأك�ب�ر من ال�صادرات وذلك ملالئم���ة الالب للموا�صفات
الأوربية  ،بالإ�ضافة �إلى الت�صدير لأ�سواق ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا،

هذا بالإ�ضافة لبع�ض الدول فى �آ�سيا و�أمريكا اجلنوبية.

وتقدم املهند�س �سمري حممد الليثى بخال�ص ال�شكر والتقدير للمهند�س
طارق املال وزي���ر البرتول والرثوة املعدنية على كامل دعم �سيادته امل�ستمر

والكام���ل ل�رشك���ة �إي�ل�اب خ�ل�ال الف�ت�رة املا�ضي���ة ال�ستمرار دف���ع عجلة

تتوافق م���ع ا�سرتاتيجي���ة الدولة للتنمي���ة امل�ستدام���ة لتحقيق خطط

التنمي���ة �إل���ى الأم���ام بقطاع الب�ت�رول  ،كما توج���ه بخال����ص ال�شكر �إلى

للتح���ول الرقم���ى ،حي���ث بلغ���ت تكلفة امل��ش�روع  2ملي���ون دوالر وبلغت

�سع���د ه�ل�ال رئي�س ال�رشك���ة امل�رصي���ة القاب�ض���ة للبرتوكيماوي���ات على

الدول���ة لزيادة الإي���رادات وحت�سني نظم الإدارة واحلوكم���ة فى م�ؤ�س�ساتها

ن�سبة التنفيذ  ، % 98كما قامت ال�رشكة بامل�ساهمة فى امل�رشوعات ذات

القيم���ة امل�ضافة على االقت�صاد امل�رصى به���دف تلبيه احتياجات البالد

وحتقي���ق االكتف���اء الذاتى من املنتج���ات البرتولي���ة اال�سرتاتيجية بغر�ض
تقلي���ل اال�سترياد وتوف�ي�ر العملة ال�صعب���ة وحتقيق���ا ً ال�سرتاتيچية وزارة

البرتول فى التو�سع فى امل�رشوعات البرتوكيماوية .

كم���ا قام���ت ال�رشك���ة بامل�ساهم���ة فى �رشك���ة البح���ر الأحم���ر الوطنية
للتكري���ر والبرتوكيماوي���ات واملزمع اقامته فى نط���اق حمافظة ال�سوي�س
بن�سبة  ٪5والتى ت�ساهم فى دعم االقت�صاد امل�رصى .

و�أكد رئي�س جمل�س الإدارة عل���ى دعم العاملني ورفع كفاءتهم الإنتاجية

وتنمي���ة قدراته���م و�إع���داد الك���وادر الب�رشي���ة امل�ؤهل���ة وتوف�ي�ر الرعاي���ة
ال�صحي���ة له���م وخ�صو�ص���ا ً فى ظ���ل الظروف الت���ى مير به���ا العامل فى

مواجه���ة فريو����س كورونا امل�ستجد حيث �أتخ���ذت �رشكة �إيالب جمموعة

الدكتور عالء البطل رئي�س الهيئ���ة امل�رصية العامة للبرتول والكيميائى
دعمه���م الكامل وامل�ستمر واخلا�ص بت�أم�ي�ن احتياجات ال�رشكة من مواد
التغذي���ة الالزمة ال�ستمرار العملية الإنتاجي���ة و�أي�ضا ً جناح ال�رشكة فى

ت�سويق كامل منتجها وتغطية احتياجات ال�سوق املحلى بالكامل.

وقام املهند�س طارق املال بتقدمي ال�شكر �إلى جمل�س �إدارة ال�رشكة وجميع

العاملني بال�رشكة على املجهودات املتميزة التى �أظهرتها نتائج �أعمال
ال�رشك���ة خ�ل�ال العام املال���ى  2021داعيا ً الله عز وجل ف���ى ا�ستمرار هذه
املنظومة املتكامل���ة لتحقيق �أف�ضل النتائ���ج لل�رشكة خالل ال�سنوات

القادمة ،كما �أثنى �سيادته على امل�رشوعات التى تقوم ال�رشكة بتنفيذها
حاليا ً والتى يتم متويله���ا ذاتيا ً مبجهودات ال�رشكة والتى �سيتم االنتهاء

منه���ا خالل الع���ام احلالى والعام الق���ادم والتى تهدف �إل���ى زيادة كميات
الإنتاج للمنتج الرئي�سى لل�رشكة (الالب) .

م���ن الإجراءات والتدابري الإحرتازية وعدة خط���وات ا�ستباقية للمحافظة
على العاملني.
وحتقيق���ا ً للإ�سرتاتيجية الناجحة لوزارة البرتول فى ت�شجيع ال�صناعات

املحلية�،أعط���ت �رشكة �إيالب االهتم���ام الأول الحتياجات ال�سوق املحلى
والت���ى بدوره���ا تنعك����س بالإيج���اب عل���ى زي���ادة امل�صنع�ي�ن وامل�صدري���ن

املحليني للمنتجات النهائية وبالتالى زيادة الدخل القومى .
واحتلت �إيالب موقعا ً متميزا ً بني املنتجني  ،حيث زاد الطلب العاملى على
منت���ج ال�رشكة نظ���را ً للجودة العالي���ة التى تتفق مع �أعل���ى املوا�صفات

العاملية وا�شرتاطات البيئة.

الإ�سكندرية  :طريق البرتول  -وادى القمر  -مرغم

ت 033426004 - 033426003 - 033426002 - 033426001 :

فاك�س 033426012 - 033426011 -:

تمر األعوام وتثبت س��يدبك جدارتها كأح��د الصروح الصناعية الكربى بمصر التى تؤدى دوره��ا بفاعلية لدعم االقتصاد الوطنى
ال��ذى يش��هد مرحلة من اإلنج��ازات تؤهلنا لرحاب الجمهورية الجدي��دة ،تحت مظلة وتوجيهات القي��ادة الحكيمة لوزارة البرتول
والثروة املعدنية ،والدعم املتواصل من قيادة الشركة املصرية القابضة للبرتوكيماويات.
تعظيم اال�ستثمارات والتخطيط اال�سرتاتيجى والر�ؤى امل�ستقبلية

متا�شي���ا ً مع ا�سرتاتيجية الدولة اخلا�ص���ة باحلفاظ على البيئة واملتمثلة فى ر�ؤية

م��ص�ر  2030و�أهداف التنمي���ة امل�ستدامة وكذلك توجيه���ات وزارة البرتول والرثوة
املعدنية نح���و ت�شجيع ال�صناعات اخل�رضاء وبدع���م ال�رشكة امل�رصية القاب�ضة

للبرتوكيماوي���ات ,تقوم حاليا ً �سيدبك ب�إمتام �أعم���ال الدرا�سات اخلا�صة بتنفيذ
�أول م��ش�روع مب�رص و�أفريقي���ا وال�رشق الأو�سط لإن�شاء م�صن���ع لإنتاج مادة البولى

إنجازات تتحدث

كان���ت �أه���م الإجن���ازات حتقيق اخلط���ة الإنتاجية بن�س���بة  %108وحتقي���ق  %98من

الكتي���ك �أ�سيد  PLAالت���ى تعد من �أف�ضل خام���ات البال�ستيك �صديقة البيئة

حيث �أنها م���ن اخلامات القابلة للتحلل وت�ستخدم فى مواد التعبئة والتغليف

وبع����ض التطبيق���ات الأخرى وذل���ك بطاقة �إنتاجي���ة حوالى � 75ألف ط���ن �سنويا ً

امل�س���تهدف للخط���ة الت�س���ويقية والبيعية وهو ما يع���د بكل املقايي����س �إجنازا ً

وبا�ستثمارات مبدئية تقدر بـ  600مليون دوالر.

مقارنة ب�صافى ربح قدره  26مليون جنيه لعام .2020

�إيراداتها و�إيجاد فر�ص جديدة فقد قامت �سيدبك با�ستغالل وجود قاعدة بيانات

حم�سوبا ً لل�رشكة و�إدارتها وحتقيق �صافى ربح قدره  535مليون جنيه لعام 2021

م���ع االلتزام بتلبية كامل متطلبات �رشكة البرتوكيماويات امل�رصية من غاز الإيثيلني،

وا�ستم���رارا ً ل�سع���ى ال�رشك���ة نحو �إيج���اد م�س���ارات خمتلفة لتنمي���ة وتعظيم

وقن���وات ات�ص���ال جيدة بالعم�ل�اء ال�ست�ي�راد خام���ات البال�ستيك م���ن تطبيقات
البولى �إيثيلني غري املنتجة حمليا ً وكذلك البولى بروبيلني.

وتلبية احتياجات ال�رشكة امل�رصية مل�شتقات الإيثيلني «�إيثيدكو» من منتج البيوتني
ال��ض�رورى لإنتاج البول���ى �إيثيلني منخف�ض الكثافة اخلطى عو�ض���ا ً عن اال�سترياد من

وف���ى �إطار التوجه���ات اال�سرتاتيجية لل�رشك���ة للتو�سعات وزي���ادة اال�ستثمارات

قام���ت �سيدب���ك بتنفيذ العمرة ال�سنوي���ة اجل�سيمة خالل ع���ام  2021والتى تعد من

للتع���اون ف���ى �إن�شاء جمم���ع لإنتاج البرتوكيماوي���ات بدولة نيجريي���ا على �أ�سا�س

اخل���ارج مما ي�سهم ف���ى دعم االقت�صاد الوطن���ى وتوفري العملة ال�صعب���ة للبالد .كما

�أك�ب�ر العم���رات و�أهمها الت���ى حدثت خالل اخلم����س �أعوام ال�سابق���ة و�شملت جميع
وح���دات ومعدات امل�صانع للو�ص���ول �إلى حتقيق �أهداف ال�رشكة ومراعاة قواعد اجلودة

و�ضغط امل�رصوفات دون الت�أثري على قواعد ال�سالمة وتقليل املخاطر .
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وتنوعه���ا ،فقد بد�أت ف���ى اتخاذ �إجراءات لل�رشاكة مع �رشك���ة راجنا�س النيجريية

تق���دمي �سيدبك للدعم الفنى ال�ل�ازم للم�رشوع فى مراحل���ه املختلفة ا�ستغالال ً
للخ�ب�رات الفنية املتميزة للعاملني بال�رشكة الت���ى تكونت عرب �أكرث من ع�رشين

عاما ً من النجاح والإجناز املتميز فى هذه ال�صناعة.

التنمية واال�ستثمار فى املوارد الب�رشية

ولإدراك �سيدب���ك ب�أهمية تطوير وتنمي���ة العن�رص الب�رشى واحلفاظ عليه خا�صة

نتيجة تداعي���ات جائحة كورونا فقد قامت ال�رشك���ة بتعقيم املبانى واملركبات
اخلا�ص���ة به���ا وتطبي���ق الإج���راءات االحرتازية وكذل���ك توفري كاف���ة التطعيمات

امل�ض���ادة للفريو����س وذلك تطبيق���ا ً لكافة الإج���راءات التى �أقرته���ا وزارة ال�صحة
امل�رصية ومنظمة ال�صحة العاملية .وبرغم تلك التحديات ،فلم تتوقف �سيدبك

ع���ن بناء وتطوير كوادر م�ؤهلة لال�ستمرار فى القيام مبهامها على �أعلى و�أف�ضل
م�ست���وى حي���ث قامت بتق���دمي  72برناجم���ا ً تدريبياً ،م���ع اتخاذ كاف���ة الإجراءات

االحرتازي���ة ،لـ  1112متدرب���ا ً فى خمتلف املج���االت التدريبية وفق���ا ً لالحتياجات
الوظيفية.

• العمل على التطابق للقواعد والإجراءات اخلا�صة مبنظومة �سالمة العمليات
طبقا ً ملعايري (.)CCPS

•
• تطبيق عدد من الربامج التدريبية والتوعية ت�ضمنت تقييم املخاطر والقيادة
مراجعة درا�سات تقييم املخاطر ( )RE-HAZOPلكافة املواقع الإنتاجية.

الآمنة و�أ�س�س ومعايري قواعد احلفاظ على احلياة بالإ�ضافة �إلى الزيارات امليدانية

الدورية للإدارة العليا.

• وفى املجال البيئى مت التعاون مع �أجهزة �شئون البيئة فى الربط على ال�شبكة
القومي���ة للر�صد الذاتى فى جمال االنبعاث���ات وال�رصف ال�صناعى بالإ�ضافة �إلى

التحكم الآمن فى تداول املخلفات والنفايات اخلطرة.

ا�ستمرار التعاون مع امل�ؤ�س�سات الدولية وحتقيق التنمية امل�ستدامة

كم���ا ت�ستم���ر ال�رشكة من خالل كوادره���ا الفنية والإدارية ف���ى تقدمي الدعم

وا�صل���ت ال�رشكة التزامها بالعم���ل الد�ؤوب فى �إطار ر�ؤي���ة م�رص  2030وال�سعى

والبرتوكيماويات �سواء حتت الت�أ�سي�س �أو فى مرحلة الدرا�سات.

العاملي���ة ف���ى هذا الإط���ار مث���ل مب���ادرة  Climate Ambition Acceleratorوقد مت

والدرا�س���ات وامل�ساهم���ة ف���ى ع���دد من ال��ش�ركات التابع���ة لقط���اع البرتول

�سيدبك ومنهجية التح�سني امل�ستمر

مت ا�ستغالل ما حتقق من �إجنازات خالل عام  2020فى جمال حت�سني كفاءة الطاقة

ال�ستكم���ال التعاون مع ال�رشكات املتخ�ص�صة فى جمال حت�سني كفاءة الطاقة
كما يلى:

• مت االنته���اء م���ن �أعم���ال �رشك���ة  Spirax Sarcoاخلا�ص���ة مبراجعة دوائ���ر البخار

واملتكثف���ات وم�صاي���د البخ���ار ،م���ع �إع���داد التقري���ر النهائ���ى الذى �شم���ل فر�ص
التح�سني ذات اجلدوى الفنية واالقت�صادية.

لتحقي���ق �أه���داف التنمي���ة امل�ستدام���ة ،وذلك مب�شاركته���ا بعدد م���ن املبادرات
قب���ول خط���اب التزام �سيدب���ك مببادرة العم���ل املناخى «الغاي���ات ذات املرجعية

العلمي���ة» ) Science-Based Targets initiative (SBTiويظه���ر �إ�س���م �سيدب���ك

ب�ي�ن ال�رشكات الت���ى اتخذت �إج���راءات للعم���ل املناخى على املوق���ع االلكرتونى
للمب���ادرة .كم���ا قام���ت ال�رشكة بتد�ش�ي�ن م�رشوع دع���م التوا�صل م���ع النظراء
ب�صناع���ات البرتوكيماوي���ات والبال�ستي���ك م���ع منظم���ة الأمم املتح���دة للتنمية

ال�صناعي���ة (اليوني���دو) ا�ستكم���اال ً للتعاون ب�ي�ن �سيدبك واليوني���دو فى جمال

كفاءة الطاقة منذ عام .2013

• مت ا�ستكم���ال التع���اون مع �رشك���ة  KBC – YOKOGAWAخالل عام  2021من

امل�شاركة املجتمعية

حي���ث �شمل التقرير النهائ���ى حتديد «خارطة طريق» لعدد م���ن فر�ص التح�سني

�سيا�ستها فى حر�صها الدائم على تطوير املجتمع واالهتمام بالبيئة املحيطة

خالل تنفيذ �أعمال املرحلة الثانية من م�رشوع املراجعة اال�سرتاتيجية للطاقة،
بع�ضه���ا ذات املك�س���ب ال�رسي���ع والبع����ض الآخ���ر حتت���اج ل�ض���خ ا�ستثم���ارات

متو�سطة/عالي���ة التكلف���ة .وتنفيذا ً الحدى هذه الفر����ص  ،جنحت ال�رشكة فى
احل�ص���ول على موافقة برنام���ج التحكم فى التلوث ال�صناع���ى  EPAP IIIعلى

متويل عدد من هذه امل�رشوعات �أهمها م�رشوع الإنتاج امل�شرتك للحرارة والكهرباء

الذى �سي�ساهم وحده فى خف�ض االنبعاثات الكربونية لل�رشكة بن�سبة . %10

• وق���د �أظهرت نتائج امل�رشوع حت�سنا ً ف���ى ا�ستهالك الطاقة النوعى ب�سيدبك

 Specific Energyخ�ل�ال ع���ام  2021حيث و�صلت القيم���ة �إلى 629ر 4ميجاوات
�ساع���ة ل���كل طن منتج م���ن البول���ى �إيثيلني مقارن���ة بع���ام  2020حيث كانت

تلتزم �سيدبك با�سرتاتيجية قطاع البرتول ب�ش�أن امل�شاركة املجتمعية ،فى ظل
وتطبي���ق متطلب���ات املوا�صف���ة القيا�سي���ة اال�سرت�شادي���ة  ISO 26000جلمي���ع

الأعم���ال اخلا�صة بالتنمي���ة امل�ستدام���ة وامل�سئولية املجتمعي���ة وتنفيذ خطة
العم���ل اخلا�صة بها والت���ى �شملت توفري بع����ض املع���دات وامل�ستلزمات الطبية
للم�ست�شفي���ات املحيط���ة وامل�ست�شفي���ات العام���ة ،وكذا تطوير ودع���م البنية

التحتي���ة واملرافق لبع����ض املناطق والق���رى املجاورة كما حر�ص���ت على التقليد

ال�سن���وى اخلا����ص بتكرمي حفظ���ة الق���ر�آن الكرمي من خ�ل�ال امل�سابق���ة ال�سنوية
للقر�آن الكرمي فى هذه القرى.

القيم���ة 898ر 4ميج���اوات �ساعة لكل طن منتج من البول���ى �إيثيلني وبن�سبة

انخفا����ض تق���در بحوال���ى 5ر .%5وت�سع���ى �سيدبك ف���ى احل�صول عل���ى �شهادة

التواف���ق مع نظ���ام �إدارة املعرف���ة  ISO 30401وذلك للحف���اظ على املعلومات
و�ضم���ان تداوله���ا ونقلها ب�ش���كل �آمن و�سلي���م وت�أكيد م�شارك���ة املعرفة بني

العاملني.

ال�سالمة وال�صحة املهنية وحماية البيئة

قام���ت �رشك���ة �سي���دى كري���ر للبرتوكيماوي���ات (�سيـــدبــ���ك) بتطبي���ق ع���دد م���ن
الدرا�س���ات والربامج لتطوير وحت�س�ي�ن �أداء ال�سالمة داخل املواقع الإنتاجية ،ومن

�أهم الأعمال التى متت خالل الفرتة املا�ضية:

• االنته���اء من تطبي���ق النظام االلكرتون���ى اخلا�ص بت�صاريح الب���دء فى الأعمال

والتحقيق فى احلوادث و�شهادات العزل.

العنوان � :شارع النه�ضة املتفرع من الكيلو  36طريق الأ�سكندريةالقاهرة ال�صحراوى

ق�سم �أول العامرية  -حمافظة الأ�سكندرية.

فاك�س 4770920-4770129- 4770126 :

تليفون 4770134-4770132 - 4770131 :
�ص  .ب  743 :الأ�سكندرية

Email:info@sidpec.com
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ندرك تمام ًا أننا جزء من صناعة حيوية هى صناعة البتـــروكيماويــات والتى تمـس حلولها ومنتجاتها
جوانب�� ًا كث�يرة ف��ى حياتن��ا اليومي��ة .وف��ى الوقت ال��ذى تعم��ل فيه الش��ركة املصري��ة إلنت��اج اإليثيلني
ومش��تقاتة (إيثيدك��و) على تعظيم القيمة املضاف��ة لثروات مصر واقتصادها وخاص��ة الغاز فإنها تعمل
أيض��ا عل��ى تقدي��م منتج��ات وحل��ول ذات قيم��ة دائم��ة ومس��تدامة ملجتمعن��ا وبيئتنا وذل��ك من خالل
إسرتاتيجية تقوم على عدة عناصر أهمها :
تطوير الكفاءة التشغيلية ملصانعها وترشيد استهال ك املوارد الطبيعية كاملياه والكهرباء والغاز وتعزيز
كف��اءة اس��تهال ك الطاق��ة والعمل على تخفي��ض االنبعاث��ات الكربونية وتقلي��ل األثر البيئ��ى لعملياتنا
م .حممد عبد املنعم �صالح
رئي�س جمل�س الإدارة

ومنتجاتن��ا مما يجعلنا أكثر اس��تعداد ًا للتكيف م��ع التحديات ليس فقط فى صناع��ة البرتوكيماويات
وإنم��ا الت��ى تواجة العالم أجمع ومنها القي��ود البيئية املتوقعة ملواجهة تغري املن��اخ باعتبار أن هذه القيود
ستعيد تشكيل اال قتصادات وبيئات العمل واملجتمعات.
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رؤية مصر للتنمية المستدامة  2030أحد مدخإل ت القيمة الدائمة

تلع���ب الطاقة دورا ً رئي�سيا ً فى عمليات الإنتاج اليومية كان ح�صولنا على

�شه���ادة الأي���زو  50001 – 2021ف���ى نظ���ام �إدارة الطاقة ميث���ل �أولوية لل�رشكة

ملواجه���ة تغري املناخ يج���ب �أن ت�أتى الطاقة ب�شكل �أك�ب�ر من م�صادر حتتوى
على م�ستويات �أقل من الكربون وميثل الغاز الطبيعى حاليا ً الهيدروكربون

وح�صلت عليها عام . 2018

�ست�ست�ضي���ف القمة العاملية للمناخ فى ��ش�رم ال�شيخ فى نوفمرب القادم

إيثيدك���و محطة كهرباء دائمة تعمل بنظام الدورة المركبة ()CGT

الأنظ���ف احرتاق���ا ً والأق���ل ف���ى انبعاث���ات ثان���ى �أك�سي���د الكرب���ون .وم��ص�ر
وف���ى هذا ال�سي���اق �أكد املهند�س طارق امل�ل�ا وزير البرتول وال�ث�روة املعدنية �أن

ال���وزارة تتبع ا�سرتاتيجية طموحة تدع���م االنتقال �إلى اال�ستخدام الأنظف
للطاق���ة وخف����ض االنبعاث���ات الكربوني���ة كج���زء م���ن ر�ؤية م��ص�ر للتنمية

امل�ستدامة  2030و�أحد عنا�رص هذه اال�سرتاتيجية هو التو�سع فى ا�ستخدام

الغ���از الطبيعى كوقود انتقالى �صديق للبيئة يدع���م االنتقال �إلى الطاقة
النظيفة .

إيثيدكو والقيمة المضافة

يعت�ب�ر توف�ي�ر الطاقة �إج���راءا ً عامليا ً رئي�سي���ا ً للتخفيف من �آث���ار تغري املناخ.

وحمط���ة كهرب���اء ال�رشك���ة جمه���زة للتو�س���ع لتوف�ي�ر الطاق���ة الكهربائية
للم�رشوع���ات امل�ستقبلي���ة بتحوي���ل املحطة للعمل بنظام ال���دورة املركبة

ب�إ�ضاف���ة وح���دات �إنت���اج البخ���ار با�سرتج���اع الطاقة م���ن ع���وادم الرتبينات
الغازي���ة مبا يحقق وفرا ً فى غاز الوقود بن�سبة  % 30وي�صل بالكفاءة الكلية
للمحطة �إلى  %52ويح�سن الأثر البيئى .

إيثيدكو تحافظ على مصادر المياة وترشد استخدامها ZLD

�صناع���ة البرتوكيماوي���ات تتمي���ز بكونه���ا �أهم امل�ص���ادر لتعظي���م القيمة

�أول م��ش�روع ف���ى ال��ش�رق الأو�س���ط ي�ستخ���دم التدوير الكامل ملي���اة ال�رصف

�أ�ضعاف قيمته كغاز خام وهو ما ت�ؤكده الأرقام فى �إيثيدكو عن الأعوام من

املعدني���ة الهادفة �إل���ى حتقيق اال�ستدامة ودعم ا�ستخ���دام التكنولوجيات
املتط���ورة لإقام���ة م�رشوعات �صناعي���ة الت�ؤثر خمرجاتها �سلب���ا ً على البيئة

امل�ضافة لرثوات م�رص من الغاز والذى تت�ضاعف خالله قيمة املنتج النهائى

� 2017إل���ى  2021حيث بلغ���ت قيمة م�شرتيات غاز التغذي���ة عن تلك الفرتة
 703مليون دوالر فى حني بلغت �إيرادات املبيعات عن كميات البولى �إيثيلني

املباعة بالإ �ضافة �إلى مبيعات املنتجات الثانوية 041ر 2مليار دوالر .

فخ�ل�ال الف�ت�رة م���ن  2021 – 2017بلغت �إجمالى املبيع���ات 67ر 1مليون طن

بولى �إيثيلني و� 224ألف طن منتجات ثانوية بقيمة 041ر 2مليار دوالر .

