
عمومية برتوسيف 2020 ... عام االنطالق 
إجنازات متواصلة ونتائج متميزة

 الشركة حتقق إيرادات بنسبة 123% عن العام السابق
وإبرام العديد من اتفاقيات اخلدمات الفنية مع الشركات الشقيقة

رأس الســيد املهنــدس طــارق املــا وزيــر البــرول والــروة املعدنيــة عــر تقنيــة الفيديــو كونفرنــس انعقــاد الجمعيــة العامــة العاديــة وغــر العاديــة لرشكــة 

الخدمــات البروليــة للســامة والبيئــة »بروســيف« العتــاد نتائــج أعــال الرشكــة عــن العــام املــايل 2020 وذلــك بحضــور الســيد املهنــدس عابــد عــز الرجــال 

الرئيــس التنفيــذي للهيئــة املرصيــة العامــة للبــرول والســادة نــواب الرئيــس التنفيــذي للهيئــة والســادة املســاهمني وأعضــاء مجلــس اإلدارة والجهــاز املركــزي 

للمحاسبات.

وقــد أشــاد الســيد معــايل وزيــر البــرول والــروة املعدنيــة بتطــور آداء الرشكــة اووجــه ســيادته إىل أهميــة تركيــز دور بروســيف يف الفــرة القادمــة عــى رفــع 

الوعــي ونــرش الثقافــة للقيــادات والعاملــني بالقطــاع فيــا يخــص قضايــا الســامة والبيئــة لضــان الحفــاظ عــى ســامة العاملــني بالقطــاع واملقاولــني املكلفني 

بتنفيــذ األعــال وانطاقــاً مــن املســئولية املجتمعيــة للقطــاع فيــا يخــص تلــك القضايــا.

ــة عــن العــام املــايل 2020 ــرازق رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو املنتــدب لرشكــة بروســيف أهــم املــؤرشات املالي ــد ال  وقــد اســتعرض املهنــدس عــاد عب

حيث حققت الرشكة ايرادات بلغت 320 مليون جنيه بنسبة 123% عن العام السابق.

ــذ  ــت التنفي ــن الجــودة وتوقي ــال م ــة للعمــاء مبســتوى ع ــات املقدم ــوع يف الخدم ــق التن ــن تحقي ــة بروســيف م ــت رشك ــايل 2020 متكن ــام امل خــال الع

واالســتفادة مــن ريادتهــا يف تقديــم خدمــات دراســات واستشــارات الســامة والبيئــة وتنفيــذ املرشوعــات الهندســية املتكاملــة يف مجــال مكافحــة الحريــق 

وخراتهــا املراكمــة يف مجــال نظــم إدارة املخلفــات ومكافحــة التلــوث البــرويل مــا ســاهم يف زيــادة مــؤرشات الثقــة الــذي انعكــس إيجابــا عــى تطــور 

نتائــج األعــال،

ففــي مجــال الدراســات قامــت رشكــة بروســيف بإعــداد مــا يزيــد عــى 200 دراســة بيئيــة للعديــد مــن املرشوعــات البروليــة الكــرى، وإعــداد دراســات 

ــة بالتشــغيل  ــم األخطــار املتعلق ــك دراســات تقيي ــل، إيجــاس، وكذل ــل اكســون موبي ــرشكات الكــرى مث ــن ال ــد م ــة )QRA( للعدي ــم املخاطــر الكمي تقيي

ــة الكــرى، ــزة يف مجــال الســامة لتأمــني مواقــع املرشوعــات البرولي ــك توفــر كــوادر متمي ــرول، وكذل ــد مــن مرشوعــات رشكات الب )HAZOP(  للعدي

وىف نشــاط الشــئون الهندســية تــم تنفيــذ العديــد مــن املرشوعــات املتكاملــة لتوريــد وتركيــب نظــم اإلنــذار ومكافحــة الحريــق يف العديــد مــن املواقــع 

البروليــة باإلضافــة إىل أعــال املراجعــة عــى أنظمــة الحايــة مــن مخاطــر الصواعــق ودراســات تصنيــف املناطــق الخطــرة )HAC(، كــا تــم تنفيــذ 603 

برامــج تدريبيــة متنوعــة لرفــع الوعــي يف مجــاالت الســامة واألمــان الصناعــي والبيئــة ومواجهــة الطــوارئ واألزمــات وتقييــم املخاطــر لنحــو 11700 متــدرب 

وىف إطــار أعــال مكافحــة التلــوث وإدارة املخلفــات تــم التعامــل مــع العديــد مــن حــوادث التلــوث خــال عــام 2020، واالســتمرار يف تنفيــذ أعــال نقــل 

ومعالجــة امليــاه املصاحبــة لإلنتــاج لــرشكات الرلــس للغــاز، واملنصــورة والوســطاين ودســوق بدلتــا النيــل ورشكــة قــارون مبناطــق بنــى ســويف والفيــوم، 

وتهــدف إدارة رشكــة بروســيف خــال الفــرة القادمــة إىل التوســع يف فتــح أســواق وأنشــطة جديــدة وتنويــع الخدمــات املقدمــة لــرشكات قطــاع البــرول 

ــة املتخصصــة،  ــج التدريبي ــذ الرام ــر والتوســع يف تنفي ــج الحف ــات ومعالجــة نوات ــات إدارة املخلف ــذ مرشوع ــن خــال التوســع يف تنفي ــة م ــروة املعدني وال

ومبناســبة مــرور 25 عامــاً عــى تأســيس الرشكــة فقــد وافقــت الجمعيــة العامــة غــر العاديــة عــى إطالــة مــدة الرشكــة 25 ســنة تبــدأ مــن انتهــاء املــدة الســابقة.


