تحت رعاية و ازرة البترول و الثروة المعدنية و بحضور معالي الوزير المهندس طارق المال
"تحديث إدارة سالمة العمليات  :من الرؤية إلى الواقع"

ندوة عبر االنترنت تستضيفها اللجنة المصرية العليا إلدارة سالمة العمليات
برعاية شركة ميثانكس مصر
القاهرة 1 ،فبراير ، - 2020تحت رعاية و ازرة البترول و الثروة المعدنية و بحضور معالي الوزير المهندس طارق المال ،استضافت
اللجنة المصرية العليا إلدارة سالمة العمليات( )PSMاليوم ندوة عبر االنترنت برعاية ميثانكس مصر بعنوان "تحديث إدارة سالمة
العمليات :من الرؤية إلى الواقع ".ترأس الندوة المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية ،بحضور الرئيس التنفيذي

للهيئة المصرية العامة للبترول المهندس عابد عز الرجال ،ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات
الكيميائي سعد هالل ،والعضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر السيد محمد شندي باإلضافة إلى ممثلين عن اللجنة المصرية
العليا إلدارة سالمة العمليات ،في حضور أكثر من  570مشاركا من القادة والمديرين التنفيذيين بقطاع البتروكيماويات وصناعة
النفط والغاز في مصر.
أكد المهندس طارق المال في افتتاح الندوة على التزام القطاع بتطوير القدرات واالمكانيات الخاصة بتعزيز إدارة سالمة العمليات
في مختلف األنشطة البترولية في اطار مبادرة أسبوع السالمة التي اطلقتها الو ازرة تحت مظلة مشروع تطوير وتحديث القطاع
البترولى ،مؤكدا الحرص على تقديم الدعم الكامل وتطبيق المبادرات الفعالة لتعزيز السالمة في كافة المشروعات للحفاظ على

سالمة الكوادر البشرية والحفاظ على البيئة واألصول .وصرح الوزير أن " PSMيجب أن تكون جزًءا من عملية صنع القرار لدينا
للمشاريع الجديدة والعمليات الحالية من خالل التقييم الهندسى الواعى ،والميزانيات المخصصة لدعم السالمة ،وإدارة المخاطر".

عرضت الندوة الرحلة التي أدت إلى تشكيل اللجنة عقب الشراكة بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وميثانكس مصر

لطرح موضوع إدارة سالمة العمليات عبر مؤتمرين ناجحين في عام  2018وعام  .2019عرض المتحدثون خارطة طريق إدارة
سالمة العمليات على مدار ثالث سنوات من أجل تحقيق عمليات أكثر سالمة داخل قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات في
مصر ،و استعرضوا آخر المستجدات فيما يتعلق بالتقدم المحرز خالل عام  2020المليء بالتحديات ،من خالل تشكيل لجنة
فنية فرعية تستفيد من طاقة وإرادة فريق بناء القدرات ببرنامج التحديث الخاص بو ازرة البترول باإلضافة إلى خبرة أعضاء اللجنة

العليا .كما قامت الندوة المنعقدة عبر االنترنت بعرض الموقع الذي تم إطالقه حديثًا  - -www.PSMEgypt.comليتيح
للقطاع معلومات متسقة وموثوق بها عن إدارة سالمة العمليات ومنتدى لعقد نقاشات عن هذا الموضوع على مستوى البالد.
قال المهندس عابد عز الرجال الرئيس التننفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول "أنا سعيد للغاية بتشكيل اللجنة المصرية العليا
لسالمة العمليات وبتطورها ،وسعيد لكوني جزًءا من هذا الحدث اليوم بتمثيلي للهيئة المصرية العامة للبترول لدعم اللجنة في
جهودها المبذولة لجعل صناعتنا أكثر سالمة من خالل زيادة الوعي وبناء شبكة من المحترفين متقاربي الفكر الحريصين على
تبادل حوار صادق عن إدارة سالمة العمليات وسالمة األصول كخطوة أولى لدمج هذه المباديء في جميع صناعات النفط والغاز

والبتروكيماويات في مصر".

