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افتتاحية العدد

كلمة السيد المحاسب  /محمد مصطفى
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
الحمد هلل رب العالمين والعاقبة للمتقين وال عدوان إال على
الظالمين ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
أما بعد ،،،
فــي البدايــة أتوجــه بالشــكر للســيد المهنــدس معالــي وزيــر البتــرول والثــروة المعدنيــة علــى ثقتــه بنــا ودعمــه الكامــل لنــا
وللشــركة كمــا أود أن أتوجــه بالشــكر للســيد المهنــدس الرئيــس التنفيــذي للهيئــة المصريــة العامــة للبتــرول وكــذا الســادة
رؤســاء الشــركات القابضــة والســادة نــواب الرئيــس التنفيــذي للهيئــة والشــركات القابضــة علــى الوقــوف بجانــب الشــركة
ودعمهــا وتذليــل كافــة العقبــات والصعــاب ومتابعــة الشــركة وأنشــطتها .
كمــا أتوجــه بالشــكر للســادة المحترميــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجميــع القيــادات بالقطــاع التــي ســاعدتنا فــي تحقيــق
االســتقرار للشــركة وأشــكر جميــع العامليــن بالشــركة وفريــق العمــل الــدءوب الــذي يعمــل لمصلحــة الشــركة وإنــكار الــذات
والتكاتــف جميعــا مــع بعضهــم البعــض حتــى وصلنــا بالشــركة إلــى بــر االمــان .
وبعــد أن تشــرفت بالتكليــف برئاســة شــركة إبســكو فقــد حدثتنــي نفســي أن هــذه فرصــة ألخــدم بهــا صــرح كبيــر الحجــم
ّْ
أكــن لــه كل معانــي
مثــل إبســكو مؤثــر فــي قطــاع البتــرول وربمــا يؤثــر فــي مجتمعنــا ووطننــا الــذي أنتمــي إليــه والــذي
التضحيــة والحــب والتقديــر .
وممــا زاد ســروري وجــود فريــق عمــل علــى قــدر كبيــر مــن الكفــاءة والخبــرة ومــن بعدهــم مجموعــة واعــدة مــن الشــباب
أصحــاب الطاقــات الكبيــرة التــي عملــت علــى اســتغاللها وتوجيههــا لصالــح العمــل .
وكان ومــازال محــور اهتمامــي بالعامليــن والعمــل علــى حــل مشــاكلهم ومعالجــة الســلبيات وزيــادة اإليجابيــات كمــا زاد
التركيــز واالهتمــام بالصغيــر قبــل الكبيــر وبالعامــل قبــل المديــر حتــى تجاوزنــا فتــرات صعبــة مــرت بهــا الشــركة .
وأعاهــد اهلل كمــا أعاهــد الســيد المهنــدس معالــي وزيــر البتــرول والثــروة المعدنيــة ببــذل المزيــد مــن الجهــد المتواصــل ومــن
ورائــي قيــادات الشــركة وفريــق العمــل الــذي تــم تكوينــه وانشــاءه والســير فــي ضــوء توجيهــات معاليــه للنهــوض بالشــركة
وزيــادة ونمــو مواردهــا وتحقيــق أعلــى معــدل ربــح إن شــاء اهلل .
كمــا نتوجــه بالشــكر لمعاليكــم علــى جهدكــم الحثيــث لتحقيــق طفــرة واعــدة بقطــاع البتــرول تحــت رئاســة ســيادتكم
ورعايــة الســيد الرئيــس  /عبــد الفتــاح السيســي رئيــس الجمهوريــة ومــا شــهدته مصــر فــي عهــده مــن إنجــازات واعــدة فــي
المحيــط اإلقليمــي والدولــي جعلــت مصــر علــى الخريطــة العالميــة فــي مصــاف الــدول المتقدمــة بمــا حققــه القطــاع مــن
استكشــافات حاليــة ومســتقبلية واعــدة أدت إلــى زيــادة االســتثمارات والنهــوض بقطــاع البتــرول المصــري .
واهلل ولي التوفيق ،،،
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قطاع البترول قاطرة التنمية لإلقتصاد المصري
بدايــة مل تكــن القــوات املســلحة املرصيــة بعيــدة عــن مشــهد
االكتشــافات البرتوليــة الجديــدة التــي شــهدتها مــر مؤخــرأ خاصــة
أن لهــا دور كبـرا ً يف هــذا الســياق وهــو تأمــن األكتشــافات البرتوليــة
خاصــة املوجــودة يف امليــاة األقليميــة املرصيــة وأخرهــا حقــل “ظهــر”
للغــاز الــذي تــم بــدء انتاجــة يف عــام  2018بحضــور رئيــس الجمهورية
القائــد األعــي للقــوات املســلحة /عبــد الفتــاح الســييس وذلــك بعــد
حــوايل أربعــة ســنوات مــن توقيــع االتفاقيــة البرتوليــة الخاصــة
بالكشــف يف عــام  2014حيــث امتــد النشــاط البــرويل املــري يف عهــد
الســيد املهندس/طــارق املــا وزيــر البــرول والــروة املعدنيــة بحيــث
ال يتوقــف عنــد البحــر املتوســط فحســب ولكنــة امتــد إيل خليــج
الســويس والبحــر األحمــر الــذي يضــم املئــات مــن املنصــات البحريــة
للعديــد مــن الــركات العاملــة يف التنقيــب عــن البــرول وباالضافــة إيل
اإلكتشــافات البحريــة الكــري يف البحــر املتوســط واملنصــات البحريــة
بخليــج الســويس فــإن النشــاط البــرويل ملــر يف البحــر االحمــر ســيبدأ
يف التزايــد خاصــة بعــد مــا تــم ترســيم الحــدود البحريــة بــن مــر
واململكــة العريبــة الســعودية وطــرح وزارة البــرول مزايــدة لتجميــع
بيانــات جيوفيزيقيــة باملناطــق املفتوحــة بامليــاة االقتصاديــة بالبحــر
األحمــر وذلــك لالســهام يف تحديــث البيانــات املتاحــة وإضافــة بيانــات
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جديــدة ومــن منطلــق ذلــك حققــت مــر طفــرة كبــرة يف مجــال
تعزيــز أمــن الطاقــة والبــرول مــن خــال تنفيــذ  120مرشوعــا بتكلفــة
بلغــت  711مليــار جنيــه وتــأيت هــذه الخطــوات الكبــرة ضمــن رؤيــة
مــر  2030لتحقيــق التنميــة املســتدامة ويعــر ذلــك عــن قــدرة قطاع
البــرول املــري أن يقــود قاطــرة التنميــة واالنطــاق اإلقتصــادي يف
مــر خاصــة بعــد نجــاح القطــاع يف تحقيــق االكتفــاء الــذايت مــن الغاز
الطبيعــي خصوص ـاً يف ظــل االكتشــافات الخاصــة بالبــرول والغــاز يف
اآلونــة األخــرة وذلــك يســاهم يف تهيئــة منــاخ األعــال واالســتثامر
حتــي يكــون جاذب ـاً لالســتثامرات األجنبيــة الكبــرة وعاملقــة صناعــة
الغــاز والبــرول وكــري رشكات التعديــن العامليــة فضــا عــن مجموعــة
االتفاقيــات مــع قــرص واليونــان ودول أخــري حتــي تكــون مــر مركزا ً
أقليميــا الســتقبال ومعالجــة وتســيل ونقــل الغازباإلضافــة اىل التوســع
ىف انتــاج وقــود الطائـرات والســيارات فضــا عــن عالقــات مــر القوية
مــع املجموعــة األوروبيــة والواليــات املتحــدة وروســيا واليابــان وكوريــا
الجنوبيــة والهنــد باالضافــة إيل وضعهــا الريــادي واملتميــز بــن الــدول
العريبــة مبــا ميكنهــا مــن اقامــة شــبكات اقليميــة ودوليــة لتلعــب دورا ً
مهــا يف مجــال البــرول والغــاز بــل يف مجــال الطاقــة بصــورة عامــة
خــال الســنوات املقبلــة .
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بقلم  /خالد سعودي

الرؤية  ..الرسالة  ..األهداف
رؤيتن�ا Our Vision

تــم وضــع رؤيــة  ) ) EPSCO 2030لــى تصبــح الرشكــة إحــدى
الــركات الرائــدة ىف مجــال تقديــم الخدمــات البرتوليــة عــى مســتوى
مــر و الــرق االوســط بســواعد أبنائهــا بحلــول عــام 2030

رسالتن�ا Our Mission

تعمــل الرشكــة ىف مجــال تقديــم الخدمــات البرتوليــة ( الفنيــة والغــر
فنيــة ) بصفتهــا إحــدى رشكات قطــاع البــرول املــرى و تكــرس نفســها
مــن أجــل تقديــم خدمــات ذات جــودة عاليــة لجميــع عمالئهــا مــن
خــال مواردهــا البرشيــة ذات الكفائــة العاليــة فنيــا واداريــا كــا
تلتــزم التزامـاً صارمـاً باملبــادئ األخالقيــة واملعايــر العامليــة مبــا يخــدم
أهــداف الرشكــة املســتقبلية .

أهدافنا Our Objectives
اإلسرتاتيجية العامة للرشكة

 -1االهتــام بالعنــر البــرى النــه هــو االســتثامر ورأس املــال
الحقيقــي وهــو حجــر الزاويــة للتنميــة مبفهومهــا الشــامل للرشكــة مــن
خــال تطبيــق احــدث النظــم العامليــة ىف التنميــة البرشيــة .
 -2خلــق ببيئــة عمــل مميــزة تدفــع كافــة العاملــن بالرشكــة اىل
تقديــم أفضــل مــا لديهــم  ،و التنســيق مــع الــركات الشــقيقة لتوفــر
نفــس بيئــة العمــل باملواقــع امللحــق عليهــا عاملــة إبســكو .
 -3تعظيم أرباح الرشكة وتنمية مواردها .
 -4االستجابة الرسيعة ملتغريات السوق .
 -5العمــل عــى توســيع مجــاالت وأنشــطة الرشكــة و الخــروج بهــا اىل
أســواق منطقــة الــرق االوســط .

أسواق منطقة الرشق األوسط .
 -6العمل عىل بناء عالقات قوية وبناءة مع العمالء الداخليني
والخارجيــن .
 -7الزيادة املستمرة ىف رضا العمالء.
 -8تحقيــق وبنــاء وتنميــة شــبكة مــن العالقــات اإلســراتيجية
التعاونية والبنــاءة طويلــة األمــد مــع املورديــن واملقاولــن
بطريقــة تحقــق أقــى منفعــة للرشكــة و للمجتمــع .
 -9وضــع الخطــط املســتقبلية للحــد مــن تعــرض الرشكــة إىل املخاطــر
. Risk management
 -10إســتخدام برامــج الحاســب اآلىل لتنظيــم وتخطيــط مــوارد
املؤسســة وإنهــاء األعــال بكفــاءة وفاعليــة .
 -11تطبيق قواعد ومفاهيم اإلستدامةSustainability
وينتج عنها تأثريات إيجابية عىل األصعدة اآلتية -:
 اإلستدامة االقتصادية Economic sustainability اإلســتدامة البيئيــة ( الكوكــب Environmental sustainability(Planet
 اإلســتدامة االجتامعيــة ( البــر Social sustainability(People
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إبسكو  ..خدماتها وأنشطتها
ـ تعريــف  :تأسســت الرشكــة املرصيــة للخدمــات البرتوليــة ( إبســكو
) رشكــة مســاهمة مرصيــة طبقــاً ألحــكام القانــون رقــم  159لســنة
 1981الخــاص بالــركات املســاهمة وتــم قيدهــا ىف الســجل التجــارى
بتاريــخ  17ديســمرب  1997تحــت رقــم  310351كــا و أنــه منــذ نشــأة
«إبســكو» مــن أكــر مــن مثــاين عــر عامــاً تقريبــاً وهــي ُمســتمرة
يف تعزيــز َمواردهــا بنفســها لتغطيــة إلتزاماتهــا بــدون أي أعبــاء عــي
القطــاع أو الــركات امل ُتعاقــدة معهــا .
 الغرض من الرشكة -:تقديــم الخدمــات واملعــدات واألجهزة املســاندة لعمليات االستكشــاف
والحفــر والصيانــة واإلنتــاج والتكريــر والتســويق والنقــل للمــواد
البرتوليــة  ..مــع توفــر العاملــة الفنيــة وغــر الفنيــة ملنشــأتها ومواقعهــا
 ..إىل آخــر مــا جــاء بالنظــام االســاىس لهــا.
نبذة عن نشاط الرشكة خالل عام 2018
قامــت الرشكــة بتقديــم خدماتهــا إىل ( )76رشكــة مــن رشكات قطــاع
البــرول (الهيئــة  3 -رشكــة قابضــة  10 -رشكــة قطــاع عــام – 33رشكــة
قطــاع مشــرك  28 -رشكــة قطــاع اســتثامري –  1أجنبــي) باالضافــة ايل
االفـراد الخارجيــن أي بنســبة تطــور يف حجــم األعــال و ألول مــرة منذ
نشــاتها حيــث بلغــت ( )% 42و ذلــك يف أنشــطة تقديــم الخدمــات
الفنيــة و الغــر فنيــة و نشــاط التغذيــة ونشــاط خدمــات البوفيهــات
و نشــاط تأجــر الســيارات ونقــل العاملــن و نشــاط مكافحــة اآلفــات
وحاميــة البيئــة ونشــاط الخدمــات الســياحية و نشــاط توريــد امليــاه (
العذبــة  -الرباكــش) وخدمــات نقــل الزيــت الخــام ونشــاط التوريــدات
املتنوعــة و املبــاىن ( املقــاوالت العامــة  -التشــطيبات املعامريــة )
مــع العلــم بأنــه تــم االنتهــاء مــن قيــد الرشكــة لــدي» االتحــاد
العــام ملقــاويل التشــييد والبنــاء» ىف األعــال التكميليــة التخصصيــة (
التشــطيبات املعامريــة ) بالفئــة الخامســة و كــذا أعــال املقــاوالت
( املبــاين املتكاملــة ) بالفئــة الســابعة و توريــد مــواد البنــاء (نشــاط
األســمنت) و نشــاط الســلع امل ُعمــرة حيــث تقــدم هــذة الخدمــة
لألف ـراد العاملــن بالرشكــة واملواقــع الخارجيــة وتــم تطويرهــا لتشــمل
العاملــن بقطــاع البــرول كلــه وتوســيع التعاقــد مــع العديــد مــن
رشكات بيــع الســلع املعمــرة.