وخالل الفرتة ما بني �أعوام  2017و  2019حققت �إيثيدكو معدالت ت�صديرية

متمي���زة بقيم���ة �صادرات بلغت نحو  929مليون دولإ ر متثل حوالى 6ر % 9من
�إجمالى ال�صادرات البرتولية فى هذة الفرتة .

إيثيدك���و والقيمة الدائم���ة ( تقليل  66250طن انبعاثات ثانى أكس���يد
الكـــربون)

ال�صناع���ى ع�ب�ر تقني���ة  ZLDف���ى �إط���ار ا�سرتاتيجي���ة وزارة الب�ت�رول وال�ث�روة

�إ�ضافة �إل���ى تر�شيد �إ�ستهالك املياه عن طريق تقليل كميات املياه املطلوب

ا�ستقبالها من خارج امل�رشوع ويتم التخل�ص من ملوثات ال�رصف ال�صناعى
بتحويلها �إلى �أمالح �صلبة بعد نزع املياه منها ويعمل هذا على توفري % 70

م���ن كميات املياه امل�ستهلكة مقارن���ة بتقنيات املعاجلة التقليدية ويحقق
تر�شي���دا ً مبق���دار  16مليون مرت مكع���ب من املياه �سنويا ً وقد ف���ازت �إيثيدكو

بجائ���زة �أف�ضل م�رشوع فى العامل فى تكنولوجيا معاجلة املياه ال�صناعية

م���ن املنظمة العاملي���ة للمياه خ�ل�ال فعاليات امل�ؤمت���ر الدول���ى لتكنولوجيا
معاجلة املياه والذى عقد فى العا�صمة الأ�سبانية مدريد فى . 2017

الجودة شعارنا

تعتم���د �إيثيدك���و ف���ى �إنتاجه���ا عل���ى ا�ستخ���دام الغ���از كوق���ود منخف�ض

ي�ؤم���ن جمي���ع العامل�ي�ن بال�رشك���ة امل�رصي���ة لإنت���اج الإيثيل�ي�ن وم�شتقاته

الكرب���ون واحل���د من االنبعاثات ك�أحد �أولويات قط���اع البرتول وفى عام 2021

الأعم���ال  .و�أن �ضم���ان الإلتزام مبتطلب���ات وزارة البرتول وال�ث�روة املعدنية من

الإنبعاثات و�صديق للبيئة فى دعم التحول �إلى �أنظمة الطاقة منخف�ضة
كمي���ة الطاقة التى ا�ستخدمت لإنتاج الكهرب���اء وفرت فرق فى الإنبعاثات

ب�ي�ن ا�ستخ���دام الهيدروكرب���ون والغ���از الطبيع���ى م���ا يع���ادل  66250ط���ن
انبعاث���ات ثان���ى �أك�سي���د الكربون مما ي�ساه���م فى تقليل غ���ازات االحتبا�س

احلرارى ( )GHGوتقدمي قيمة دائمة .

إيثيدكو والقيمة الدائمة ( نتبع نظم االستخدام األنظف)

(�إيثيدك���و) ب�أهمي���ة الإ �ستدام���ة واتباع نظ���م �إدارة اجلودة ف���ى طريقة �آداء

حي���ث ا�ستدام���ة الأعم���ال وتطابقها باملعاي�ي�ر الإنتاجية والإداري���ة العاملية

لإم���داد العم�ل�اء مبنتج���ات تف���وق توقعاتهم  .وه���و �أ�سمى درج���ات النجاح
للو�صول �إلى التناف�سية بالأ�سواق العاملية  ،وكان الدليل على ذلك ح�صول
ال�رشكة على العديد من ال�شهادات القيا�سية العاملية كان منها :
 �شهادة  ISO 37001:2016لنظام �إدارة مكافحة الر�شوة.� -شهادة  ISO 9001:2015لنظام �إدارة اجلودة .

يجرى الت�أكد دائما ً من �أن منتجاتنا وعملياتنا تتوافق وتلبى املعايري البيئية

� -شهادة  ISO 45001:2018لنظام ال�سالمة وال�صحة املهنية .

ب�إجراء درا�سة لدورة حياة منتج البولى �إيثيلني وت�أثريه على البيئة املحيطة

� -شهادة  ISO14001:2015لنظام حماية البيئة .

و�إيثيدك���و �أول �رشك���ة ف���ى قطاع الب�ت�رول امل��ص�رى والبرتوكيماوي���ات قامت
وذل���ك بتعاون مع م��ش�روع مينا �ستار املمول من منظم���ة الأيزو و�أثبتت هذه

الدرا�س���ة تطاب���ق والت���زام ال�رشك���ة الدائم باحلر����ص على البيئ���ة املحيطة

واتباع نظم الإنت���اج الأنظف والإنتاج الأخ�رضالغري ملوثة للبيئة والذى

يحافظ عل���ى ا�ستدامة املوارد الطبيعي���ة ومت اختيار ال�رشكة كمثال
يحتذى فى تطبيق منظومة البيئة العاملية.

إيثيدكو وتحسين كفاءة الطاقة وترشيدها

� -شهادة  ISO50001:2018لنظام �إدارة الطاقة .

� -شه���ادة  ISO17025:2017اعتم���اد معمل���ى املراف���ق والبول���ى �إيثيل�ي�ن من

املجل�س الوطنى لالعتماد.

العنوان  :الكيلو  36طريق �أ�سكندرية  -القاهرة ال�صحراوى �أر�ض
النه�ضة  -العامرية  -الأ�سكندرية .

تليفون 03/4631301 :

فاك�س 03/4631251 :

نلت���زم بتح�س�ي�ن كف���اءة الطاق���ة ولأنن���ا �رشك���ة �صناعية
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أموك  ..معدالت إنتاج متميزة
وفكر متطور فى إدارة الطاقة

دائم�� ًا م��ا تبدى ش��ركة اإلس��كندرية للزي��وت املعدنية (أم��وك) مرونة فى التش��غيل ،وتس��عى دائم ًا إىل
تحسني كفاءة إستهالك الطاقة ،وهو الهدف من الربنامج الرابع ملشروع تطوير وتحديث قطاع البرتول.
وف��ى الس��بيل إىل ذل��ك ،قامت إدارة الش��ركة بوض��ع خطة عم��ل متكاملة لخف��ض تكاليف التش��غيل،
واإلستفادة القصوى من كميات املقطرات فى رفع حمولة الوحدات اإلنتاجية بد ً
ال من إضافتها إىل مازوت
الخل��ط ،وبالت��اىل زيادة إنت��اج املنتجات البرتولي��ة ذات القيمة االقتصادي��ة املرتفعة مثل الس��والر والنافتا
والزيوت األساسية والشموع الربافينية.
وتماش��ي ًا م��ع سياس��ة الدولة ف��ى تصدير الغاز الطبيع��ى لتحقيق أك�بر عائد اقتصادى ف��ى ظل الظروف
االقتصادي��ة الت��ى يم��ر به��ا العال��م حالي�� ًا  ،قامت أم��وك بتوف�ير أقصى كمي��ة ممكنة م��ن امل��ازوت الالزم
الستخدامه فى تزويد محطات الكهرباء بالوقود لدعم إستقرار إمدادات الكهرباء.
كما قامت أموك بإستحداث منتجات جديدة لتلبية إحتياجات السوق املحلى والعاملى فى ظل الدعم الذى
تقدم��ه وزارة الب�ترول متمثلة ف��ى الهيئة املصرية العامة للب�ترول مثل منت��ج  Bunker Gasoilو ،Slack wax
وهى منتجات ساهمت فى تحسني العائد اإلقتصادى للشركة ،حيث تخطت مبيعات أموك فى  31مارس
 2022حاج��ز  12ملي��ار جني��ه وبصافى ربح ق��دره  761مليون جني��ه تقريب ًا وفق�� ًا لقوائم الش��ركة املالية
املجمعة فى  31مارس .2022
ونح��ن على أعتاب إس��تضافة مص��ر ملؤتمر األط��راف إلتفاقية األمم املتح��دة اإلطارية حول تغ�ير املناخ فى
دورت��ه الس��ابعة والعش��رون ،تتبن��ى أم��وك رؤي��ة الدولة للتنمي��ة املس��تدامة  2030وتعم��ل وفق خطة
س��اهمت ف��ى تقلي��ل إس��تهالك الغ��از الطبيع��ى بالش��ركة وخف��ض اإلنبعاث��ات الكربونية بنس��بة ،%2
باإلضافة إىل اإلس��تمرار فى التمس��ك بمعايري اإلس��تدامة ،وتقديم نموذج حوكمة يس��مح بالتوازن بني
الكفاءة والشفافية.
وتكلي� ً
لا له��ذه املجهودات ،وعقب إرتفاع القيمة الس��وقية للش��ركة فى  31م��ارس  2022إىل أكثر من 5
ملي��ارات جني��ه ،فق��د ُأخت�يرت أموك ضمن أقوى  50ش��ركة فى الس��وق املص��رى وفق ًا لتصني��ف فوربس
الشرق األوسط ألكثر الشركات ربحية ،واألعلى من حيث القيمة السوقية واألصول لعام .2022

مبيعات التحويل خالل عام : 2021
قام��ت الش��ركة بتحوي��ل عدد471ر 29س��يارة خالل ع��ام  2021بزيادة قدره��ا  %56عن العام الس��ابق  2020و بنس��بة  %43من إجماىل
السيارات املحولة لجميع الشركات و بلغت حصة الشركة  %39من إجماىل مراكز التحويل .

املش��اركة يف مب��ادرة إح�لال الس��يارات املش��روع القوم��ي الخ��اص
بمب��ادرة الرئيس بإحالل الس��يارات املتقادمة حيث قامت الش��ركة
بتحوي��ل ع��دد  4623س��يارة خالل  2021تحت بند س��يارات مش��روع
اإلحالل على خطوط االنتاج بمصانع تجميع السيارات .

مبيعات التموين خالل عام 2021
حقق��ت الش��ركة خالل عام  2021إجماىل مبيعات و قدره��ا 640ر 328ألف مرت مكعب من الغاز الطبيعى املضغ��وط  ،بزيادة 1ر 95مليون
مرت مكعب عن عام  2020بنسبة زيادة  %41عن عام  2020وبلغت الحصة السوقية للشركة بنسبة  %38عن العام  2021من خالل 217
محطة تمثل نسبة  %39من عدد املحطات يف السوق املصري  ،حيث تم إضافة عدد  124محطة بمواقع جديدة بنسبة زيادة  % 589عن
العام الس��ابق  ،فضال عن التوس��ع الرأس��ي للمحطات حيث تم تطوير عدد من املحطات القائمة سواء بتحديث الضواغط أو زيادة نقاط
الشحن حيث تخطت متوسطات املبيعات اليومية خالل الربع الرابع من العام حاجز املليون مرت مكعب .

مبيعات الزيوت خالل عام :2021
يمثل نش��اط الزيوت محور ًا مهم ًا يعكس إس�تراتيجية الش��ركة الواضحة نح��و تقديم خدمات متكاملة للعمالء من خالل أنش��طة
الشركة املختلفة بما يعود على الشركة من تعظيم للموارد  ،حيث تم بيع ما يعادل  2مليون و سبعمائة و خمسون ألف لرت .

ف��ى ظل القي��ادة الحكيمة للمهن��دس طارق امل�لا وزير البرتول
والثروة املعدنية ورؤيته الثاقبة والطموحة والتى نسعى جميع ًا
كل ف��ى مجال��ه إىل القي��ام ب��دوره ضم��ن منظوم��ة لتحقي��ق الرؤي��ة
املوحدة لقطاع البرتول املصرى  ،تم وضع خطة عمل تسري فى نهج التكامل
مع كافة مؤسس��ات الدولة لتحقيق رؤية مصر  .2030وحيث أن وجود ش��ركة  PLSقد ظهر فى أخر عام  2018إلنش��اء منطقة لوجس��تية
تعمل على تحس�ين أداء ش��ركات البرتوكيماويات فى األس��كندرية وهو بالتحديد أهداف الربنامج الرابع من برامج تحديث قطاع البرتول  ،وفى
نفس الوقت فإن الهدف األساس��ى من إنش��اء الش��ركة هو أن تعمل بش��كل أساس��ى تحت مظلة الربنامج الس��ادس «تحويل مصر إىل مركز
إقليم��ى لتج��ارة وتداول الب�ترول والغاز» وبالتاىل نعمل على تقديم بنية تحتية ملنطقة لوجس��تية تعمل على تداول املنتج��ات البرتولية والغازات
املسالة واملضغوطة بأحدث معايري سالمة العمليات وتحقيق أعلى كفاءة فى إدارة منظومة السالمة والصحة املهنية وحماية البيئة .

نبذة عن الشركة

موافقة املجموعة الوزارية االقت�صادية برئا�سة جمل�س الوزراء ل�رشكة �إيثيدكو

• تقع ال�رشكة مبنطقة املك�س بغرب الأ�سكندرية على �ساحل البحر املتو�سط

عل���ى ال�سري فى �إجراءات اال�ستحواذ عل���ى �أ�سهم �رشكة �سولفاى الأ�سكندرية

مينائ���ى الأ�سكندري���ة والدخيل���ة على بع���د  500م من من�ص���ة البرتوكيماويات

 %20و�رشكة �سيدبك بن�سبة .%20

قبال���ة من�صة ت���داول غاز الإيث���ان التابعة ل�رشكة البرتوكيماوي���ات امل�رصية ،بني
وعلى بعد 5ر 1كم من حو�ض البرتول مبيناء الأ�سكندرية ،وعلى بعد 3ر 2كم من

ر�صيف ميدتاب مبيناء الدخيلة.

حيث مت اال�ستحواذ بوا�سطة �رشكة �إيثيدكو بن�سبة  %60و�رشكة �إيكم بن�سبة
• مت العم���ل عل���ى �صياغ���ة ر�ؤية طموحة حتق���ق �أهداف ال�رشك���ة وتعك�س مدى
�أهمي���ة العم���ل بهذا املج���ال« ،ر�ؤيتن���ا �أن ن�صري مرك���زا ً �إقليميا ً رئي�سي���ا ً لتداول

• م�ساحة ال�رشكة الأ�صلية حوالى � 240ألف م 2ومت زيادتها خالل عام � 2019إلى

وتخزي���ن وجت���ارة البرتول والغ���از وم�شتقاتهم ف�ضال ً عن تداول امل���وارد واملنتجات

الرئي�س���ى ،وطريق �أم زغيو� ،أم���ا بالن�سبة للمنطقة ال�سكني���ة بجوار املنطقة

و�شم���ال �أفريقيا» .ولتحقيق تلك الر�ؤية الطموح���ة مت �صياغة مهمة ال�رشكة،

� 270ألف م ،2وتقع ال�رشكة بني طريقني رئي�سيني ،طريق الأ�سكندرية  -مطروح

الغربية لل�رشكة فتم مراعاتها �أثناء درا�سة ت�أثري الأثر البيئى ملنطقة التخزين.
• مت �إن�شاء وحدات م�صنع ال�رشكة لإنتاج مادة ال�صودا �آ�ش فى الفرتة بني عامى
 ، 1974 – 1970م���رورا ً بق���رار ف�صل م�صنع ال�صودا �آ�ش عن �رشكة م�رص ل�صناعة
الكيماويات فى عام  ، 2000ومت �رشاء كامل �أ�سهم ال�رشكة من �رشكة �سولفاى

العاملي���ة  ،والت���ى ت�ستح���وذ عل���ى �أكرث م���ن  %10من �إنت���اج العامل م���ن �صناعة

اخلا�ص���ة ب�صناعات البرتوكيماوي���ات وم�شتقاتها فى منطق���ة ال�رشق الأو�سط

والت���ى تعتم���د ف���ى املق���ام الأول على تلبي���ة احتياج���ات عمالئن���ا  ،ون�ؤكد على
حتقيق االحتياج���ات ولي�س االكتفاء بتحقيق املتطلب���ات فقط وذلك لتحقيق

قيمة م�ضافة عن طريق حتليل املتطلبات والو�صول �إلى �أف�ضل منوذج لتحقيق
االحتياج���ات الفعلي���ة ب�أعل���ى معايري الكف���اءة ،وذل���ك اعتمادا ً عل���ى �أن نكون
ج���زءا ً من �سل�سلة القيم���ة امل�ضافة  Value Chainلعمالئن���ا  ،حيث �أن ن�شاط

ال�رشك���ة قائ���م عل���ى الإدارة املرن���ة  /الر�شيق���ة  Agile managementل�سال�سل

ال�ص���ودا �آ����ش  ،وحتويلها �إل���ى �رشكة م�ساهم���ة م�رصية حتت مظل���ة قانون 159
ل�سن���ة � ، 1981إال �أن ال�رشك���ة كانت حتقق خ�سائرا ً ب�ش���كل متتالى على مدار 8

الإمداد  Supply chain managementوالتى ترتكز على تقدمي قيمة م�ضافة من

�آ����ش ع���ام � ، 2016إل���ى �أن مت حتوي���ل الأمر من خ�ل�ال وزارة البرتول وال�ث�روة املعدنية

املرنة  ،والتى تعتمد �إدارتها فى املقام الأول على الإدارة املتميزة للموارد الب�رشية

�سنوات لأ�سباب عدي���دة  ،حتى قررت �إدارة ال�رشكة �إيقاف �إنتاج م�صنع ال�صودا

�إل���ى ال�رشكة القاب�ضة للبرتوكيماويات فى منت�صف ع���ام  2018لدرا�سة و�ضع
ال�رشك���ة  ،حي���ث تبني عدم جدوى �إع���ادة الت�شغيل م�صنع �إنت���اج ال�صودا �آ�ش ،

والأف�ض���ل اال�ستف���ادة ب�أر�ض ال�رشكة ذات املوقع املتمي���ز لإقامة �أحد امل�رشوعات
الهام���ة لتوفري باق���ى احتياجات ال�رشكات التابعة من املواد اخلام ،وبناء عليه مت
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خ�ل�ال ت�صميم م�ؤ�س�سة تعتمد على الفك���ر امل�ؤ�س�سى و�إجراءات ودورة العمل
م���ن �أجل حتقيق وتقدمي قيم لعمالئن���ا ب�أعلى معايري ال�سالمة واجلودة والكفاءة

وال�شفافية والنزاهة واال�ستمرارية.

مت و�ضع اخلطة اال�سرتاتيجية لإدارة ال�رشكة من عدة حماور رئي�سية:

• تقيي���م الو�ض���ع احلالى والعمل عل���ى توافق ال�رشكة مع الإج���راءات والقوانني

واجله���ات ال�سيادية بالدولة (كال�رضائب ،والدفاع املدنى ،وجهاز �شئون البيئة)،

والتوافق مع معايري ال�سالمة وال�صحة املهنية وحماية البيئة اخلا�صة بقطاع
الب�ت�رول امل�رصى ،و�إن�ش���اء منظومة عم���ل تعتمد على �أف�ض���ل معايري احلوكمة
لإدارة الن�شاط احلالى.

• تطوير العمل على م�رشوع ال�رشكة الرئي�سى.

• ا�ست�صدار الت�صاريح واملوافقات للم�رشوع الرئي�سى لل�رشكة.

• امل�شارك���ة م���ع ال�رشكة القاب�ض���ة للبرتوكيماويات فى تقيي���م و�ضع �صناعة
ال�صودا �آ�ش .

•

توفيق �أو�ضاع الن�شاط احلالى واتباع �سيا�سة لإدرار عوائد ت�ساهم فى حتمل

جزء من التكاليف الثابتة.

مشروع التسهيالت البحرية ومنطقة المستودعات

مت ح��ص�ر االحتي���اج الفعل���ى بالوقت احلال���ى على توف�ي�ر الإمكاني���ات ال�سترياد
كمي���ات غ���از الإيثان طبق���ا ً للمت���اح حاليا ً وحتى ع���ام  2030من جمم���ع غازات

ال�صح���راء الغربي���ة ،حي���ث ظه���ر حاج���ة ��ش�ركات البرتوكيماوي���ات (�سيدب���ك
و�إيثيدك���و) �إل���ى ا�ست�ي�راد كميات من الإيث���ان لتغطية كمي���ات العجز ،وتفعيل

خطط التو�سعات فى الإنتاج لل�رشكتني .وهو الغر�ض الرئي�سى من اال�ستحواذ
عل���ى ال�رشكة .وبن���اءً عليه مت و�ضع �أه���داف م�رشوع �رشك���ة  PLSجلعلها قيمة

م�ضاف���ة لت�سهي�ل�ات القط���اع بوج���ود ت�سهيالت للتخزي���ن والت���داول ب�أحدث
املعايري العاملية فى �شحن وتفريغ املواد البرتولية والغازات امل�ضغوطة وامل�سالة

واملدعم���ة ب�شبك���ة ربط حمدثة وجمه���زة ب�أحدث �أجهزة القيا����س لنقل بيانات
الت���داول �إلى �أنظم���ة القيا�س واملراقب���ة لتوفري املعلومات ب�ش���كل فورى و�صوال ً

�إل���ى دعم اتخاذ الق���رار ،وبتطبيق �أحدث معايري ال�سالم���ة واحلفاظ على البيئة
و�سالمة العمليات  ،وخمطط تاريخ بدء الت�شغيل نهاية عام .2024

اخل���ارج وامل�ساهمة فى تو�سع���ة ال�صناعات العديدة املرتبط���ة مبادة ال�صودا

�آ�ش حيث يهدف امل�رشوع لإنتاج الآتى:
• �صودا �آ�ش خفيفة (� 320ألف طن �سنوياً) .
• �صودا �آ�ش ثقيلة (� 210ألف طن �سنوياً) .

• بيكربونات ال�صوديوم (� 50ألف طن �سنوياً) .
• فوق كربونات �صوديوم (� 10آالف طن �سنوياً).

وذلك بتكلفة ا�ستثمــارية متوقعة حوالى  9500مليون جنيـــه ما يعادل 500
مليون دوالر واملتوقع بـــداية ت�شغيله فى الربع الأول من عام .2025

وم���ن مقومات نــجاح امل��ش�روع توافـــر املواد اخلام الأ�سا�سي���ة (مــثل احلجــــر

اجل�ي�رى ،املل���ح ،الأموني���ا) بالإ�ضاف���ة �إل���ى تزاي���د الطل���ب العاملى علـ���ى مادة

كربون���ات ال�صوديوم والتى تدخل فـــى كثــــري م���ن ال�صناعات (مثل الزجاج-
املنظفات� -صناعات الورق  -ال�صناعات املعدنية  -الأدوية) ،وتوافر م�ساحة
الأر����ض الالزم���ة للم��ش�روع ،والــجدي���ر بالذك���ر ه���و توافـــ���ر اخلـــــ�ب�رات الفنية

والأيـــ���دى العاملة الالزم���ة للم�رشوع حيث �أن العمالــ���ة املوجودة بال�رشكـــة
ه���ى نتاج اال�ستحــــ���واذ وخرباتهم تتعدى الع�رشين عام���ا ً فى جمال �صناعة
ال�صودا �آ�ش.

