
 اعتماد نتائج اعمال شركتى التعاون ومصر للبترول خالل عام 2019/2020

  

 رأس المهندس طارق المال وزیر البترول والثروة المعدنیة عبر تقنیة الفیدیو كونفرانس بحضور
 اللواء محمود شعراوي وزیر التنمیة المحلیة أعمال الجمعیة العامة لشركتى التعاون ومصر

 للبترول العتماد نتائج أعمال العام المالى 2019/2020 ، حیث أكد المال على أن برامج عمل
 الوزارة وخططها المستقبلیة تهدف إلى استدامة تأمین وتوفیر امدادات الوقود للسوق المحلى من

 خالل تنفیذ عدد من المشروعات لتطویر وتحسین كفاءة منظومة نقل وتداول وتسویق المنتجات

 البترولیة بما یسهم فى تلبیة احتیاجات المستهلكین بسهولة ویسر وأمان ، وكذلك توفیر احتیاجات
 المشروعات القومیة من الوقود والتى تنفذها الدولة في كافة ربوع مصر ، باإلضافة إلى استكمال

 تنفیذ المنظومة اآللیة الذكیة لرصد ومراقبة أرصدة البنزین والسوالر بمحطات التموین والخدمة (
 ATG)ووضع أجهزة التتبع (GPS) فى سیارات نقل المنتجات البترولیة ، والتحول الرقمى في

 األنشطة المختلفة في اطار برنامج إدارة الموارد واألصول ERP"" واالستفادة من التطبیقات
 التكنولوجیة الحدیثة .

 و وجه بالتوسع في اقامة محطات ومنافذ الخدمة وتموین السیارات بالوقود خاصة على الطرق
 والمحاور الرئیسیة والطرق السریعة وسرعة تنفیذ مشروعات تطویر المستودعات، كما شدد على

 أهمیة استمرار التوسع في تقدیم خدمات تموین الطائرات والسفن بالوقود وفتح مجاالت عمل

 جدیدة وإیجاد موارد إضافیة ، وطالب المال باستغالل المساحات فى محطات التموین القائمة
 وبحث إمكانیة إضافة خدمة تموین السیارات بالغاز الطبیعى في إطار االلتزام الصارم بالمعاییر

 واشتراطات األمن الصناعى والسالمة والصحة المهنیة لتصبح محطات تموین نموذجیة متكاملة .

 وأشار إلى أن شركتى التعاون ومصر للبترول كان لهما دورًا مهمًا فى توفیر منتجات التعقیم

 والتطهیر بكافة المنافذ ومحطات التموین التابعة لهما وبأسعار مناسبة تیسیرًا على المواطنین ،
  وذلك فى إطار جهود الدولة لمواجهة فیروس كورونا .

 واستعرض المحاسب عادل عیاد رئیس شركة التعاون للبترول أهم نتائج االعمال خالل العام ،

 حیث أوضح أن اجمالى الكمیات المباعة من المنتجات البترولیة بلغ 5ر6 ملیون طن ، تتضمن

 مبیعات حوالى 6ر5 ملیون طن من البنزین بأنواعه والسوالر والمازوت من خالل  1165 محطة
 تابعة للشركة منتشرة في جمیع انحاء مصر، مشیرًا إلى أن حصة الشركة من إجمالى السوق العام

 للمنتجات الرئیسیة بلغت 30%، فیما بلغت حصتها من الزیوت 18% ، و 56% من حصة السوق
 في مجال تموین السفن ، باإلضافة إلى مبیعاتها من المنتجات الكیماویة  .

 ومن جانبه أشار المحاسب حسین فتحى رئیس شركة مصر للبترول إلى أن اجمالى عدد محطات
 خدمة وتموین السیارات التابعة للشركة بلغ 1504 محطة في مختلف محافظات مصر متصدرة

 شركات التسویق من حیث عدد المحطات ، الفتا الى االنتهاء من تطویر 86 محطة ومنفذ خالل
 العام بتكلفة 40 ملیون جنیه.

 وأشار إلى نجاح الشركة في تصدیر كمیات من زیوت المحركات والزیوت الصناعیة عالیة
 الجودة لدولتى أوغندا ورواندا ، وبلغت قیمة الصادرات من وقود النفاثات وتموین السفن والزیوت



 أكثر من 6 ملیار جنیه، وأوضح أنه تم تورید وحدات تموین الطائرات بالتعاون مع شركة
 روهربمبن األلمانیة بقیمة 80 ملیون جنیه مع استكمال تدعیم االسطول طبقًا للتعاقد ، كما تم تدعیم

 نشاط تموین السفن بشراء ناقلتین بحریتین جدیدتین مزدوجة البدن ، كما تم االنتهاء من إنشاء
 محطة تموین الطائرات بمطار بورسعید بتكلفة 12 ملیون جنیه، والتعاقد على إنشاء محطتى

 تموین طائرات بمطارى سفنكس والعاصمة الدولیین، كما تم التعاقد مع شركة بتروجت إلنشاء

 منظومة تخزین وتداول وقود النفاثات بمستودع بدر وربطه بمطار القاهرة الدولى بتكلفة إجمالیة
 715 ملیون جنیه ، كما أوضح أنه تم البدء فى مشروع نظام إدارة اإلصول والموارد بتكلفة تقدر

 بحوالى 98 ملیون جنیه فى إطار برنامج دعم اتخاذ القرار وربط المعلومات باستخدام
 التكنولوجیات الحدیثة والرقمنة ضمن مشروع تطویر وتحدیث قطاع البترول .

 حضر الجمعیات كل من الجیولوجى أشرف فرج وكیل أول الوزارة لالتفاقیات واالستكشاف
 والمهندس عابد عزالرجال الرئیس التنفیذي لهیئة البترول ونوابه للمالیة والنقل والتوزیع

 والتخطیط والمشروعات والسالمة والمهندس محمود ناجي معاون الوزیر لنقل وتوزیع المنتجات
 البترولیة ونرمین إسماعیل وكیل أول الجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد جبران رئیس النقابة

 العامة للعاملین بالبترول .