 -2018بإبـرام العديــد مــن مذكـرات التفاهــم مــع العديــد مــن رشكات
ُمتخصصــة ىف مجــال الخدمــات البرتوليــة و كذلــك األنشــطة التــى مــن
شــأنها أن ت ُعظــم القيمــة امل ُضافــة خصوصـاً تلــك التــى تتضمــن تغطيــة
الخدمــات امل ُدرجــة بالنظــام األســايس للرشكــة مــع االنتهــاء مــن قيــد
هــذه الخدمــات واألنشــطة بســجل ُمــوردي الرشكــة و أيضــاً لــدى
الجهــات امل َعنيــة يف رشكات قطــاع البــرول املختلفــة  ،هــذا باإلضافــة
إىل إنتهــاء القيــد لــدى» الهيئــة املرصيــة العامــة للبــرول» والــركات
القابضــة  ،كــا تــم إضافــة العديــد مــن الخدمــات األخــرى خــال
العــام املــاىل . 2018
ومــن الجديــر بالذكــر أنــه تــم بالفعــل اإلنتهــاء مــن تنفيــذ بعــض
املناقصــات خــال العــام املــاىل  -2018بحجــم أعــال قــدره 10,947
مليــون جنيــه .
و ال يفوتنــا هنــا إال أن نشــر أنــه يف إطــار توجيهــات معــايل الســيد
املهنــدس  /وزيــر البــرول و الــروة املعدنيــة لإلســتفادة مــن كافــة
االمكانيــات امل ُتاحــة بــركات القطــاع لتحقيــق التكامــل بينهــا و
ُمســاندة رشكات القطــاع و خصوصــا «إبســكو» لإلســتفادة مــن خربتهــا
لتقديــم خدمــات النقــل الجــوى لجميــع العاملــن بقطــاع البــرول
املــري خــال رحــات نصــف العــام الــدراىس الجــارى  ...2018مــا
ع ـزا مبجلــس ادارة الرشكــة طلــب دراســة إمكانيــة حصــول الرشكــة
عــى ترخيــص مزاولــة النشــاط الســياحى مــن فئــة ( أ أو ب) ملــا
ســيعود ذلــك باملــردود املــاىل الوفــر للرشكــة وهــذا مــن جهــة مــع
تقديــم خدمــة مميــزة ورسيعــة للعاملــن بالقطــاع مــن جهــة أخــرى.
و أخــرا ال يفوتنــا إال أن نتقــدم بالشــكر الواجــب ملعــاىل وزيــر
البــرول و الســيد املهنــدس الرئيــس التنفيــذى للهيئــة املرصيــة العامــة
للبــرول و كل الســادة الزمــاء ورؤســاء الــركات و العاملــن لدعمهــم
املتواصــل للرشكــة و الــذى أســفر عــن تحقيــق نتائــج أعــال خــال
النصــف األول مــن العــام املــاىل  – 2018بلغــت  1,295مليــار جنيــه
مقابــل  876,779مليــون جنيــه ىف الفــرة املُامثلــة مــن العــام الســابق.

املستحدثة :
االنشطة ُ
إســتكامالً للســر ىف ضــوء توصيــات «الهيئــة املرصيــة العامــة للبــرول»
 ..قامــت اإلدارة التنفيذيــة واإلدارات امل َعنيــة بالرشكــة خــال عــام
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استثمارات إبسكو في شركات القطاع الشقيقة
مــن أهــم مــا مييــز الرشكــة املرصيــة للخدمــات البرتوليــة إبســكو يف
األعــوام القليلــة املاضيــة وقوفهــا جنبــا إىل جنــب مــع العديــد مــن
رشكات القطــاع الشــقيقة ودعمهــا وذلــك عــن طريــق املشــاركة
اســتثامرياً معهــا واملســاعدة يف نهضتهــا وتطورهــا لتوســيع أنشــطتها
الخدميــة داخــل القطــاع اعتــادا ً عــى ســواعد أبنــاء الوطــن وتقلــل
الحاجــة للــركات األجنبيــة وتحقيــق اكتفــاء ذايت خدمــي حتــي
يقــوم القطــاع بخدمــة نفســه بنفســه مســتظال مبظلــة الهيئــة العامــة
للبــرول ومــن هــذه الــركات :
أوال:زيــادة المســاهمة فــي شــركة
ســين�اء للخدمــات البتروليــة و التعدينيـ�ة
:
رشكــة ســيناء للخدمــات البرتوليــة والتعديــن سســكو انشــئت يف ســنة
 2010وهــي رشكــة مســاهمة مرصيــة تابعــة لــوزارة البــرول وتعمــل
ألول مــرة يف اســتخدام نظــام املعالجــة التامــة مليــاه الــرف الصناعــي
وإعــادة تدويــر امليــاة املعالجــة وتتــوىل تدريــب العــال وتخريــج
كــوادر فنيــة تؤهلهــم للعمــل يف رشكات البــرول ومراكــز التدريــب
الكبــرة وتســعى الرشكــة لتوريــد الخامــات ملصانــع الســراميك
والزجــاج بــدال مــن اســترياد املــواد الخــام مــن الخــارج ومنهــا الرمــل
الزجاجــي والجديــر بالذكــر أن الرشكــة تقــوم مبــروع إنشــاء محطــة
ملعالجــة امليــاه امللوثــة الناتجــة مــن حقــل ظهــر مبنطقــة غــرب بــور
ســعيد بقيمــة  35مليــون جنيــه
وقامــت الرشكــة املرصيــة للخدمــات البرتوليــة "إبســكو" باملســاهمة
بقيمــة مســاهمة  5مليــون جنيــه مســددة بالكامــل
و ملواكبــة زيــادة األعــال التــى تقــوم بهــا ( سســكو ) أقــر مجلــس
ادارتهــا امل ُوافقــة عــي زيــادة ُمســاهمة "إبســكو" ىف رأســال رشكــة
"ســيناء للخدمــات البرتوليــة والتعدينيــة ِ -سســكو" بعــدد خمســة
وعــرون ألــف ســهم إضافيــة بقيمــة إســمية للســهم الواحــد مائــة
جنيــه  ،أي بإجــاىل قيمــة  2,5مليــون جنيــه اضافيــة  ..لتصبــح إجــاىل
ُمســاهمة "إبســكو" ىف رأس املــال امل ُصــدر لرشكــة ِ
"سســكو" بعــد
الزيــادة مبلــغ قــدره ( )7.5مليــون جنيــه مــرى .

ثاني ـ�ا  -:المشــاركة فــي تأســيس شــركة
مصــر لتكنولوجيــا البترول ( ايجبتـكــــو) :
اســتنادا للرؤيــة بعيــدة املــدى لــإدارة التنفيذيــة بالرشكــة و حيــث
أن النيــة معقــودة إلنشــاء أول كيــان وطنــى لتقديــم خدمــات الضــخ
والتبطــن لآلبــار بأنواعهــا ( غــاز  /زيــت ميــاه  ...إلــخ ) وفــق املعايــر
الصحيحــة و املطلوبــة فعــا بــدون املبالغــة يف التكلفــة ليصبــح ذلــك
الكيــان هــواألول والوحيــد داخــل جمهوريــة مــر العربيــة الــذى
ســيضع تلــك املعايــر ليكــون أساس ـاً ي ُعمــل بــه عنــد طلــب خدمــات
التبطــن والعــزل لآلبــار فقــد اســتقر الــرأي إيل إنشــاء كيــان جديــد
و ذلــك لِــا يقدمــه هــذا القانــون مــن تســهيالت وإعفــاءات رضيبيــة
تصــب يف مصلحــة الكيــان الجديــد حيث تســاهم "ابســكو"
وإســتريادية ُ
يف هــذه الرشكــة بنســبة  % 51مــن أســهم الرشكــة.
ثالثــا  -:المشــاركة فــي شــركة واحــة
باريــس للميــاه الطبيعيــة :
حيــث أن اإلســتثامر ىف مجــال إنتــاج امليــاه الطبيعيــة وتعبئتهــا مــن
اإلســتثامرات الواعــدة ىف جمهوريــة مــر العربيــة بــرط توافــر
خطــوط اإلنتــاج والتعبئــة وشــبكة املوزعــن والتســويق الجيــد للمنتــج
 ،وملــا كانــت رشكــة (إبســكو) متعاقــدة مــع العديــد مــن عمالئهــا عــى
توريــد عبــوات امليــاه الطبيعيــة مبــا يســمح بتســويق إنتــاج رشكــة
واحــة باريــس للميــاه الطبيعيــة وفتــح مجــاالت جديــدة للتوزيــع ،
ونظـرا ً لتحقيــق الرشكــة ألربــاح جيــدة خــال الســنوات املاضيــة فقــد
قامــت الرشكــة املرصيــة للخدمــات البرتوليــة ( إبســكو ) باملســاهمة
ىف رأس مالهــا املصــدر بنســبة  % 12.5لرشكــة واحــة باريــس للميــاه
الطبيعيــة .

بقلم  /عصام العبد
جملة تصدر عن الشركة املصرية للخدمات البرتولية إبسكو
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إنجازات
إبسكو

فــي ضــوء الرؤيــة المســتقبلية لــإدارة التنفيذيــة الحاليــة
لمواكبــة التقــدم المســتمر فــي مجــال الخدمــات البتروليــة
عــن طريــق إســتخدام الطــرق واألســاليب والتكنولوجيــا
الحديثــة لوضــع الشــركة

فــي َمصــاف الشــركات

المتخصصــة فــي هــذا المجــال  ..وذلــك كمــا يلــي :
ُ

 إعادة تنظيم الهيكل التنظيمي لإلدارات تجميع ونقل وتخزين وتداول المخلفات البترولية المتنوعة تطوير الئحة نظام مكافأة نهاية الخدمة وعالج العاملين وأسرهمأوالً -:فيام يتعلق باألنشطة الجديدة -:
تــم إضافــة أنشــطة جديــدة لتزاولهــا الرشكــة لتغطيــة كافــة األنشــطة
والخدمــات املطلوبــة و بــدأت بحمــد اللــه تظهــر ِثــار ذلــك خــال
العــام  .. 2018ومــن هــذه االنشــطة -:
 -1تقديــم الخدمــات الحكوميــة ( املصلحيــة ) للعاملــن بالرشكــة
والقطــاع.
 -2إضافــة نشــاط املقــاوالت العموميــة وذلــك بعــد أن أثبتــت اإلدارة
الهندســية بالرشكــة كفاءتهــا يف هــذا املجــال وخصوص ـاً بعــد االنتهــاء
مــن قيــد الرشكــة لــدي" اإلتحــاد املــري لِ ُمقــاويل التشــييد و البنــاء"
تحــت رقــم  58496بالشُ ــعبة األويل تخصــص أعــال املبــاىن و كذلــك
اإلصالحــات التكميليــة التخصصيــة ( التشــطيبات املعامريــة ) .
 -3تكليــف الرشكــة بنشــاط النقــل الجــوي خــال فــرات رحــات
منتصــف العــام الــدرايس لجميــع رشكات قطــاع البــرول و إعــداد
الربامــج الســياحية و الرتفيهيــة املتكاملــة والتــى حفــزت الرشكــة للســر
نحــو الحصــول عــى ترخيــص تقديــم الخدمــات الســياحية مــن الفئــة
(أ).
ثانيا -:فيام يتعلق مبجال الخدمات البرتولية -:
تــم عقــد العديــد مــن مذك ـرات التفاهــم مــع العديــد مــن الــركات
امل ُتخصصــة ىف مجــاالت الخدمــات التاليــة :
 -1الحفر وصيانة اآلبار بإستخدام الحفارات .
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 -2توريــد وتركيــب وتشــغيل وتصميــم أنظمــة التحكــم وأنظمــة توفري
الطاقةالشمســية وأنظمــة التيــار الخفيــف وجميــع أنــواع اللوحــات
الكهربائيــة واإللكرتونيــة .
 -3أعامل الشحن البحري والربي و الجوي و النقل الدويل .
 -4تبطــن آبــار البــرول والغــاز باالســمنت املخصــص لهــذا الغــرض
برشاكــة اسـراتيجية مــع إحــدي الــركات املتخصصــة يف هــذا املجــال
وهــي رشكــة (برتولويــال – ايجيبــت) .
 -5التنظيــف والنقــل والتخلــص اآلمــن مــن نواتــج تنظيــف صهاريــج
رشكات البــرول.
 -6تجميــع ونقــل وتخزيــن وتــداول امل ُخلفــات البرتوليــة املتنوعــة
(الزيــوت املســتعملة  /الشــحوم  /الزيــوت املنتهيــة الصالحيــة  ...الــخ).
ثالثا -:فيام يتعلق باملساهامت مع الرشكات الشقيقة وغريها -:
 -1زيــادة نصيــب الرشكــة يف رأس املــال املصــدر لرشكــة " ســيناء
للخدمــات البرتوليــة والتعدينيــة – سســكو" مبقــدار ( )2,5مليــون
جنيــه إضافيــة ليصبــح إجــايل امل ُســاهمة ( )7.5مليــون جنيــه.
 -2امل ُســاهمة بحصــة تقــدر بنســبة  % 51ىف رشكــة " مــر لتكنولوجيــا
البــرول  -إيجيبتكــو" رشكــة ُمســاهمة مرصيــة ِوفق ـاً للقانــون رقــم
( )72لســنة  -2017ضامنــات حوافــز االســتثامر  -و تختــص بتقديــم
خدمــات مجــال تبطــن ابــار البــرول والزيــت وســوائل و منتجــات
تثبيــت الرتبــة وأيضــا الكيامويــات املتخصصــة لتنظيــف الصخــور و
زيــادة إنتاجيتهــا.
 -3امل ُســاهمة ىف رأســال رشكــة " واحــة باريــس للميــاه الطبيعيــة "

جملة تصدر عن الشركة املصرية للخدمات البرتولية إبسكو

مببلــغ قــدره  25 -مليــون جنيــه ( خمســة وعــرون مليــون جنيــه)..
وبــدءت الرشكــة فعــا بتوزيــع املنتجــات بكميــة تجــاوز  50ألــف
كرتونــة شــهرياً.
 4يجــرى حالي ـاً عمــل دراســة الرشاكــة مــع أحــد الــركات العامليــةاملتخصصــة ىف مجــال الشــحن و اللوجيســتيات.
رابعاً -:يف مجال رعاية العاملني -:
 1مــن منطلــق حــرص مجلــس إدارة الرشكــة و إدارتهــا التنفيذيــةعــي العاملــن  ..تــم إعتــاد آلئحــة " نظــام املســاهمة يف عــاج
العاملــن وأرسهــم بعــد ســن املعــاش" و القــي ذلــك إستحســان
العاملــن بالرشكــة.
 2تطويرالئحــة نظــام ُمكأفــأة نهايــة الخدمــة و ُمكأفــآت نهايــةالخدمــة التقاعديــة للعاملــن بالرشكــة.
خامس ـاً  -:هيكلــة اإلدارات وإعــادة توظيــف الكفــاءات :حيــث تــم
إعــادة هيكلــة و تعزيــز الهيــكل التنظيمــى للرشكــة لالســتفادة مــن
خ ـرات العاملــن كل بحســب تخصصــه وكفائتــه.
سادسـاً  -:املســاهمة ىف مــد يــد العــون ملؤسســات املجتمــع و خصوصاً
تلــك الواقعــة ضمــن الحيــز الجغـراىف للرشكــة مببلــغ جــاوز  400ألــف
جنيــه مرصى.
ســابعاً  -:التحديــث املســتمر ألســطول الرشكــة مــن ناتــج بيــع
الســيارات املباعــة باملـزاد العلنــي لعــدم تحميــل املوازنــة االســتثامرية
بــأى أعبــاء إضافيــة.
ثامن ـاً  -:تجديــد املقــر الرئيــى للرشكــة بالكامــل خارجيــا وتجديــد
األثاثــات عــى مراحــل متزامنــة وكــذا عمــل الصيانــات الالزمــة
للمقــرات الخارجيــة و ربطهــا باملركــز الرئيــى.
تاسعاً  -:فيام يتعلق باألمن والسالمة والصحة املهنية -:
• تــم تحديــث سياســات الســامة و الصحــة املهنيــة لتتواكــب مــع
املعايــر العامليــة .
• تم تحديث خطة الدفاع املدىن و الحريق .
• تشــكيل لجنــة ملتابعــة اإلصابــات و الحــوادث للعاملــن باملواقــع
الخارجيــة.
• تــم تحديــث سياســة الرشكــة ىف مجــال التغذيــة (الهايجــن) التعقيــم
و سياســة النقــل للمــواد البرتوليــة و تــم تطبيقهــا بأنشــطة الرشكــة.
• تــم تشــكيل لجــان ســامة و صحــة مهنيــة باملركــز الرئيــى و
بالحقــول ملتابعــة اإلصابــات و الحــوادث و تدريــب أعضاءهــا عــى
دورة أعضــاء لجــان الســامة و الصحــة املهنيــة .
• تدريــب مــا يعــادل  25%مــن قــوة املركــز الرئيــى عــى دورة اإلطفاء
ومكافحــة الحريــق و دورة اإلســعافات األوليــه مبركــزى الهــال األحمــر
و إدارة الحاميــة املدنيــة  -مدينــة نــر و ذلــك لســهولة التعامــل ىف
حــاالت الطــوارىء.
• إعــادة تنظيــم الهيــكل التنظيمــى للــإدارة و مبــا يتناســب وحجــم
املســؤليات و الواجبــات التــى تقــوم بهــا.
عــارشا ً  -:فيــا يتعلــق بأنظمــة الجــودة  -:حصلــت الرشكــة و ألول مــرة
منــذ تأسيســها عــى ( )4شــهادات جــودة و تــم فعلي ـاً اإلنتهــاء مــن
اعتــاد هــذه الشــهادات مــن الجهــات املانحــة واملختصــة داخلي ـاً و
هــذه الشــهادات هــى :
 -الجودة العاملية (.)ISO9001.2015