األداء المالى للشركة

كم���ا مت ذكره عاليه ف���ان ال�رشكة كان���ت مملوكة ل�رشكة �سولف���اى العاملية

واملتخ�ص�ص���ة فى �صناعة ال�ص���ودا �آ�ش �إال �أنه ولأ�سب���اب عديدة وعلى مدار

ف�ت�رة الإنت���اج م���ن ع���ام  2008وحتى �إيق���اف خط���وط الإنتاج فى ع���ام 2016
تكب���دت ال�رشكة خ�سائرا ً عديدة �أثقل���ت القوائم املالية لل�رشكة مبا قيمته
 744ملي���ون جني���ه خ�سائر تراكمي���ة وهو ما قاد �رشكات قط���اع البرتول �إلى

اال�ستح���واذ عل���ى كامل �أ�سه���م ال�رشكة بقيمة  4جني���ه لل�سهم فى حني

ش����ركة الخدمات اللوجستية للبتروكيماويات تدرس إنشاء مشروع ضمن
مجمع العلمين لسد احتياجات مصر من مادة الصودا آش

�أن قيمت���ه الأ�سمية تبلغ  10جنيه لل�سهم � ،إال �أنه من خالل قيادة ال�رشكة

اجلدي���دة ،قام���ت ال�رشكة امل�رصي���ة القاب�ض���ة للبرتوكيماوي���ات بدرا�سة عدة

رعاية وزارة البرتول مت النجاح فى التخل�ص من كافة اخل�سائر الرتاكمية التى

توافق���ا ً م���ع خطة الدول���ة لتحقي���ق التنمي���ة امل�ستدام���ة ملدين���ة العلمني

م�رشوع���ات لتنفيذه���ا بالأر����ض اململوك���ة له���ا باملنطقة ال�صناعي���ة مبدينة
العلم�ي�ن اجلدي���دة ،والتى م���ن �ضمنها م��ش�روع �إن�شاء ال�ص���ودا �آ�ش ،ويهدف
امل��ش�روع ل�س���د احتياجات م�رص من م���ادة ال�صودا �آ�ش ووق���ف ا�ستريادها من

احلالي���ة وحت���ت �إ��ش�راف ال�رشك���ة امل�رصي���ة القاب�ض���ة للبرتوكيماويات وحتت
كانت موجودة بالقوائم املالية وا�ستعادة القيمة الأ�سمية ل�سهم ال�رشكة

�إل���ى  10جنيه لل�سهم  ،ب���ل والنجاح فى تقييم �أ�ص���ول ال�رشكة مبا قيمته

يتج���اوز  1300مليون جنيه والو�صول �إل���ى قيمة ال�سهم العادلة بقيمة 63
جنيها ً لل�سهم.
وكل هذا مت لتجهيز ال�رشكة للم�ضى قدما ً فى خطة التطوير الطموحة

وتنفي���ذ م�شاري���ع ال�رشك���ة باحل�ص���ول على التموي���ل املطل���وب ب�أف�ضل

�رشوط ممكنة.
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مر�سى مطروح  -منطقة املك�س الدخيلة

تليفون 203 - 3110061 :

فاك�س 203 - 3104389 :

www.pls.com.eg

تأسس��ت ث��روة للبرتول كش��ركة مس��اهمة مصرية ف��ى فرباير 2004

الت���زام ��ش�رق �أبو�سن���ان بخ���زان �أبوروا����ش ج وذل���ك بع���د حف���ر واختب���ار البئر

الصحراء الغربية والشرقية والبحر املتوسط ،حيث تتبنى شركة ثروة

وف���ى منطق���ة �سي���وة بال�صح���راء الغربي���ة وبالتن�سيق والتع���اون مع �رشكة

وب��دأت نش��اطها للبحث ع��ن البرتول واس��تغالله فى مناط��ق امتياز فى
اسرتاتيجية للدخول فى مناطق تنمية من خالل رؤية فنية واقتصادية

اال�ستك�شافية . EAS D1X

�أبات�ش���ى الأمريكي���ة مت �إج���راء مراجع���ات فني���ة لبيان���ات الآب���ار احلالي���ة وقد
�أ�سف���رت عن وجود فر�ص م�شجعة لإعادة �إكمالها على طبقات �أخرى لإنتاج

ش��املة كونها جزء ًا من منظوم��ة قطاع البرتول ووض��ع خطة ملالحقة

االحتياطيات البرتولية والتى مل تنتج من الآبار املحيطة وقد كللت النتائج

على ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية.

البرتولية امل�ؤكدة باملنطقة.

خالل عام  2021ا�س���تطاعت �رشكة ثروة للبرتول مواجهة التحديات العاملية

الرو�سي���ة  ،حققت ال�رشكة مع���دالت �إنتاج يومية هى الأعل���ى منذ بدء الإنتاج

ته���دف �إل���ى املحافظة على مع���دالت الإنتاج وزيادة االحتياطي���ات البرتولية،
فق���د �أول���ت ال�رشك���ة اهتمام���ا ً كب�ي�را ً لأن�شط���ة البح���ث لكونه���ا الركي���زة

الرقم���ى ،وذل���ك عن طري���ق توفري وحتديث الربام���ج الفنية الالزم���ة لإدارتى

الإنت���اج .وجنحت ال�رشكة فى �إ�ضافة 5ر 1مليون برميل زيت احتياطى م�ؤكد،

الثاني���ة من نظ���ام  SAP-HCMلتطوير امل���وارد الب�رشية وربط���ه بالنظام

التط��ورات الت��ى تش��هدها صناعة الب�ترول ومجابهة التحدي��ات والبناء

والت���ى فر�ضته���ا جائح���ة  Covid – 19بخطة عمل مالئم���ة لتلك التحديات

الأ�سا�سية فى زيادة االحتياطيات البرتولية وما يتبعها من زيادة فى معدالت

وو�صل �إجمالى �إنتاج املناطق التابعة لل�رشكة �إلى 08ر 2مليون برميل زيت.

بالنج���اح ف���ى زي���ادة مع���دالت الإنت���اج اليومية وكذل���ك زي���ادة االحتياطيات

وفى منطقة امتداد غرب ع�ش املالحة وبالتن�سيق والتعاون مع �رشكة لوك �أويل

فى  2010وذلك بعد حفر البئر التنموى اجلديد وو�ضعه على خريطة الإنتاج.
كم���ا �أول���ت ال�رشك���ة اهتمام���ا ً بتحدي���ث البني���ة املعلوماتي���ة والتح���ول
اال�ستك�ش���اف والعملي���ات ،بالإ�ضاف���ة �إل���ى االنتهاء من تنفي���ذ املرحلة
املحا�سبى . SAP FICO SYSTEM

كم���ا قامت ال�رشكة بتكثيف جهودها فى جمال اجلودة وال�سالمة وال�صحة

انعك�س���ت كافة ال�سيا�س���ات التى تبنتها ال�رشكة خالل ع���ام � 2021إيجابا ً

�ساع���ة دون �أى �ساعات مفقودة للعام ال�ساد�س على التوالى  ،بالإ�ضافة �إلى

العام ال�سابق ،كما زادت الإيرادات بن�سبة  %68على العام ال�سابق .

املهني���ة  ،بالو�ص���ول �إلى ع���دد �ساعات عمل جممعة بلغ���ت حوالى  3مليون

تكثي���ف ن�ش���اط البح���ث واال�ستك�شاف مبناط���ق امتياز ال�رشك���ة اخلا�ضعة
لإدارته���ا والتى �أ�سفرت عن حتقي���ق ك�شف جتارى باملنطق���ة اال�ستك�شافية
ملنطق���ة �رشق �أبو�سنان بال�صحراء الغربية وذلك يعد باكورة النجاحات بعد
تعدي���ل �رشوط االتفاقي���ة والتى متت نهاية ع���ام  ، 2020كما مت احل�صول على

عق���د التنمية الرابع باملنطقة  ،وو�ض���ع الك�شف على خريطة الإنتاج وزيادة
االحتياطيات البرتولية .

وعل���ى �صعي���د �أخر ا�ستطاع���ت ال�رشكة حتقي���ق �أول اكت�شاف غ���از مبنطقة
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عل���ى الأداء املال���ى حيث انخف�ض���ت م�صاري���ف الت�شغيل بن�سب���ة  %21عن

العنوان  17 :القطاع الأول مركز املدينة

التجمع اخلام�س  -القاهرة اجلديدة  -القاهرة .

ت226145300 :

فاك�س 226145444 :

�ص.ب 11835 :
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واديكو  ..تطور فى األداء
ومشروعات القيمة المضافة
ف��ى إطار رؤي��ة مصر للتنمي��ة املس��تدامة  ،2030واهتمام الرئي��س عبد الفتاح
السيس��ى رئيس الجمهورية بصناعة التعدين ودعمه املستمر ،وتوجيهات ودعم
املهن��دس طـارق املـال وزير الب�ترول والثروة املعدنية  ،تعم��ل وزارة البرتول على تنفيذ
خطط الدولة الخاصة بتطوير وتحديث قطاع التعدين من خالل شركاتها املتعددة
لالستفادة واالس��تغالل األمثل للثروات التعدينية املنتش��رة فى الصحارى املصرية
وتق��دم الكث�ير من التش��جيع والحوافز االس��تثمارية إلقامة الصناع��ات التعدينية
التحويلية لتعظي��م القيمة املضافة للخامات املعدنية بما يس��اهم فى زيادة الدخل
القومى ملصر.
وتعد ش��ركة واديكو هى إحدى ش��ركات وزارة البرتول والثروة املعدنية
والتى تأسس��ت فى عام  2007كش��ركة مس��اهمة مصرية بغرض
التنقيب عن الخام��ات التعدينية والطفل��ة الزيتية والكربونية
واس��تخراجها وتجهيزها وإج��راء أى عملي��ات صناعي��ة
عليها ،وكذلك تش��غيل واستغالل الخامات التعدينية
واملحجرية وإقامة املشروعات التعدينية.

د�.أمين ال�ساعى

رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب
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واديكو  ..حتقيق طفرة غري م�سبوقة فى الإيرادات والأرباح

•

زيادة احتياطيات خام الفو�سفات حيث تعمل ال�رشكة حاليا ً على زيادة

حققت �رشك���ة الوادى اجلديد لل�ث�روة املعدنية والطفل���ة الزيتية «واديكو»،

احتياطي���ات خام الفو�سف���ات حلوالى  30مليون طن ف���ى مناجمها وخا�صة

رئي����س جمل����س الإدارة والع�ض���و املنت���دب طف���رة هائل���ة وغري م�س���بوقة فى

«احلفر» والتقييم بتكلفة ا�ستثمارية تقدر بحوالى  5مليون جنيه.

�إح���دى �رشكات وزارة البرتول وال�ث�روة املعدنية بقيادة الدكتور �أمين ال�س���اعى
الإيرادات والأرباح لأول مرة منذ �إن�شاء ال�رشكة فى عام  ،2007وذلك من خالل
انتظ���ام عملي���ات الإنتاج والتو�س���ع فى عملي���ات اال�ستك�ش���اف والتقييم

وزي���ادة احتياطي���ات اخلام���ات املعدني���ة  ،وخا�صة خ���ام الفو�سف���ات مبواقع
ال�رشكة املختلف���ة  ،بالإ�ضافة �إلى تعظيم اال�ستفادة من القيمة امل�ضافة

للخامات املعدنية  ،والعمل على عمليات التجهيز والت�صنيع.

وكان املهند����س طارق املال وزير البرتول والرثوة املعدنية قد �أكد خالل رئا�سته

للجمعي���ة العام���ة لل�رشك���ة عل���ى ��ض�رورة العمل م���ن �أجل وق���ف ت�صدير
اخلام���ات التعدينية ف���ى �شكلها اخل���ام والعمل عل���ى ت�صنيعها وتعظيم
القيمة امل�ضافة لها ،كما �أ�شاد ال�سيد الوزير ب�أعمال ونتائج ال�رشكة لعام

 2021وقرر دعم كافة �أن�شطة ال�رشكة للقيمة امل�ضافة فى خطوة و�صفها

العامل���ون بال�رشك���ة بتجديد الأم���ل ودافع لب���ذل مزيد من اجله���د والعطاء

والعم���ل على زيادة مع���دالت الإنت���اج ،واحتياطيات اخلام���ات ،والتو�سع فى
عمل القيمة امل�ضافة للخامات املعدنية واالرتقاء بال�رشكة.

�أهم �إجنازات ونتائج �أعمال ال�رشكة لـعـام 2021

•

 135ملي���ون جني���ه �إجمال���ى تكالي���ف �أن�شط���ة ال�رشك���ة ف���ى عملي���ات

•

� 624أل���ف طن �إجمالى كـمـي���ات خــام الفو�سف���ات امل�ستخـرجـة بن�سبـة

•

 176ملي���ون جنيه �إجمالى �إيــرادات مبـيـعـ���ات ال�رشكـة بن�سبة زيادة %14

•

 41مليون جنيه �إجمالى �أربــــــاح الــ�رشكـــة بـنـ�سبـة زيــادة  %91عن العام ال�سابق.

اال�ستك�شاف والتقييم واال�ستخراج والإنتاج.

منجم (وادى ال�شغب ،)4/وذلك من خالل التو�سع فى عمليات اال�ستك�شاف

•

�إن�ش��اء خ��ط �إنتاج �أ�س��مدة فو�س��فاتية �أحادي��ة « »SSPوثالثية «»TSP

و�س��ماد « ، »NPKحي���ث تعمل ال�رشكة م���ن خالل خطة طموح���ة لال�ستفادة

الق�ص���وى م���ن خام���ات الفو�سف���ات املتوف���رة مبناجمه���ا لت�صنيع بع����ض �أنواع
الأ�سم���دة طبقا ً الحتياجات ال�سوق املحلى والعاملى  ،وجارى حاليا ً االنتهاء من
درا�سة اجلدوى املبدئية بتكلفة ا�ستثمارية تقدر بحوالى  60مليون جنيه .

•

�إن�شـ��اء خـ��ط لفـ�ص��ل وتـركي��ز الكـاول�ين الرمل��ى  ..فبع����د جناح

ال�رشكة فى جتارب عمليات ف�صل وتركيز خام الـكاولني عـن الرمال مبعدات
مــحلي����ة ب�سيطة  ،ت�سعى حاليا ً ل�رشاء خط لف�صل خام الكاولني حلجم
( >20ميكرون) ،بتكلفة ا�ستثمارية تقدر بحوالى  5مليون جنيه .

رئي���س «واديك��و» يوجه ال�شك��ر للمهند�س طارق امل�لا وزير البرتول
والرثوة املعدنية على دعمه

م���ن جانبه وجه الدكتور �أمين ال�ساعى رئي�س ال�رشكة ال�شكر �إلى املهند�س
ط���ارق املـ�ل�ا وزي���ر الب�ت�رول وال�ث�روة املعدني���ة لدعم���ه وم�ساندت���ه لل�رشك���ة
والعامل�ي�ن به���ا ،وكذل���ك وجه ال�شك���ر للدكت���ور نائل دروي����ش رئي�س �رشكة

جن���وب ال���وادى امل�رصي���ة القاب�ضة للب�ت�رول ،وكاف���ة �أع�ضاء جمل����س الإدارة
والعاملني بال�رشكة.

زيــادة  %53عن العام ال�سابق.
عن العام ال�سابق.

�أهم مالمح اخلطة اخلم�سية لل�رشكة 2026 -2022

• تبل���غ التكلفة اال�ستثمارية للخط���ة  125مليون جنيه و�إيرادات متوقعة

 300مليون جنيه.

عبداحلميد ح�سن  -املنطقة الثامنة  -مدينة ن�رص

تليفون 22758502 )602(:

فاك�س 222758212 :
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ش��ركة اإلس��كندرية لإلضاف��ات البرتولية «أكبا» هى ش��ركة
مساهمة مصرية تأسست عام  1999إلنتاج مختلف أنواع اإلضافات
البرتولية مثل إضافات الحقول والتكري��ر وإضافات الوقود وزيوت التزييت
وكيماوي��ات معالج��ة املي��اه ويبل��غ رأس امل��ال املرخ��ص ب��ه  500ملي��ون جني��ه
والتكاليف االستثمارية  240مليون جنيه ورأس املال املصدر  175مليون جنيه .

نشاط الشركة

تتك���ون عملي���ات �أكب���ا م���ن

الزي���وت ال�ص���ناعية والكيماويات ) وقطاع الكهرباء ( توريدات �إ�ض���افات

ا�س�ت�راتيجية ه���ى  :وح���دات

والنقل ،والطاقة النظيفة ( �إعتماد �إ�ضافات وحم�سنات الإحرتاق للوقود

جمموع���ة وح���دات عم���ل
خلط و�إنتاج �إ�ضافات الوقود

ب�أنواع���ة الث�ل�اث (بنزي���ن –

�س���والر – م���ازوت) ،وح���دات
خل���ط

و�إنت���اج

�إ�ضاف���ات

زي���وت التزييت ( حم���ركات –

حم�س���ن �إحرتاق ال�س���والر واملازوت ل��ش�ركات الكهرب���اء ) و قطاع الطاقة

مب���ا يعود عل���ى توف�ي�ر اال�س���تهالك وتقلي���ل �إنبعاث���ات الإح�ت�راق للوقود)
بالإ�ضافه �إلى توفري الديزل احليوى املنتج من زيوت الطهى امل�ستعملة.

رغم الظروف ال�ص���عبة التى مير بها العامل �إثر ا�س���تمرار تابعات جائحة
فريو�س كورونا وعلى الرغم من عدم �إ�س���تقرار �أ�س���عار اخلامات واملنتجات
عاملي���ا ً �إال �أن ال�ش���ـركة متكن���ت من النج���اح فى �س���د احتياجات �رشكات

�صناعي���ة– متخ�ص�ص���ة ) ،

القطاع من الإ�ضافات والكيماويات والزيوت النهائية وكذلك امل�ساهمة

التزييت املختلف���ة  ،وحدات

ر�أ�س���ها االلتزام ب�سد احتياجات امل�ش���ـروع القومى بحقل ظهر من مادة

وح���دات خل���ط و�إنت���اج زيوت
خل���ط و�إنت���اج كيماوي���ات

احلق���ول والتكري���ر ( الإنت���اج – التكري���ر – التوزيع ) وكذلك وح���دات �إنتاج
الديزل احليوى من زيوت الطهى امل�ستعملة.

وتدعم �رشكة �أكبا العديد من العمالء من خالل حتديد وتطوير املنتجات

فى الأ�س���واق املحلية الرئي�س���ية ،مث���ل قطاع البرتول ( توريد الإ�ض���افات
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والكيماوي���ات ل��ش�ركات القطاع املختلف���ة) و قطاع ال�ص���ناعة ( توريد

ف���ى متك�ي�ن بع����ض ��ش�ركات الب�ت�رول م���ن اال�س���تمرار ف���ى الإنت���اج وعلى

املونو�إيثيلني جليكول.

السالمة والصحة المهنية

�أولى ال�س���يد رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب اهتماما ً كبريا ً مبلفات

ال�سـالمة وال�صـحة املهــنية ومن �أهم املـلفات التى مت الإنتــهاء منــها هــو

ملف حتــديث خــطة الطــوارئ وربطها باملنطقة اجلغرافية وملف �إن�ش���اء
غرف���ة طوارئ مركزي���ة كما مت تفــعيل اختيار رجل ال�س�ل�امة بال�ش���ـــركة
�شهريا ً لأول مرة منذ �إن�شــاء الــ�شـركة وعمــل الـــعديد مــن جتــارب الــحريق

داخل ال�شـركة �أو مــع ال�شـــركات املجــاورة مــثل �رشكة �إيالب.

سالمة العمليات

ق���ام رئي����س جمل����س الإدارة ب�إعط���اء ال�ض���وء الأخ�ض���ـر للبدء ف���ى تنفيذ

منظومة �س�ل�امة العمليات ومت تنفيذ العديد م���ن اخلطوات منها :عمل
تدري���ب خا�ص ب�س�ل�امة العملي���ات على م�س���تويات خمتلف���ة للعاملني

و�إن�ش���اء وتعديل بع�ض الإجراءات اخلا�صة ب�سالمة العمليات واملتوافقة
مع توجيه���ات نظام �إدارة �س�ل�امة العمليات الكيميائية ح�س���ب املركز

الأمريك���ى ل�س�ل�امة العملي���ات  CCPSمث���ل �إج���راءات ت�ص���اريح العمل

و�إج���راءات املقاول�ي�ن � ،أ�ض���ف �إل���ى ذل���ك رف���ع ثقافة ال�س�ل�امة و�س�ل�امة
العملي���ات بزيادة عدد زيارات الإدارة العليا للمواقع وتفعيل نظام الإبالغ
عن احلوادث الو�ش���يكة وو�ضع برنامج للك�ش���ف الدورى على كل املواقع

واملعدات والأجهزة.

فى مجال تنظيف المستودات

م���ن �أج���ل البح���ث عن فر����ص ت�ش���غيلية جدي���دة وزي���ادة الإي���رادات �أولت
ال�ش���ـركة اهتماما ً بالغا ً مبجال تنظيف امل�س���تودعات وجنحت ال�ش���ـركة
فى توقي���ع عقد مع �رشك���ة العامرية للبرتول لتنظي���ف وتطهري �أحوا�ض

ف�ص���ل الزيت وامل�س���تودعات وجارى توقيع وتنفيذ عق���ود جديدة فى هذا

املجال.

تجديد رخصة التشغيل

جنحت ال�ش���ـركة فى �إ�س���تيفاء اال�شرتاطات الوقائية �ض���د �أخطار احلريق

من �إدارة احلماية املدنية للح�ص���ول على جتديد رخ�ص���ة الت�شغيل الدائم
للم�ص���نع ومت تنفي���ذ �أعم���ال بقيمة تع���دت امللي���ون جنيه وج���ارى حاليا ً

ا�ستحداث نظام حلماية ال�شـركة وامل�ستودعات من خطر ال�صواعق .

المشاركة المجتمعية

كلية العلوم بجامعة الإ�سكندرية للتعاون امل�شرتك فى جماالت البحث

العلمى .

شهادات اإلعتماد العالمية

على �ص���عيد �أهمية اجل���ودة والإمتثال للمعايري العاملية قامت ال�ش���ـركة
باحل�ص���ول على �شهادات اجلودة املختلفة مثل �شهادة  45001فى معايري

ال�س�ل�امة وال�صحة املهنية والتى ح�ص���لت عليها ال�رشكة للمرة الأولى
كما قامت ال�ش���ـركة بتجديد �ش���هادة �أ�س����س ومبادئ نظ���م �إدارة اجلودة

 9001و�شهادة �أ�س�س ومبادئ نظام الإدارة البيئية .14001

الرؤية المستقبلية

تولى ال�ش���ـركة �إهتماما ً كبريا ً باخلطط امل�س���تقبلية واملخاطر التى قد تهدد

من ا�ستقرارها ولذلك قامت ال�شـركة بالتالى :

�أوال :بالن�س���بة للخط���ط امل�س���تقبلية ف����إن ال�ش���ـركة تق���وم برف���ع معدالت
النمو واال�س���تثمار فى البحوث والتطوير وتعزيز فكرة الت�صنيع مع معدالت

ا�ستهالك طاقة منخف�ضة.

ثانيا :تولى جلنة �إدارة املخاطر بال�رشكة �إهتماما كبريا بر�صد املخاطر التيى
تواجه ال�شـركة ب�شكل �إ�ستباقى ومن �أهمها املخاطر الت�شغيلية من ت�أمني

بيئ���ة العمل وتقلبات الأ�س���عار و كذلك املخاطر ال�سيا�س���ية والإجتماعية

النا�ش���ئة م���ن رواب���ط التج���ارة العاملي���ة والنق���ل وخالف���ه واملخاط���ر املالية

ومواجهة ال�صعوبات التى قد تعرقل ال�شـركة عن الوفاء مبتطلبات العمالء.

�إميان���ا م���ن ال�ش���ـركة ب�أهمية دوره���ا فى تنمي���ة املجتمع ومراع���اة حقوق

له���ذا و�ض���عت ال�ش���ـركة العدي���د م���ن الأه���داف قريب���ة امل���دى التى ت�ض���من

الإدارىلل�ش���ـركة ومت بالفع���ل امل�س���اهمة ف���ى التنمي���ة املجتمعي���ة ف���ى

والإتفاق مع خم�س �رشكات عاملية لإنتاج زيوتها فى م�ص���ـر و�إ�س���تمرار توريد

�أ�ص���حاب امل�ص���لحة مت �إن�ش���اء �إدارة للتنمي���ة املجتمعي���ة بالهي���كل
جم���االت ال�ص���حة والتعلي���م وبع����ض اخلدم���ات الإجتماعي���ة ف���ى القرى

الفقرية القريبة من ال�رشكة والتابعة للنطاق اجلغرافى.

الشئون الفنية والتطوير

ا�س���تمرارية تق���دم ال�ش���ـركة بخط���ى ثابت���ة وم���ن ه���ذه الأه���داف التفاو����ض
�إ�ضافات حت�س�ي�ن بنزين  95لل�ش���ـركات الكربى وتعظيم االهتمام بالت�صدير

وو�ض���ع برام���ج جدي���دة للإت�ص���ال بالعمالء خارج م�ص���ـر مع ا�س���تمرار عقود
توري���د كيماويات امليثان���ول واجلليكول ل�رشكت���ى برتوب���ل والفرعونية وتوفري
احتياج���ات امل�ش���ـروع القومى بحق���ل ُ
ظهر والعمل على زي���ادة عدد العمالء

ت�ض���ع دائما ً �رشك���ة �أكبا التطوير امل�س���تمر ك�أحد �أهدافه���ا ولذلك تقوم
ال�ش���ـركة حالي���ا ً بتحدي���ث �أجهزة املعام���ل والبحوث والتطوي���ر من �أجل

جذاب والبدء فى �إنتاج �إ�ض���افات حم�سن الإحرتاق لكل من البنزين وال�سوالر

�أعلى م�س���تويات الأداء العاملية و تهتم ال�ش���ـركة بالتطوير امل�ستمر لأداء

عل���ى اجلان���ب الآخ���ر ف����إن ال�ش���ـركة قام���ت بدرا�س���ة العدي���د م���ن الفر����ص

توفري �أحدث الأجهزة التى ت�ض���من الو�صول بجودة منتجات ال�شـركة �إلى

املعام���ل واجل���ودة وجارى احل�ص���ول على �ش���هادة الأيزو  17025ف���ى �إعتماد
ج���ودة املعام���ل كذل���ك فقد قام���ت ال�ش���ـركة بتوقيع مذك���رة تفاهم مع
املقر الرئي�سى ( امل�صنع ) � :ش ال�سد العالى – وادى القمر  -طريق مرغم الأ�سكندرية
فرع ال�رشكة باملعادى � 33 :ش  269املعادى اجلديدة– القاهرة

املحليني وحت�س�ي�ن ج���ودة و�رسعة التعبئة ،كما مت ت�ص���ميم عبوات ب�ش���كل
وذلك بغر�ض البيع لدى حمطات الوقود.

