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فكر جديد
«عـــالـــم تـــــاون جـــــاس» هـــى مــجــلــة ثــقــافــيــة إجــتــمــاعــيــة مــتــنــوعــة تـــتـــنـــاول الــعــديــد
مـــن مـــجـــاالت عــمــل الـــشـــركـــة عــلــى جــمــيــع األصــــعــــدة ويـــتـــم إصــــدارهــــا ربــــع ســـنـــويـــا ً .
وتهدف المجلة إلى التعريف بمشروعات الشركة وتفعيل التواصل بين العاملين ،كما تشير إلى اإلستفادة من كل
األفكار والطرق الجديدة المستخدمة فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى ونشر ثقافة التعامل مع هذا المرفق
المهم .

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

مهندس  /ياسر فؤاد بهنس
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شكر وتقدير

لثقتك ودعمك المستمر لتاون جاس

“

“

شكرًا سيادة الوزير

يتقدم جميع العاملين بالشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن « تاون جاس « بخالص
آيات الشكر و التقدير واالمتنان إلى السيد المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية ،على
دعمه المستمر وثقته الغالية ،فقد أشاد سيادته بنتائج أعمال الشركة خالل انعقاد الجمعية
العامة ونجاحها في تحقيق خطتها في إطار المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 1.3
.مليون وحدة سكنية فى زمن قياسي وبأعلى معايير الجودة والسالمة.
والشك أن نجاح «تاون جاس» في تنفيذ المهام واألعمال المكلفة بها ُيعد حافزًا لجميع
العاملين على استمرار األداء المتميز والمساهمة بإيجابية في تنفيذ المشروعات الكبرى التي
تساهم فى رفعة وتقدم قطاع البترول المصري .
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كلمة رئيس الشركة
 18عاما ً من العمل والعطاء  ،استطاعت خاللها الشركة المصرية
لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن « تاون جاس» من خالل منظومة عمل
متميزة إنجاز األعمال الموكلة إليها بكل همة وإقتدار وتحقيق
استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية في تطوير الخدمات المؤداة
للمواطنين والمساهمة في االنطالق بالمشروع القومى الحضارى فى
توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمصانع والمنشأت التجارية.
عمل دؤوب كان وراءه كتيبة من العاملين المخلصين يدعمهم بكل
قوة قيادات وزارة البترول وعلى رأسهم المهندس طارق المال وزير
البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة
القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» مما مكنهم من اإلستمرار في أداء
دورها المنوط بها بكل دقة .
وبمناسبة صدور العدد األول من مجلة «تاون جاس» والتى تُعد بمثابة
نافذة للعاملين بالشركة والمتعاملين معها للتعرف على أنشطة الشركة
وحجم نتائج األعمال التي تحققت وكوسيلة للتواصل مع جمهور
المتعاملين ..وانتهز هذه الفرصة ألتقدم بالشكر والتقدير لجميع السادة
العاملين من مختلف اإلدارات على جهدهم الكبير ونجاحهم فى إنجاز
ما كلفوا به فى توقيتات قياسية وبأعلى معايير الجودة والسالمة .
حجم أعمال ضخم ساهمت في إنجازه «تاون جاس» ،وذلك فى
إطار المشروع القومى لتوصيل الغاز للوحدات السكنية والمساهمة
بفاعلية فى مشروعات وزارة اإلسكان ومشروعات إدارة الوقود
ومشروعات تطوير الطرق والكبارى والمحاور الرئيسية ومشروعات
تنفيذ محطات مترو األنفاق بالقاهرة والجيزة واإلسكندرية ،باإلضافة
إلى نجاح الشركة في تطبيق أحد أهم برامج تطوير وتحديث قطاع
البترول «النظام المتكامل لتخطيط موارد الشركة» بمختلف إدارتها
من خالل برنامج ( )ERPلتحقيق اإلستغالل األمثل للموارد المتاحة
بتطبيق نظام الكترونى يعود باإليجاب وتيسير إجراءات التعامل مع
العمالء ورفع معدالت األداء وسرعة إتخاذ القرار.