(.)ISO14001.2015
 نظام حامية البيئة السالمة والصحة املهنية (.)OHSAS 18001.2007(.)ISO22000.2005
 سالمة االغذيةوقــد تــم االحتفــال باســتالم الشــهادات مــن الرشكــة املانحــة ىف نــادى
ســكاى ببرتوســبورت بحضــور الســيد املهنــدس رئيــس الهيئــة املرصيــة
العامــة للبــرول ولفيــف مــن قيــادات البــرول وبعــض رؤســاء الرشكات
والنقابــات .
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بقلم  /نهاد شحاتة
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إبســكو تحتفــل بحصولهــا علــى أربــع
شــهادات لتوكيــد الجــودة بحضــور
قيــادات وزارة وهيئــة البتــرول

حصلــت الرشكــة املرصيــة للخدمــات البرتوليــة (إبســكو)عيل أربعــة
شــهادات توكيــد الجــودة خــال شــهرأكتوبر ،2018يف املجــاالت اآلتيــة :
()ISO 9001:2015
 -1الجودة العاملية
()OHSAS 18001:2007
 -2السالمة الصحة املهنية
()ISO 2200:2005
 3سالمة األغذية()ISO14001:2015
 -4السالمة وحاميةالبيئة
وأقيــم الحفــل بنــادى (ســكاى بــرو ســبورت بالتجمــع الخامــس) مــا
يعــد إنجــازا ً كب ـرا ً للسيداملحاســب /محمــد مصطفــى رئيــس مجلــس
إدارة الرشكــة والســيد املحاســب  /طــارق البــدرى مســاعد رئيــس الرشكة
للشــئون اإلداريــة وكافــة العاملــن بهــا .وقــد أقيــم الحفــل تحــت رعايــة
معــاىل وزيــر البــرول والــروة املعدنيــة املهنــدس /طــارق املــا وبحضــور
كالً مــن الســيد املهنــدس /عابــد عــز الرجــال الرئيــس التنفيــذي (للهيئــة
املرصيــة العامــة للبــرول) ،الســيد املهنــدس  /محمــد عبدالعظيــم رئيــس
رشكــة (جنــوب الــوادي القابضــة للبــرول) ،والســيد املهنــدس /نبيــل
صــاح نائــب رئيــس الهيئــة لإلنتــاج واألســتاذة /ســناء العــري نائــب
رئيــس الرشكــة القابضــة (إيجــاس) للشــئون اإلدارية،واملهنــدس /أحمــد
عــي رئيــس نقابــة رشكة جابكــو وعضــو مجلــس إدارة بالرشكة،واألســتاذ/
حمــدي عبدالعزيــز املتحــدث اإلعالمــي لوزارةالبــرول  ،واللواء/عمــرو
الرشبينــي مديــر أمــن (الهيئــة العامــة للبــرول) ،واللــواء /هــاين ذيك
رئيــس رشكــة (ســيناء للخدمــات البرتوليــة )الســابق ،والجيولوجــي
الدكتــور /أســامة فــاروق نائــب رئيــس الهيئــة لإلستكشــاف ســابقاً
ورئيــس هيئــة الــروة املعدنيــة حاليـاً ،وخالــد خــرت مســاعد اإلداريــة
بجنــوب الوادي،كــا حرضالحفــل اللواء/مجــدي عبــاس وكيــل الــوزارة
لألمــن واللــواء  /أســامه الجنــدي رئيــس اإلدارة املركزيــة لتأمــن املنشــآت
البرتوليــة والتعدينيــة .
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كــا حرضمــن رؤســاءالرشكات :الدكتور/عالءالبطــل رئيــس رشكــة
(بدرالديــن) ســابقاً ونائــب رئيــس الهيئــة لالستكشــاف حالياً،واملهنــدس/
صــري الرشقــاوي رئيــس رشكــة (رشــيد)،والدكتور /محمــد خــري
رئيــس مجلــس إدارة املركزالطبي،والدكتور/جــال القرعيــش رئيــس
رشكــة (أســيوط لتكريرالبرتول)،واللــواء /أكــرم بــدوي رئيــس رشكــة
(ســيناء للخدمــات البرتولية)،واألســتاذ محمــد جــران رئيــس النقابــة
العامــة للبــرول ونائــب رئيــس إتحــاد عــال مرصوعضــو مجلــس إدارة
الرشكة،والســيد املهنــدس  /أحمــد حســن وفــا رئيــس اللجنــة النقابيــة
للعاملــن برشكــة جابكــو للبــرول وعضــو مجلــس اإلدارة  -إبســكو -
واملهنــدس /جــال ســليامن رئيــس رشكــة (برتوسبورت)،واملحاســب/
نيــازي النجارمســاعد رئيــس (برتوســبورت ) للشــئون املاليــة ســابقاً
ومســاعد رئيــس رشكــة النيــل للشــئون املاليــة حاليــاً  ،واملهنــدس/
طــارق يحــي رئيــس رشكــة (واحــة باريس)،والدكتــور /يارسفخرالديــن
العضواملنتــدب لرشكــة (إيجيبتكو)،والســيد املحاســب  /يــارس رسي
مســاعد رئيــس رشكــة (برتوبــل) للشــئون اإلداريــة ،واملهندس/محمــد
طــه الســلنتي مديرالعمليــات برشكــة (جابكو)وللعاملــن بالبــرول،
وأعضــاء مجلــس إدارة رشكــة مــر لتكنولوجيــا البــرول (إيجيبتكــو)
اللــواء /حســن القــاىض ،واللــواء /مجــدى شنيشــن كــا حــر الحفــل
كوكبــة مــن الصحفيــن واإلعالميــن.
وافتتــح الحفــل بكلمــة للمحاســب  /طارق البــدرى مســاعدرئيس الرشكة
للشــئون اإلداريــة رحــب مــن خاللهــا بقيــادات قطــاع البــرول ومشــيدا ً
بتوجهيــات ودعــم معــايل املهنــدس  /طــارق املــا  -وزيــر البــرول
والــروة املعدنيــة والــذى كانــت نتائجــه إيجابيــة أبرزهــا املكاســب
الكبــرة التــى حققتهــا الرشكــة خــال اآلونــة األخــرة  .بوجــه خــاص
وقــد أعــرب الســيد املحاســب /محمــد مصطفــى رئيــس مجلــس اإلدارة
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حصلت الشركة المصرية للخدمات البترولية
(إبسكو)علي أربعه شهادات أيزو خالل
شهرأكتوبر ،2018في الجودة الشاملة
والسالمة والصحة المهنية وسالمة الغذاء
والسالمة وحماية البيئة

للرشكــة املرصيــة للخدمــات البرتوليــة إبســكو عــن ســعادتة البالغــة
بحصــول الرشكــة للمــرة األوىل منــذ إنشــائها عــى اربــع شــهادات لتوكيــد
الجــودة قائــآ :مايتــم ىف الرشكــة مــن نجاحــات وقف ـزات حاليــآ نتــاج
عمــل مشــرك بينــى وبــن جميــع العاملــن بإختــاف وظائفهــم داخــل
الرشكــة مؤكــدآ أن وزارة البــرول والــروة املعدنيــة بقيــادة الســيد
املهنــدس  /طــارق املــا الــذى مل تدخــر جهــدآ ىف تذليــل العقبــات
أمــام الرشكــة األمــر الــذى أدى لحــدوث طفــرة كبــرة داخــل الرشكــة.
وأشــار رئيــس الرشكــة ىف كلمتــه ،أن حصــول الرشكــة عــى شــهادات
األيــزو شــيئاً يدعــو للفخــر ،خاصــة أن ذلــك التكريــم مل يــأت مــن
ف ـراغ بــل جــاء نتيجــة مجهــود مضنــى طــوال الســنوات املاضيــة التــى
اســتطاعت الرشكــة أن تحقــق مكاســب كبــرة بعــد تعــرض الرشكــة
لبعــض التعـرات التــي تــم التغلــب عليهــا  .وشــهدت اإلحتفاليــة أيضـاً
تكريــم عــدد مــن قيــادات قطــاع البــرول ىف مقدمتهــم الســيد املهنــدس
 /عابــد عــز الرجــال رئيــس الهيئــة للشــئون اإلداريــة ,والســيد  /محمــد
جــران رئيــس النقابــة العامــة للعاملــن ونائــب رئيــس اتحــاد عــال
مرصبالبرتول،والســيد /مصطفــى حســن نائــب رئيــس الهيئــة للشــئون
اإلداريــة ،واالســتاذة /ســناء العــري نائــب رئيــس الرشكــة القابضــة
(إيجــاس) للشــئون اإلداريــة.
إن رشكــة إبســكو تتطلــع إيل املزيــد مــن التقــدم ملواجهــة التحديــات
واملتغـرات التــي تواجــه رشكات الخدمــات البرتولية،فإنهــا تــدرك جيــدا ً
أن تحقيــق النجــاح ليــس باألمــر الهــن وأن الحفــاظ عــي هــذا النجــاح
هــو التحــدي الحقيقــي الــذي يتطلــب إتخــاذ كافــة جهــود أبنــاء الرشكــة
املخلصــن وتعظيــم قيــم العمــل املشــرك والتعــاون.
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شركةإيجيبتكو

تعتبــر أول شــركة وطنيــة متخصصــة فــي
تبطيــن آبــار الزيــت و الغــاز بواســطة مــواد
و اضافــات ُمصنعــة بتكنولوجيــا مــن ِنتــاج
أبحاثهــا و ُمعتــرف بهــا مــن ِق َبــل الشــركات
العالميــة المتخصصــة فــي هــذا المجــال .

وافقــت وزارة البــرول عــى تأســيس رشكــة مــر لتكنولوجيــا البــرول،
والتــى تعمــل عــى حــل مشــاكل اإلنتــاج ،وتســاهم الرشكــة املرصيــة
للخدمــات البرتوليــة إبيســكوفيها بنســبة  %51والرشكــة تأسســت
بنــاءآ عــى فكــرة ودراســات الســيد الدكتــور  /يــارس فخــر الديــن.
وتعتــر هــذه الرشكــة متخصصــة ىف تحفيــز آبار الزيــت والغاز بواســطة
مــواد وإضافــات مصنعــة بتكنولوجيــا مــن نتــاج أبحاثهــا ومتعــارف بهــا
مــن قبــل الــركات العامليــة املتخصصــة ىف هــذا املجــال ،وأصبحــت
الرشكــة الوطنيــة الوحيــدة املقيــدة رســميآ ىف جمهوريــة مــر العربيــة
لتقديــم تطبيقــات وإســتخدامات األســمنت ىف مجــال عمليــات الغــاز
والزيــت كمثيالتهــا العامليــة.

الغرض من إنشاء هذا الكيان:

 1ـ تأســيس كيــان مــرى قــوى ( رشكــة مســاهمة مرصيــة) يعمــل
داخــل مــر وخارجهــا متخصــص ىف مجــال تكنولوجيــا ســوائل الحفــر
واألســمنت وتنشــيط إنتــاج اآلبــار وتجــارة الكيامويــات واملــواد الخــام
وتصنيــع الكيامويــات املســاندة لعمليــات الحفــرو صيانــة اآلبــار أثنــاء
وبعــد الحفــرو تقديــم الدعــم واملســاندة الفنيــة والخدمــات الهندســية
ىف مجــاالت تبطــن آبــار الزيــت والغــاز بواســطة مــواد وإضافــات
مصنعــة بتكنولوجيــا مــن نتــاج أفــكار أبحاثهــا وإبتكارهــا .
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 - 2إنشــاء أول رشكــة خدمــات برتوليــة ( وطنيــة ) لضــخ الخلطــات
اإلســمنتية ىف آبــار البــرول وذلــك بامتــاك وتأجــر معــدات ضــخ
األســمنت ىف آبــار البــرول  ،هــذا ويعــد الكيــان امل ـراد إنشــائه رشكــة
األســمنت الوطنيــة األوىل ىف مــر وســيوفر ذلــك كثــرآ مــن العملــة
االجنبيــة لقطــاع البــرول املــرى.
 -3إمتــاك وتأجــر املعــدات الالزمــة لخلــط وضــخ األســمنت بأبــآر
الزيــت والغــاز يتيــح لهــا خدمــة املشــاريع الوطنيــة العمالقــة كتثبيــت
الرتبــة عــر األنفــاق وىف األماكــن ذات الرتبــة الرخــوة الــأزم تثبيتهــا
وســتكون رهــن إشــارة قطــاع البــرول املــرى فيــا يخــص املهــات
ذات الطبيعــة الخاصــة كحقــن األســمنت ىف األعــال اإلنشــائية
وخاصــة لتثبيــت الرتبــة تحــت الخزانــات العمالقــة مبــا لــدى قياداتهــا
مــن خــرة دوليــة طويلــة وعمــل بعضهــم ىف اإلستشــارات لــدى رشكــة
دوليــة مرموقــة.
 - 4إنتــاج وتصنيــع بعــض كيامويــات ســوائل الحفــر والخلطــات
األســمنتية املهمــة مبواصفــات أملانيــة وتحــت ترخيــص أملــاىن
وإســتخدامها ىف الســوق املحــى وتصديرهــا لبعــض البــاد وخــارج
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مجلس إدارة ايجيبتكو مع الوفد الصيني
مــر وجميــع املهندســن الذيــن ســيتم اإلســتعانة بهــم مرصيــون
لديهــم الخــرة الدوليــة واملحليــة التــى تؤهلهــم للعمــل املتميــز.
 - 5إنتــاج األســمنت الخــاص بتبطــن آبــار البــرول عــاىل الجــودة
مبواصفــات عامليــة معتمــدة وســتقوم الرشكــة مبتابعــة الجــودة بدايــة
مــن تصميــم الخلطــة األســمنتية البرتوليــة مــع جميع رشكات األســمنت
البرتوليــة العاملــة ىف مــر وخارجهــا عنــد التصديــر للحصــول عــى
إســم تجــارى مــرى مــرف ,هــذا وقــد جــرت العــادة عــى إســترياد
األســمنت املشــار إليــه وســيتم إنشــاء فــرع للرشكــة بأملانيــا للتفــاوض
مــع رشكات األســمنت األملانيــة العمالقــة ...هــذا وســيكون املنتــج
املــرى يــكاىفء بــل ســيتفوق عــن البدائــل املســتوردة مــا يســمح
بالتصديــر الســيام أن املنتــج املحــى بنفــس الجــودة.
 - 6تســويق الثالثــة تكنولوجيــا واإلبتــكارات الحديثــة اململوكــة
للرشكــة وهــى:

اإلخرتاع األول

وهــو اإلنتهــاء مــن إبتــكار مــادة لتنظيــف الصخــور وزيــادة
إنتاجيتهــا ويصلــح إلســتخدامات آلبــار ذات open-hole
completion and gravel pack operation

اإلخرتاع الثاىن

هــو مــادة لزيــادة كثافــة األســمنت البورتالنــدى ليصبــح عــايل الكثافــة
بخلــط مــواد عضويــة معينــة بــدون اإلضافــات املعمــول بهــا حاليــا
مثــل أكاســيد الحديــد أو املنجنيــز.