امل�س���تقبلية لإنتاج بع�ض املنتجات التى يحتاجها ال�س���وق امل�رصى ب�ش���دة

وذلك ك�أهداف بعيدة املدى.

تليفون03 /3426041 :

تليفون02 / 27544662-3 :

فاك�س03 /3426042 :

فاك�س02 /27544664 :
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مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بأسيوط
�رشك���ة �أ�سي���وط الوطني���ة لت�صنيع البرتول (�أنوبك) �إحدى �رشكات قط���اع البرتول مت ت�أ�سي�سها لبناء وت�شغيل جمم���ع التك�سري الهيدروجينى

للم���ازوت ب�أ�سي���وط بغر����ض ا�ستخراج منتجات رئي�سي���ة وثانوية وكافة م���ا يتعلق بت�صنيع وتكرير خ���ام البرتول وم�شتقات���ه وحتويل ومعاجلة
املازوت ،ويعترب جممع التك�سري الهيدروجينى ب�أ�سيوط واحدا ً من �أهم امل�رشوعات القومية فى الفرتة احلالية .

�سي�ساه���م جمم���ع التك�س�ي�ر الهيدروجينى ب�أ�سيوط والذى تبل���غ تكلفته اال�ستثمارية حوال���ى 8ر 2مليار دوالر فى تطوي���ر القدرات والطاقات
الإنتاجية للمنتجات البرتولية فى �صعيد م�رص ،من خالل حتويل املازوت منخف�ض القيمة �إلى منتجات برتولية عالية القيمة مطلوبة لتلبية

احتياجات ال�سوق املحلى فى �صعيد م�رص.

وت�ستن���د ر�ؤي���ة ال�رشك���ة امل�ستقبلية عل���ى نهج خطى ر�ؤية م��ص�ر  2030حتقيقا ً ملب���ادئ «التنمية امل�ستدام���ة ال�شاملة «والتنمي���ة الإقليمية

املتوازن���ة» ،وتعك����س ر�ؤية م��ص�ر  2030الأبعاد الثالثة للتنمية امل�ستدام���ة :البعد البيئى  ،والبعد االجتماعى ،والبع���د االقت�صادى  .حيث تركز
ر�ؤي���ة م��ص�ر  2030على االرتقاء بجودة حياة املواطن امل�رصى وحت�سني م�ستوى معي�شته فى خمتلف نواحى احلياة .ي�أتى ذلك جنبا ً �إلى جنب مع
حتقيق منو اقت�صادى مرتفع ،وم�ستدام وتعزيز اال�ستثمار فى الب�رش وبناء قدراتهم الإبداعية من خالل احلث على زيادة املعرفة واالبتكار والبحث

العلم���ى ف���ى كافة املجاالت ،وتعطى ر�ؤية م�رص � 2030أهمية ملواجهة الآثار املرتتبة على التغريات املناخية من خالل وجود نظام بيئى متكامل
وم�ستدام يعزز املرونة والقدرة على مواجهة املخاطر الطبيعية .كما تركز الر�ؤية على حوكمة م�ؤ�س�سات الدولة واملجتمع من خالل الإ�صالح

الإدارى وتر�سيخ ال�شفافية .وت�أتى كل هذه الأهداف املرجوة فى �إطار �ضمان ال�سالم والأمن امل�رصىوتعزيز الريادة امل�رصية �إقليميا ً ودولياً.
�أ�سيوط :جحدم -مركز منفلوط

مكتب القاهرة :مبنى �رشكة �إيكم � 27 -شارع ال�سالم -منطقة زهرة اللوت�س  -التجمع اخلام�س  -القاهرة اجلديدة
تليفون202+ 27598329 :

 -فاك�س202+ 27598374 :

المشاركة المجتمعية والتنمية المستدامة الشاملة  -رؤية مصر 2030
دعم���ا ً مل�ساهم���ات قطاع البرتول امل�صـرى فى حتقيق وتنفيذ خطة التنمية امل�ستدامة ال�سنوية من خالل
ر�ؤي���ة م�صـ���ر امل�ستقبلي���ة 2030ب�أبعادها االقت�صادي���ة والبيئي���ة واالجتماعية وتطبي���ق الر�سالة اخلا�صة
باال�سرتاتيجي���ة اجلدي���دة للم�س�ؤلي���ة املجتمعي���ة لقط���اع الب�ت�رول ع���ن طري���ق الوعى مبفه���وم التنمية
امل�ستدامة ال�شاملة والعمل على حت�سني م�ستوى القرى الأكرث احتياجا ً فى �صعيد م�رص .

انطل���ق دور ال�رشك���ة ف���ى امل�شارك���ة فى تنمي���ة املجتمع املحل���ى عن طريق تق���دمي اخلدمات
االجتماعي���ة باملنطق���ة املحيط���ة مب�شـ���روع التك�س�ي�ر الهيدروجين���ى م���ن خالل
امل�شارك���ة املجتمعي���ة للق���رى (جح���دم -العزي���ة  -احلواتك���ة) الأك�ث�ر
احتياج���ا ً وحتدي���د امل���كان اجلغرافى الأق���رب ك�أولوي���ة لتقدمي
امل�ساهم���ات واخلدم���ات االجتماعي���ة والتنموي���ة

نتائـج أعمـال 2021

امل�ستدام���ة من خ�ل�ال املب���ادرة الوطنية
حي���اة كرمي���ة ووزارة الت�ضامن
االجتماعى .

نفتخر مبا اجنزناه هذا العام رغم الظروف اال�ستثنائية وحتديات جائحة فريو�س كورونا وم�ستجداته

ع ر�ؤية وا�ضحة ال�ستكمال �أعم���ال جممع التك�سري الهيدروجينى �أ�ضخم
فق���د كان هد ُفنا �أن ن�ض َ

امل�شاري���ع القومي���ة ب�صعيد م�رص لتحقيق اخلط���ة اال�سرتاتيجية لوزارة البرتول وال�ث�روة املعدنية بتحقيق
االكتفاء الذاتى من املنتجات البرتولية عالية اجلودة و�صديقة البيئة وتعظيم القيمة امل�ضافة ملوارد م�رص

البرتولي���ة معتمدا ً على �أح���دث الو�سائل واملمار�سات لتحقيق التنمية امل�ستدامة ل�صعيد م�رص متوافقة

م���ع ر�ؤية م��ص�ر  2030كما يلبى االحتياجات املتزايدة من الطاقة واملنتج���ات البرتولية وفقا لأعلى املعايري
العاملية .

ومت الو�ضع فى االعتبار احلفاظ على الكفاءة فى تنفيذ الأعمال والو�صول �إلى تطبيق �سيا�سات �إمنائية تتميز

بدمج العن�رص البيئى والتوازن بني �أولويات النمو االقت�صادى والعن�رص املجتمعى و�إنتاج �أكرث ا�ستدامة
فخالل هذا العام:

 مت اتخ���اذ اخلط���وات الرئي�سي���ة ف���ى �سبيل تدب�ي�ر التمويلالالزم للم��ش�روع ومت توقيع اتفاقيات القرو�ض وب�صدد حتقيق

االقفال املالى للقر�ض.

 -مت االنتهاء من �أعمال جتهيز املوقع لبد�أ االعمال والإن�شاءات.

 مت �إ�ص���دار �أوام���ر ال��ش�راء جلمي���ع املع���دات الرئي�سي���ة ومعظ���م املهماتاخلا�صة بامل�رشوع.

Assuit: Manflout - Gahdam
Cairo office: ECHEM Building - 27 El Salam Avenue -El Louts Area- 5th Settlement - New Cairo
Tel.: +202 27598329 - Fax: +202 27598374
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تطور نتائج الأعمال ..
والإيرادات تقفز بن�سبة  ٪118عن العام ال�سابق
اعتمدت الجمعية العامة لش���ركة الخدمات البترولية للس�ل�امة والبيئة (بتروسيف) نتائج األعمال عن العام المالى  2021وذلك خالل اجتماعها فى
 6م���ارس  ، 2022بمق���ر الهيئة العامة للبترول بحضور الجيولوجى عالء البطل  ،الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول ،والمهندس عماد عبد
الرازق رئيس شركة بتروسيف ،والمساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات .
واس���تعرض المهندس عماد عبد الرازق رئيس الش���ركة أهم المؤشرات المالية عن عام  ، 2021حيث حققت الشركة إيرادات بلغت  378مليون
جنيه بنسبة  ٪118عن العام السابق .
وتمكنت بتروسيف خالل العام من تحقيق التنوع فى الخدمات المقدمة للعمالء بمستوى متميز من الجودة وتوقيت التنفيذ  ،واالستفادة من ريادتها
فى تقديم دراس���ات واستشارات الس�ل�امة والبيئة وتصميم وتنفيذ المش���روعات الهندس���ية المتكاملة فى مجال مكافحة الحريق ،وكذلك خبراتها
المتراكمة فى مجال نظم إدارة المخلفات ومكافحة التلوث البترولى مما ساهم فى زيادة مؤشرات الثقة وانعكاسها إيجابا ً على تطور نتائج األعمال .
وتهدف شركة بتروسيف خالل الفترة المقبلة إلى التوسع فى فتح أسواق وأنشطة جديدة وتنويع الخدمات المقدمة لشركات قطاع البترول والثروة
المعدنية  ،خاصة من خالل التوسع فى تنفيذ مشروعات التصميم الهندسى لنظم اإلطفاء واإلنذار باستخدام البرامج المتخصصة فى مجال مكافحة
الحريق واإلنذار.
وقد تمكنت شركة بتروسيف خالل العام المالى  2021من تحقيق التنوع فى الخدمات المقدمة للعمالء بمستوى متميز من الجودة وتوقيت التنفيذ
واالس���تفادة من ريادتها فى تقديم خدمات دراسات واستشارات السالمة والبيئة وتصميم وتنفيذ المشروعات الهندسية المتكاملة فى مجال مكافجة
الحريق وخبراتها المتراكمة فى مجال نظم إدارة المخلفات ومكافحة التلوث البترولى مما ساهم فى زيادة مؤشرات الثقة التى انعكست بشكل إيجابى
على تطور نتائج األعمال .
0225176935/6/7
www.petrosafe.com.eg
info@petrosafe.com.eg

fetrosafeeg
company/petrosafe.eg

حصـد الجوائـز فى المؤتمـر الثـالث لكفاءة الطـاقة
EPEEC 2022
تأسس��ت ش��ركة مص��ر إلنت��اج األس��مدة (موبك��و) ،إح��دى ش��ركات
قطاع الب�ترول فى  26يوليـــ��و 1998وفق ًا ألحكام قان��ون ضمانات وحوافز
االس��تــثمار رق��م  8لس��نة  1997داخل املنطق��ة الحرة العام��ة بدمــياط
وعل��ى مس��ـــاحة  400أل��ف مــ�تر مرب��ع مخصــص��ة ملــش��روع «موبك��و»
لألسمدة والتوسعات  ،وتم طرح أس��هم الشركة بالبورصة املصرية فى
سبتمرب . 2016

أهم نتائج األعمال خالل الربع األول من عام 2022

يُع���د ع���ام  2022ا�س���تمرارا ً ل�ل��أداء املتمي���ز ال���ذى تبذل���ه ال�رشكة فق���د قامت

بتحقيق مزيد من الإجنازات والنجاحات الكبرية فى جمال البرتوكيماويات .

وحقق���ت موبكو خ�ل�ال الربع الأول من الع���ام اجلارى ارتفاع ف���ى �أرباح ال�رشكة
بن�س���بة  ، %164حيث متكنت من حتقيق �أرقام قيا�سية غري م�سبوقة و�سجلت

�صاف���ى رب���ح بلغ 08ر 2مليار جنيه منذ بداية يناير حت���ى نهاية مار�س املا�ضى ،
مقابل 66ر 792مليون جنيه �أرباحا ً خالل الفرتة نف�سها من .2021
و�أظهرت القوائم املالية املجمعة لل�رشكة نتائج الأعمال وحجم اجلهد املبذول

م���ن �إدارة ال�رشك���ة والعامل�ي�ن بها مما �أدى �إل���ى زيادة معدالت الإنت���اج واملبيعات
و�صافى الأرب���اح مقارنة بنف�س الفرتة من عام  2021وارتفعت مبيعات ال�رشكة
خ�ل�ال الرب���ع الأول لت�سجل 21ر 4مليار جنيه بنهاي���ة مار�س ،مقابل 99ر 1مليار

جينه خالل الربع نف�سه من العام املا�ضى رغم ا�ضطراب الأو�ضاع االقت�صادية
على ال�صعيدين املحلى والعاملى.

موبكو ضمن أفضل  50شركة فى السوق المصرى وفقًا لتصنيف “ “ Forbes

متكن���ت موبكو من ت�سجيل منوا ً ملحوظ���ا ً على مدار العام املا�ضى حيث جاء
ترتيبه���ا رق���م �13ضمن �أقوى � 50رشكة ف���ى م�رص لع���ام  ”2022وفقا ً لت�صنيف

ح�صل���ت موبكو عل���ى جائزة التمي���ز – املرتبه الأول���ى -فى تر�شيد

وحت�س�ي�ن كفاءة الطاق���ة بقطاع البرتول  ،وقد ق���ام املهند�س طارق

امل�ل�ا وزير الب�ت�رول وال�ث�روة املعدنية بت�سلي���م اجلائزة �إل���ى املهند�س
�إبراهيم مكى رئي�س جمل�س الإداره والع�ضو املنتدب.

و ته���دف اجلائزة لرت�سيخ معايري كفاءة الطاقة بالأن�شطة اليومية

ل�رشكات القطاع وتزكية روح التناف�س بني كافة العاملني بقطاع
البرتول لتحقيق اال�ستدامة فى حت�سني كفاءة الطاقة.

حي���ث ا�ستطاعت تنفيذ �إحدى فر����ص الطاقة فى عام  2021والتى
توفر �أكرث من � ٣١٠ألف مليون وحدة حرارية من الغاز �سنويا ً بقيمة
 35مليون جنيه م�رصى وهو ما ميثل توفري ا�ستهالكات امل�صنع من

الغ���از الطبيعى مل���دة �سبع �أيام.ع�ل�اوة على تقلي���ل انبعاثات ثانى
�أك�سيد الكربون مبقدار 5ر 14مليون كيلوجرام �سنوياً.

“ ، “Forbesوت�ضم القائمة ال�رشكات الأكرث ربحية والأعلى من حيث القيمة ال�سوقية والأ�صول ،حيث زادت مبيعات �أكرب � 10رشكات فى القائمة بن�سبة

 %31فى عام  ،2021مقارنة بالعام الذى �سبقه ،لت�سجل 8ر 22مليار دوالر .وقفز �صافى �أرباحها بن�سبة  %59لنحو  3مليارات دوالر.
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محاسب  /مصطفى السيد أحمد
رئيس مجلس الردارة والعضو املنتدب

شركة السـهام البرتولية
سـعى طمـوح لمزيـد من النجاحـات
تواص��ل ش��ركة الس��هام البترولية مس��يرتها الناجح��ة بخطى ثابتة عامًا بع��د عام  ,محقق��ة العديد من اإلنجازات حيث تس��عى جاه��دة لزيادة
مس��اهمتها ف��ى تنفيذ اس��تراتيجيات ورؤى وزارة البترول والث��روة المعدنية فى توفير احتياج��ات المنتجات البترولية والغاز الص��ب  ,وعلى الرغم
من انتش��ار جائحة فيروس  COVID-19فى مصر والعالم قطعت ش��ركة الس��هام البترولية ش��وطًا من العمل الجاد مع االلتزام بمعايير السالمة
والصحة المهنية وتطبيق اإلجراءات االحترازية والذى أثمر عن تحقيق العديد من اإلنجازات حيث تمكنت الشركة من :
 نقل كمية  3853924447لتر من المنتجات البترولية . تنفيذ  79024نقلة من المنتجات البترولية بزيادة نسبتها 5ر % 6على العام السابق . قطع مسافة 554ر 22مليون كم لنقل المنتجات البترولية السائلة بزيادة نسبتها 5ر %3على العام السابق . نقل كمية  954835طن من البوتاجاز المسال  lPGو هو ما يزيد عن  %62من إجمالى ما تم نقله على مستوى الجمهورية . نقل كمية  336طنًا من غاز البروبان عالى النقاوة و  58طنًا من غاز البروبلين المسال . نقل  17247طنًا من مادة األمونيا السائلة ( النشادر ) . قطع مسافة 400ر478ر 13كم لنقل غاز  LPGبزيادة نسبتها 4ر %6على العام السابق . إمداد مستودعات شركتى مصر للبترول والتعاون للبترول خاصة منطقى قبلى ( تحويالت مخزنية ) بالمنتجات البترولية وكذلك المساهمة فىمجابهة الطوارئ فيما يتعلق بخطوط نقل المنتجات البترولية وسحب المنتج ودعم الشركات فى حال االحتياج مثل ( شيل أوت – مصر للبترول ) .
كما اتبعت الش��ركة المزيد من السياس��ات الترش��يدية فى محاولة لضب��ط المصروفات والنفقات ووضع المزيد من السياس��ات التش��غيلية التى
تهدف إلى اإلستغالل األمثل ألسطول الشركة وأدى ذلك إلى :
 خفض إجمالى المنصرف على أعمال الصيانة وقطع الغيار بنسبة . % 5 خفض المنصرف على الوقود بمبلغ 611ر 4مليون جنيه بالرغم من زيادة المنقول بسيارات الشركة بنسبة  % 20عن العام السابق . -خفض المنصرف للمقاولين بمبلغ 437ر 53مليون جنيه وذلك لزيادة االعتماد على أسطول الشركة فى النقل.

Email : contact-us@parrows.net
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website : www.parrows.net

وأوضح رئيس الش��ركة أنها واصلت مس��يرتها خالل عام  2021من خالل سياس��ة طموحة اس��تهدفت التطوير لرفع معدالت األداء حيث أولت
الش��ركة خ�لال ه��ذه المرحلة اهتمامًا بوضع سياس��ات وآليات جديدة للعمل تهدف إلى الدخول إلى أس��واق جديدة حي��ث تم نقل  4083طنًا
من مادة الكيل بنزين لجمهورية الس��ودان الش��قيق وذلك من خالل الرؤية االستراتيجية التى تسعى إلى تحقيقها بالعمل بروح الفريق الواحد
وبفك��ر جدي��د وبجودة األداء بم��ا لديها من قدرات تؤهله��ا لتحقيق المزيد من النجاح��ات وتعظيم القدرات اإلنتاجية وتنمية موارد الش��ركة
لتصبح شعلة حضارية وصرحًا كبيرًا للنقل الوطنى باحتياجاته الضرورية .
فنحن نس��عى دائمًا إلى تعزيز ريادتنا فى الس��وق وتتواصل اآلمال وتتصاعد الطموحات ويعتبر تحديد الهدف والعمل على تحقيقه من أهم
عوامل نجاح الشركة التى تسعى دائمًا لتحقيق خطتها من خالل زيادة اإلنتاج وذلك فى ظل منظومة متكاملة للحفاظ على المكانة المتميزة
التى حظيت بها.

تحقيقا لرؤية وزارة البترول والثروة المعدنية متمثلة فى الهيئة المصرية العامة للبترول برفع مستوى تدريب سائقى نقل المنتجات البترولية
وتماش��يًا مع األهداف الخاصة بتقليل نس��ب الحوادث  ،فقد تم إضافة ش��ركة الس��هام البترولي��ة لتدريب القيادة اآلمن��ة والدفاعية كإحدى
الجهات المعتمدة فى تدريب القيادة اآلمنة والدفاعية لسائقى نقل المنتجات البترولية بالقطاع من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول .

كم��ا تم إقرار صالحية مركز تدريب ش��ركة الس��هام البترولية من قب��ل المعهد القومى للجودة علمًا بأن مركز تدريب ش��ركة
السهام البترولية يضم أحدث أجهزة محاكاة سيارات النقل الثقيل واألتوبيسات .

تس��تمر ش��ركة جاس كول فى أداء رس��التها ودورها على مدار أكثر من خمس��ة عش��ر عام ًا فى نش��ر تكنولوجيا تربيد املناطق ومش��روعات الطاقة
بأنواعه��ا باعتباره��ا الش��ركة الرائدة فى تنفيذ مش��روعات تربيد املناطق فى مص��ر وأفريقيا ،يأتى ذلك م��ن خالل اإللتزام والجدية واإلس��تغالل األمثل
للطاقات اإلنتاجية واملهارات البشرية لديها ملا تمتلكه  ،من خربات مرتاكمة فى مجاالت الخدمات الفنية الفعالة فى التربيد والحلول املتكاملة للطاقة.
وف��ى ض��وء الرؤى املس��تقبلية للتطوير والتحديث قامت الش��ركة باتخ��اذ خطوات جادة خالل ع��ام  2021إلعداد خطة اس�تراتيجية تحقق لها مكانة
دائمة وحصة متنامية فى السوق املصرى وتمكنها خالل خمس سنوات قادمة من مواكبة الخطط الطموحة لقطاع البرتول املصرى والتى تسهم فى
تنفيذ مشروعات التنمية لوطننا مصر.

أهم نتائج األعمال

•

توقيع عقد م�رشوع �إن�ش���اء ومتلك وت�ش���غيل حمطة تربيد مركزية لأيفورى

•

توقيع حتالف ( جا�س كول – تربيد الإماراتية) عقد �إن�ش���اء ومتلك وت�ش���غيل

•

توقيع حتالف ( جا�س كول – تربيد الإماراتية) العقد املبدئى لإن�ش���اء ومتلك

قام���ت جا����س كول خالل ع���ام 2021نحو التو�س���ع فى حج���م الأعمال وفتح

بيزن�س بارك بال�شيخ زايد بطاقة  750طن تربيد.

مركزي���ة فى م�رص و�أفريقي���ا بالعا�صمة الإدارية اجلدي���دة بطاقة � 64ألف طن

حمطة تربيد مركزية ملول  D5Mمع مراكز العقارية بطاقة  7500طن تربيد.

جم���االت عمل جدي���دة  ،خا�صة بع���د االنتهاء م���ن تنفيذ �أك�ب�ر حمطة تربيد
تربي���د  ،وجنح���ت ف���ى التعاقد عل���ى تنفيذ م�رشوع���ات كب�ي�رة ومتنوعة على

النحو التالى :

وت�ش���غيل حمطة تربيد مركزي���ة لباري�س مول بالعا�ص���مة الإدارية مع �رشكة

•

بدء العمل فى م�رشوع املحطه التربيدية بالقرية الذكية – املرحلة الثانية

برياميدز للتطوير العقارى بطاقة  10000طن تربيد.

•

الب���دء ف���ى ت�ش���غيل حمطة التربي���د املركزية بالعا�ص���مة الإداري���ة بطاقة

الحد من اإلنبعاثات الكربونية

•

توقي���ع عق���د م��ش�روع توري���د وتركيب واختب���ار وت�ش���غيل نظ���ام التهوية

الكربوني���ة  ،حي���ث حقق���ت حوال���ى 4ر 8ط���ن فى ع���ام  ، 2021كــم���ا تتــجه

بطاقة  5000طن تربيد.

 64000طن تربيد ومد اخلدمة ملبانى احلى احلكومى .

والتكييف ملبانى جممع الأ�س���مدة الأزوتية بالعني ال�س���خنة (الفو�س���فات)

املرحلة الثانية – بقيمة �إجمالية 7ر 92مليون جنيه.

•

توقيع عقد م�رشوع حمطة طاقة م�شرتكة ( co- generationكهربا وبخار

ومياه �ساخنة) بقدرة 5ر 1ميجا مل�صنع دانون مبدينة العبور.

 - 82البرتول  -يوليو � -أغ�سط�س 2022

�س���اهم ن�شاط ال�رشكة منذ �إن�ش���ائها �إ�سهاما ً هائال ً فى احلد من الإنبـعاثات
الــ�رشكة �إلى التــو�س���ـع فى امل�رشوعات التى حتـ�سن كـفاءة الطـاقة والـدخول

�إل���ى جم���ال م�رشوع���ات الطاق���ة با�س���تخدام الوق���ود احلــيـ���وى والهيدروجني

الأخ��ض�ر وي�أتى ذلك وفق الربنامج الذى ينـف���ذه قطاع البرتول امل�رصى خلف�ض
االنبــعاثات الكربونية ومــواجهة حتــديات املناخ.