كما قال الكيميائي سعد هالل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات في كلمته اإلفتتاحية" :أشعر بفخر

شديد لشراكة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات مع شركة ميثانكس بغرض إطالق مبادرة إدارة سالمة العمليات عبر و ازرة
البترول والثروة المعدنية في عام  . 2018هذه الشراكة هي التي تمكننا من إقامة هذا الحدث اليوم وتوفر لنا منتدى لمشاركة
النجاحات التي تحققت في رحلتنا حتى اآلن".
ار
كما أضاف محمد شندي العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر معلًقا على الندوة عبر االنترنت" :هذا الحدث يعد استمرًا
لمساهمة ميثانك س في تعزيز إدارة سالمة العمليات داخل القطاع ،ويعتبر اليوم بمثابة احتفال بنجاح لجنة إدارة سالمة العمليات
تماشيا مع برنامج التحديث الخاص بو ازرة البترول والثروة المعدنية لدمج إدارة سالمة العمليات
منذ تشكيلها ومشاركة رؤية مشتركة
ً
كركيزة أساسية في جميع أنشطتنا".

تبني هذه الندوة المنعقدة عبر االنترنت على الحوار ورؤية إدارة سالمة العمليات التي قامت الشركة المصرية القابضة
للبتروكيماويات وميثانكس مصر بطرحهما ومشاركتهما في عامي  2018و 2019من خالل أول ورشة عمل ومؤتمر إلدارة
وزرة البترول والثروة المعدنية وميثانكس مصر في فبراير  2020من أجل تعزيز
سالمة العمليات ومذكرة التفاهم الموقعة بين ا

ثقافة إدارة سالمة العمليات في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات وفًقا لبرنامج التحديث الخاص بالو ازرة وأفضل الممارسات

واإلرشادات والمعايير الدولية .نصت مذكرة التفاهم على تشكيل لجنة مصرية عليا إلدارة سالمة العمليات تضم قادة من و ازرة
البترول ،والهيئة المصرية العامة للبترول ،والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ،والشركة المصرية القابضة
للبتروكيماويات (إيكم)  ،وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول باإلضافة إلى شركة ميثانكس مصر.

مالحظات للمحررين:
نبذة عن شركة ميثانكس مصر

الشركة المصرية ميثانكس إلنتاج الميثانول هي شركة مساهمة مصرية ،وهي شركة مشتركة قائمة بالعمليات عن الشركة األم –

شركة ميثانكس العالمية ومقرها في فانكوفر ،شركة مساهمة عامة وهي أكبر شركة على مستوي العالم في إنتاج وتوريد الميثانول

لألسواق الدولية الرئيسية ،تمتلك شركة ميثانكس العالمية منها حصة تبلغ  ،٪50مع شركات تابعة للحكومة المصرية كاآلتي:
الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بنسبة  ،٪12والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بنسبة  ،٪12والشركة المصرية

للغازات الطبيعية بنسبة  .٪9ذلك باإلضافة إلي حصة الشركة العربية لالستثمارات البترولية بنسبة .٪17

تدير ميثانكس في مصر مصنع علي أعلي مستوي إلنتاج الميثانول في دمياط ،مصر ،المطلة على البحر المتوسط .وتبلغ سعة

ترشيدا في استهالك الطاقة في العالم 1,3 ،مليون طن من الميثانول
اإلنتاج السنوية للمصنع ،الذي يعد من بين المصانع األكثر
ً
سنويا ،الذي يتم توريده لألسواق المحلية والعالمية.
ً
نبذة عن إدارة سالمة العمليات

إدارة سالمة العمليات عبارة عن مجموعة من المبادئ المترابطة إلدارة المخاطر ذات الصلة بالصناعات التحويلية ،وقد تم

تصميم هذه المبادئ لتقليل وقوع الحوادث التي يمكن أن تنتج عن اإلطالق العرضي للسوائل الخطرة (النفط والغازات والكيماويات)
ومصادر الطاقة األخرى وكذلك الحد من خطورتها المحتملة.

نبذة عن اللجنة المصرية العليا إلدارة سالمة العمليات
كال من و ازرة البترول
تشكلت اللجنة المصرية العليا إلدارة سالمة العمليات بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في فبراير  2020بين ً

والثروة المعدنية وشركة ميثانكس مصر لدمج ثقافة إدارة سالمة العمليات في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات المصري وفًقا

لبرنامج التحديث الخاص بالو ازرة ،تقود اللجنة المصرية العليا إلدارة سالمة العمليات جدول أعمال وخارطة طريق قوية بهدف

ترسيخ إدارة سالمة العمليات داخل القطاع وفًقا لبرنامج التحديث الخاص بالو ازرة وأحدث الممارسات واإلرشادات والمعايير الدولية،

وتتألف اللجنة من قادة يمثلون و ازرة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات
الطبيعية (إيجاس) والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة جنوب باإلضافة إلى شركة ميثانكس مصر.