اإلخرتاع الثالث

وهــو نظــام عــازل حـرارى ال يحتــوى عــى أي أســمنت بورتالنــدى وال
يتفاعــل مــع الغــازات املمزوجــة ويتحمــل درجــات حـراره عاليــه تصــل
إىل  350درجــة مئويــة ويصلــح كحــل مناســب آلبــار ( الجيوثرميــل )
وحقــن الغــازات املمزوجــة مــع األســمنت البورتالنــدى.

بقلم  /محمد نصيف
جملة تصدر عن الشركة املصرية للخدمات البرتولية إبسكو
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إبسكو في عيون قرائها
السيد المحاسب  /محمد مصطفى رئيس
شركة إبسكو يكشف لـ باور نيوز تطور
االعمال وزيادة عقود الشركة مع شركات
البترول والقيد بسجل اتحاد المقاولين ً ؟
أكــد املحاســب محمــد مصطفــى رئيــس الرشكــة املرصيــة للخدمــات
البرتوليــة إبســكو أن األنشــطة الجديــدة للرشكــة بــدء تســويقها ىف
منتصــف هــذا العــام ىف إطــار خطــط إبســكو لتنويــع نشــاطها وزيــادة
حجــم
اإليــرادات وأضــاف مصطفــى ىف ترصيحــات ملوقــع بــاور نيــوز أن
إبســكو وقعــت  13بروتوكــوال خــال الفــرة املاضيــة تــم تنفيــذ عــدد
منهــا عــى أرض الواقــع منهــا تأجــر وتوريــد املولــدات واملعــدات
الكهربائيــة لــركات القطــاع كرشكــة جابكــو واوســوكو وإنشــاء ســور
حــاىب للرشكــة الفرعونيــة وعيــادة طبيــة ومقــر إدارى وتجهيــز مبنــي
برتوشــهد بالكامــل وقــد متإابـرام تعاقــد مــع بــرو ســيال لصيانــة وتوريــد
قطــع الغيــار واملعــدات الكهربائيــة.
وعــن العقــود التــى فــازت بهــا الرشكــة مؤخــرا مــع رشكات القطــاع
العــام قــال رئيــس الرشكــة أنــه تــم إبــرام عقــد مــع رشكــة التعــاون

يشــمل نظافــة وتجهيــز الخزانــات وتــم إنهــاء األعــال بكفــاءة عاليــة
وأشــار اىل أنــه تــم تقديــم عــرض فنــى لتنظيــف خزانــات الســكة
الحديــد لرشكــة مــر للبــرول والتعــاون ورشكــة النيــل وىف إنتظــار
توقيــع العقــود وهنــاك عــروض ا ّخــرى لتنظيــف خزانــات تابعــة لرشكــة
أســيوط لتكريــر البــرول وتــم تقديــم العــرض الفنــى واملــاىل إلقتنــاص
املــروع وعــن خطــة عمــل الرشكــة وتنويــع األنشــطة قــال مصطفــى
أنــه تــم تنفيــذ خطــة لصيانــة اإلنشــاءات وتــم قيــد الرشكــة ىف ســجل
اإلتحــاد املــرى للتشــييد والبنــاء وعــن مديونيــة إبســكو قــال مصطفــى
إن املديونيــة متحركــة لكنهــا ىف النهايــة مضمونــة وعــن مســاهامت
الرشكــة قــال إن مســاهمتنا ىف رشكــة ســيناء ناجحــة جــدا وبــدأت تــدر
أمــواالً لنــا وتــوزع األربــاح .

اعداد وتجميع  /نهاد شحاتة
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الطاقة أمن مصر القومى
يعــد البــرول مــن أ�مه العوامــل الالزمــة إل�ســمرار احلضــارة البرشيــة عــى ســطح ا ألرض ومــن هنــا حيمــل لقــب اذلهــب ا ألســود اذلى اندلعــت
حــروب عــدة طمعـ ًا فيــه ورغبــة ىف ال�ســيطرة عــى �آابره ومنابعــه ،فالنفــوذ ادلوىل لــدول سـواء اكنــت كــرى أ�وعظمــى يرتبــط ارتباطـ� آ وثيقـ� آ ابلقــوة
العســكرية لهــذه ادلول  .والقــوة العســكرية ال تؤســس �إال عــى �إقتصــاد قــوى  .وهــذا المنــط الاقتصــادى ال ي ـ�أىت �إال مــن خــال جممتــع صناعــى
منتــج  ،ومــن هنــا تـ�أىت أ�مهيــة البــرول حيــث ميثــل املصــدر الرئيــى للطاقــة الصناعيــة ىف العــامل  .بــل ميثــل املــادة اخلــام لعــدد مــن الصناعــات ،
حيــث اكن �إجتــاه العلــاء خــال القــرن العرشيــن هــو ا�ســتخراج م�شــتقات البــرول مــن النفــط اخلــام ممــا يعــى أ�ن بــر البــرول ال ميــدان ابلطاقــة
حفســب بــل ميــدان ابلعديــد مــن املـواد الــى ت�ســتغل ىف العديــد مــن الصناعــات ،ومــن هنــا اكن اجتــاه مــر هــو تعزيــز الا�ستكشــافات وتعظــم
ثروهتــا مــن الطاقــة ويتضــح ذكل بعدمــا متــت معليــة البحــث والتنقيــب عــن الغــاز وثــروات مــر  ،ا ألمــر اذلى ينطبــق عــى اكفــة احلــدود البحريــة
ىف البحريــن املتوســط وا ألمحــر ،بــل يتعــدى ا ألمــر �إىل الاسـراتيجية الــى تنفذهــا احلكومــة املرصيــة لتعزيــز قدرهتــا الشــامةل مــن اجلوانــب الفنيــة
وا ألمنيــة لت�أمــن ثرواهتــا والا�ســتفاده مهنــا  .وســط رصاع إ�قلميــى عــى مصــادر الطاقــة ىف البحــر املتوســط  .حيــث تتداخــل أ�طــاع قــوى إ�قلمييــة
مــع هجــود وطنيــة للحفــاظ عــى حقــوق مــر مــن ثرواهتــا مــن الطاقــة  ،ليشــل حــاهل مــن الـراع ا إلقلميــى عــى نفــوذ ا�ستكشــاف وإ�نتــاج الغــاز
ابلــرق ا ألوســط وظهــر هــذا واحضـ ًا بعــد الا�ستكشــافات املرصيــة الاخــرة وعــى ر أ�ســها حفــل النتــاج الغــاز ابملنطقــة ( حقــل ظهــر ) اذلى ميثــل
نقــه اقتصاديــة لــدوةل املرصيــة .فبعــد أ�ن اكنــت مــر تتحمــل مليــار ومائــى مليــون دوالر شــهراي لـراء منتجــات برتوليــة نتيجــة لتوقــف الإنتــاج
بســبب الظــروف ال�سيا�ســية الــى مــرت هبــا ادلوةل املرصيــة .
وفــر �إنتــاج ( ظهــر) هــذه التلكفــة عــى املوا نزــة بــل تعــدى الإمــر �إىل ســد احتياجــات الســوق احملــى والاجتــاه �إىل التصديــر  .لكــن ادلوةل املرصيــة
واهجــت عــدة حتــدايت للحفــاظ عــى ثرواهتــا نتيجــه ا ألطــاع ا إلقلمييــة  .فواهجــت مــر هــذه التحــدايت بتعزيــز التعــاون مــع دول اجلـوار وعــى
ر أ�ســها التعــاون مــع( قــرص واليــوانن )وتطويــر قدرهتــا العســكرية بتعزي إز�ماكنيــات القـوات البحريــه واجلويــة املرصيــة  .وذكل للحفــاظ عــى مصــادر
الطاقــة وثــروات مــر و أ�مهنــا القــوىم .

بقلم  /خالد سعودي
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أنشطة
إبسكو

تجميــع المخلفــات
البتروليــة
بقلم  /محمود قطب

اإلدارة العامة لتوكيد الجودة

مــن إحــدى أهــم اإلدارات بالشــركة والتــى
حصلــت علــى شــهادة فــى الجــودة
( األيــزو) مــن شــركة ( )A.B.Cالشــركة
المانحــة للشــهادات وعلــى أثــر ذلــك تــم
رفــع مســتوى اإلدارة مــن إدارة مســاعدة
إلــى إدارة عامــة وتقــوم اإلدارة بوظيفــة
مراقــب إلجــراءت العمــل والعمليــات فــى
الشــركة وذلــك بالتنســيق مــع المستشــار
الفنــى لشــركة ( )A.B.Cلمتابعــة تطبيــق
شــروط األيــزو والوصــول لنظــام الجــودة
الشــاملة.
وتقــوم أيضــً بإحصــاء الحــاالت المطابقــة
لنظــام الجــودة والغيــر مطابقــة ورفــع
تقاريــر فنيــة إلدارة العامــة بماتــم متابعتــه
وإنهــاءه مــن إجــراءات لعمــل الــازم بوضــع
األمــور فــى نصابهــا ومطابقــة المعاييــر
الألزمــة.
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بقلم د  /داليا عبد العظيم

فــي ظــل النمــو المتزايــد فــي الدولــة بصفــة
عامــة ووزارة البتــرول بصفــة خاصــة ،قامــت الهيئــة
العامــة للبتــرول بتفويــض الشــركة المصريــة
للخدمــات البتروليــة (إبســكو) بتجميــع الزيــوت
المســتعملة (مخلفــات بتروليــة) فــي محافظــات
الصعيد(أســيوط ،ســوهاج  ،قنــا  ،االقصــر ،أســوان).
ونظــرًا لــإدارة الرشــيدة مــن الســيد المحاســب/
محمــد مصطفــي وتوجيهاتــه المســتمرة بالعمــل
الــدؤوب علــي رفــع مســتوي الشــركة بيــن شــركات
القطــاع  ،فقــد قامــت الشــركة بالتعامــل مــع كل
الجهــات المعنيــة داخــل تلــك المحافظــات وتــم
تجميــع الزيــوت المســتعملة(مخلفات بتروليــة)
مــن تلــك المحافظــات ،وجــاري الترتيــب مــن أجــل
إنشــاء مصنــع لتدويــر المخلفــات البتروليــة (زيــوت
مســتعملة) ســيكون أول مصنــع مــن نوعــه داخــل
قطــاع البتــرول.
أصــدرت محافظــة أســوان خطــاب للســيد
المهنــدس /رئيــس الهيئــة العامــة للبتــرول
تشــكره علــي مــا قامــت بــه شــركة إبســكو فــي
فتــرة قياســية مــن أعمــال فــي تجميــع الزيــوت
المســتعملة مــن جميــع المنشــأت الحكوميــة
والخدميــة والســياحية الخاصــة بمحافظــة أســوان،
حيــث أن هــذه المخلفــات مخلفــات خطــرة تضــر
بصحــة المواطنيــن وتلــوث البيئــة ونهــر النيــل
بصفــة خاصة،ممــا يســاهم فــي الحفــاظ علــي
الطابــع الجمالــي للمدينــة الســياحية ذات الطبيعــة
الســاحرة والبيئــة النظيــفة.
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افتتاح عقود تغذيه شركه بترول بالعيم والشركة العامة أبو سنان

قامــت رشكــة إبســكو للخدمــات البرتوليــة بالتعاقــد مــع الرشكــة
العامــة للبــرول يف مجــال التغذيــة وتــم إفتتــاح كآل مــن :
موقــع راس غــارب وموقــع رأس بكــر وموقــع رأس ســدر وموقــع أبــو
ســنان
وذلــك خــال شــهر ديســمرب مــن عــام  ، 2018حيــث يتــم تقديــم
الخدمــة إىل  470فــرد مــن عاملــة الرشكــه مبوقعــي رأس غــارب ورأس
بكــر و 130فــرد مــن موقــع رأس ســدر 150فــرد وذلــك عــن طريــق
رشكــة الخليــج للتغذيــة والخدمــات وقــد حــر االفتتــاح كال مــن :
أ /مروان عبد الستار (مدير عام العمليات )
أ/محمد عيل عبد الرحيم (مدير عام الشئون الهندسية)
أ/منصور يوسف املغازي (مدير عام مساعد تنفيذ عقود التغذية)
أ/محمد السوييس (رئيس مجلس إدارة رشكة الخليج)
وقــد قامــت الرشكــة بأســتكامل افتتاحــات عقــود التغذيــة الجديــدة
حيــث تــم افتتــاح عقــد التغذيــة يف  10ينايــر  2019يف الرشكــة العامــة
للبــرول وذلــك لتقديــم الخدمــة ايل موقــع أبــو ســنان حيــث يتــم
تقديــم الخدمــة إيل  250فــرد عــن طريــق رشكــة زاد للتوريــدات
وقد حرض االفتتاح كال من:

أ /مروان عبد الستار (مدير عام العمليات )
أ /محمد عيل عبد الرحيم (مدير عام الشئون الهندسية)
أ /منصور يوسف املغازي (مدير عام مساعد تنفيذ عقود التغذية)
أ  /محمد فتحي فتوح ( مدير إدارة تنفيذ العقود )
أ /جامل خميس (رئيس مجلس إدارة رشكة زاد)
وأيضــآ تــم إفتتــاح عقــد التغذيــة أبورديــس الــذى يخــدم 1200فــرد
تابــع لرشكــة برتوبــل موقــع أبــو رديــس -موقــع بالعيــم -موقــع جــاره.
كــا تهــدف الرشكــة ىف خطتهــا املســتقبلية إىل الحصــول عــى عقــود
التغذيــة لجميــع رشكات القطــاع لزيــادة مــوارد الرشكــة ىف هــذا املجال.
وموقــع بورســعيد  700فــرد وحقــل ظهــر  300فــرد وموقــع أبــو مــاىض
ويخــدم 400فرد.كــا تهتــم إدارة التغذيــة بالرشكــة بتغطيــة ميــاة
الــرب لجميــع رشكات القطــاع ورشكات التغذيــة وتســتهلك كراتــن
ميــاه الــرب التــى تصــل إىل 70ألــف كرتونــة كل شــهر.

بقلم  /نرمني موىس

االدارة العامة لألنشطة
توســعت اإلدارة العامــة ىف األونــة األخــرة بفضــل القيــادة الحكميــة ىف تقديــم
العديــد مــن الخدمــات باملجــاالت الهامــة والحيويــة املختلفــة لــركات قطــاع
البــرول بكفــاءة وفاعليــة  ,واشــتملت تلــك التوســعات،املجاالت التاليــة -:
 نقل الزيت الخام والطفلة الزيتية توريد املياه العذبة ومياه الحفر توريد املياه املعدنية توريد و تشغيل البوفيهات والنظافة توريد مواد البناء تأجري الشاحنات واألوناش تنفيذ عقود التغذية -مكافحة اآلفات
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س
مل
نشاط ا لع ا عرمة
تقــوم الرشكــة املرصيــة للخدمــات البرتوليــة (إبســكو) بتقديــم خدمات
الســلع املعمــرة وذلــك تيســرآ عــى موظفــى الرشكــة والعاملــن
بالقطــاع لـراء أحــدث وأجــود املــاركات بنــاء عــي ذلــك تــم التعاقــد
مــع رشكات ( ىب تــك  ،رزق اللــه ) لتقســيط األجهــزه بــروط ميــرة
للعاملــن بالرشكــة.

 -2معــرض لرشكــة أســيوط لتكريــر البــرول للعاملــن بالرشكــة يف
جنــوب مــر مبقــر الرشكــة بأســيوط ملــدة شــهر لتلبيــة إحتياجــات
1500عامــل وموظــف وقــد حقــق مبيعــات تقــدر بحــوايل  15مليــون
جنيهــا .