مشروعات إنتاج وبيع الطاقة

•

م�رشوع حمطة تربيد القرية الذكية

الجودة والسالمة والصحة المهنية وحماية البيئة

قامت ال�رشكة خالل عام  2021يتحقيق 208ر499ر� 8ساعة عمل �آمنة

بل���غ �إجمال���ى الطاق���ة املنتجة من م��ش�روع القري���ة الذكية املرحل���ة الأولى

ب���دون �إ�صاب���ات  ،ه���ذا بالإ�ضاف���ة �إلى الإلت���زام ب�إتخاذ كاف���ة الإجراءات

م�رشوع القرية الذكية هو �أول م�رشوعات ال�رشكة والتى تعمل بنظام BOO

الوع���ى من خالل تنفي���ذ برامج تدريبي���ة مكثفة للعامل�ي�ن بال�رشكة

خ�ل�ال العام (7ر )23طن تربيد ب�إجمالى ا�ستثمارات 6ر 76مليون جنيه ،ويعد
(التمل���ك والت�شييد والبناء) بقدرة تربيدي���ة  17000طن تربيد وتقوم املحطة
ب�إنتاج املياه املثلجة/ال�ساخنة خلدمة �أكرث من  78مبنى بالقرية الذكية .

•

م�رشوع حمطة تربيد اجلامعة الأمريكية

الإ�ستباقي���ة للتحك���م باملخاط���ر والعم���ل عل���ى ن�رش ال�سالم���ة ورفع
كذل���ك توفري ال�سالمة والأم���ن ملن�ش�آت ال�رشك���ة بالإ�ستعانة ب�أنظمة

ومع���دات �إنذار مكافحة احلري���ق وكامريات املراقبة  ،ه���ذا وقد مت جتديد

�شه���ادات نظام اجل���ودة وال�سالمة وال�صح���ة املهنية وحماي���ة البيئة

بل���غ �إجمال���ى الطاق���ة التربيدي���ة املنتجة من م��ش�روع اجلامع���ة الأمريكية

طبقا ً للموا�صفات العاملية  ISO 9001- ISO 14001وحتديث نظام �إدارة

حي���ث جنحت ال�رشكة فى اال�ستمرار بنجـاح فى تنفــيذ �أعمــال العــقد املربم

. OHSAS 18001

خ�ل�ال العام 4ر 7مليون طن تربي���د ب�إجمالى ا�ستثم���ارات 7ر 18مليون جنيه،
بينها وبني اجلـــامعة الأمريكــية منذ عام  2006لتقدمي خدمات تربيد  /تدفئة

املقاطع���ة ملحط���ة التربي���د اخلا�ص���ة باملبنى الأكادمي���ى باجلامع���ة بالتجمع

ال�سالم���ة ليطابق املوا�صف���ة  ISO 45001وذلك �إنتق���اال ً من املوا�صفة

القوى البشرية الداعمة للنجاح

•

�أولت �رشكة جا�س كول اهتماما ً بالعن�رص الب�رشى لديها فى عام 2021

مت �إنت���اج  82ميجاوات ب�إجمالى ا�ستثم���ارات� 300ألف جنيه حيث يعترب هذا

•

قام���ت بالتن�سي���ق م���ع ��ش�ركات القطاع لإمداده���ا بالعمال���ة امل�ؤقتة

الكهرباء الالزمة لت�شغيل طلمبات الرفع . SUCKER ROAD PUMP

امل�ؤقتة والتى متثل ن�سبة  %33من �إجمالى العمالة بال�رشكة .

اخلام�س والتى تبلغ �سعتها التربيدية  5500طن تربيد .

•

م�رشوع حمطة ع�ش املالحة

امل��ش�روع الأول م���ن نوع���ه من خ�ل�ال �إ�ستخ���دام الطاقة ال�شم�سي���ة لتوليد

مشروعات  EPCومشروعات التشغيل والصيانة

قام����ت ال�رشك����ة بتنفيذ  15م�رشوع����ا ً ما بني م�رشوعات طاق����ة وم�رشوعات

تربيد  ،حيث بلغ �إجمالى �إيرادات م�رشوعات 3 EPCر 49مليون جنيه  ،كما
بلغ ع����دد م�رشوعات الت�شغي����ل وال�صيان����ة  13م�رشوعا ً ب�إجمال����ى �إيرادات
8ر 10مليون جنيه.

مشروع محطة تبريد العاصمة اإلدارية

حقق���ت ال�رشك���ة �إجن���ازا ً �ضخما ً من خ�ل�ال تنفيذ ه���ذا امل��ش�روع العمالق،

اخلا����ص مبحط���ة التربي���د املركزي���ة باحل���ى احلكوم���ى وح���ى امل���ال والأعم���ال
بالعا�صم���ة الإداري���ة اجلديدة ويع���د �إجن���ازا ً لكونها �أكرب حمط���ة تربيد مب�رص
و�أفريقي���ا بطاق���ة تربيدي���ة � 64أل���ف ط���ن تربي���د وم���ن املتوق���ع �أن يحقق هذا
امل�رشوع بعد ت�شغيله وفرا ً هائال ً فى الطاقة واملوارد حيث مت ا�ستخدام ثالث

من خالل :

وتطوي���ر و�إع���داد نظام متكام���ل و�ضواب���ط بجميع ما يتعل���ق بالعمالة

•

توف�ي�ر مظل���ة للرعاية االجتماعية للعامل�ي�ن و�أ�رسهم من خالل توفري

�أف�ض���ل خدمة ممكنة له���م بامل�صايف وذلك بالتن�سيق م���ع وزارة البرتول

لرفع الروح املعنوية للعاملني.

•

االهتم���ام بتدري���ب العامل�ي�ن وتنمي���ة مهاراته���م ورف���ع كفاءته���م

وت�أهيله���م للتعامل والتوا�صل مع ال�رشكات العاملية التى تتعاون معها

ال�رشكة ،كذلك تدريب العاملني املر�شحني ل�شغل وظائف الإدارة العليا

الكت�س���اب مه���ارات الإدارة  ،كما يت���م تدريب ال�سادة امل�سئول�ي�ن بالإدارة
العلي���ا ف���ى برنام���ج مكافحة الف�س���اد واحلوكم���ة للتوعي���ة مبتطلبات
احلوكمة طبقا ً ال�سرتاتيجية قطاع البرتول.

االستفادة من األصول الغير مستغلة

حر�ص���ت جا����س ك���ول عل���ى تعظي���م الإ�ستف���ادة م���ن �أ�صوله���ا الغ�ي�ر

م�ستغل���ة والتخطي���ط لتحقي���ق �أك�ب�ر عائ���د م���ن ا�ستغالله���ا وح�سن

تقني���ات حديثة تعمل معا ً وهى وحدات تعمل بالكهرباء electrical chiller

�إدارته���ا  ,حي���ث مت اتخاذ عدد من الإج���راءات الالزمة لت�أم�ي�ن �أر�ض خمازن

التخزي���ن احل���رارى  THERMAL STORAGE TANKمما ي�ؤمن عمل املحطة

م���ع ال�رشكات العاملية املنتج���ة ملعدات التربيد والتكيي���ف الختيار �أحد

و�أخرى بالغاز الطبيعى  absorption chillerجمتمعة بالإ�ضافة �إلى وحدات
حت���ى فى حالة انقط���اع �أى من م�صدرى الطاقة ويحف���ظ ا�ستمرار اخلدمة
ف���ى كاف���ة الأوقات  ،كم���ا تعتمد املحطة عل���ى نظام تخزي���ن للطاقة �أثناء
الليل لإ�ستخدامه فى فرتات الذروة وهو ما قلل القدرة الكهربائية املطلوبة

بحوالى  ،%30وقد بلغ���ت �إجمالى الإيرادات مب�رشوع العا�صمة الإدارية خالل
العام 7ر 393مليون جنيه.

ال�رشكة بالعا�رش من رم�ض���ان  ،وكذلك �إعداد درا�سات اجلدوى والتوا�صل

املنتج���ات العاملية لت�صنيعها فى م�صنع ال�رشكة بالعا�رش من رم�ضان،
بالإ�ضاف���ة �إلى االنتهاء من �أعمال نق���ل امللكية والت�صميمات املعمارية

والكهروميكانيكي���ة ال�ستكم���ال �أعم���ال الت�شطيب���ات
والفر�ش للمبنى الإدارى اجلديد لل�رشكة

بالتجمع الأول.

العنوان  33:عبد الرازق ال�سنهورى مبنى الهالل

الأحمر امل�صـرى �أمام حديقة الطفل  ,متفــرع من
�شارع مكرم عبيد  -مدينة ن�رص  -القاهرة .
تليفون 23492231 :

فاك�س02/2342121-23492115 :

website:www.gascool-eg.com
info@gascool-eg.com
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تمكنت شركة الخدمات التجارية البرتولية «برتوتريد» خالل العام املاضى  2021من تحقيق خطوات سريعة فى استخدام
التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة لتحس�ين الخدمات املقدمة للمواطنني والتيس�ير عليهم و االس��تفادة من برامج التحول
الرقمى كأحد العناصر الرئيسية فى مشروع تطوير وتحديث قطاع البرتول وتنفيذ ًا لرؤية مصر . 2030
وواصل��ت الش��ركة مس�يرة التميز والتطوير بفض��ل الدعم غري املح��دود من قبل املهندس ط��ارق املال وزير الب�ترول والثروة
املعدني��ة واملتابع��ة الدورية من املهن��دس مجدى جالل رئيس الش��ركة املصرية القابضة للغ��ازات الطبيعية مما كان له
أكرب األثر فى استمرار التطوير من أجل تحقيق أهداف التنمية املستدامة .
w w w. p e t ro t r a d e . c o m . e g E-mail:info@petrotrade.com
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أهم مؤشرات األداء ونتائج األعمال لعام 2021
التحول الرقمى و �إلغاء الفاتورة الورقية

خ�ل�ال ع���ام � 2021أجنزت برتوتريد اجلزء الأكرب من م��ش�روع التحول الرقمى
حي���ث مت تفعي���ل ماكين���ات التح�صي���ل االلكرتون���ى ف���ى �أغل���ب مق���رات
مناطق ال�رشكة و�أ�ص���بح ب�إم���كان عمالء ال�رشكة اال�س���تفادة من برامج

التحول الرقمى و �س���داد قيمة ا�س���تهالك فواتري وحداتهم على م�ستوى
اجلمهورية الكرتونيا ً وت�سجيل القراءة عن بعد .
وقد �ش���هد �ش���هر يناير  2022الإ�ص���دار االلكرتون���ى الأول بالكامل جلميع

عم�ل�اء برتوتريد حيث مت �إلغ���اء الفاتورة الورقية وا�س���تبدالها بالإي�ص���ال

املطبوع من  6500ماكنية دفع �إلكرتونى تخدم �أكرث من 5ر 8مليون عميل

غ���از طبيع���ى على م�س���توى اجلمهورية �س���واء لدف���ع الفات���ورة �أو خدمة
عمالء ال�شحن للعداد م�سبق الدفع .

 14طريقة ل�سداد وت�سجيل قراءة عداد الغاز �أبرزها تطبيق “برتوميرت
قامت ال�رشكة بتطوير موقع ال�رشكة لت�س���جيل القراءة و�سداد الفاتورة

عرب موقعها االلكرتونى  petrotrade.com.egومن خالل طرق عديدة منها
( ماكينات ال  ATMاخلا�ص���ة بالبن���وك – الرقم املخت�رص  – 1122خدمات

ال���رد ال�صوتى التفاعل���ى على املوباي���ل  5727والأر�ضى عل���ى 09000727

– خدم���ات الدفع الإلكرتون���ى من خالل فورى و م�ص���ارى وممكن وخدماتى

و�ضام���ن و �أم���ان وبى وخال�ص – ماكينات ال���ـ  – POSاملحافظ االلكرتونية

وعرب���ات متنقل���ة كخدم���ات �أخ���رى تي�سريا ً عل���ى املواطن�ي�ن داخل مرتو

للبن���ك الأهلى و بنك م�رص – تطبيق جوميا و ماى فورى وتطبيق برتوميرت
معتم���دا ً على ا�ستخدام كامريا املوبايل ف���ى ت�سجيل القراءة والتطبيق

الأنفاق وحمطات البنزين .

م�سب���ق الدف���ع مت �إ�ص���دار تطبيق برتو�شح���ن ل�شحن الك���روت عن طريق

مليون عميل ير�سلون القراءة �شهريا ً عن بعد

في���ه خوا����ص �أخ���رى لل�س���داد والتوا�ص���ل مع ال�رشك���ة  ،ولعم�ل�اء العداد

خا�صية  NFCباملوبايل.

 173جه��ة خارجية خلدمة العمالء (ال��وزارات – الهيئات – الأندية -

الكمبوندات)

ا�ستطاع���ت �رشك���ة برتوتري���د م���ن خ�ل�ال موق���ع برتوني���وز التوا�ص���ل م���ع
العم�ل�اء وتعريفهم ب�أدوات التحول الرقمى التى �أتاحتها ال�رشكة خلدمة

العم�ل�اء وتعريف العمالء بالطرق املختلف���ة لت�سجيل القراءة ال�شهرية
ال�سته�ل�اك الغ���از الطبيعى وحققت ال�رشك���ة �إجنازا جدي���دا ً حيث يقوم

مت توف�ي�ر مراكز خلدم���ة العمالء باجلهات اخلارجية حي���ث بلغ عددها 173
مرك���زا ً باجله���ات اخلارجي���ة عل���ى م�ست���وى جمهورية م��ص�ر العربية فى

م���ا يقرب م���ن مليون عميل �شهري���ا ً ب�إر�س���ال القراءة عن بع���د عرب الطرق

الإلكرتونية املختلفة .

و تق���وم اجلهات اخلارجية بدورا ً كبريا ً ف���ى الت�سهيل على عمالء ال�رشكة

جتميع  53800طن من الزيوت امل�ستعملة واملخلفات خالل 2021

لأدوات التح���ول الرقم���ى دورا كب�ي�را ف���ى مراكز خدمة العم�ل�اء اخلارجية

ع���ام  2021بتجميع 10600ط���ن زيوت م�ستعمل���ة و 28700طن خملفات

(الوزارات – الهيئات – الأندية -الكمبوندات ) .

حي���ث توفر تكلفة ووقت وجهد االنتقال �إل���ى مقرات ال�رشكة  ،و قد كان

حيث تقوم هذه املراكز على ا�ستخدام ماكينات الدفع االلكرتونى والتى

يق���دم للعمي���ل من خاللها كاف���ة اخلدم���ات املوجودة فى الف���رع و ميكن
م���ن خاللها دفع فواتري واال�ستف�س���ارات و�شحن عداد م�سبق الدفع وحل
امل�شكالت جلميع وحدات العميل على م�ستوى اجلمهورية.

مت �إدخ���ال خدمة ال�سيارات املتنقلة للتح�صي���ل وال�شحن كمثال ميدان

اليا�سم�ي�ن �أم���ام ن���ادى برتو�سب���ورت و�سيت���م توف�ي�ر ا�ستخ���دام KIOSK

قام���ت �رشك���ة برتوتريد بدعم م���ن الهيئة امل�رصية العام���ة للبرتول خالل

�صلب���ة و�سائل���ة و  14500طن زي���وت بحرية ب�إجمال���ى  53800طن بزيادة
 %50عن العام ال�سابق .

وم���ن اجلدي���ر بالذكر الإ�ش���ارة �إلى الثق���ة البالغة من وزارة النق���ل ب�إ�سناد
جمي���ع املوانىء الى �إدارة الزي���وت بال�رشكة من �أجل الو�ص���ول �إلى موانئ

خ�رضاء واملحافظة على ال�سالمة البحرية .

المركز الرئيسى � 1 :شارع �أنور املفتى  -عمارات بنك الإ�سكان والتعمري
مدينة ن�رص -القاهرة .

فاك�س 226013070 :

تليفون 22601179 - 22601297 :
�ص.ب  1829 :العتبة
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الشركة المصرية للخدمات الفنية
وصيانة األجهزة

إنجـازات ونتائــج مشرفـة بجميع مجـاالت شــركة صيــانكو خــالل عـام 2021
فى ضوء س��عى الدولة املصرية للمش��اركة فى تحقيق أهداف التنمية املستدامة  ,جاءت مبادرة القيادة السياسية لخلق جمهورية جديدة
تضم��ن به��ا حي��اة كريم��ة للمواطن املصرى ف��ى جميع النواح��ى  ,وكان لش��ركة صيانكو عظيم الش��رف بمش��اركتها بصورة مباش��رة فى
مبادرة حياة كريمة بإس��تغالل خربات أبناءها فى مجال توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وقيامهم بأعمال مراجعة وإس��تالم أعمال الش��بكات
والرتكيبات والتحويالت التى يتم تنفيذها من خالل شركات التوزيع  ,وذلك لتطبيق مراقبة الجودة ملا يتم تنفيذه من أعمال طبق ًا للمواصفات
الفنية ومعايري الجودة املعمول بها فى هذا املجال ،وقد كان للشركة نتائج مشرفة خالل عام  2021فى شتى مجاالت عملها على النحو التاىل:

توسعات مستمرة فى األنشطة وزيادة العوائد
تأسس��ت الش��ركة املصري��ة لنقل وتوصي��ل الغ��از (بوتاجاس��كو ) فى مطلع ع��ام 2000
وأصبحت كيان ًا متميز ًا فى قطاع البرتول وذلك من خالل قيامها بتحقيق األهداف املنوطه
به��ا وه��ى توفري أس��طوانات البوتاجاز للمس��تهلكني ف��ى معظم محافظات مصر بأس��عار
مح��ددة وبأس��لوب حضارى جدي��د حققت ب��ه الهدف القومى للمس��اهمة ف��ى الحد من

حما�سب � /أحمد عبد املطلب
رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب
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وج��ود إختناق��ات فى توزيع هذه الس��لعة اإلس�تراتيجية خاص��ة فى أوقات ال��ذروة التى
تتمثل فى موس��م الشتاء وفرتات األعياد واألجازات بواسطة العمالة املدربة تدريب ًا فني ًا
على أعلى مستوى فى نقل وتوصيل وتركيب أسطوانات البوتاجاز .

• متكن ��ت ال�ش ��ركـة م ��ن خ�ل�ال خطة مدرو�س ��ة من بي ��ع 3ر87
ملي ��ون �أ�س� �طـوانة مكـاف ��ئ (منزل ��ى وجتاري) خالل ع ��ام 2021
حي ��ث بلغت ن�س ��بة التوزي ��ع 7ر %27م ��ن �إجمالى امل�ش ��حون على
م�ستوى اجلمهورية.
• بلغ ��ت �أعداد مراك ��ز التوزيع ومكاتب تلق ��ى الطلبات العاملة
 182مرك ��زاً موزع ��ة عل ��ى حمافظ ��ات اجلمهوري ��ة ب�أماك ��ن
ا�سرتاتيجية وذلك خلدمة املواطنني .
• بلغت �إيرادات ال�ش ��ركـــة خـــ�ل�ال العـــام  2021مبلغ 8ر 7مليار
جنيه مقابل 07ر 7مليار جنيـه عن عــام .2020
• بلغ ��ت الطاقة الإنتاجية مل�صنع تعبئة الأ�سطوانات مبحافظة
�سوه ��اج � 72أل ��ف �أ�سطوان ��ة منزل ��ى� 2000 ،أ�سطوانة جتارى من
خ�ل�ال ثالث وردي ��ات يومياً وذلك لتلبي ��ة احتياجات املواطنني
مبحافظ ��ة �سوه ��اج و�شم ��ال قن ��ا وفى ح ��ال ح ��دوث �أى توقفات
مب�صان ��ع التعبئ ��ة اخلا�ص ��ة مبحافظ ��ات جن ��وب ال�صعي ��د لأى
�سب ��ب يت ��م تكلي ��ف ال�شركة لكى تق ��وم بتغطية العج ��ز فى هذه
املناطق وتوفري الأ�سطوانات املعب�أة عن طريق م�صنع �سوهاج.
• ق ��ام م�صن ��ع طبة احلاب�س ب�أ�سيوط ب�إنت ��اج 6ر 77مليون طبة
خالل الفرتة من  2021/1/1حتى .2021/12/31

• تق ��وم ال�شرك ��ة حالي� �اً بالتو�س ��ع ف ��ى ن�ش ��اط تو�صي ��ل الغ ��از
الطبيعى للمنازل حيث مت �إ�سناد عدة مناطق مبحافظة اجليزة
وحمافظة �سوهاج لها .
• مت ��ت امل�شارك ��ة �ضمن حتال ��ف قطاع الب�ت�رول مب�شروع بيوت
الزراعات املحمية مبنطقة الالهون مبحافظة الفيوم .
• �ساهمـ ��ت ال�شرك ��ة ف ��ى تنفي ��ذ اخلط ��ة القومي ��ة للتو�س ��ع فى
حمط ��ات متوين وحتــويل ال�سيــ ��ارات للعمـــل بالغ ��از الطبيعـــى
ع ��ن طري ��ق تلبيـــ ��ة احتياجــــ ��ات �شـــركـــ ��ة الغ ��از الطبيعــــ ��ى
لل�سيــــ ��ارات (كارجــا� ��س) م ��ن العمالــــ ��ة وذل ��ك بتكلي ��ف بع� ��ض
العاملــني للعمـــل بها .
• ف ��ى إ�ط ��ار برنام ��ج حتديث وتطوي ��ر قطاع الب�ت�رول و�أعمال
اللجن ��ة العلي ��ا لل�سالمة نح ��و تعزيز ثقاف ��ة ال�سالمة وال�صحة
املهني ��ة وحماية البيئة تولى �شرك ��ة بوتاجا�سكو اهتماماً خا�صاً
بقط ��اع ال�سالم ��ة وال�صحة املهني ��ة فى ال�شركة حي ��ث �أن جميع
مراك ��ز التوزي ��ع جمهـ ��زة وم�ؤمن ��ة مبع ��دات الأم ��ن ال�صناع ��ى
و�شب ��كات مكافحة احلري ��ق  ،الأجهزة املحمول ��ة لك�شف ت�سريب
الغ ��از و�أي�ض� �اً �أجه ��زة قيا�س الأك�سج�ي�ن وثانى �أك�سي ��د الكربون
والكامريات وذلك طبقاً ال�شرتاطات ال�سالمة وال�صحة املهنية
املحلية والعاملية.

املركز الرئي�سى � 3 :ش �أنور املفتى  -متفرع من �شارع عبا�س العقاد  -مدينة ن�صر  -القاهرة
فاك�س 22603292 :
تليفون 22603471 - 22603469 - 22603467 :
www . butagasco. com
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هى الشركة الرائدة فى أعمال توصيل الغاز الطبيعى وقد بلغ عدد عمالئها بنهاية ديسمبر  2021حوالى 3ر 4مليون

شركة

عمي��ل (منزل��ى – تجارى – صناعى – محطات تموين س��يارات ) ه��ذا باإلضافة إلى  6محطات كهرب��اء و  280قمينة طوب ومخبزًا بلديًا
وافرنجيًا وذلك بمناطق التزام الشركة بمحافظات القاهرة – الجيزة – األسكندرية – بورسعيد – اإلسماعيلية ).
توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية

مباردة حياه كريمة

ف��ى إط��ار توجيه��ات القي��ادة السياس��ية

توصي��ل الغ��از الطبيعى لحوال��ى  236ألف وحدة س��كنية خالل عام

بض��رورة المضى قدم��ًا فى أعم��ال تطوير قرى

 2021مم��ا أدى إل��ى توفير ما يقرب م��ن 6ر 5مليون أس��طوانة بوتاجاز

الري��ف المص��رى المدرجة بمب��ادرة حياة كريمة

س��واء من خالل إح�لال الغاز الطبيع��ى بمناطق
تقريب��ًا خ�لال الفترة
ً

وتكليف��ات المهندس طارق الم�لا وزير البترول

جدي��دة يدخله��ا ألول مرة مثل (ش��برا من��ت – الحراني��ة – أبو رواش

والث��روة المعدني��ة بالب��دء الف��ورى ف��ى ه��ذا

بمحافظ��ة الجيزة التل الكبير بمحافظة اإلس��ماعيلية – قرى أبيس

المش��روع قام��ت الش��ركة بالفع��ل بالبدء فى

بمحافظة األس��كندرية ) أو اس��تكمال أعمال توصي��ل للعمالء الجدد

خطوات تنفيذ هذه األعم��ال حيث تم توصيل

بمناطق سبق إمدادها بالغاز الطبيعى .