وفى هذا الشأن فإنه اليسعني إال أن أتوجه بالشكر
لجميع العاملين والسادة أعضاء مجلس اإلدارةعلى
دعمهم المستمر ومعاونتهم الصادقة ،وأيضا ً فريق
العمل من إدارة العالقات العامة واإلعالم لدورهم
المهم في إصدار هذا العدد المتميز من المجلة.
وأخيرا ً فإني آمل من الجميع استمرار عزيمتهم
وإصرارهم لمواصلة العمل الجاد الستكمال مسيرة
نجاح «تاون جاس» .
مع خالص شكري وتقديري

المهندس  /ياسر فؤاد بهنس
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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أعمال وإنجازات
مبادرة وزير البترول للتقسيط تنجح في توصيل الغاز الطبيعي ل 33منطقة ألول مرة في 2019

الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن « تاون

تخفيض الضغط وإضافة الرائحة ،وتنفيذ أعمال التحكم

جاس»  ،هي الشركة الرائدة في مجال توصيل وتشغيل شبكات

واالتصاالت واإلسكادا وتنفيذ األعمال المدنية كما يتم تصميم

الغاز الطبيعي في مصر ،والتي تحرص على تلبية متطلبات

وتنفيذ وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية وتقديم الخدمات

عمالئها بأقصى سرعة وباستخدام أحدث الطرق التكنولوجية،

الالزمة للعمالء من خالل إدارات خدمة العمالء المنتشرة

وفقا ً لمعايير السالمة والصحة المهنية ونظم إدارة الجودة

بجميع المناطق.

مستهدفة التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمناطق المحرومة

كما تشمل ( الخدمات الطارئة تعديالت التركيبات وفك وإعادة

واألكثر احتيا ًجا ،مما يسهم في إحداث التنمية االجتماعية

تركيب وصالت الغاز الطبيعي الجديدة) ،وتنفيذ خطط اإلحالل

واالقتصادية تنفيذا ً الستراتيجية الدولة .2030

والتجديد و تدعيم شبكات الغاز لضمان إمداد العمالء مستخدمي

 -ووضعت الشركة خططها الحالية والمستقبلية للتوسع

الغاز الطبيعي بالكميات و الضغوط المناسبة ،تنفيذ أعمال

في نشاط توصيل الغاز الطبيعي للعمالء المنزليين والتجاريين

التنكيل والجلفنة ومعايرة واصالح جميع العدادات  ،وتنفيذ

والصناعيين لتوفير وقود نظيف وآمن بيئيًا ،يسهم في خفض

أعمال الثقب علي الساخن وأعمال الستوبلينج لصالح الشركة

الدعم الموجه ألسطوانات البوتاجاز وتوجيهه لصالح المواطن

أو للغير.

المصري .

بدعم من معالي وزيــر البترول المهندس طــارق المال

 -فتقوم الشركة بالعديد من األدوار والخدمات المتخصصة

واستمرارا للمبادرة التي اطلقها سيادته لتقسيط تكلفة توصيل

ومنها تصميم وتنفيذ شبكات توزيع الغاز الطبيعي والتركيبات

الغاز الطبيعي على ست سنوات بواقع  30جنيه شهريًا ،

والتحويالت ومحطات تخفيض الضغط وأنظمة الحماية

نجحت الشركة في تنفيذ خطتها للعام  2019بنسبة %100

الكاثودية ،إقامة ومد شبكات الغاز من الشبكة القومية إلى

 ،حيث يتم العمل في  88منطقة داخل مناطق امتياز الشركة

مواقع االستخدام من مدن وقري ومناطق صناعية ومحطات

منهم  33منطقة جديدة يدخلها الغاز ألول مرة وذلك ضمن

كهرباء ومحطات تموين سيارات ،إدارة وتشغيل وصيانة

خطة الدولة التي تستهدف توصيل الغاز الطبيعي للمناطق

مكونات الشبكة في مختلف المواقع للمنازل والمحال التجارية

المحرومة وخطة وزارة البترول لتوصيل الغاز ل 86منطقة

وكذلك المنشآت الصناعية التي وتركيب وتجميع محطات

جديدة خالل .2020/2019
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أعمال وإنجازات
*  4ماليين منزل يعمل بالغاز الطبيعى
 بلغ إجمالي عدد عمالء تاون جاس بنهاية  2019نحو  4ماليين عميل( منزلي – تجاري – صناعي) هذا باإلضافة إلى  6محطات كهرباء،
( ) 281قمينة طوب ) 4271( ،مخبز بلدي وإفرنجي ) 85( ،محطة
تموين سيارات وذلك بمناطق التزام الشركة بمحافظات ( القاهرة –
الجيزة – اإلسكندرية – بورسعيد – اإلسماعيلية ) .

*  178مليون جنيه قيمة تقديرية لألعمال الجديدة
 أجرت الشركة خالل العام ( 2019معاينات – مقايسات التقديرية– مقايسات الختامية ) لعدد  44كمبوند بقيمة تقديرية  44مليون
جنيه ،وهذا باإلضافة إلى  44مبني ( مول تجاري -مباني سياحية
– ترفيهية  -خدمية بقيمة تقديرية  32مليون جنيه ،وكذلك  22مطعم
ومحل بقيمة تقديرية  1.5مليون جنيه ،وكذلك بعض وحدات إسكان
القوات المسلحة بقيمة تقديرية  90مليون جنيه و  18مصنعًا بتكلفة
تقديرية  11مليون جنيه.