وقــد قامــت الرشكــة بعــد إســناد هــذا النشــاط إىل اإلدارة العامــة
للعالقــات الخارجيــة واإلعــام والخدمــات التجاريــة ىف بدايــة عــام
 2019بطفــرة كبــرة يف هــذا النشــاط وبدعــم مــن الســيد املحاســب
رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو املنتــدب والســيد املحاســب مســاعد
رئيــس الرشكــة للشــئون اإلداريــة بتعميــم هــذا النشــاط ليشــمل جميع
العاملــن بــركات قطــاع البــرول بأكملــه ،وىف هــذا الصــدد تــم بالفعل
التعاقــد مــع رشكــة عجيبــة للبــرول وجــارى التعاقــد مــع العديــد مــن
الــركات األخــرى ىف هــذا املجــال.
تقــوم الرشكــة يف هــذا الصــدد بعمــل وتنظيــم معــارض الســلع
املعمــرة تلبيــة لرغبــات العاملــن بالــركات الطالبــة لعمــل املعــارض
 ،حيــث يقــوم العامــل مبلــئ اســتامرة رشاء موقعــة ومختومــة مــن
اإلدارة العامــة للعالقــات الخارجيــة واإلعــام والخدمــات التجاريــة
محــدد فيهــا املبالــغ املــرح بهــا مــن قبــل اإلدارة املاليــة التــي متكــن
العامــل مــن رشاء األجهــزة يف ضــوء هــذا املبلغ،ويقــوم العامــل باســتالم
األجهــزه عــن طريــق هــذه االســتامرة مــن أقــرب فــرع للــركات
املذكــوره أعــاه  ،و يتــم تقســيط هــذه الســلع للموظفــن عــي اقســاط
ملــدة عــام أو عامني،وقــد القــي هــذا النشــاط قبــوالً هائــا مــن قبــل
العاملــن باملركــز الرئيــي واملواقــع الخارجيــة.

وتســعي رشكــة إبســكو جاهــدة للوصــول ألعــي درجــات التطــور
واضعــة نصــب أعينهــا خدمــة العاملــن خدمــة راقيــة تليــق بهــم
ومبســتوي الرشكــة .

وقامت رشكة إبسكو خالل عام  2018بإقامة:
 -1معــرض للســلع املعمــرة لرشكــة (جاســكو) وذلــك بالتنســيق مــع
كآل مــن األدارة التنفيذيــة للرشكتــن واللجنــة النقابيــة للعاملــن برشكــة
(جاســكو) ورشكــة (إبســكو) وقــد اقيــم املعــرض مببنــي املركــز الرئيــي
لرشكــة (جاســكو) بالتجمــع الخامــس وتجــاوز عــدد املســتفيدين مــن
هــذا املعــرض حــوايل ( )2200عامــل وموظــف مبجمــوع مبيعــات
جــاوزت  35مليــون جنيــه عائــدآ بنفــع كبــر عــي كآل مــن الرشكتــن .
18
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بقلم  /أمرية الرببري

حصول "إبسكو" على
الموافقة لمزاولة
أنشطة جديدة

أقــرت الجمعيــة العامــة غــر العاديــة للرشكــة الســابق
إنعقادهــا ىف  2017/3/30املوافقــة عــى تعديــل املــادة ( )3مــن
مــواد النظــام األســايس للرشكــة املرصيــة للخدمــات البرتوليــة
 إبســكو -بإضافــة أنشــطة جديــدة ضمــن األغــراض التــىتزاولهــا الرشكــة  ..وهــذه األنشــطة الجديــدة هــي :
 .1أعامل املباين ( املقاوالت العامة أو العمومية ).
 .2تقديــم الخدمــات الحكوميــة نيابــة عــن املواطنــن للعاملــن
بالرشكــة والقطــاع .
وبعــد قيــام اإلدارات امل َعنيــة بالرشكــة بالحصــول عــى
امل ُوافقــات الالزمــة باإلضافــة إىل إجتيــاز الــدورات التدريبيــة
امل ُقــررة لتأهيــل امل ُختصــن مــن العاملــن بالرشكــة وحصولهــم
عــى شــهادات رســمية ُمعتمــدة ملزاولــة هــذه األنشــطة
املســتحدثة وكذلــك تــم االنتهــاء مــن قيــد الرشكــة لــدى
االتحــاد املــرى للتشــييد و البنــاء وتعديــل النشــاط بالســجل
التجــارى والبطاقــة الرضيبيــة للرشكــة مــع تعديــل صحيفــة
الرشكــة بإضافــة نشــاط تقديــم الخدمــات الحكوميــة نيابــة عــن
املواطنــن للعاملــن بالرشكــة والقطــاع وفــق الرتخيــص املمنــوح
للرشكــة رقــم ( )1122مجموعــة (ب) لســنة  -2018الصــادر
مــن وزارة التخطيــط وامل ُتابعــة و اإلصــاح اإلدارى ــــ قطــاع
التنميــة اإلداريــة .

بقلم  /عصام العبد
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مشروع إنشاء شركة مشتركة بالتعاون مع إحدى
الشركات العالمية المتخصصة فى مجال تقديم
الخدمات اللوجستية وسالسل اإلمداد فى مجال
البترول والغاز الطبيعي
إميان ـاً بإهتــام قطــاع البــرول املــرى بإنشــاء مرشوعــات تكامليــة
لخدمــة قطــاع البــرول للمســاهمة ىف زيــادة االنتــاج وتوفــر الوقــت
والجهــد والتكاليــف وتوفــر فــرص العمــل  ،وإنســجاما مــع توجــه
الدولــة لتنفيــذ اســراتيجيتها اىل ان تكــون مركــزا ً إقليميــاً و ممــرا ً
للطاقــة والغازالطبيعــي مــن خــال خطــة وضعتهــا وزارة البــرول
والــروة املعدنيــة مبالديهــا مــن البنيــة األساســية لخطــوط أنابيــب
ومحطــات إســالة للغــاز وهــذه البنيــة األساســية قابلــة للتوســع .
وبنــاء عــى مــا تقــدم بــدر لقيــادات الرشكــة فكــرة مــروع إنشــاء
رشكــة مشــركة مــع إحــدى أفضــل الــركات العامليــة املتخصصــة ىف
تقديــم الخدمــات اللوجســتية وسالســل اإلمــداد ىف مجــال البــرول
والغــاز للمســاهمة ىف تحقيــق تلــك األهــداف ولنقــل وتبــادل
الخــرات معهــا  ،وبنــاء عــى مــا لــدى رشكــة إبســكو مــن خــرات
عديــدة ورؤيــة ىف مجــال تقديــم الخدمــات البرتوليــة أدركــت حاجــة
قطــاع البــرول اىل إنشــاء رشكــة تابعــة للقطــاع لديهــا خـرات ىف هــذا
املجــال نظـرا ً لعظــم حجــم األعــال و الخدمــات اللوجســتية وسالســل
االمــداد املطلوبــة داخــل قطــاع البــرول .
و يعتــر املفهــوم العــام إلدارة الخدمــات اللوجســتية وسالســل
اإلمــداد  Logistics and supply chain managementعبــارة عــن
"فــن وعلــم إدارة تدفــق البضائــع والطاقــة واملعلومــات واملــوارد
األخــرى كاملنتجــات والخدمــات مــن منطقــة اإلنتــاج إىل املســتخدم
النهــايئ ،فمــن الصعــب إنجــاز أيــة تجــارة عامليــة أوعمليــة اســترياد
أو تصديــر أوعمليــة نقــل للمواداألوليــة أواملنتجــات وتصنيعهــا دون
عمــل وجســتى إحــرايف "
وتعــرف ايضــاً بأنهــا " فــن إدارة مجموعــة متكاملــه مــن االنشــطة
التــي تعمــل مــع بعضهــا البعــض بشــكل علمــى متكامــل ومنتظــم
لتحقيــق التوفــر ىف الوقــت والتكاليــف وخدمــة العميــل حيــث تبــدأ
مــن خدمــة العميــل وتنتهــى بــه ايضاًومــا ســبق يتبــن لنهــا ان تلــك
العمليــة تشــمل املجــاالت االتيــة -:
 الســعى املســتمر نحــو خدمــه العمــاء  Customers Serviceمــنخــال التنبــؤ املســتقبىل للطلــب وادارتــه
Forecasting And Demand Management
 عمليات الرشاء procurement العمليــات اللوجيســتية وتشــمل عمليــات النقــل Transportationوالشــحن  Shippingوالتوزيــع . Distribution
 التخزيــن  ، Warehouse and Materials Handlingوعمليــات20

التعبئة والتغليف Packing
 إدارة املخزون Inventory Management إدارة املرتجعات Reverse اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات ونظــام الحاســب االىل Material)requirements planning (MRP
 تحقيــق خدمــة العمــاء بأعــى جــودة  Qualityو العمــل عــىإرضــاء العمــاء .
مــن خــال متابعتنــا لنشــاطات رشكات قطــاع البــرول اإلنتاجــى
والخدمــى تالحــظ حاجــة قطــاع البــرول إىل إدارة الخدمــات
اللوجســتية بشــكل علمــى متكامــل ومحــرف حيــث يتــم تطبيــق
تلــك الخدمــات حالي ـاً بشــكل فــردى لــكل رشكــة أو لــكل مجموعــة
رشكات عــى حــده مــا يســاهم ىف إهــدار الوقــت واملــال لعــدم
خضــوع تلــك الخدمــات الدارة لوجســتية علميــة متكاملــة تجمــع
كافــة املجــاالت بشــكل متكامــل للحصــول عــى أفضــل خدمــة باعــى
جــودة و بافضــل ســعر  ،مــع زيــادة العائــد نظــر تقليــل الوقــت
و التكاليــف املبذولــة مقابــل تقديــم تلــك الخدمــة بشــكل متكامــل
ومحــرف .
ونظـرا ً لكــرة الخدمــات اللوجســتية وسالســل اإلمــداد التــى يقــوم بهــا
قطــاع البــرول حالي ـاً مــن خــال رشكات غــر تابعــة لقطــاع البــرول
فســوف نحــاول ذكــر بعــض تلــك التطبيقــات داخــل قطــاع البــرول
ومنهــا -:
 -1خدمة التسليم من الباب اىل الباب Door to door delivery
 -2انشاء منطقة لوجستية خاصة بقطاع البرتول .
 -3خدمــة اإلستشــارات ىف مجــال ادارة سالســل االمــداد Oil and gas
Supply Chain Consultation
 -1خدمات النقل والشحن الدوىل
 -2خدمــة تحريــك  Movingالحفــارات واملعــدادت الثقيلــة و
املرشوعــات .
 -3الحاجــة اىل وضــع منظومــة متكاملــة ومحرتفــة إلدارة عملية الرشاء
 ( Procurementالخارجيــة و الداخليــة ) طبقــاً ألعــى املســتويات
العلميــة ووفقــا الفضــل املامرســات العامليــة Best practicesعنــد
القيــام بكافــة عمليــات رشاء وتوريــد املعــدات و املــواد الخــام و قطــع
الغيــار ومســتلزمات االنتــاج للحصــول عــى املنتــج بســهولة مــن
مصــادر إنتاجــه و الســعى اذا امكــن نحــو تطبيــق مفهــوم املركزيــة
عنــد رشاء بعــض املهــات Centralization in Procurement
 processلتحقيــق االســتفادة الكاملــة مــن الخصــم التجــارى و خصــم
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الكميــه عنــد التفــاوض  ،مــع مراعــة عــدم تكــرار رشاء املنتجــات
الراكــدة مبخــازن رشكات قطــاع البــرول .
 انشاء املخازن Warehouse and Materials Handlingبالطرق العلمية السليمة و االمنة
 ادارة املخزون  Inventoryباحدث النظم العلمية . -4الحاجــة اىل إســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة عنــد تقديــم الخدمات
اللوجســتية  ،و تتبــع الشــحنات والبضائــع وتقديــم تقريــر إلكــروين
كامــل عنهــا .
 -5توافــر األمــن والســامة  ،وإدارة املخاطــر  ،وعمــل عقــود التأمــن
عــى الشــحنات .
 -6تصديــر واســترياد و تخزيــن و شــحن البــرول الخــام ومشــتقاته
والغــاز واملــواد الكيامويــة و املعــادن