الغ��از الطبيع��ى ل��ـ  3ق��رى وه��ى كف��ر ح�لاوة
والحلف الشرقى ومنشأة سليمان حيث تم توصيل الغاز الطبيعى
لـ  8700وحدة س��كنيه بتلك القرى كما تم البدء فى مد الش��بكات
األرضي��ة لقرى بنى صالح ومس��جد موس��ى كما ت��م تنفيذ ٪50
من الخط الرئيسى المغذى لباقى القرى المسند تنفيذها
للش��ركة واختبار التعديات المطلوب��ة وجارى أعمال
المس��ح والتصمي��م للق��رى المتبقية وس��يتم
اس��تكمال أعمال توصي��ل الغ��از الطبيعى
لباق��ى الق��رى تباع��ًا وفق��ًا لمراح��ل
االنته��اء م��ن ش��بكات الص��رف
الصحى بهذه القرى .

المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى لمحطات تموين السيارات

فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاس��ية من أجل التوس��ع فى استخدام
الغ��از الطبيعى كوقود نظيف وآمـن وموفر للس��يارات فقد
س��اهمت الش��ركة ف��ى مب��ادرة زي��ادة أع��داد محطات
تموين الس��يارات م��ن خـالل تنفيذ أعم��ال توصيل
الغز الطبيعى لـ  72محطة خالل العام ليصبح
إجمـالى ما تم تدفعيه وتشـغيله حتى
نهاية ديس��مبر  2021هو  171محطة
تموين سيارات بكافة مناطق
عمل الشركة .

تطوير الخدمات المقدمة للعمالء

بدأت الش��ركة تنفي��ذ تجربة نوعي��ة جديدة إلنهاء كاف��ة إجراءات
المعاين��ة وإبالغ العميل بالتكلفة وإمكانية الس��داد النقدى أو من
بطاقات الفيزا وكذا إبالغه بمواعيد التنفيذ باس��تخدام األس��اليب
الرقمي��ة  ،حيث يتم تنفيذ كل هذه الخطوات أثناء تواجد مندوب
الش��ركة لدى العميل من خالل اس��تخدام أجهزة التابلت التى تم
ربطها بش��بكة برنامج ٍ SAPبالمركز الرئيس��ى وق��د تم بدء تنفيذ
التجرب��ة بمنطقة القاه��رة الجديدة للوقوف عل��ى كافة النواحى
الخاص��ة به��ا ومن ثم تعميمه��ا على كافة مراك��ز خدمة العمالء
ه��ذا باإلضاف��ة إلى تجدي��د مقرات خدم��ة العمالء ليت��م التعامل
بنظ��ام الش��باك الواح��د تيس��يرًا لإلج��راءات  ،كما تم افتت��اح فرع
للش��ركة داخ��ل ن��ادى الزه��ور بالقاهرة الجدي��دة لتقدي��م كافة
الخدم��ات الخاصة بالتعاقد طول أيام األس��بوع وجارى تنفيذ هذا
المقترح بأندية الصيد واألهلى .

العدادات مسبقة الدفع

فى اطار توجيهات قطاع البترول بتركيب العدادات مس��بقة الدفع
بالوحدات الس��كنية فى جميع المناطق الجديدة التى يدخلها الغاز
الطبيع��ى ألول م��رة فقد ت��م تركيب حوال��ى  187ألف عداد مس��بق
الدفع بنهاية عام  2021فى مناطق عمل الشركة .
أعمال الثقب على الساخن

تقوم الش��ركة بتقدي��م الخدم��ات المتكامل��ة المرتبطة بأنش��طة
الثقب على الساخن على خطوط الصلب من أقطار  12 : 2بوصة سوآء
بما يخدم مش��روعات الشركة او مش��روعات خارجية لصالح الشركة
القابض��ة والش��ركات األخ��رى العاملة فى مجال البت��رول والغاز وقد
ت��م تنفيذ  51عملية ثقب على الس��اخن خالل العام كان من أهمها
مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور .
منظومة الطاقة الشمسية
المشروعات القومية والمتمثلة فى الطرق والكبارى

تس��عى الش��ركة إلى تعمي��م اس��تخدام الطاقة الشمس��ية بجميع
مبان��ى ومواق��ع عمل الش��ركة المختلفة كما تق��وم بتنفيذ أنظمة

يتم التنس��يق المس��تمر مع وزارة الدفاع والهيئة الهندسية للقوات

الطاقة الشمسية لشركات القطاع بما يساهم فى خفض االنبعاثات

المس��لحة وإدارة المهندس��ين العس��كريين والجه��ات والهيئ��ات

وتأمين مصادر مس��تدامة للطاقة وفى س��بيل ذلك قامت الشركة

المختلف��ة للدول��ة لتأمين خط��وط الغاز المتعارضة مع مش��روعات

بتركي��ب منظوم��ة الطاق��ة الشمس��ية لتغذية األجم��ال الكهربية

الطرق االس��تراتيجية والكبارى ومن أمثلة هذه المشروعات  ،مشروع

لمرك��ز خدمة عم�لاء المعادى والمنظم اإليطالى باألس��كندرية كما

القطار الس��ريع  ،أعمال تطوير البر الش��رقى وإنش��اء ممشى سياحى

ت��م تقديم العرض الفن��ى والمالى لتركيب محطة طاقة شمس��ية

بط��ول الكورني��ش (ممش��ى أه��ل مص��ر) أعم��ال المونوري��ل بمدينة

بق��درة  500ك وات بمنطق��ة أرض مط��ار القاه��رة الدول��ى كما جارى

نصر وكذل��ك أعمال تطوير محاور الطرق بمنطق��ة القاهرة الجديدة

دراس��ة تنفي��ذ محط��ة طاق��ة شمس��ية بمحط��ة تخفي��ض الضغط

وتوسعه الطرق الدائرى ومترو األنفاق ( الخط الرابع) .

بالعلمين التابعة لشركة مودرن جاس .

تعـــ��د ش��ـــركـة النيـ��ل
لتس��ــويق البتـ��رول م��ن الدعائ��م
األساس��ية فى تنمية جنوب الوادى من خالل
تس��ويق املنتجات البرتوليه والزيوت املعدنية والشحوم
ووقود تموين الطائرات والسفن من خالل منظومة عمل متكاملة
تهدف للوفاء بإحتياجات كافة محافظات جنوب الوادى مع االرتقاء بمستوى
الخدمة املقدمة للمستهلكني والعمالء .

عق���دت اجلمعي���ة العمومية العادي���ة ل�رشكة

البرتولية.كم���ا حتر����ص ال�رشكة على تطوير ورفع كف���اءة حمطات اخلدمة
والتموي���ن القائم���ة لتظه���ر بال�ش���كل اجلمال���ى لتك���ون فخ���را ً لقطاع

ال��ش�ركات امل�ساهم���ه وات�س���م الإجتم���اع بالنقا�شات الت���ى ان�صبت فى

و�رشك���ة جنوب الوادى امل�رصية القاب�ضة للبرتول  ،بالإ�ضافة للتو�سع فى
انت�شار متوين ال�سيارات بالغاز الطبيعى وفقا ً خلطط وزارة البرتول والرثوة

الني���ل لت�سوي���ق الب�ت�رول بح�ض���ور املهند����س ط���ارق

امل�ل�ا وزير البرتول وال�ث�روة املعدنية وقي���ادات وزارة البرتول ور�ؤ�ساء

م�سريه عمل ال�رشكة .

وا�ستعر����ض اال�ست���اذ نا��ص�ر �شوم���ان رئي����س جمل����س �إدارة �رشك���ة النيل
والع�ضو املنتدب نتائج �أعمال ال�رشكه للعام املالى .٢٠٢١

خطة طموحة للتوسع فى محطات تموين السيارات

ف����ى �إط����ار خطة الدولة لإن�ش����اء �شبكة طرق جديدة تغط����ى جميع �أنحاء
اجلمهورية خلدمة جهود التنمي����ة تبنت ال�رشكة خطة طموحة للتو�سع

ف����ى �إن�شاء حمطات اخلدم����ة والتموين عل����ى الطرق وامل����دن اجلديدة تتميز
بامل�ساح����ات املنا�سب����ة والت����ى تتواف����ر به����ا كاف����ة اخلدم����ات واملنتج����ات
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الب�ت�رول وذل���ك من خ�ل�ال التن�سيق مع الهيئ���ة امل�رصية العام���ة للبرتول

املعدني���ة ف���ى زيادة عدد حمط���ات التموي���ن املتكاملة والتى م���ن �ش�أنها
حتقي���ق �أهداف الدولة فى زيادة ع���دد امل�ستفيدين بتلك اخلدمة التى لها

�أبعاد اقت�صادية وتنموية:

•
•
• مت افتتاح  3حمطات بورتو الأق�رص – �أ�سوان اجلديدة – الف�شن ) .
• مت �إ�ضافة خدمة بنزين  95فى  6حمطات لي�صبح الإجمالى  22حمطة .
• متوقع ت�شغيل 6حمطات جديدة خالل عام .2022
مت تطوير ورفع كفاءة  15حمطة .

مت ت�شغيل  10حمطات بالغاز الطبيعى من �إجمالى  30حمطة .

جذب العديد من العمالء الجدد

مستودع المواد البترولية بجحدم

قام����ت ال�رشكـــ����ة بج����ذب العديد من العم��ل�اء اجلدد لتحقي����ق الأهداف

•

مت تطوي���ر ورف���ع كف���اءة نظ���ام الإطف���اء اخلا����ص بامل�ست���ودع ليعمل

ف����ى جمي����ع املجاالت وتـذليل �أى عقبات والعم����ل على حلها فى �أ�رسع

•

ح�ص���ول ال�رشك���ة عل���ى �شه���ادة الأي���زو (  ) ISO /45001: 2018اخلا�صة

املرج����وة م����ن خالل منظومـة عم����ل متكاملة ومتابع����ة كافة العمالء

وق����ت مع عمل برنامج متكامل لكل عميل للمتابعة امل�ستمرة لت�أمني
احتياج����ات العمالء عل����ى الوجه الأ كمل وفى ه����ذا ال�صدد مت التعاقد

مع ( �رشكات البحث والتنقيب  -املزارع � -رشكات املقاوالت � -رشكات

الأ�سمنت) .

مجال الزيوت المعدنية والشحوم

تول���ى ال�رشك���ة اهتماما ً كبريا ً ف���ى جمال �إنتاج وت�سوي���ق جميع الزيوت
املعدني���ة وال�شحوم التجارية وال�صناعية ب�أ�سعار تناف�سية كما حتر�ص
عل���ى التوا�صل الدائم مع العمالء من خالل تقديــم اال�ست�شارات الفنية

و�إع���داد الن���دوات للمهند�س�ي�ن والفني�ي�ن م���ن �أج���ل التعري���ف مبنتجات

ال�رشكة والت�شغيل املثالى لها فى املعدات.

مجال تموين الطائرات

تق���وم ال�رشك���ة بتقدمي خدم���ة متوين الطائ���رات فى مط���ارات ( �أ�سيوط–

�سوه���اج– العلم�ي�ن ) عل���ى �أعل���ى م�ست���وى م���ن الكف���اءة واالن�ضب���اط

وال�رسعة ب�أحدث التقنيات العاملية احلديثة وفى هذا الإطار مت :

•
•
• جارى �رشاء  4بوازر بالإ�ضافة �إلى  4بوازر حالية .
• ج���ارى �إن�شاء حمطات متوين طائرات جديدة مبطارى �أ�سيوط والعلمني

ب�شكل ذاتى .

بال�سالمة وال�صحة املهنية .

•
• ح�ص���ول ال�رشكة عل���ى �شهادة احلماي���ة املدنية اخلا�ص���ة مب�ستودع
تطوير من�صة �شحن املازوت حتقيقا ً لأعلى معايري ال�سالمة واجلودة .

املواد البرتولية .

•

ا�ستم���رار العم���ل بامل�ستودع بنظ���ام � 24ساعة طوال �أي���ام الأ�سبوع

•

يحت���وى امل�ستودع على � 3صهاريج وجارى تو�سعة امل�ستودع ب�إ�ضافة

ل�شحن املنتجات البرتولية ل�رشكات البرتول .
�سعات تخزينية جديدة.

فـى مجـال النـقل

•
•

ت�شغيل �أ�سطول النقل � 24ساعة بنظام الورادى .
تنفيذ برام���ج �صيانة وقائية لل�سيارات طبقا ً لأحدث النظم لتحقيق

�أعلى كفاءة ت�شغيلية .

•
• ا�ستحداث فريق عمل ملتابعة حركة ال�سيارات عن طريق .GPS

التعاقد مع مقاولى نقل جدد ب�أعلى معايري ال�سالمة واجلودة .

التعاقد مع �رشكات الطريان .

جتديد رخ�صة مزاولة الن�شاط حتى .2024

وفق �أحدث الأنظمة العاملية فى الت�شغيل.

فى مجال تموين السفن

•
• القيام بال�شحن من م�ستودعات �أنابيب البرتول بالعني ال�سخنة .
• �شح���ن م���ازوت  VLSFOمن عدة م�ستودع���ات �إقليمية خارج منطقة
جذب عمالء جدد .

ال�سوي�س .

املركز الرئي�سى :

املركز التجارى بجامعه �أ�سيوط.

تليفون088/2375317 / 2375316 :

مكتب بريد �أ�سيوط – كود 711111

فاك�س088/2375319 :

�ص  .ب 109 :

مقر القاهرة  6 :دتق�سيم الال�سلكى – املعادى اجلديدة – القاهرة.
تليفون 25178895 - 25178894 – 25178893 :

مكتب بريد املعادى اجلديدة – كود 11742:
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البرتول  -يوليو � -أغ�سط�س 93 - 2022

مـودرن جـاس تحقـق أفضل مؤشـرات أداء عقب اندماجهـا
والتـى تهـدف إلى التوسع فى استخدام الغـاز الطبيعى بالمنـازل ،بمختلف محافظــات الجمهورية ،باعتباره البديل األمثـل
للمنتجـات البتروليـة السـائلة خاصة البوتاجاز والسوالر ،ويأتى ذلك فى إطار تكليفات القيادة السياسية لتحسين مستوى
الخدمات المؤداة للمواطنين واالنطالق بهذا النشاط وسرعة إنجازه.
نفـذت الشـركة حـزمة من األعمـال الضخمـة شـملت -:
•  304كم شبكات ضغط عالى.
•  201ألف عميل تركيبات داخلى.
•  200ألف عميل تركيبات خارجى.
•  195ألف عميل محول فى مناطق أعمال الشركة.
•  11500عميل محول لصالح الشركات الشقيقة.
•  127ألف عداد مسبق الدفع ،وتشغيل  98منظم.
•  51كم ش��بكات ضمن البروتوكوالت الموقعة م��ع هيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة.

وفـى اطـار المسـاهمة فى المشـروعات القوميـة العمالقـة تم تنفيذ -:
•
•
•
•

 41كم خطوط الضغط البيني ،باإلضافة إلى  24كم ضغط منخفض بمدينة العلمين الجديدة.
االنتهاء من تنفيذ أعمال الشبكة األرضية لمنطقة الحى الحكومى بالعاصمة اإلدارية الجديدة.
االنتهاء من أعمال التركيبات الداخلية لجميع المنشآت الوزارية بالحى الحكومي.
البدء فى أعمال الشبكات األرضية بمنطقة الــ  550فدان ومنطقة البنوك.

وفـى إطـار خطـة توصيل الغـاز الطبيعـى للمناطـق الصناعية بالصعيـد تم االنتهـاء من -:
• البنية األساسية الالزمة لتغذية ( )4مناطق صناعية كبرى بالغاز الطبيعى بمحافظتى سوهاج وقنا.

واسـتمراراً للتعـاون مع شـركات البتـرول الشـقيقة تم تنفيـذ -:
• أعمال شبكات الغاز الطبيعى بمنطقة االتحاد بالزا بإمارة أبو ظبى بدولة اإلمارات لصالح شركةأدنوك.
• تنفيذ  1500عملية لحام بزيادة  %150من حجم األعمال المخطط بمنطقة النهر األخضر بالعاصمة
اإلدارية الجديدة ،بالتعاون مع شركة بتروجيت.
 24ش أحمد ابو العال  -المنطقة الثامنة  -مدينة نصر
ت - 2873360 - 22749703 :ف22727679 :
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عـق��دت اجلـمعي��ة العامة العادية اخلام�سة و الع�رشون ل�رشكة م�رص لل�صيان��ة (�صان م�رص ) برئا�سة املهند�س طارق املال
ُ

وزي��ر البرتول والرثوة املعدنية لإعتم��اد نتائج �أعمال عام  ،2021بح�رض اجليولوجى عالء البط��ل الرئي�س التنفيذى للهيئة
امل�رصي��ة العام��ة للبرتول حيث �أو�ضحت نتائ��ج الأعمال التى ا�ستعر�ضها املهند�س �أ�رشف به��اء رئي�س ال�رشكة منو حجم
الأعم��ال اجلديدة امل�سن��دة �إلى ال�رشكة خالل العام لي�صل �إلى 4ر 14مليار جنيه بزي��ادة ن�سبتها  %118عن العام ال�سابق

وذل��ك بالرغم م��ن حتديات فريو�س كورونا حي��ث ا�ستطاعت �رشكة م��صر لل�صيانة االلتزام بتطبيق الإج��راءات الإحرتازية
والوف��اء بالتزاماته��ا وتعاقداتها مع العمالء طبق �ا ً للجداول الزمني��ة للم�رشوعات مع االلتزام بتطبي��ق �سيا�سات وزارة

البرتول والرثوة املعدنية للحفاظ على معدالت الأداء .

و�أو�ض��ح املهند���س �أ��شرف به��اء رئي���س جمل���س الإدارة �أن ال�رشك��ة

و�أ�ش��ار املهند���س �أ��شرف به��اء ب ��أن ال�رشك��ة حقق��ت املرك��ز 224

م��صر وخارجها خالل العام حي��ث �أدت ثقة العمالء فى �رشكة م�رص

 Engineering News Recordلعام . 2021

متيزت ف��ى تنفيذ �أعم��ال كبرية بعدد م��ن امل�رشوع��ات الهامة داخل
لل�صيانة و�أدائها املتميز �إل��ى ا�ستمرار عقود ال�صيانة ال�شاملة مع

بع�ض ال�رشكات لأكرث من 20عاما ً متوا�صل .

�ضم��ن ت�صنيف �أف�ض��ل  250مقاوال ً عاملي �ا ً ال�صادرة ع��ن م�ؤ�س�سة

و�أ�ض��اف �أن ال�رشك��ة و�ضع��ت ك�إح��دى الركائ��ز الأ�سا�سي��ة لقطاع
البتـ��رول امل��صرى خط��ة ا�سرتاتيجي��ة طموح��ة حتق��ق �أهدافه��ا

وم��ن �أبرز امل�رشوع��ات تنفيذ �أعم��ال ال�صيانة ال�شامل��ة للمعدات

امل�ستقبلي��ة ل�ضم��ان الإ�ستدام��ة نح��و م�ستقبل �أف�ض��ل ل�رشكة

مب�رشوع��ات قطاع الب�ترول  ،ف�ضال ً ع��ن تنفيذ  28م�رشوع �ا ً لأنظمة

واملتخ�ص�ص��ة وتقدميه��ا ملختل��ف القطاعات وكذل��ك التو�سع فى

الدوارة بحقل ظه��ر  ،و�أعمال ال�صيانة والعم��رات لنحو 32توربينة
مكافح��ة احلري��ق مب�صاف��ى تكرير الب�ترول وم�ستودع��ات التخزين،
وم�رشوع ت�صمي��م وان�شاء وت�شغيل حمطة توليد الكهرباء بطاقة
 10ميجاوات بحقول كالب�شة التابعة ل�رشكة خالدة للبرتول .

مـ��صر للـ�صيانة والعاملني بها ت�ستهدف تنوع اخلدمات املتكاملة

ن�ش��اط ال�رشكة خ��ارج م�رص بزي��ادة حج��م الأعمال بدول��ة العراق
والأردن و�إن�شاء فرع بدول��ة موزمبيق كمركز �إقليمى للـعمل بالدول
الأفريقية و�إعادة ت�شغيل فرع ال�رشكة بدولة ليبيا .

و�أ�ستعر���ض رئي�س ال�رشكة �أهم امل�رشوعات الت��ى تقوم بها ال�رشكة

كما �أن التنوع فى تقدمي اخلدم��ات املتكاملة واملتخ�ص�صة ملختلف

والتطوير لعدد من ال�رشكات العاملية فى دولتى العراق والأردن حيث

على ال�صعيد املحلى .

خارج م�رص لتقدمي كافة خدم��ات ال�صيانة ال�شاملة واملتخ�ص�صة

ت�ضمن��ت �أعم��ال توريد وتركي��ب املنزل��ق البحرى ب�سع��ة  700طن
مبيناء العقب��ة الأردنى �إلى جانب ت�صمي��م و توريد و�إن�شاء حمطتى

مي��اه الربادعية �سع��ة  800م�تر مكعب�/ساع��ة والربج�سية �سعة
 400مرت مكعب�/ساعة بدولة العراق .

القطاع��ات فى م�رص يعزز من زيادة فر���ص تناف�سيتها ومنو �أعمالها

كم��ا �أك��د عل��ى متيز �ص��ان م��صر ف��ى تطبي��ق منظوم��ة ال�سالمة

�ات التى تنفذها حمققة 5ر 28مليون
فى امل�رشوع�
瀀氀愀挀攀洀攀渀琀املهنية
وال�صحة
刀攀挀攀椀瘀攀
挀愀爀攀攀爀
�ساع��ة عم��ل �آمن��ة خالل الع��ام واحل�صول عل��ى �أف�ض��ل مقاول فى

猀甀瀀瀀漀爀琀 昀爀漀洀 漀甀爀 攀砀瀀攀爀琀猀

جمال ال�سالمة فى م�رشوعات �إينى الإيطالية وبرتوبل.

العنوان  :القطعة � 20شارع الت�سعني  ،مركز املدينة الأدارى  ،التجمع اخلام�س
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تليفون  ، )202( 26189999 :فاك�س)202(26189888:
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أش��اد المهن��دس ط��ارق الم�لا وزي��ر البت��رول والث��روة المعدني��ة بنتائج أعمال ش��ركة خدم��ات البت��رول البحري��ة . PMS
ج��اء ذل��ك خ�لال إجتمـ��اع الجمعي��ة العام��ة للش��ركة الح��ادى والعش��رون إلعتم��اد نتائ��ج األعمال ع��ن ع��ام .2021
وإس��تعرض املهندس أش��رف إمام رئيس الش��ركة أهم مؤش��رات نتائج األعمال لعام  ، 2021وأنها تمكنت من تنفيذ  91مشروع ًا بجودة
قياس��ية ومعدالت تنفيذ تنافس��ية ،فى ظل تحديات غري مس��بوقة يأتى على رأس��ها جائحة كورونا  ،محققة نجاحات كبرية فى كافة
محاور العمل ،تمثلت فى تنفيذ برامجها الزمنية ملشروعاتها املسندة ،وتطوير ودعم أصولها .
وأضاف إمام بأن الش��ركة قد تمكنت من تنفيذ العديد من املش��روعات الكبرية خالل  2021وأهمها  ،مش��روع تنمية حقول جنوب شرق
الحمد وش��مال عامر للشركة العامة للبرتول  ،ومش��روع تنمية حقل كاموس املرحلة الثالثة لشركة شمال سيناء  ،ومشروع تطوير
مرسى الناقالت لشركة السويس لتصنيع البرتول  ،باإلضافة إىل مشروعات تطوير املنصة مرجان  8-وإصالح خطني بقطر  ”24بحقل
مرجان وإصالح خط حقن املياه  ”8بحقل رمضان لشركة جابكو .
كما أنهت تنفيذ أعمال مش��روع صيانة وتجديد حقل بالعيم لش��ركة برتوبل و مش��روع صيانة وتجديد حقول ش��ركة برتوبل بالبحر
املتوس��ط ومش��روع إصالح الخط البحرى  5بحقل شمال غرب أكتوبر لشركة برتوسالم ومش��روع صيانة وإصالح الناقلة الزعفرانة
 FPSOلشركة جمسة .
وتجدر اإلشارة إىل أن شركة خدمات البرتول البحرية شركة متخصصة وتعد ذراع املقاوالت البحرية الرئيسى لقطاع البرتول و لديها
خربات متميزة اكتسبتها من مشاركتها فى مشروعات تنمية الغاز بالحقول البحرية فى البحر املتوسط  ،كما نجحت فى تنفيذ العديد
من املش��روعات البرتولية خارج مصر  ،مما يؤهلها لزيادة حجم أعمالها واملنافس��ة بقوة فى هذا النشاط املتخصص ،وتعمل باستمرار على
تطوير وتحديث أسطولها البحرى وزيادة إمكانياتها وتنفيذ خطة التحول الرقمى والذى يأتى على رأس قائمة اهتماماتها ومخططاتها .