 -7تقديم خدمات متوين السفن .
 -8الربيد الرسيع و الطرود .
وبنــاء عــى موافقــة الســلطة املختصــة بالرشكــة جــارى حاليــا االنتهــاء
مــن إعــداد ومراجعــة دراســة الجــدوى للرشكــة املقرتحــة بالتعــاون
مــع "كليــة النقــل الــدوىل واللوجســتيات بالقاهــرة" بإعتبارهــا احــدى
املؤسســات الكــرى التابعــة لألكادمييــة العربيــة للعلــوم و التكنولوجيــا
و النقــل البحــرى وإحــد بيــوت الخــرة ومركــز تعليمــي متميــز ىف
مجــال اللوجســتيات وإدارة سالســل التوريــد والصناعــات املرتبطــة
بهــا عــى مســتوى منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا ،
وأحدى منظامت جامعة الدول العربية .
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طفرة في
الخدمات السياحية
بقلم  /إميان الفيشاوي
أكــد الســيد املحاســب /محمــد مصطفــي رئيــس الرشكــة املرصيــة
للخدمــات البرتوليــة (إبســكو) حرصــه الشــديد عــي اإلعتــاد عــي
أنشــطة جديــدة تشــهدها إبســكو خــال عامــي ( )2018/2017وبرعايــة
الســيد  /إبراهيــم خطــاب رئيــس اإلدارة املركزيــة لإلتصــاالت بــوزارة
البــرول وعضــو مجلــس إدارة الرشكــة إلســهامات ســيادته الحثيثــه
والدفعــة القويــة لتنفيــذ هــذة األنشــطة وهــى كاآليت:
•تكليــف الرشكــة بنشــاط النقــل الجــوي خــال فـرات رحــات منتصــف
العــام الــدرايس لجميــع رشكات قطــاع البرتول وإعــداد الربامج الســياحية
والرتفيهيــة املتكاملــة والتــي حفــزت الرشكــة للســر نحــو الحصــول عــي
ترخيــص تقديــم الخدمــات الســياحية مــن الفئــة (أ)
• حتى عام 2017م قامت اإلدارة بخدمة ( )20رشكة برتول .
• ىف نهايــة عــام (2018/2017م) أســند إىل رشكــة إبســكو (إدارة
الخدمــات الســياحية) القيــام بتنفيــذ أعــال الطــران لكافــة رشكات
البــرول الخاصــة باملشــاىت .
• إرتفعــت أعــداد رشكات البــرول املتعاملــة معنــا بدء من عــام( 2018م)
لتصــل اىل ()55رشكــة تعمــل ىف املشــاىت وكذلــك األعــال اليوميــة مــن
مأموريــات ســواء داخــل جمهوريــة مــر العربيــة أو خارجهــا .
• قمنــا كذلــك بتنفيــذ أعــال املشــاىت ألكرثمــن ( )30رشكــة خــال
عام()2019/2018بــكل دقــة ومتيــز اشــاد بــه كافــة الــركات املتعاملــة
معنــا .
• إرتفعــت أربــاح النشــاط مــن( 365.519.00جنيــة )ىف عــام 2016م
اىل (1.273.000.00جنيــة) ىف عــام 2018م بزيــادة تقــرب مــن( .)%350
• تــم التعامــل مبــارشة دون وســيط مــع رشكات مــر للطـران وخدمات
البــرول الجويــة ىف تأجــر طائراتهــا لنقــل الســادة العاملــن بــركات
البــرول مبجهــود خالــص مــن العاملــن بــإدارة الخدمــات الســياحية
وذلــك للعــام الثــاىن عــى التــواىل .
• وبنــاء عــى ســبق يتضــح لنــا زيــادة رشكات البــرول املتعاملــة معنــا
وكذلــك ربحيــة النشــاط األمرالــذى أدى إىل قيــام مديرعــام الخدمــات
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الســياحية والطــران اىل التقــدم مبذكــرة اىل الســيد املحاســب /رئيــس
مجلــس االدارة والعضــو املنتــدب بشــأن قيــام رشكتنــا باإلســتحواذ عــى
رشكــة ســياحة ورسد املميـزات التــى ســوف تعــود بالفائــدة عــى رشكــة
ابســكو ج ـراء هــذا اإلســتحواذ .
•\ وقــد تقــدم الســيد /رئيــس مجلــس االدارة والعضــو املنتــدب مشــكورا ً
بعــرض األمرعــى الســادة مجلــس اإلدارة املوقريــن والذيــن أبــدو
ترحيبهــم باألمــر وتفويضهــم لســيادته ىف إتخــاذ الخطــوات الالزمــة للبدء
ىف القيــام بعمليــة االســتحواذ وهــو االمــر الــذى نعمــل عليــه حالي ـاً .
•\ وقــد تــم القيــام بدراســة األمــر بعنايــة وطــرح كراســة الــروط
واإلعــان عــن املناقصــة بالصحــف القوميــة وجــارى العمــل عــى
العطــاءات املقدمــة .
• وعليــه فإننــا ســوف نقــوم بعــرض املمي ـزات التــى تعــود عــى رشكــة
إبســكو ج ـراء اإلســتحواذ عــى رشكــة ســياحة كالتــاىل:
• االســتغناء عــن رشكات الســياحة ىف إصــدار تذاكرالطــران وباقــى
الخدمــات االخــرى .
•ســوف يرتتــب عــى اإلســتغناء عــن رشكات الســياحة وقيــام إبســكو
بكافــة خدماتهــا بنفســها بتوفــر العمــوالت والوقــت املهــدرىف تنفيــذ
أعاملهــا.
•القيــام بأنشــطة أخــرى تخــدم قطــاع البــرول متمث ـاً ىف نشــاط الحــج
والعمــرة – النقــل الســياحى -الرحــات الخارجيــة – التأمــن الــدوىل
...الــخ .
•التوســع ىف مجــال الطـران لكافــة رشكات البــرول ســواء املتعاملــه معنــا
او التــى التتعامــل معنــا حاليـاً .
•زيــادة اإليــرادات الربحيــة للنشــاط والتــى ظهــر جــزء منهــا خــال
الفــرات املاضيــة .
واخ ـرا ً ال يســعنا إال التقــدم بالشــكر للســيد املحاســب /رئيــس مجلــس
اإلدارة والعضواملنتــدب وللســادة /أعضــاء مجلــس اإلدارة املوقريــن
والســيد مســاعد رئيــس الرشكــة للشــئون اإلداريــة ملــا قدمــوه لنــا مــن
دعــم طــوال الفــرات املاضيــة والتــى اتــت مثارهــا حاليــاً آملــن مــن
املــوىل عــز وجــل مزيــد مــن التقــدم والنجــاح .
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اإلدارة العامة المساعدة
للخدمات المعاونة
اوآل :اإلدارة العامة المساعدة للخدمات اإلدارية:
تــم بــدء العمــل بــإدارة الخدمــات الحكوميــة بــاإلدارة
العامــة للخدمــات اإلداريــة لتســهيل الخدمــات اآلتيــه
بعــد للســادة العامليــن بالشــركة وشــركات قطــاع
البتــرول وهــى كاآلتــى:
1إســتخراج بطاقــات الرقــم القومــى ( أول مــرة ،بــدلفاقــد  ،بــدل تالــف  ،تجديــد)
2إســتخراج جــوازات الســفر ( أول مــره ،بــدل فاقــد ،بــدل فاقــد ،تجديــد)
ثانيآ :اإلدارة العامة المساعدة للحركةوالنقل:
 تم إيجار سيارات إلي شركة اإلسكندرية للبترول. تــم إيجــار ســيارات متنوعــة موديــات  2019للعمــلبموقــع رأس شــقير (رحــات داخليــة) والشــركة
العربيــة للزيــوت ومشــتقاتها.
 تم إيجار عدة أتوبيسات للعمل بموقع شقير. تــم تجديــد التعاقــد لنقــل عمالــة شــركة بتروبــل(رحــات خارجيــة) لمــدة ثــاث ســنوات ابتــداء مــن
 2018/1/5إلــي.2021/4/30
 توفيــر وســائل نقــل مناســبة النهــاء مأموريــاتالعمــل الداخليــة بالشــركة علــى مســتوى الجمهورية

التأمينات االجتماعية في سطور
 .1يقــوم نظــام التأميــن االجتماعــي علــي أســس ومبــادئ
التكافــل وتحقيــق االســتقرار للعامليــن.
 .2يقــوم النظــام التأمينــي برعايــة أســرة المؤمــن عليــة
فــي حالــة وفاتــه بالحفــاظ علــي حقهــم فــي حيــاة
أمنــة.
 .3المحافظــة علــي الحقــوق التأمينيــة للعامليــن والذيــن
يبلــغ عددهــم قرابــة ( )17000ســبعة عشــر الــف عامـ ً
ا فــي
مواقــع العمــل المختلفــة.
 .4تقــدم االدارة للعامليــن خدمــات مختلفــة منهــا علــي
ســبيل المثــال اســتخراج الطابعــات التأمينيــة  ،اعتمــاد
المســتندات الخاصــة بالعامــل مثــل بطاقــات الرقــم
القومــي .

بقلم  /والء عيل

إنــه ملــن دواعــي الــرور والســعادة أن يكــون يل رشف تدويــن هــذه
الكلمــة املتواضعــة والتــي توضــح دور وهــدف اإلدارة العامــة للمهــات
داخــل منظومــة العمــل برشكــة إبســكو  ،حيــث يســعى العاملــون بــاإلدارة
جاهديــن إىل توفــر الســلع و املهــات املطلوبــة دون إنقطــاع وفقــا ملبــدأ
ال « ( » Right 7وهــو توفــر الســلع و االصنــاف املناســبة  ،بالكميــات
املناســبة  ،يف املــكان املناســب  ،ىف الوقــت املناســب  ،لتحقيــق الجــودة
املناســبة  ،بالســعر املناســب  ،مــن خــال طــرح عمليــات الـراء بشــفافية
كاملــة للمنافســة بــن املورديــن املناســبني  ،كــا تســعى اىل تطويــر
منظومــة سالســل االمــداد بالرشكــة (  ) Supply chainsســعياً لتحقيــق
أقــى درجــات الرضــا لــدى العمــاء الداخليــن و الخارجــن .
 حيــث يبــذل فريــق العمــل بــاالدارات العامــة املســاعدة للمشــرياتواملناقصــات و املزايــدات جهــدا ً كبــرا ً نحــو توفــر احتياجــات الجهــات
الطالبــة ( املركــز الرئيــي  ،مواقــع العمــل املختلفــة) بعــد االطمئنــان مــن
مالمئــة املطلــوب لالحتياجــات الفعليــة قبــل ال ـراء  ،مــع الحــرص عــى
رسعــة إنجــاز االعــال و ســامة اإلج ـراءات بافضــل االســعار مبــا يتوافــق
مــع أحــدث األنظمــة العامليــة ىف مجــال املشــريات  ،وكذلــك متاشــيا
مــع اللوائــح املعمــول بهــا بقطــاع البــرول وفقــاً للخطــط واألهــداف
والسياســات املحــددة مــن قبــل الرشكــة  ،كــا تهتــم االدارة العامــة
املســاعدة للمخــازن بالتعــاون مــع االدارة العامــة املســاعدة لحســابات
املهــات بعلــم وفــن تدفــق البضائــع و تخزيــن املهــات و املــواد الخــام
والقيــام بــإدارة املخــزون وفقــا للمقاييــس العامليــة ىف ادارة املخــزون (
 ، ) Just in Timeكــا تحــرص االدارة العامــة للخدمــات اللوجســتية
عــى مراقبــة ومتابعــة األصــول الرأســالية الخاصــة بالرشكــة للمحافظــة
عليهــا والتوصيــة بصيانتهــا مــن خــال أعــال الجــرد الــدوري  ،وتصنيفهــا
وتكويدهــا بأحــدث األســاليب باالضافــة اىل متابعــة تنفيــذ بعــض عقــود
تقديــم خدمــات التخليــص الجمــرىك و النقــل .
و باالضافــة اىل اهتــام االدارة العامــة للمهــات بتحقيــق تلــك االهــداف،
فهــي تهتــم أيضــا بالتنميــة البرشيــة للعاملــن بهــا حيــث يعتــر العنــر
البــرى هــو االســتثامر الحقيقــي حجــر الزاويــة للتنميــة مبفهومهــا
الشــامل وثقلهــم باملهــارات املكتســبة عــن طريــق الخطــط التدريبيــة ذات
الكفــاءة العاليــة وقــد حصــل بعــض العاملــن بــاالدارة العامــة للمهــات
عــى افضــل الشــهادات الدوليــة -:
)-Certified International Purchasing Manager (CIPM
)- Training course (CIPS Diploma
-Training course in supply chains Diploma
فكلــا زادت إســتثامرات الرشكــة يف تنميــة مهــارات العاملــن بهــا ورفــع
مســتوى كفاءتهــم العلميــة والعمليــة كلــا ســاهم ذلــك يف رفــع مســتوى
أداء الرشكــة وإنتاجيتهــا ويتضــح ذلــك مــن خــال إنجــازات االدارة العامــة
واللــه وىل التوفيــق ،،،،،
للمهــات خــال الفــرة األخــره
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اإلدارة العامة للشئون الهندسية

أهم إنجازات اإلدارة الهندسية لعام 2018
• أعمــال إنشــاء رصيــف خرســاني بالشــركة الفرعونيــة
للبتــرول ببــور ســعيد
• أعمــال تشــطيب مقــر الشــركة الرئيســي بشــركة
بتروشــهد للبتــرول بالقاهــرة
• أعمــال تشــطيب مقــر الشــركة الرئيســي بشــركة
ســيبترول للبتــرول بالقاهــرة
• أعمــال تشــطيب مقــر الشــركة الرئيســي بالشــركة
الفرعونيــة للبتــرول بالقاهــرة
• أعمــال تشــطيب مقــر الشــركة الرئيســي بشــركة
الفنــار للبتــرول بالقاهــرة
• أعمــال تركيبــات كهربيــة بشــركة الواحــة للبتــرول
بالقاهــرة
• أعمــال إصــاح المبنــى اإلداري لشــركة دارا للبتــرول
بحقــول الشــركة بــرأس غــارب
• أعمــال ترشــيد اســتهالك الطاقــة بشــركة غــرب بكــر
للتــرول
• أعمــال إنشــاء وتجهيــز معســكرات العامليــن
بالشــركة بشــقير
• أعمال تشطيب قسم شرطة ثان مدينة نصر
باإلضافــة إلــي الخدمــات األخــرى التي تقــوم بهــا اإلدارة
الهندســية ومنها :
• توريد وتركيب وصيانة أجهزة التكييفات .
• تركيب وصيانة السنتراالت .
• تركيــب وصيانــة كاميــرات المراقبــة واألنظمــة
الصوتيــة .
• تركيب وصيانة شبكات الحاسب اآللي.
• تركيــب وصيانــة األعمــال الخاصــة بالتركيبــات
الكهربيــة (اإلنــارة  ,لوحــات التوزيــع ).....,

24

جملة تصدر عن الشركة املصرية للخدمات البرتولية إبسكو

هــذا باإلضافــة إلــي إلــى أعمــال تطويــر المقــر
الرئيســي بشــركتنا الموقــرة ليصبــح مظهــر
الشــركة مناســبًا الســم شــركتنا وليكــون مكانًا
نفخــر بــه مــن حيــث الشــكل وكــذا المضمــون
ويكفينــا فخــرًا أن تتحــول اإلدارة الهندســية
بفضــل اهلل ثــم العامليــن بــاإلدارة إلــى إدارة
منتجــة يكــون لهــا دور فــي زيــادة أربــاح الشــركة
و إذا كان مــن توفيــق فــي هــذا العمــل فمــن
اهلل ثــم مــن ُحســن اإلدارة وكذلــك تبنــى
األفــكار مــن الســيد المحاســب  /رئيــس مجلــس
اإلدارة والعضــو المنتــدب .
7-التأمينات االجتماعية في سطور

بقلم  /نرمني موىس
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الخدمات
االجتماعية
والترفيهية
للعاملين بالشركة

فــي إطــار حــرص إدارة الشــركة علــي توفيــر أفضــل الســبل

جــورج مينــا بمحافظــة مرســى مطــروح علمــً بــأن عــدد

التــي مــن شــأنها دعــم العامليــن فــي مختلــف الجوانــب

المســتفيدين مــن مــن هــذه المصايــف عــام  2018بلــغ

الوظيفيــة والماديــة وكذلــك الجوانــب اإلجتماعيــة

 295موظفــا مدعومــا مــن الشــركة ب  %60مــن إجمالــي

والترفيهيــة التــي تخلــق مناخــً طيبــً للعمــل وبيئــة صالحــة

التكلفــة الفعليــة للمصايــف .

للتعامــل والتواصــل اإلجتماعــي واألســري بيــن جميــع

ــــ ومــن أهــم االنشــطة االجتماعيــة للشــركة المســاهمات

العاملين.

االجتماعيــة والدينيــة حيــث تقوم الشــركة دعمــا للعاملين

ولتحقيــق هــذا التوجــه مــن الشــركة قامــت عبــر إدارة

بهــا بالمشــاركة فــي العديــد مــن المناســبات االجتماعيــة

الخدمــات اإلجتماعيــة والثقافيــة والرياضيــة بتنفيــذ برنامــج

واألســرية مثــل ( مســاهمة الحــج والعمــرة و مســاهمة

ســنوي لمختلــف األنشــطة لصالــح جميــع العامليــن

الحضانــات ألبنــاء العامــات بالشــركة و مســاهمة األنديــة

تــم تنظيــم رحــات شــتوية خــال أجــازة نصــف العــام

و مســاهمة الــزواج ســواء للعامليــن بالشــركة أو أبنــاء

الدراســي وكانــت عبــارة عــن  4أفــواج متتاليــة لشــغل أجــازة

العامليــن)

نصــف العــام الدراســي  2018إلــي مدينــة الغردقــة وشــرم

ـ وكذلــك تــم إقامــة العديــد من الحفــات في المناســبات

الشــيخ فــي فنــادق خمــس نجــوم حيــث اســتفاد مــن

االجتماعيــة الهامــة والمختلفــة ممــا يخلــق جــوا مــن

الرحلــة عــدد  361موظفــا بأســرهم كاملــة .

األســرية والمحبــة بيــن العامليــن بالشــركة والقــادة وارتبــاط

ومــن األنشــطة الترفيهيــة يتم شــراء تذاكر لمــدن المالهي

الجميــع بروابــط إنســانية هادفــة ومنهــا :

الترفيهيــة وذلــك إلدخــال البهجــة والســرور والفــرح علــى

 -االحتفــال وتكريــم أبنــاء العامليــن المتفوقيــن فــي

العامليــن وأســرهم لقضــاء إجــازات آخــر اإلســبوع مثــل

الشــهادات الدراســية والتفــوق الرياضــي حيــث تــم تكريــم

مــدن مالهــي( دريــم بــارك ـ مالهــي أكــوا بــارك لأللعــاب

عــدد ( )22متفــوق مــن أبنــاء العامليــن فــي المراحــل

المائيــة ـ والســيرك اإليطالــي )

التعليميــة المختلفــة والرياضيــة وتــم توزيــع المكافــآت
الماليــة والشــهادات التقديريــة عليهــم .