الفرع الرئيسى القاهرة  1 :شارع أنور المفتى  -عمارات بنك اإلسكان والتعمير مبنى ب يمين  -مدينة نصر  -القاهرة
تليفون  - 24054815/21 :فاكس )202( 24054803 :
فرع األسكندرية  :طريق رشيد  -المعدية  -منطقة حرة  /تليفون  - )045( 2971402 / 2971404 :فاكس )045( 2971406 :

www.pmsoffshore.com

الشركة المصرية للخدمات الفنية وصيانة األجهزة

 .. 2021إنجـازات ونتائـج مشرفـة بجميع مجـاالت صيانكو
فى ضوء س��عى الدولة املصرية للمش��اركة فى تحقيق أهداف التنمية املس��تدامة  ,جاءت مبادرة القيادة السياس��ية إليجاد جمهورية جديدة
تضمن بها حياة كريمة للمواطن املصرى فى جميع النواحى  ،وكان لش��ركة صيانكو عظيم الش��رف بمش��اركتها بصورة مباش��رة فى مبادرة
حياة كريمة بإس��تغالل خربات أبنائها فى مجال توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وقيامهم بأعمال مراجعة وإس��تالم أعمال الشبكات والرتكيبات
والتحويالت التى يتم تنفيذها من خالل شركات التوزيع  ،وذلك لتطبيق مراقبة الجودة ملا يتم تنفيذه من أعمال طبق ًا للمواصفات الفنية ومعايري
الجودة املعمول بها فى هذا املجال  ،وقد كان للشركة نتائج مشرفة خالل عام  2021فى شتى مجاالت عملها على النحو التاىل :

•

مت تنفيذ � 280ألف �أمر �ش���غل ل�ص���يانة و�إ�ص�ل�اح وا�س���تبدال الأجهزة املنزلية

الت���ى تعم���ل بالغاز الطبيعى والبوتاج���از والكهرباء من خ�ل�ال  88مركز خدمة

على م�ستوى اجلمهورية.

•

مت تنفي���ذ حوالى 2ر 9مليون زيارة متابعة دورية لأجهزة عمالء الغاز الطبيعى

مت من خاللها الك�شف على ما يقرب من 7ر 14مليون جهاز وذلك بخالف تنفيذ
حوالى � 420ألف زيارة متابعة دورية لأجهزة عمالء غاز البوتاجاز  ،مت من خاللها

الك�ش���ف عل���ى ما يقرب م���ن � 672ألف جهاز بالإ�ضافة �إلى تنفي���ذ 6ر� 4ألف �أمر
�صيانة جمانية لأجهزة عمالء غاز البوتاجاز.

•

•

مت تنفي���ذ �أعم���ال تو�صيل الغ���از الطبيعى للمن���ازل مبنطقة امتي���از ال�رشكة

بالعامري���ة مبحافظ���ة الأ�سكندري���ة ل���ـ  230عمي���ل لي�صب���ح �إجمال���ى العمالء

املح���ول الأجه���زة لديهم مبنطق���ة العامري���ة  12600عميل منذ بداي���ة الأعمال
وحتى .2021/12/31

•

بالن�سب���ة للأعمال الهند�سية فقد مت تنفيذ �أعم���ال الرفع امل�ساحى والر�سم

الهند�س���ى لـ  36قط���اع ل�صالح ال�رشكة احلديثة للغ���از الطبيعى و�رشكة تاون
جا�س ب�إجمالى م�ساح���ة 74ر 22كم 2و�أعمال امل�سح امليدانى ونظم املعلومات
اجلغرافي���ة لـ  25قطاع ل�صال���ح ال�رشكة احلديثة للغ���از الطبيعى و�رشكة تاون

مت ت�صنيع وتوريد حوالى � 14ألف مدخنة لل�رشكة و�رشكات البرتول ال�شقيقة

جا����س ل���ـ  53192عمي���ل وذل���ك مبحافظت���ى ال�رشقية واجلي���زة و�أعم���ال اخلرائط

لل�رشكة مبنطقة الباجور مبحافظة املنوفية بالإ�ضافة �إلى ت�صنيع وتوريد 6130

احلديث���ة للغ���از الطبيع���ى و�رشكة ت���اون جا�س باجلي���زة ب�إجمالى �أط���وال  79كم

بالقطاع طبق���ا ً الحتياجات امل�رشوعات وذلك من خ�ل�ال م�صنع املداخن التابع

�شا�سي���ه حلمل �أ�سطوانات الغاز الطبيع���ى امل�ضغوط  C.N.Gلأنواع وموديالت
�سي���ارات خمتلفة ل�صالح �رشكة كارجا����س  ,وذلك ك�أعمال جديدة مت �إ�ضافتها

لن�شاط الت�صنيع وذلك بخالف ت�صنيع بع�ض الأعمال والأ�شغال املعدنية مثل

حوام���ل املوا�سري والأب���واب وال�شبابيك و�أغطية الكام�ي�رات و�أر�ضيات و�صناديق
ال�سي���ارات الن�صف نق���ل وراكات وقواعد عواك����س التيار الكهرب���ى Inverters

اخلا�صة ب�أعمال الطاقة ال�شم�سية.

•

قام���ت ال�رشكة مبراجعة وا�ست�ل�ام �أعمال تنفيذ الرتكيب���ات الداخلية واخلارجية

والتحوي�ل�ات واملداخ���ن والهواي���ات حلوال���ى 143ر 1ملي���ون عميل ل�صال���ح ال�رشكة
امل�رصي���ة القاب�ض���ة للغ���ازات الطبيعي���ة (�إيجا����س) و�رشك���ة
جنوب ال���وادى القاب�ضة للبرتول لي�ص���ل �إجمالى الأعمال
امل�ستلم���ة منذ بداية الن�شاط عام  2006وحتى نهاية
ع���ام  2021حوال���ى 7ر 9ملي���ون عميل  ,كم���ا �أنه مت
البدء الفعلى فى مراجعة وا�ستالم جميع �أعمال
ال�شبكات الأر�ضية مبختلف ال�ضغوط والأقطار
من جميع �رشكات التوزيع على م�ستوى جميع
حمافظات اجلمهورية �ضم���ن م�رشوع تو�صيل

الغ���از الطبيعى للمن���ازل ومب���ادرة حياة كرمية

 ,وف���ى �ض���وء ذل���ك مت ا�ست�ل�ام � 303أل���ف عمي���ل

�شبكات خالل الربع الأخري من عام .2021

الت�سجيلي���ة ل�شبك���ة الغ���از الطبيعى مبحافظ���ة ال�رشقية ل�صال���ح ال�رشكة
مبختل���ف الأقط���ار وال�ضغ���وط وذلك �ضم���ن م��ش�روع تو�صيل الغ���از الطبيعى

للمنازل ومبادرة حياة كرمية.

•

مت حتري���ر عقود �إدخال الغاز الطبيعى للمنازل م���ع العمالء اجلدد حلوالى 35634

عمي���ل وتنفيذ �أعمال الرتكيبات اخلارجية حلوالى  1005عميل و�أعمال الرتكيبات
الداخلي���ة حلوال���ى  5828عميل و�أعم���ال التحوي�ل�ات حلوالى  869جه���ازا ً ليعمل
بالغاز الطبيعى و�أعمال تركيبات املداخن حلوالى  758عميل مبختلف حمافظات

اجلمهورية وذلك مبناطق امتياز ال�رشكة وال�رشكات ال�شقيقة.

•

قام���ت ال�رشكة بتوريد وتركيب وت�شغي���ل  4حمطات طاقة �شم�سية مبحطات

الوق���ود التابع���ة ل�رشك���ة التعاون للب�ت�رول خالل الع���ام وبذلك ق���د مت االنتهاء من
تركي���ب وت�شغيل  99حمطة متوين وق���ود لتعمل بالطاق���ة ال�شم�سية منهم 83
حمطة ل�صالح �رشكة التعاون للبرتول و  10حمطات ل�صالح �رشكة م�رص للبرتول

و  6حمط���ات ل�صالح �رشك���ة وطنية ب�إجمالى طاقة كهربي���ة مولدة قدرها 3260
ميجا وات �سنويا ً وذلك منذ بداية الن�شاط حتى نهاية عام .2021

•

بالن�سبـــ���ة مل�شـــ���روع �إن�ش���اء ال�صوب���ات الزراعي���ة فق���د قام���ت ال�رشكة

بن�سبة تنفيذ تخطت  %60من الأعمال امل�سلمة �إليها وهى  12كال�سرت من

الط���راز الأ�سبانى و 10كال�سرت من الطراز امل��ص�رى وجــــارى حاليا ً اال�ستعداد
للت�سلي���م االبتدائ���ى املرحلــى طبق���ا ً واجلـــ���دول الزمنـــــــ���ى للم�رشوع خالل
الربـــ���ع الأول مــــن ع���ام  2022ومــــــن املزم���ع االنتهـــــاء م���ن جميـــــع مراحــــل

امل�رشوع خالل عــام .2022

تواصل الشركة املتحدة ملشتقات الغاز منذ تأسيسها فى عام
 2002تلبية جانب من احتياجات السوق املحلى من املشتقــات
البـــرتولي��ة ونجح��ت فى الوفاء بذل��ك رغم التحدي��ات واألثار
الناجمة عن جائحة كورونا وتأثريها على األقتصاد العاملى .

نتائج األعمال عام 2021

�أ�ش���اد املهند����س رفعت عبد اخلالق رئي����س جمل����س الإدارة والع�ضو املنتدب
بنتائج �أعمال ال�رشكة لعام  2021والتى تتلخ�ص على النحو التالى:

امل�ؤ�رشات املالية

 Management Systemلالنتقال �إلى الإ�صدار اجلديد ل�سنة .ISO 5001 - 2018

• جنح���ت ال�رشكة فى حتقيق �أعلى مع���دالت من الإعتمادية منذ ت�شغيل
ال�رشك���ة ف���ى  2005حيث و�صلت �إلى 2ر %99و ذل���ك من خالل زيادة كفاءة

ت�شغي���ل املع���دات ال���دوارة والت�أكد م���ن انتظ���ام عمل برام���ج ال�صيانات

حقق���ت ال�رشكة زيادة فى �إجمالى الإيرادات مبقدار  %84لعام  2021مقارنة

الدورية واال�ستباقية ب�شكل جيد.

للمنتجات.

اجلديد من .ISO-17025: 2017

بع���ام  2020نتيج���ة لزيادة الإنت���اج وكذلك التح�سن ف���ى الأ�سعار العاملية

الإنتاج

• جنحت ال�رشكة فى ترقية نظام �إدارة اجلودة  QMSلالنتقال �إلى الإ�صدار
• مت �إطالق م�رشوع للحفاظ على درجة عالية من املتانة لأ�صول و معدات

بلغ �إجمالى �إنتاج امل�شتقات � 381ألف طن وبزيادة قدرها  %10عن املخطط

ال�رشكة وحل م�شكلة الت�آكل وال�سيما فى املعدات الهامة والت�أمينية.

• بلغ �إنتاج ال�رشكة من الربوبان � 175ألف طن.

• قام���ت ال�رشك���ة بتحقيق حوال���ى 9ر 3ملي���ون �ساعة عم���ل �أمنة بدون

كمايلى:

• بلغ �إنتاج ال�رشكة من البوتاجاز � 96ألف طن.

• بلغ �إنتاج ال�رشكة من املتكثفات � 110ألف طن.

اجلودة وال�سالمة وال�صحة املهنية وحماية البيئة
�إ�صابات عمل منذ �سبتمرب  2019حتى دي�سمرب .2021

• ا�ستم���رار نه���ج ال�رشكة فى االلت���زام بتطبيق نظ���م الإدارة الدوليــة

• بلغ �إجمالى �إنتاج امل�شتقات 26ر 9مليون طن منذ بدء الإنتاج عام 2005

فــى جمـــ���االت اجلــودة وال�سالمــة وال�صحة املهني���ة وحمايـــة البيئــة

ا�ستقبل���ت ت�سهي�ل�ات دمياط � 13شحنة م���ن الربوبان امل�س���ال والذى يتم

.ISO 9001/2015, ISO 45001/2018

ه���ذه ال�شحن���ات � 153ألف طن مت تدفيعه���ا بالكامل �إل���ى م�صنع ال�رشكة

ب�صف���ة م�ستم���رة ملواجهة جائح���ة كورونا واحل���د من انت�شاره���ا وتقوم

والذى يكافئ  104مليون برميل تقريباً.

ا�سترياده ل�صالح ال�رشكة امل�رصية لإنتاج البولى بروبيلني وقد بلغ �إجمالى
امل�رصية ببور�سعيد ،حيث و�صل �إجمالى الربوبان امل�ستورد حل�ساب ال�رشكة

امل�رصية لإنتاج الربوبيلني والبولى بروبيلني �إلى مليون طن بنهاية .2021

إنجازات الشركة

وتر�شيــد الطاقة ،طبقا ً ملتطلباتISO 14001/2015, ISO 50001/2018, :
• ا�ستمرت �إدارة ال�سالمة بالتعاون مع �إدارة ال�رشكة وقيادتها باالجتماع

الإدارة الطبي���ة بالتوعي���ة بكاف���ة الربوتوك���والت واخلط���ط الالزم���ة لهذا

ال�ش�أن ،وكذلك متابعة تطبيق كافة �إجراءت احلماية والوقاية بالإ�ضافة
�إلى التوافق مع كافة القرارات الوزارية ال�صادرة ذات ال�صلة.

• يت���م متابع���ة ومراجع���ة احل���وادث النا�شئة ع���ن �سالم���ة العمليات

• البدء فى االختبارات الت�شغيلية مل�رشوع ا�سترياد غاز البوتاجاز بالت�سهيالت

والقي���ام بتحليله���ا وا�ستنت���اج الدرو����س امل�ستفادة لتف���ادى تكرارها

البرتول امل�رصية للإ�رشاف عل���ى تنفيذ �أعمال �إقامة م�رشوع ا�ستقبال وتدفيع

العملي���ات للتوافق مع قواعد احلفاظ على الأرواح كما �أدرجها االحتاد

اجلدي���دة الت���ى مت �إن�شا�ؤها من خ�ل�ال �رشكة جا�سكو بناءً عل���ى تفوي�ض هيئة
البوتاج���از امل�ست���ورد مبحطة دمياط داخل ميناء دمي���اط مبعدل � 600ألف طن

�سنوي���اً ،وذل���ك لتعظيم اال�ستفادة م���ن الت�سهيالت التابع���ة لل�رشكة مبيناء
دمي���اط والت���ى تتيح ا�ستقبال الناق�ل�ات طوال العام حتى ف���ى �أوقات ارتفاع

�رسع���ة الري���اح وك�ب�ر الغاط�س اخلا�ص بر�صي���ف 5( UGDCر 14م�ت�راً) مما يتيح

ا�ستقبال ناقالت ذات حمولة كبرية ت�صل �إلى � 45ألف طن.

• مت عمل حتديث كامل لنظام املراقبة والتحكم  DCSوالت�شغيل لأول مرة
ملي���زات جديدة مثل النظام الآلى Automatic alarm management system

لتعظيم اال�ستفادة من ميزات  DCSاجلديدة.

• جنحت ال�رشكة فى ترقية نظام �إدارة كفاءة الطاقة ISO 5001 Energy

وذل���ك من خالل متابع���ة م�ؤ��ش�رات الأداء ،وجارى حتدي���ث نظم �سالمة

الدولى ملنتجى البرتول والغاز.

• قام���ت ال�رشكة بتطوير برنامج تفاعل���ى يهدف �إلى ن�رش ثقافة �سالمة
قوية ويقوم على امل�شاركة الفعالة وحتفيز جميع القوى العاملة لقيادة

التغيري فى تعزيز ال�سالمة.

• تقوم ال�رشكة بعمليات مراجعة دورية لأن�شطة املقاولني ل�ضمان مدى

التزام املقاولني بقواعد ال�سالمة.

• حتر�ص �إدارة ال�سالمة على القيام بحمالت توعية بطريقة دورية ت�ضمن
امل�شارك���ة الإيجابي���ة م���ن �إدارات خمتلف���ة مث���ل حملة �سالم���ة املعدات

الثقيلة واحلد من الأج�سام املت�ساقطة.
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Since its establishment in 2002, the United Gas Derivatives Company continues to meet some of the local market,s needs of petroleum derivatives, despite
the challenges and effects caused by Covid-19 Pandemic and its impact on global economy.

Production

the UGDC berth (14.5 meters), which allows receiving tankers with
a large tonnage of up to 45 K tons.
• A thourough update of the distributed control system, DCS monitoring and control system was made and for the first time, new features such as the Automatic alarm management system were activated to maximize the use of the new DCS features.
• Successfully upgraded the ISO 5001 Energy Management System
to the new version of ISO 5001/2018.
• Succeeded to achieve the highest plant availability (actual 99.2%
compared to planned 96.04%) since the company’s operation in
2005. This is achieved by performing regular maintenance activities.
• Upgraded the QMS Quality Management System to the new version of ISO-17025/ 2017.
• Launched a project to maintain high integrity for the company,s
assets and equipment specially to eliminate and control the corrosion
problem for equipment and company assests.

Major activities during 2021:
• Commenced startup and commissioning tests for the new
LPG import and shipping project to import butane gas with the
new facilities that have been established, where the Egyptian
General Petroleum Corporation has delegated GASCO to supervise the implementation of the project in the UGDC facilities located at the Damietta Port, an average of 600 thousand
tons/year.
This project will maximize the utilization of the company’s facilities in Damietta Port, which allows receiving tankers throughout
the year, even in times of high wind speed, and the large draft of

• Achieved 3.9 Working Hours without a Day Away from Work Case
(DAFWC) since Sept. 2019 till end of 2021.
• Adopted an Integrated Management System (IMS) meeting the
requirements of international standards of ISO 9001/2015, ISO
45001/2018, ISO 14001/2015, ISO 50001/2018.
• Continued vigorous efforts to contain COVID -19 repercussions
in cooperation with Co. management team and leadership; the team
meets periodically to follow up. Also, Medical Department ensures to
spread awareness through circulars and update workforce with related
protocols and ministerial decrees and ensures adherence accordingly.
• Ensure close monitoring of the incidents resulted from process
activities through Process Safety KPIs to guarantee controlling the
hazards and issuing incidents lessons learned, and currently updating Process Safety Management Framework based on IOGP/CCPS.
• QHSE conducted “Safety Culture Survey” that aims to creating a
vision for a robust safety culture and ensure engaging, inspiring, and
motivating the workforce to lead the change in promoting safety.
• Perform periodic audits on the activities of contractors to ensure
their commitment to UGDC safety requirements.
• QHSE is keen to develop more interactive campaigns that allowseveral respondents from different disciplines to add their inputs
and ensure deeper inclusiveness e,g. Heavy Equipment Safety &
Dropped Objects prevention.

Company activities for 2021
Eng. Refaat Abd El Khalek UGDC Chairman & MD praised the company activities and business results for 2021 summarized as follows:

Financial

UGDC achieved an increase in total revenues by 84% for year
2021 compared to year 2020 as a result of the increase in production as well as the improvement in products international prices.
UGDC achieved 381 K ton, for total derviatives, higher than plan
ned with 10%, as follows:
• Propane production reached 175 K tons,
• LPG production reached 96 K tons,
• Condensates production reached 110 K tons.
• Total Derivatives production reached 9.26 million tons - since
start in 2005 - which equals about 104 million BBL.
UGDC Damietta terminal received (13) imported propane cargoes
with total amount of 153 K ton, which were dispatched to EPP
facilities at Port Said. By the end of 2021 total imported propane
through Damietta terminal to the Egyptian Propylene and Polypropylene Company, reaching 1 million tons.

Quality, Occupational Health, Safety and Environment (QHSE)

Web sit e : www.ugdc o.c om

افتت���ح املهند�س طارق املال وزير البرتول والرثوة املعدنية املبنى الإدارى اجلديد
ل�رشك���ة فجر امل�رصي���ة بالتجمع الأول بالقاهرة اجلدي���دة  ،حيث مت ت�صميم

وتنفيذ املبنى على �أحدث التقنيات احلديثة ومراعاة �أف�ضل نظم الأمان.

ح��ض�ر االفتت���اح الأ�ست���اذ حممد ال�شوربج���ى رئي�س جمل����س الإدارة ل�رشكة
فجر امل�رصية  ،واملهند�س ف�ؤاد ر�شاد الرئي�س التنفيذى ل�رشكة فجر الأردنية

امل�رصي���ة وجميع ال�سادة العاملني بال�رشك���ة  ،والدكتور جمدى جالل رئي�س

ال�رشك���ة القاب�ض���ة للغ���ازات الطبيعي���ة «ايجا����س»  ،والأ�ست���اذ ه�شام نور

رئي�س الإدارة املركزية ل�شئون مكتب وزير البرتول والرثوة املعدنية  ،واملهند�س

ولي���د لطف���ى رئي�س �رشكة برتوجت  ،واملهند�س يا�رس �صالح رئي�س �رشكة جا�سكو  ،والأ�ستاذة �أمل طنطاوى م�ساعد رئي�س �رشكة �إيجا�س لل�شئون املالية ،

كما �أعرب وزير البرتول والرثوة املعدينة عن �سعادته بالإجنازات التى �شاهدها فى �رشكة فجر امل�رصية واملجهود الذى بذل من رئي�س جمل�س الإدارة والعاملني

بال�رشكة وقدم كل ال�شكر والتقدير للعاملني .
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•

املدخ���ل الثال���ث ..خا�ص مبدخل مل�ساحة �إداري���ة تعتزم �رشكة فجر

�أو�ض���ح املحا�س���ب حمم���د ال�شوربج���ى رئي����س ال�رشك���ة �أن���ه رغ���م

•

�أم���ا املدخ���ل الراب���ع فه���و مدخ���ل خا����ص بج���زء حت���ت الت�شطيب

م���ن واجه���ات والند�سكي���ب وت�شطيب���ات داخلي���ة وبني���ة حتتي���ة
رقمي���ة �رسيعة للغاية لتظ���ل مقاومة ل�سنوات قادم���ة طبقا ً لأعلى

خا�صة بالتدريب والإحتفاالت.

مشروع تملك مبنى إدارى خاص بالشركة
التــــــــحدي���ات ب�سبب ( جائحة كورون���ا ) مت ت�شطيب املبنى بالكامل

املوا�صفات والأكواد العاملية  ،ومت اتباع كافة �سبل الأمان وا�شرتاطات
ال�سالم���ة والدفاع املدنى  ،ويتكون املبنى من �أربعة مبانى مت�صلة مت

تق�سيمها لتكون ب�أربع مداخل خا�صة  ،منها ثالث مداخل رئي�سية.

•
•

املدخل الأول ..خا�ص ب�رشكة فجر امل�رصية للغاز الطبيعى.

املدخ���ل الثانى ..خا�ص ب�رشكة فج���ر الأردنية امل�رصية لنقل وتوريد

الغاز الطبيعى.

امل�رصية طرحها للإيجار مب�ساحة �إجمالية تبلغ  2100م.2

مب�ساح���ة وقدره���ا 350م 2وتعتزم ال�رشكة ت�شطيبه���ا لت�صبح قاعة

فى مارس 2022

مت اعتم���اد التن���ازل ونقل ملكية املبن���ى ل�رشكة فج���ر امل�رصية للغاز
الطبيع���ى  ،وكذل���ك احل�ص���ول عل���ى موافقة جه���از مدين���ة القاهرة

اجلدي���دة با�ستغ�ل�ال م�ساح���ة 2031م 2م���ن املنطق���ة الواقع���ة �أم���ام

مق���ر ال�رشكة وتطويره���ا وت�شجريه���ا وا�ستغاللها ك�ساح���ة انتظار
لل�سيارات.

مشروع إنشاء محطات خدمة سيارات متكاملة ( بنزين وغاز طبيعى )
حي���ث قام���ت ال�رشكة بتوقيع اتفاق تعاون مع �رشكتى غازتك وكارجا�س بغر����ض �إن�شاء وت�شغيل حمطات متوين

وخدمات متكاملة (غاز طبيعى ،وقود �سائل ،كهرباء ،خدمات متكاملة).