ــــ ومــن أنشــطة المصايــف قامــت الشــركة بالتعاقــد

ـ تكريــم األم المثاليــة تــم اختيــار وتكريــم الســيدة  /منــى

مــع أرقــى الفنــادق والقــرى الســياحية باالســكندرية

عبــد اللطيــف درويــش للحصــول علــي جائــزة األم المثاليــة

والســاحل الشــمالي ومرســى مطــروح وكلهــا مصايــف

للشــركة لعــام .2018

خمــس نجــوم لرفاهيــة العامليــن والتيســير عليهــم
ومنهــا منتجــع جريــن الســاحل الشــملي وفنــدق جانيــت
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اعداد  /نشوى عز الدين

صحة العاملين
بإبسكو
مــن منطلــق حــرص مجلــس إدارة الشــركة واإلدارة
التنفيذيــة علــي العامليــن ،تــم إعتمــاد الئحــة نظــام
المســاهمة فــي عــاج العامليــن وأســرهم بالمركــز
الرئيســي وأســر العمالــة الملحقــة لبعــض الشــركات
باإلضافــة إلــي حــرص الســيد المحاســب /محمــد
مصطفــي علــي وجــود بعــض بنــود بالئحــة العــاج
األســري لعــاج الحــاالت الحرجــة وذلــك بخــاف
المســاهمة المقــررة ألســرة العامــل حــال إســتنفاذها.
ومــن اإليجابيــات التــي تشــهدها شــركة إبســكو تــم
مؤخــرا إعتمــاد الئحــة المســاهمة فــي عــاج العاملين
وأســرهم بعــد ســن المعــاش وذلــك حرصــً مــن
الشــركة علــي توفيــر اإلســتقرار المعيشــي للعامــل
وأســرته بعــد التقاعــد تقديــرًا لمــا قدمــه العامــل
طــوال فتــرة خدمتــه للشــركة ،وأيضــً تشــمل هــذه
الخدمــة العمالــة الملحقــة بالشــركات وأســرهم
علــي أن يتــم تحصيــل الدفعــة التأسيســية مــن
الشــركات بالقطــاع وفقــً لضوابــط ماليــة مدرجــة
بالالئحــة المعتمــدة فــي هــذا الشــأن

االدارة العامة لألمن

ومواكبــة لالهتمــام العــام للدولــة بالصحــة العامــة
للمواطنيــن وتماشــيًا مــع مبــادرة الســيد رئيــس
الجمهوريــة العــان مصــر خاليــة مــن فيــروس ســي
واألمــراض المتوطنــة (مبــادرة  100مليــون صحــة)
قامــت الشــركة باســتضافة الحملــة واالعــداد
والتنظيــم الكامــل لهــا بالمقــر الرئيســي للشــركة
وعمــل الفحوصــات الالزمــة لجميــع العاممليــن بهــا
للتأكــد مــن ســامتهم وابالغهــم بالنتيجــة ومتابعــة
الحــاالت الصحيــة التــي تســتدعي اســتكما ً
ال للعــاج
مــن قبــل االدارة الطبيــة للشــركة

اعداد  /نوران أحمد

• قامــت اإلدارة العامــة لألمــن بإنشــاء غرفــة متابعــة
وربطهــا بجميــع مبانــي ومقــرات الشــركة وذلــك
للمتابعــة االلكترونيــة وحمايــة مبانــي وأصــول
الشــركة .وحرصــً مــن االدارة العامــة لألمــن باتبــاع
االســاليب الحديثــة والتنســيق مــع ادارة النظــم
والمعلومــات بحمايــة األجهــزة والبيانــات الخاصــة
بالشــركة لمنــع اي محــاوالت لالختــراق او التهديــد.
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النشاط الرياضي بالشركة

بدعــم وتوجيــه مــن الســيد املحاســب  /محمــد
مصطفــى رئيــس مجلــس إدارة رشكــة إبســكو باإلهتامم
بالعاملــن وحرصــه الدائــم عــى مامرســة النشــاط
الريــاىض للحفــاظ عــل اللياقــة البدنيــة والصحــة
العامــة حيــث يوجــد مــا يــأيت :
النشاط الداخىل :

 توزيــع الجوائــز للحاصلــن عــى املراكــز الثالثــة األوىل وتكريــم الســادةالحضــور مــن الشــخصيات العامــة والكــوادر املوجــودة بالقطــاع وبــث
روح املنافســة الرشيفــة لليــوم الريــاىض باملركــز الرئيــى.

النشاط الخارجى :

بقلم  /وائل العايدي
رشكات مــر وحصــل عــى املركــز االول بــدورة النقابــة والتــى تنظمهــا
النقابــة العامــة للبــرول
 فريــق الرشكــة للكــرة الطائــرة (عمــوم) والــذى يشــارك بــدورى قطــاعالبــرول بالدرجــة األوىل وقــد حصــل عــى املركــز الثالــث بالــدورى
وشــارك بــدورى الــركات وحصــل عــى املركــز الرابــع عــى مســتوى
رشكات مــر .
فريــق الرشكــة لكــال األجســام والــذى يشــارك بــدورى الــركات
وحصــل عــى املركــز الرابــع عــى مســتوى رشكات مــر.

املواقع الخارجية:
إعــداد دورة رمضانيــة للعاملــة الفنيــة مبوقــع شــقري برشكــة جابكــو و
توزيــع الجوائــز عــى الحاصلــن عــى املراكــز الثالثــة األوىل وتكريــم
الكوادراملوجــودة باملوقــع مــا يخلــق روح املحبــة والــود بــن العاملــن .

ويشمل الفرق الرياضية بالرشكة وهى كاالىت - :

فريــق الرشكــة للكــرة الخامســية (رواد ) والــذى يشــارك بــدورى قطــاع
البــرول بالدرجــة االوىل وحصــل عــى املركــز الثالــث بالــدورى وشــارك
بــدورى الــركات وحصــل عــى املركزالخامــس عــى مســتوى رشكات
مرصوحصــل عــى املركــز الثــاىن بــدورة النقابــة والتــى تنظمهــا النقابــة
العامــة للبــرول .
فريــق الرشكــة للكــرة الخامســية ( عمــوم ) والــذى يشــارك بــدورى
قطــاع البــرول بالدرجــة الثانيــة وحصــل عــى املركــز الثالــث بالــدورى
وشــارك بــدورى الــركات وحصــل عــى املركــز الخامــس عــى مســتوى
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المــا يشــيد بــاداء الفــرق
الرياضــة لـــ ابســكو و ُيكــرم
نهــاد شــحاتة

وسام رئيس
الجمهورية في
إبسكو
ابسكو تكرم مدرب
منتخب مصر لرفع األثقال
محمد موسى

اشــاد املهنــدس طــارق املــا وزيــر البــرول والــروة املعدنيــة
بالفريــق الريــاىض للرشكــة املرصيــة للخدمــات البرتوليــة
“ابســكو” وخــال التكريــم القــى املحاســب محمــد مصطفــى
رئيــس رشكــة ابســكو وســكرتري عــام اللجنــة الرياضيــة لقطــاع
البــرول كلمــة االفتتــاح واعــرب عــن ترحيبــه بحضــور وزيــر
البــرول مؤكــدا عــى الدعــم الــذي يوليــه الوزيــر للنشــاط
الريــايض لــركات القطــاع وحــر الحفــل مــن رشكــة ابســكو
املحاســب طــارق البــدرى مســاعد رئيــس الرشكــة للشــئون
االداريــة وبحضــور جميــع العبــي ابســكو

حيــث تــم تكريــم الكابــن نهــاد شــحاتة مديــر عــام العالقــات
الخارجيــة بالرشكــة ومــدرب فريــق الكــرة الطائــرة لحصولهــا
عــى املركــز الســادس يف بطولــة العــامل لفريــق الناشــئني
للمنتخــب املــري كــا حــر محمــد عــى حســن مديــر
عــام مســاعد الخدمــات االجتامعيــة ومديــر الفــرق الرياضيــة
وســيد خــرى ممثــل فريــق الــرواد الحاصــل عــى املركــز
الثالــث وعــاء زىك ممثــل عــن الفريــق العمومــى الحاصــل
عــى املركــز الثــاىن .

فــى ضــوء إهتمــام وزيــر البتــرول المهنــدس طــارق
المــا بالرياضــة والرياضييــن ،وتشــجيع النمــاذج
ُ
الرياضيــة المتميــزة ،وتحــت قيــادة المحاســب محمــد
مصطفــى رئيــس شــركة ابســكو ،وراعــى الرياضــه
والرياضييــن بالشــركه والســيد طــارق البــدرى مســاعد
رئيــس الشــركه والمشــرف العــام علــى النشــاط
الرياضــى ،تــم تكريــم بطــل مصــر الكابتــن محمــد
موســى مــدرب المنتخــب المصــرى لرفــع األثقــال،
وذلــك بمناســبة حصــول المنتخــب وألول مــره فــى
التاريــخ علــى  ٩ميداليــات ذهبيــه فــى بطولــة البحــر
المتوســط وحصولــه علــى وســامي الرياضــة مــن
الدرجــه االولــى مــن رئيــس الجمهوريــة ..كمــا تــم
تكريــم الكابتــن نهــاد شــحاته مــدرب المنتخــب
المصــرى للكــره الطائــرة ومديــر عــام العالقــات
الخارجيــة بشــركة ابســكو .تأتــي هــذه التكريمــات
ســيرًا علــى خطــى الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي
والــذى قــام بتكريــم المتميزيــن رياضيــً ومنحهــم
وســام الجمهوريــه مــن الدرجــه االولــى .وقــد حضــر
حفــل التكريــم عــدد كبيــر مــن الرياضييــن وابطــال
رفــع االثقــال والعاملــون فــي ابســكو والقيــادات .
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تهنئة

تهنئ الرشكة السادةالزمالء مبناسبة قدوم املولود الجديد
،سائلني املويل عز وجل أن يبارك فيه وأن يحفظه يف ظل والديه الكرام.
 -1نهاد محمد شحاته
العالقات الخارجية والتجارية واإلعالم ( خديجة )
 -2احمد عادل عثامن
العالقات الخارجية والتجارية واالعالم ( يحيى )
 -3رامى عبد السميع الشناوى
العالقات الخارجية والتجارية واالعالم ( فريدة )
 -4عالء نرص حسني حامد
( يوسف )
االدارة الهندسية
 -5احمد اسامعيل السيد عىل
( عمر )
إدارة التغذية
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 -6احمد محمد حسن سليامن
( يونس )
االدارة العامة للشئون الطبية
 -7بثينة محسن سامل احمد
( عالء )
إدارة التغذية
 -8حامدة عبده سالمة إبراهيم
( يوسف )
تنفيذ العقود ( شقري )
 - 9عالء العزب زايده
( رقية )
االدارة املالية
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لت
واضع

إبسكو

لمسة وفاء ورثاء

من هم األساطري
 عثامن بن عفان عندما قرأ القرآن كامال يف ركعة واحدة عيل بن ايب طالب عندما خلع باب خيرب مبفرده الزبري بن العوام عندما هجم عىل حصن الكفار مبفرده ليفتح باب النرص للمسلمني رضار بن األزور عندما هجم عىل جيش الروم مبفرده خالد بن الوليد عندما هجم عىل صفوف الكفار واختطف قائدهم وعاد اىل صفوفاملسلمني ساملا
 الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي احتاج اىل اقل من عامان ليطوف بعدها بالزكاة فاليجد من يأخذها
 خالد بن الوليد الذي خاض 100معركة ومل يخرس وال واحده عيل بن ايب طالب عندما قاتل بسيفني وتحكم بحصانه يف قدميه جعفر الطيار عندما حضن الراية بعد ما تقطعت يداه عمر بن الخطاب عندما هاجر املسلمني رسا إىل املدينة املنورة ....لبس سيفه ووضعقوسه عىل كتفه وحمل أسهمه وعصاه القوية ،وذهب إىل الكعبة حيث طاف سبع مرات،
ثم توجه إىل مقام إبراهيم فصىل ،ثم قال لحلقات املرشكني املجتمعة« :شاهت الوجوه ،ال
يُرغم الله إال هذه املعاطس ،من أراد أن تثكله أمه وييتم ولده أو يُرمل زوجته فليلقني
خلف هذا الوادي» .فلم يتبعه أحد منهم.

للسيد المحاسب

مصطفى هاللي
ال يســعنا إال أن نرثــى أنفســنا لفقــدان األخ
و الصديــق و المعلــم الســيد المحاســب /
مصطفــى هاللــى مســاعد رئيــس الشــركة
للشــئون الماليــة وخبيــر مســاعد بالشــئون
الماليــة بشــركة (بتروبل)،الــذى القــى وجــه ربــه
الكريــم فــى  9ينايــر  2019-بعــد حيــاة حافلــة
بالعطــاء يفــوح مــن ذكراهــا كل معانــى الجــد
و العمــل و محبــة الغيــر.
ذكــراك دائمــة و لــن نجــد الكلمــات التــى
ُتوفيــك حقــك  ..آمليــن مــن اهلل العلــى القديــر
أن يتغمــدك برحمتــه وعلــى أمــل لقــاء فــى
جنــات الخلــد

"أبيب أنت وأمي ايرسول هللا "...
حمبة رسولنا وقدوتنا حممد ﷺ راحة للقلوب

مبناسبة عيد احلب

(( احلب  ...احلب  ...احلب ))
احلب ..
هــو علـ ٌّـي حــن ينــام بــدالً مــن الرســول يف فراشــه وهــو يعلــم أن القــوم اجتمعـوا لقتــل
الرســول وأنــه قــد ميــوت علــى نفــس الفـراش !
احلب ..
ُﻫﻮ ﺑﻼﻝ ﺣﻦﻴ يعتــزل ﺍﻷﺫﺍﻥ ﺑﻌﺪ ﺭﺣﻴﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ  ،ﻓﻠﻤﺎ ﺃﺫﻥ ﺑطلــب مــن ﻋُﻤﺮ
عنــد فتــح بيــت املقــدس ﻢﻟ ﻳُﺮ ﻳﻮﻣﺎ َﻛﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻜﺎﺀ ًﻣﻨﻪ عندمــا قــال أشــهد ان حممــداً
رســول هللا .
ﺍﺤﻟﺐ ..
ﺣﺮﻓﻴﺎ ﻭﻓﻌﻠﻴﺎً ،ﻳﺘﺠﺴﺪ ﻲﻓ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﷺ :
( ﻻ ﺗﺆﺫﻭﻲﻧ ﻲﻓ ﻋﺎﺋﺸﺔ ).
ﺍﺤﻟﺐ ..
ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ رضي هللا عنه  :ﻛﻨﺎ ﻲﻓ ﺍﻬﻟﺠﺮﺓ  ،ﻓﺠﺌﺖ ﻤﺑﺬﻗﺔ ﻟﻦﺒ ﻓﻨﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻪﻠﻟ
ﻭﻗﻠﺖ ﻟﻪ  :إﺷﺮﺏ ﺎﻳ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻪﻠﻟ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ  :ﻓﺸﺮﺏ ﺍﻟﻨﻲﺒ ﷺ ﺣﻰﺘ إﺭﺗﻮﻳﺖُ.
ﺍﺤﻟﺐ ..
ﻫﻮ ﺍﻟﺰﺑﺮﻴ رضــي هللا عنــه ﻳﺴﻤﻊ ﺈﺑﺷﺎﻋﺔ ﻣﻘﺘﻞ ﺍﻟﻨﻲﺒ ﷺ ﻓﻴﺨﺮﺝ ﺠﻳﺮ ﺳﻴﻔﻪ ﻲﻓ ﻃﺮﻕ
ﻣﻜﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﺑﻦ ﺍﺨﻟﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮ  ،ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺳﻴﻔﻪ ﺃﻭﻝ ﺳﻴﻒ ﺳﻞ ﻲﻓ ﺍﻹﺳﻼﻡ .