وف���ى دي�سم�ب�ر  2021مت توقي���ع اتفاقي���ة تعاون م���ع �رشكة «�ست���ارت بوينت» وذلك بغر����ض ت�سوي���ق و�إدارة املبانى
التجاري���ة امللحق���ة باملحطات.وحر�صا ً من ال�رشكة على تعظيم العائد على اال�ستثمار ل�رشكات قطاع البرتول

امل��ص�رى فقد قام���ت ال�رشكة بالتعاقد عل���ى بع�ض الأرا�ضى الغ�ي�ر م�ستغلة فى هذه ال��ش�ركات ال�ستخدامها
لإن�ش���اء حمط���ات الغاز الطبيعى بها  ،حيث قامت ال�رشكة فى نهاي���ة  2021با�ستئجار قطعة الأر�ض اململوكة

ل�رشكة «برتوجا�س» الكائنة ب�شارع ح�سن امل�أمون بتق�سيم املنطقة التا�سعة باحلى الثامن مبدينة ن�رص (املقام
عليه���ا ج���راج حالياً) لإقام���ة حمطة خدمة �سيارات متكامل���ة  ،و مت توقيع عقد انتفاع م���ع �رشكة «كارجا�س»

لإن�شاء حمطة متوين وحتويل ال�سيارات بالغاز الطبيعى.

فجر املصرية تكرم سيدات الشركة واألم املثالية
نظمت �إدارة العالقات العامة ب�رشكة فجر امل�رصية للغاز الطبيعى �إحتفاال ً لتكرمي �سيدات ال�رشكة
والأم املثالية حتت رعاية املحا�سب حممد ال�شوربجى رئي�س ال�رشكة واللواء عالء الدين متولى مدير

عام العالقات احلكومية والأمن  ،وقد ح�رض االحتفال جميع ال�سيدات والأمهات بال�رشكة.

وق���د مت �إختيار وتكرمي الأ�ستاذة عال �إبراهيم مدير عام العالقات العامة الأم املثالية على م�ستوى
ال�رشكة لهذا العام.

وقد �أ�شاد رئي�س ال�رشكة ب�أهمية دور املر�أة و م�ساهماتها الفعالة على امل�ستوى الأ�رسى والعملى ووجه لها حتية �شكر و تقدير و�إجالل ملا لها من دور فعال

وم�ؤثر فى املجتمع.
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استثمار الكفاءة والخبرات لتقديم أفضل الخدمات
الشركة المصرية لخدمات الغاز « »ECGSهى إحدى شركات قطاع البترول المصرى ذات الخبرة الطويلة فى مجال تقديم الخدمات المختلفة
التى تغطى احتياجات قطاعى البترول والغاز ،تم تأسيس الش���ركة عام  2006كإحدى الش���ركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية،
وعلى مدار  16عامًا استطاعت الشركة المصرية لخدمات الغاز « »ECGSبسواعد أبنائها الشابة أن تتصدر المشهد كإحدى الشركات الرائدة
فى مجال تقديم الخدمات الفنية واالستشارية لشركات البترول والغاز ،عالوة على خدمات نقل الزيت الخام والغاز الطبيعى المسال.
وقد قامت « »ECGSبوضع رؤية مس���تقبلية مبنية على استراتيجية بعيدة المدى ،وشمل ذلك إعادة هيكلة الكيان الخدمى بالش���ركة بما
يتواكب مع متغيرات السوق المصرى والعالمى طبقًا لما يلى :
• شحن وتسويق الغاز الطبيعى المسال.

• خدمات السالمة والصحة المهنية.

• شحن وتسويق مشتقات البترول.

• خدمات هندسة المش���روعات وتوري���د التجهيزات والتركيبات

• شحن وتسويق الزيت الخام.

• خدمات المعاينة الفنية.

• الخدمات البحرية لقطاعى البترول والغاز.

واإلنشاءات «.»EPIC

• خدمات دعم عمليات اإلنتاج.

• الخدمات العامة.

• خدمات دعم عمليات الحفر.

• خدمات الصيانة.

وعلى ﻣدار ﻣﺎ يقرب ﻣن ستة ﻋﺷر ﻋﺎﻣًﺎ ﻣن اﻟﻌﻣل الدؤوب واستنادًا لكفاءة اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷرى ﻟﻠﺷرﻛﺔ نجحت « »ECGSفى اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺛﻣر
ﻣﻊ ﻛﺑري���ات ﺷرﻛﺎت ﻗطﺎع اﻟﺑﺗرول اﻟﻣﺻرى  ،ﻓﻌﻠﻰ س���بيل اﻟﻣﺛﺎل ﺗم ﺗﻘدي���م ﺧدﻣﺎت ﻟﻛل ﻣن ﺷرﻛﺔ شل مص���ر ،توتال إيجيبت ،بى بى ،بى
ج���ى إيجيبت ،اﻟﺑرﻟس للغاز ،رﺷيد ﻟﻠﺑﺗرول ،بترول خليج الس���ويس « جابكو» ،بترول بالعي���م «ﺑﺗروﺑل» ،أﺑوﻗير ﻟﻠﺑﺗرول ،الوﺳطﺎﻧﻰ ﻟﻠﺑﺗرول،
اﻟﺣﻣرا ﻟﻠزيت ،دانا غاز ،أيوك برودكشن بى فى  ،إيديسون ،اﻟﺳويس ﻟﻠﺑﺗرول ،ﺷﻣﺎل سيناء ﻟﻠﺑﺗرول ،سى دراجون أويل ،ﺑﺗرودﺳوق للبترول،
اﻟﻔرﻋونية للبترول ،ﺑدر اﻟدين للبترول ،شمال بحرية للبترول ،عجيبة للبترول ،المتحدة لمشتقات الغاز ،الشركة القابضة للغازات الطبيعية
باإلضافة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول.

عق��دت ي��وم االثنني املواف��ق  11أبريل  2022الجمعية العامة لش��ركة الس��ويس ملهمات الس�لامة املهنية  SSOبمقر
الهيئ��ة املصري��ة العامة للبرتول برعاي��ة الجيولوجى ع�لاء البطل الرئيس التنفي��ذى للهيئة املصري��ة العامة للبرتول
وبرئاس��ة املهن��دس حاتم عب��د الغنى رئيس مجلس اإلدارة والعض��و املنتدب العتماد نتائج أعم��ال العام املاىل املنتهى
 2021بتش��ريف الس��ادة الن��واب ومس��اعدى الهيئــة املصري��ة العامــة للـب�ترول ومس��اهمــى الش��ركـــة وأعضـــاء
مجلس اإلدارة.
حيث استعرض رئيس الشركة مؤشرات األداء خالل عام  2021والتى كان من أبرزها تحقيق أعلى إيرادات فى تاريخ
الش��ركة والتى بلغت  153مليون جنيه بزيادة  ٪3تقريب ًا عن العام املاضى وصافى ربح 2ر 9مليون جنيه ،باإلضافة إىل
قيام الشركة بأداء مهامها املوكلة إليها بتوفري متطلبات شركات قطاع البرتول من مهمات السالمة املختلفة بالجودة
والتوقيتات املطلوبة وذلك بالتزامن مع سعى الشركة حالي ًا لتصدير منتجاتها لألسواق األفريقية والعربية.
وقد أش��ادت الجمعية العامة بالنتائج اإليجابية لش��ركة الس��ويس ملهمات الس�لامة املهنية فى ضوء الدعم الذى
تلق��اه م��ن معاىل الس��يد املهندس طارق املال وزي��ر البرتول والثروة املعدنية وش��هدت الجمعية غري العادية للش��ركة
الت��ى ت��م انعقادها عقب الجمعية العادية اس��تمرار دعم الوزارة وهيئة البرتول للش��ركة وقد اتفق املس��اهمون على
اتخ��اذ اإلج��راءات القانونية لزيادة رأس مال الش��ركة ليصبح فى ضوء املرخص به ( 150ملي��ون جنيه) للحفاظ على
االستثمارات وزيادة معدالت النمو وزيادة قدرة الشركة على التنافس.
حضر أعمال الجمعية العامة العادية وغري العادية الجيولوجى عالء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة املصرية العامة
للبرتول والس��ادة نواب الهيئة للمالية والتخطيط واإلدارية والسالمة والصحة املهنية والسادة مساهمو الشركة
من شركات (برتوجت  /جاسكو  / PMS /برتومنت  /إنبى  /صان مصر).
وق��د توجه رئيس الش��ركة بالش��كر للمهندس طارق املال وزير الب�ترول والثروة املعدنية وقي��ادات الهيئة املصرية
العامة للبرتول على دعمهم املتواصل للش��ركة كما وجه الش��كر للمس��اهمني وأعضاء مجلس إدارة الشركة على
دعمهم للشركة ولجميع العاملني على اإلنجازات التى تم تحقيقها.
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اعتم���دت اجلمعية العامة لل�رشكة احلديثة مل�ش���تقات الغ���از �إحدى �رشكات قطاع البرتول ،نتائ���ج الأعمال عن العام ،2021

حيث جنحت ال�رشكة فى التحول �إلى الربحية وحتقيق �إيرادات تقدر بـحوالى  800مليون جنيه بعد �إنتاجها � 68ألف طن من

الربوب���ان والبيوت���ان بن�سبة ا�ستخال�ص تقرتب من  ،%100حيث مت تعظيـــم الإنتاج عــــن طريق ا�ستقبـــــال غــــازات ر�أ�س البحار

بالتع���اون مــع ال�رشكة العامة للبـــ�ت�رول مبعدالت ت�شغـــيل حــــــــوالى  ،%99مع تنفيذ ال�صيانة املطلوبــــة للمعدات واحلفاظ
عل���ى الت�شغي���ل الآمن حمققة 5ر 8مليـــــون �ساعة عمل �آمنة ب���دون �إ�صابات �أو وقت �ضائع منذ مرحلة الإن�شاءات للم�صنع
وحتى الآن.

وخ�ل�ال اجلمعي���ة ا�ستعر�ضت الكيميائية �صفاء عب���د القادر رئي�س ال�شـركة �أهم نتائج الأعم���ال ،و�أبرزت دور الدعم املبا�رش
املقدم من وزارة البرتول والرثوة املعـدنية للــ�رشكة احلــديثة مل�شتقات الغاز عن طريق �رشاء ح�ص�ص ال�رشكاء الأجانب فى هذه

ال�رشك���ة  ،والت���ى �أ�صبحت ملـكية كامـلة للحكومة امل�رصية  ،حيث �أ�صبح���ت ح�صة الهيئة امل�رصية العامة للبرتول %50

وال�رشك���ة امل�رصية القاب�ضة للغازات الطبيعي���ة  %40وال�رشكة العامة البرتول  %10وحتولت من ال�رشكة امل�رصية البحرينية
مل�شتقات الغاز لي�صبح ا�سمها اجلديد ال�رشكة احلديثة مل�شتقات الـغاز ،و�أ�ضافت �أن تعـظيم �إنتاجية الــ�رشكة �ســــاهم فى
تقــليل اال�س`ترياد من البوتاجاز وذلك عن طريق التقدم فى �إجناز بع�ض امل�رشوعات باال�شرتاك مع بع�ض ال�رشكات ال�شقيقة

(جابكو و�أو�سوكو والأمل وال�رشكة العامة للبرتول) لزيادة الغازات املُدفعة مل�صنع احلديثة.

ح�رض �أعمــــال اجلمعيـــة املهند�س طــــارق املال وزير البـــــرتول والرثوة املعدنيــــة والدكتور مهند�س جمـــدى جـــــالل رئي�س ال�رشكة

القاب�ضة للغازات الطبيعية «�إيجا�س» واجليولوجى عالء البطل الرئي�س التنفيـذىللهيئة امل�رصية العامة للبرتول.
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تأسس��ت الش��ركة « املصرية للخدمات البرتولية «إبس��كو» ش��ركة
مس��اهمة مصرية طبق ًا ألحكام القانون رقم  159لسنة  1981الخاص
بالش��ركات املس��اهمة وت��م قيده��ا ف��ى الس��جل التج��ارى بتاري��خ 17
ديسمرب  1997تحت رقم . 310351

نشاط من الشركة

تقدمي اخلدمات واملعدات والأجهزة امل�س���اندة لعمليات اال�ستك�ش���اف واحلفر
وال�صيان���ة والإنتاج والتكرير والت�سويق والنق���ل  ..للمواد البرتولية مع توفري
العمالة الفنية وغري الفنية ملن�ش�آتها ومواقعها .

وي�ساهم فى ر�أ�س مال ال�رشكة

�صن���دوق الإ�س���كان واخلدمات االجتماعية للعاملني بقط���اع البرتول بن�سبة
 ، ٪40النقاب���ة العام���ة للعامل�ي�ن بالب�ت�رول بن�سب���ة , % 10اللجن���ة النقابية

للعامل�ي�ن ب�رشكة برتول خليج ال�سوي�س بن�سب���ة  %1كم�ؤ�س�س بن�سبة٪51
بالإ�ضافة �إلى ُ 24772مكتتب من العاملني بالقطاع بن�سبة. %49

م�ؤ�رشات الأداء خالل عام 2021

قام���ت ال�رشك���ة بتقدمي خدماته���ا �إلى (� )75رشك���ة من �رشكات قط���اع البرتول

الهيئ���ة ،النقاب���ة � 3 ،رشكة قاب�ضة  9 ،قطاع ع���ام � 36 ،رشكة قطاع م�شرتك ،

� 23رشكة قطاع ا�ستثمارى � 1،أجنبى بالإ�ضافة �إلى الأفراد اخلارجيني ب�إجمالى
اي���رادات للأن�شط���ة بلغ���ت 915ر 4مليار جني���ه � ،أى بن�سبة تط���ور فى حجم

الأعمال بلغت 2ر ٪16و ذلك على النحو التالى-:

ن�شاط تقدمي اخلدمات الفنية والغري فنية

مت تق���دمي ه���ذه اخلدم���ة بع���دد  15201عامل ل���ـ � 45رشكة من ��ش�ركات قطاع
الب�ت�رول ب�إجمال���ى �إيرادات بلغت 734ر 3مليار جني���ه بن�سبة تطور عن العام

ال�سابق بلغت 4ر % 22ومتثل ن�سبة  % 76من �إجمالى حجم الأعمال.
ن�شاط التغذية

مت تق���دمي ه���ذه اخلدمة ل���ـ �13رشكة من ��ش�ركات قطاع البرتول ف���ى عام 2021

ب�إجمالى حجم �أعمال (4ر  )958مليون جنيه  ،بن�سبة تطور بلغت 2ر %1عن

العام ال�سابق  ،ومتثل ن�سبة 5ر % 19من �إجمالى حجم الأعمال.
ن�شاط ت�أجري ال�سيارات ونقل العاملني

مت تقدمي اخلدمة لـ � 18رشكة من �رشكات قطاع البرتول فى عام  2021ب�إجمالى

حجم �أعمال (1ر )36مليون جنيه .بن�سبة تطور بلغ 5ر. %28
ن�شاط اخلدمات ال�سياحية

مت تقدمي اخلدمة لـ � 25رشكة من �رشكات القطاع  ،ومت توفري هذه اخلدمة للأفراد

واجلهات اخلارجية فى عام  2021ب�إجمالى حجم �أعمال بلغ  5مليون جنيه .

خدمات نقل الزيت اخلام

مت تق���دمي اخلدمة لـ � 8رشكات من ��ش�ركات القطاع (قطاع م�شرتك) ب�إجمالى

حجم �أعمال فى عام  2021بلغ 7ر 26مليون جنيه .
التوريدات املتنوعة والأن�شطة الأخرى

مت تق���دمي خدمات متنوعة منها (التوريدات  -البوفيهات  -مكافحة الآفات–

توري���د مياه �رشكة واحة باري�س) لـ � 23رشك���ة ب�إجمالى حجم �أعمال فى عام

 2021بلغ 7ر 51مليون جنيه .

املقاوالت العامة والت�شطيبات املعمارية

مت تق���دمي اخلدمة لـ � 3رشكات من �رشكات قط���اع البرتول و بلغ �إجمالى حجم

الأعمال فى عام 3 2021ر 16مليون جنيه �أى بن�سبة تطور بلغت .%50
ن�شاط ال�سلع املُعمرة

مت تقدمي اخلدمة لالفراد العاملني بال�رشكة واملواقع اخلارجية فى عام  2021وبلغ
حجم الأعمال 6ر 27مليون جنيه بن�سبة تطور 8ر .%1على العام ال�سابق .

ن�شاط اخلدمات احلكومية

مت تق���دمي اخلدمة للأفراد العاملني بال�رشكة واملواقع اخلارجية بقطاع البرتول
وبلغ حجم الأعمال فى عام  2021نحو 7ر 6الف جنيه .

ن�شاط تداول املخلفات البرتولية

ه���و ن�ش���اط ه���ام لتجميع الزي���وت امل�ستعمل���ة (املخلف���ات البرتولي���ة ) من

مناط���ق االمتي���از مبحافظ���ات ال�صعيد اخلم�س���ة (�أ�سيوط قن���ا � /سوهاج /
االق��ص�ر /ا�سوان ) وه���ذا الن�شاط ي�ساهم فى التخل����ص الآمن من املُخلفات

البرتولي���ة ويحافظ على ال�صحة العامة والبيئة  ،ومت تقدمي اخلدمة لأكرث من
 120من�ش����أة �سياحية خالل العام  2021وحق���ق الن�شاط حجم �أعمال نحو
153ر 5مليون جنيه .

ن�شاط �أعمال الو�ساطة والبيع حل�ساب الغري

وه���و ن�ش���اط مُ�ستح���دث مت �إدراج���ه ب�أن�شط���ة ال�رشك���ة وال�سج���ل التج���ارى فى

منت�صف العام املالى  ، 2021و حقق الن�شاط حجم �أعمال) مبلغ  2مليون جنيه .
ومما �سبق يت�ضح �أن �إجمالى حجم �أعمال الأن�شطة بلغ 915ر 4مليار جنيه
بن�سبة تطور فى حجم الأعمال بلغت 2ر % 16على العام ال�سابق .

ن�شاط توريد املياه (العذبة  /الرباك�ش)

مت تق���دمي اخلدم���ة لـ � 9رشكات من ��ش�ركات القطاع  ،ب�إجمال���ى حجم �أعمال
فى عام  2021بلغ 9ر 51مليون جنيه بن�سبة تطور  %20على العام ال�سابق .
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تأسس��ت الش��ركة املصري��ة للحف��ر
البح��رى  EODCف��ى ع��ام  2008كش��ركة
مس��اهمة مصري��ة وفق��ا ألح��كام قان��ون
ضمان��ات وحوافز االس��تثمار رق��م ( )8لس��نة  ، 1997وتعمل بنظام
املناط��ق الح��رة العامة «منطقة ح��رة عامة ببورتوفيق بالس��ويس»،
وذل��ك بهدف تقدي��م الخدمات الفني��ة لقطاع الب�ترول املتعلقة بمجاالت
البحث واالستكش��اف وتنمي��ة حقول الب�ترول والغاز الطبيع��ى من خالل
تمل��ك جه��ازى حف��ر بح��رى  Offshore rigsبغ��رض تأجريهم��ا بنظ��ام التأجري
التمويلى أو التأجري العادى لش��ركة إيجاس للمس��اهمة ف��ى برامج حفر اآلبار
االستكشافية والتنموية.

انجازات الشركة فيما يخص بناء وتشييد جهازى الحفر البحرى
«القاهر« ،»1القاهر2
تتمث���ل الأهمي���ة اال�س�ت�راتيجية للم��ش�روع فى امل�س���اهمة ف���ى تنفيذ
برام���ج احلفر اال�ستك�ش���افى والتنم���وى وفقا ً للج���دول الزمنى املعتمد

ف���ى اال�ستك�شاف و خطط التنمية مما ي�ساهم فى �رسعة و�ضع احلقول
اجلدي���دة على خريط���ة الإنتاج ،و�أي�ض���ا ً يحقق التوازن ف���ى �أ�سعار �إيجار
�أجه���زة احلفر البحرى م���ن خالل توف�ي�ر �أجهزة حفر جدي���دة مبوا�صفات

عالي���ة مما ي�ساع���د على خف�ض تكلفة حفر الآبار مم���ا ينتج عنه حت�سني
اجلدوى االقت�صادية لتنمية حقول الزيت اخلام والغاز.

ومم���ا ال�شك فيه �أن حر�ص ال�رشكة امل�رصية للحفر البحرى على التعاقد

م���ع �إحدى كربي���ات ال�رشكات العاملي���ة العاملة فى جمال بن���اء وت�شييد

احلفارات البحرية � ، PPL Shipyard Pte. Ltdأدى لنجاح ال�رشكة فى بناء
وا�ستكم���ال جهازى احلف���ر البحرى «القاهر »1و»القاه���ر »2وو�صولهما

�إل���ى املي���اه الإقليمي���ة امل�رصي���ة وفق���ا للخط���ة واملواعي���د املحددة.وقد
ح�صل���ت ال�رشكة على �شهادات �إمتام مراح���ل التنفيذ ب�أعلى جودة من

�رشك���ة (�إيه بى �إ�س كال�س) وهى �إح���دى ال�رشكات العاملية املتخ�ص�صة

فى منح تراخي�ص �إمتام م�رشوعات بناء �أجهزة احلفر.
وت�أكي���دا ً على �صالحي���ة ج���ودة و�أداء الأجهزة قامت ال�رشك���ة با�ستكمال

بال�رشكات التى عملت بها وذلك طبقا ً لأحدث التكنولوجيا العامليه.

ومت الإنته���اء من �سداد جميع قرو����ض ال�رشكة للبنوك فى  25مار�س 2021
وكذل���ك الوف���اء بكام���ل االلتزامات وال��ش�روط املالي���ة والتعاقدي���ة التى
كانت على ال�رشكة للبن���وك املقر�ضة  ،مما �صنع لل�رشكة �سمعة ومالءة

�إئتمانية ومالية ممتازة مع البنوك املحلية والعاملية.
مت م�ؤخ���را ً توري���د و�إ�ضافة جهاز مانع للإنفج���ار جديد  BOPوذلك ليمثل
�إ�ضاف���ة هام���ة لت�أكي���د احلر����ص عل���ى الأداء الأمث���ل طبق���ا ً لأعل���ى نظم
التحكم فى الأبار والأمن ال�صناعى.

«
إن ماتم بحمد اهلل لهو اس��تمرار ملسرية النجاح التى يطمح
إليه��ا املتخصص��ون ف��ى الصناع��ة البرتولي��ة املصري��ة لك��ى
يمل��ك القط��اع أدوات إنتاجي��ة متمثل��ة ف��ى االمت�لاك الت��ام
لجهازي�ين حف��ر بحريني يس��تخدمان فى تأم�ين خطة الحفر
االستكش��افى والتنموى باملياة املصرية لتنمية االحتياطات
وتأمني مص��ادر الطاق��ة حيث تحق��ق الحلم بالعم��ل الدؤوب
واملتابعة املستمرة.

»

بع����ض �أعم���ال الفح�ص الإ�ضافى مبعرف���ة �رشكتى مودي���و �سبيك و كى تو
وهما من ال�رشكات العاملية املتخ�ص�صة فى فح�ص االجهزة .وقد ح�صلت

ال�رشكة على تقرير �إ�شادة مب�ستوى ال�صالحية والأداء جلهازى احلفر.

الموقف الحالى واألداء التشغيلى لجهازى الحفر

من���ذ و�ص���ول اجلهازين �إلى املي���اه امل�رصية االقليمي���ة فى ، 2/25
 2011/5/25مت �إ�سناد �أول عمل للجهازين فى حفر �آبار �رشكة
برتوب���ل م���ن خالل عق���دى حفر ملدة ع���ام ومازال���ت الأجهزة

تعم���ل ف���ى خمتلف ��ش�ركات القط���اع لتحقيق خطط

التنمية والبحث بكفاءة عالية.

كم���ا مت �أي�ض���ا ً جتدي���د املوافق���ات البحري���ة الدولية

لعم���ل الأجه���زة والتى يتم جتديده���ا على فرتات
زمني���ة طبق���ا ً للقواع���د الدولي���ة احلاكم���ة.
وكذل���ك مع���دات احلف���ر الفني���ة املختلفة
و�أجه���زة التحكم فى الآبار و �أجهزة مانع
االنفج���ار ،والت���ى يت���م جتديده���ا دوريا ً
للحفاظ على رخ�ص العمل املطلوبة

طبق���ا ً لال�شرتاط���ات القيا�سي���ة ،وق���د

�ساهم���ت ه���ذه الأجه���زه ف���ى تنمي���ة

الكث�ي�ر م���ن االحتياطي���ات لإ�ضاف���ة

املزيد من الإنتاج من احلقول املختلفة

Email: Info@eodc.com
العنوان  :ال�سوي�س  -املنطقة احلرة العامة ببورتوفيق جممع البنوك  -بلوك ()H
تليفون )062(3192530-3192529 :

فاك�س )062(3192533 :
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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

Egyptian Drilling Company (EDC)
A Leading Drilling Contractor
in the MENA Region
EDC has been providing first class drilling services with 70
offshore and onshore rigs for over 45 years to the world’s major
Oil and Gas operators.
We strive to maintain our leading domestic market position,
expand our current operations outside Egypt and explore new
markets in the MENA region where we can continue to provide
international standard services to our prestigious clients.

For more information,please visit: www.egyptian-drilling.com