أوائل
ـ أول مايرفع من اعمال هذه االمة ؟ الصلوات الخمس
ـ أول صالة صالها الرسول الكريم ؟ صالة الظهر
 أول أمة تدخل الجنة ؟ هى امة محمد صلى هللا عليه وسلم أول من اذن فى السماء ؟ جبريل عليه السالم أول من قدر الساعات االثنى عشر ؟ نوح عليه السالم فى السفينةليعرف مواقيت الصالة
 أول من ركب الخيل ؟ اسماعيل عليه السالم أول من سمى يوم الجمعة الجمعة ؟ كعب بن لؤى أول من قال سبحان ربى االعلى ؟ اسرافيل عليه السالم أول ما نزل من القران الكريم ؟ اقرأ باسم ًربك الذى خلق اخر ما نزل من القران الكريم ؟ واتقوا يوما ترجعون فيه الى هللا -أول من جاهد فى سبيل هللا ؟ ادريس عليه السالم
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مؤتمر موك ..انطالقة مصرية نحو العالمية
أكــد املهنــدس طــارق املــا وزيــر البــرول والــروة املعدنيــة عــي
أهميــة مؤمتــر ومعــرض دول حــوض املتوســط "مــوك  "2018يف
مدينــة االســكندرية كأحــد املنصــات البرتوليــة املتميــزة التــي يلتقــي
خاللهــا الخ ـراء ورؤســاء الــركات وصنــاع الق ـرار يف صناعــة الغــاز
والبــرول محليـاً واقليميـاً وعامليـاً حيــث إنعقــد املؤمتــر تحــت شــعار
"أكتشــاف البحــر املتوســط – االنطالقــة الثانيــة" ويعــد شــعار املؤمتــر
ذو أهميــة خاصــة حيــث أن البحــر املتوســط شــهد عــي مــر التاريــخ
العديــد مــن األكتشــافات أن كشــف حقــل ظهــر العمــاق يف امليــاه
العميقــة يف البحــر املتوســط غــر املشــهد العاملــي للغــاز وجعــل مــن
منطقــة البحــر املتوســط حــوض غــازي مــن الط ـراز العاملــي مــا
جعــل مــر عــي خريطــة العامليــة وجعلهــا مرك ـزا ً إقليمي ـاً لتجــارة
وتــداول البــرول والغــاز حيــث انــا هنــاك تعــاون وثيــق مــع االتحــاد
االورويب لتحويــل مــر ملركــز إقليمــي مــن خــال عــدة برامــج دعــم
فنــي وبرامــج متويــل بأألضافــة إيل التعــاون مــع رشكات البحــث
واألستكشــاف يف املنطقــة ألســتقبال الغــاز مــن الحقــول البحريــة
"متــار و ليفاثيــان" حيــث أن الهــدف مــن تحويــل مــر ملركــز
أقليمــي للغــاز والبــرول هــو جــزء ال يتجــزء مــن مــروع تطويــر
وتحديــث قطــاع البــرول كمحــرك اســايس يف التنميــة املســتدامة
واملســاهمة يف منــو األقتصــاد املــري وذلــك يف ضــوء رؤيــة الدولــة
يف تحقيــق التنميــة املســتدامة بحلــول عــام 2030

إيجبس واإلستراتيجية القومية 2030
إن إنطــاق فاعليــات مؤمتــر مــر الــدوىل للبــرول ( إيجبــس ) تحــت
عنــوان ( شــال أفريقيــا والبحــر املتوســط  ,تلبيــة إحتياجــات الغــد مــن
الطاقــة ) ىف مــر يعــد نافــذة مهمــة ملــر لعــرض اإلمكانيــات والتطــور
التــى تشــهده مــر ىف مجــال صناعــة البــرول والغــاز ومــا شــهدته تلــك
الصناعــة الحيويــة مــن تطــورات جعلــت مــر عــى الخريطــة العامليــة
لتلــك الصناعــة الهامــة وعــرض مــا تــم مــن إصالحــات جــادة لتهيئــة
منــاخ جــاذب لإلســتثامر أمــام رشكات البــرول العامليــة وذلــك يعكــس
حالــة اإلســتقرار التــى تشــهدها مــر وإرتباطــه إرتباط ـاً وثيق ـاً مبنــاخ
آمــن لإلســتثامر ،ومــن منطلــق ذلــك يعــر املؤمتــر عــن الرؤيــة الحاليــة
واملســتقبلية لقطــاع البــرول أمــام الــركات العامليــة وعــن اإلسـراتيجية
القوميــة ملــر ( )2030ىف محــور الطاقــة التــى تهــدف إىل تلبيــة كافــة
متطلبــات التنميــة املســتدامة مــن مــوارد الطاقــة ووضــع مــر عــى
الخريطــة العامليــة لتصبــح مركــزا ً إقليميــاً للطاقــة ،واملســاهمة ىف
إســتعادة مــر لدورهــا الريــادى باملنطقــة والعــامل وتأمــن مصــادر
الطاقــة لتلبيــة إحتياجــات البــاد وجــذب املزيــد مــن اإلســتثامرات
املبــارشة وغــر املبــارشة وتوفــر النقــد األجنبــى وفــرص عمــل جديــدة .
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بقلم  /خالد سعودي

مصطلحات إقتصادية
بقلم  /خالد سعودي
منظمة األوبك()OPEC

()Organization Of The Petroleum Exporting Countries

هــي منظمــة عامليــة تضــم أحدعــر دولــة تعتمــد عــي صادراتهــا
النفطيــة إعتــادا ً كبــرا ً لتحقيــق مدخولهــا.
متلــك الــدول األعضــاء يف هــذة املنظمــة  %40مــن الناتــج العاملــي و%70
مــن اإلحتياطــي العاملــي للنقــط ،تأسســت يف بغــداد عــام  1960مــن
قبــل إيــران والعــراق والكويــت والســعودية ثــم إنضــم إيل اإلعضــاء
الخمســة عــر دول أخــري يف الفــرة مابــن ( ) 2018-1960ويعتــر
الهــدف مــن تأســيس املنظمــة هــو تنســيق وتوحيــد سياســات تجــارة
النفــط بــن الــدول األعضــاء لضــان أســعار عادلــة ومســتقرة ملنتجــي
النفــط وإســتمرار اإلمــدادات مــن البــرول بشــكل منتظــم إيل الــدول
املســتهلكة.

منظمة األقطار العربي�ة المصدرة للنفط ( أوابك)

()Organization Of Arab Petroleum Exporting Countries OAPEC

منظمــة عربيــة إقليميــة ذات طابــع دويل ،أسســت مبوجــب إتفاقيــة
تــم التوقيــع عــى ميثاقهــا يف العاصمــة اللبنانيــة بــروت يف(  9ينايــر
) 1968بــن كل مــن دولــة الكويــت واململكــة العربيــة الســعودية
واململكــة الليبيــة وتــم اإلتفــاق عــى أن تكــون دولــة الكويــت مقــرا ً
رئيســياً للمنظمــة  .يف عــام  ،1970إنضــم كل مــن الجمهوريــة الجزائريــة
وقطــر واالمــارات العربيــة املتحــدة ومملكــة البحريــن إىل املنظمــة .يف
ديســمرب ،عــام ُ ،1971عــدل أحــد بنــود املــادة الســابعة مــن إتفاقيــة
إنشــاء املنظمــة واملتعلــق بــروط قبــول إنضــام أعضــاء ُجــدد يف
املنظمــة والــذي نــص عــى "أن يكــون البــرول هــو املصدرالرئيــي
واألســايس لدخلــه القومــي" ،ليصبــح "أن يكــون البــرول مصــدرا ً هام ـاً
لدخلــه القومــي"
يف عام ( ، )1972إنضم كل من العراق وسوريا للمنظمة.
وبعدهــا إنضمــت جمهوريــة مرص العربيــة ىف عــام  ( 1973والجمهورية
التونســية ىف عــام 1982ليصبــح عــدد األعضــاء إحــدى عــرة دولــة
عربيــة .

هــدف املنظمــة هــو تعــاون الــدول األعضــاء فيــا بينهــم يف مختلــف
أوجــه النشــاط اإلقتصــادي يف مجــال اســتخراج النفــط وتوثيــق العالقــات
فيــا بينهــم يف هــذا املجــال ،وتوحيــد جهــود األعضــاء لتأمــن وصــول
النفــط إىل األســواق بــروط عادلــة ومعقولــة
وهنــاك عالقــة تربــط بــن املنظمــة وبــن منظمــة الــدول املصــدرة
للبــرول ( أوبــك ) عــى الرغــم مــن وجــود فــارق كبــر بــن أهــداف كل
منهــا ،تــأيت هــذه العالقــة لوجــود ســبعة أعضــاء مــن منظمــة (أوابــك)
أعضــاء يف منظمــة (أوبــك) ،إضافــة إىل مــر التــي تشــارك يف اجتامعــات
منظمــة (أوبــك) كمراقــب .وقــد شــهدت صناعــة البــرول يف دول
املنظمــة تطــورات متالحقــة يف مختلــف املجــاالت ،األمــر الــذي ســاهم
يف تدعيــم مكانــة املنظمــة وتفعيــل دورهــا يف ســوق البــرول العاملــي..
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عقود مياه جديدة
يف ضــوء دعــم الــركات القابضــة والهيئــة املرصيــة العامــة للبــرول
لتحقيــق اإلكتفــاء والتكامــل بــن رشكات قطــاع البــرول ويف إطــار
برتوكــول التفاهــم االــذي تــم إبرامــه مــع رشكتنا بشــأن توزيع وتســويق
منتــج ( أكــوا باريــس ) للميــاه الطبيعيــة املعبــأة لتغطيــة إحتياجــات
الســاده العاملــن بــركات قطــاع البــرول عــن طريــق رشكــة واحــة
باريــس والتنفيــذ مــن خــال رشكتنــا كانــت البدايــة يف شــهر مايــو
 2018توريــد امليــاه لجــزء بســيط مــن رشكات القطــاع ( رشــيد وبالعيم
وجابكــو  )..ثــم تــم التوســع يف توزيــع امليــاه الطبيعيــة لــركات أخــرى
مثــل ( ،بــدر الديــن  ،نوربيتكــو  ،العامــة  ،غــاز القاهــرة  ،القابضــة
للبرتوكيامويــات  ،ميــدور  ،رشــيد  ،كارجــاس  ،أمــل )... ،

كذلــك تــم التوســع يف تنفيــذ عقــود امليــاه العذبــة والحفــر مــن توريــد
ونقــل امليــاه ملواقــع رشكــة قــارون ورشكــة عجيبــة
والرشكــة العامــة وحيــث أننــا نعمــل عــى تنفيــذ األعــال بصــورة
جيــدة ملواقــع الــركات مــا يــؤدي إىل حــرص رشكتنــا ورشكات القطــاع
لتجديــد العقــود عنــد إنتهائهــا مثــل ( رشكــة عجيبــة  ،قــارون  ،جنــوب
الضبعــة  ،الحمــرا أويــل  ،العلمــن  ،مارينــا  ،برتومنــت  ).. ،وذلــك
بدعــم رئيــس املجلــس ومديــر عــام األنشــطة يف زيــادة التوريــد
لــركات القطــاع والوقــوف عــى حــل املشــاكل واملعوقــات التــي تعــوق
يف تنفيــذ األعــال .

اإلدارة العامة المساعدة لتنفيذ عقود الزيت الخام
يف ضــوء دعــم رئيــس مجلــس اإلدارة ومديرعــام األنشــطة عــى دعــم
نشــاط نقــل الزيــت الخــام لــركات القطــاع ورفــع كفــاءة اإلدارة
يف تنفيــذ العقــود حيــث كانــت البدايــة مــع عقــدي ( بــرو أمــر ،
برتوشــهد )
ثــم التوســع يف عقــود نقــل الزيــت للــركات ( إيســت زيــت  ،قــارون ،
الحمـرا أويــل  ،مارينــا  ،ويبكــو  ،جنــوب الضبعــة  ،خالــدة ) ..
 وكذلــك نقــل امليــاه الزيتيــة للــركات ( قــارون  ،إيســت زيــت ) ..ونشــاط إيجــار األونــاش كان قائــم عــى رشكــة الحمـرا أويــل فقــط ثــم
( ويبكــو  ،بيبكــو ) وإيجــار الشــاحنات لرشكــة جنــوب الضبعــة ورشكــة
الحمـرا أويــل .

وحيــث أننــا نعمــل عــى تنفيــذ األعامل بصــورة جيــدة ملواقــع الرشكات
مــا يــؤدي إىل حــرص رشكتنــا ورشكات القطــاع لتجديــد العقــود عنــد
إنتهائهــا .
 وتعمــل اإلدارات جاهــدة مــع مديرعــام األنشــطة ودعــم رئيــسمجلــس اإلدارة عــى التوســع يف األعــال والتوســع يف العقــود لزيــادة
ربحيــة الرشكــة .

بقلم  /محمد نصيف
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بقلم محاسب /

طارق االبدري

بــن الحلــم والواقــع كانــت مســافة زمنيــة رمبــا بــدت يل طويلــة أو مختلفــة لكــن األهــم أن الحلــم
أصبــح واقعــا ملموسـاً حيـاً يتأثرباألحــداث املحيطــة بنــا ويؤثــر فيهــا فهــذة الرشكــة املرصيــة للخدمــات
البرتوليــة (إبســكو) تجربــة مرصيــة صميمــة بــدأت بســيطة لكــن بالجهــد و املتابعــة والتطويــر شــهدت
الرشكــة تطــورا ً حقيقيـاً يشــهده الجميــع وهــذ يعنــي أننــا بجهــود العاملــن بالرشكــة قــد قطعنــا شــوطاً
كبـرا ً يف بنــاء رشكتنــا وتخطينــا املراحــل الصعبــة وبدأنــا نجــن مثــار هــذه املجهــودات بقــوة وعزميــة
ويف هــذا الصــدد أهيــب بالســادة الزمــاء العاملــن بهــذا الــرح الكبــر أن يأخــذوا بأســباب التطــورات
التكنولوجيــة ذات التقنيــات العاليــة املواكبــة للعــامل الخارجــي حولنــا حتــي نلحــق بــل نكــون يف مقدمة
الــركات العامليــة املتطــورة يف مجــال البــرول أخذيــن يف عــن االعتبــار مراقبــة اللــه عــز وجــل يف جميع
املهــام املنوطــة بهــم انجازهــا لصالــح رقــي وتقــدم رشكتهــم والحمــد للــه قــد ظهــر هــذا جليــا يف
حصــول الرشكــة عــي أربــع شــهادات لتوكيــد الجــودة ( األيــزو ) يف الفــرة املاضيــة وكان هــذا تكليــا
لجهــود الجميــع وحســن التعــاون البنــاء بــن األف ـراد واإلدارات املختلفــة للرشكــة وعــى رأس هــذه
الرشكــة الســيد املحاســب  /محمــد مصطفــي رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو املنتــدب صاحــب القيــادة
الحكيمــة والفكــر الصائــب الــذي قــام بــاإلرشاف املبــارش عــى كل كبــرة وصغــرة يف الرشكــة موجهــا
الجميــع للصالــح العــام بــروح األخــوة والجديــة والعزميــة واإلرصارعــي تقــدم الرشكــة ورقيهــا
ويف الختــام أمتنــى مــن الجميــع املزيــد مــن بــذل الجهــد والعطــاء والعمــل بــروح الفريــق والتعــاون ملــا
فيــه الصالــح العــام لرشكتهــم ولوطنهــم متوكلــن عــي اللــه ســبحانه وتعــاىل فهــو نعــم املــوىل ونعــم
الوكيــل
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