* 9مصانع جديدة يدخلها الغاز ألول مرة
 توصيل الغاز الطبيعي لثالثة مصانع لألدوية بالقاهرة ومصنعينللمواد الغذائية باإلسكندرية ومصنعين للمالبس وسوقًا للسمك وموالت
تجارية باإلسماعلية باإلضافة إلى مصنعين آخرين ببورسعيد .

* مشروعات اإلسكان اإلجتماعى
 توصيل الغاز الطبيعي لعدد  52ألف عميالً تقريبا منهم  50ألفًاو500عميل بالقاهرة الجديدة ،حيث تم االنتهاء من تنفيذ الشبكات
األرضية والصواعد بنسبة  %100كما يجري توصيل 1500عميل
بمشروع اإلسكان المتوسط بمدينة  15مايو والتي تم تنفيذ الشبكة
الداخلية لها بالكامل.

* المشروعات القومية
 التنسيق مع كافة الجهات السيادية والمعنية لتأمين خطوط الغاز المتعارضة مع الطرق االستراتيجية ومشروعات الطرق القوميةوالكباري ومترو األنفاق ومن أمثلة هذه المشروعات مشروع إنشاء كوبري الطريق الدائري األوسطي وتعديل خط الغاز بمسار ال
يتعارض مع مسار المشروع.
 تطوير طريق العين السخنة القديم وتأمين خطوط الغاز الطبيعي المتعارضة مع مسار المشروع بمحور محمد نجيب – امتدادالقاهرة الجديدة  ،مشروع إنشاء محور وكباري روض الفرج ،مشروع تطوير الطريق الدائري في تقاطعه مع طريق السويس
الصحراوي.
 مشروع إنشاء محور الملك عبد هللا والتنسيق لتأمين خطوط الغاز الطبيعي المارة بمسار المشروع ،وكذلك جاري اآلن تنفيذأعمال نقل الخطوط وتأمين المسارات لمشروع تطوير طرق ومحاور مصر الجديدة .
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أعمال وإنجازات
* نجاحات متتالية في تعديالت مسارات الغاز الطبيعي

 انتهت تاون جاس من تعديل مسارات خطوط الغاز المتعارضةمع مشروع انشاء محطات ومسار مترواألنفاق بالقاهرة ،حيث
تم االنتهاء من األعمال المطوبة لعدد  5محطات بالمرحلة
الثالثة بمحافظة الجيزة ( الكت كات – السودان – التوفيقية
– وادي النيل – جامعة الدول الغربية) ،وجاري حاليا ً التجهيز
إلجراء التعديالت المطلوبة للمرحلة الرابعة لمترواألنفاق ،حيث
تم االنتهاء من األعمال المطلوبة لمحطتي الروضة والفسطاط
وجاري االنتهاء من أعمال التعديالت لباقي المحطات وذلك فور
إصدار التصاريح من ميدان الجيزة وحتي المتحف المصري
الكبير بميدان الرماية .

*  4500عنصرا ً بشريا ً وراء نجاح تاون جاس
 تمتلك تاون جاس أهم مقومات النجاح من حيث المواردالبشرية وهي  4500فــردًا من العمالة المدربة على أعلى
مستوى فني وتقني ،وتحرص الشركة على االستثمار الدائم في
أبنائها ورفع قدراتهم وتطوير أدائهم.
 تسعى الشركة إلى إرضاء عمالئها وتوفير جميع الخدماتوتسير اإلجــراءات وتقديم الدعم الفني من خالل عدد ()22
ً
ً
مجهزا لخدمة العمالء منتشرة بجميع مناطق امتياز
مركزا
الشركة أومن خالل موقعها اإللكتروني ،باإلضافة إلى توفير
خدمة الرقم المختصر (  ،) 19129والذي يعمل بنظام الرد
التلقائي وذلك لتلبية طلب العميل مباشرة كما يتم تلبية بالغات
الطوارئ لجميع العمالء علي مدار 24ساعة طوال األسبوع من
خالل الرقم المختصر(. )129
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صــورة  xخـبـر
* تنفيذ أعمال الثقب على الساخن ل 14عملية بمواقع أسيوط للتكرير
نجحت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن (تاون جاس) فى الحصول على أمر إسناد لتنفيذ
أعمال الثقب على الساخن لعدد ( )١٤عملية على خطوط الصلب بأقطار مختلفة تتراوح من
”  ٣حتى  ١٦بوصة ” كمقاول لشركة بتروجت داخل موقع العمل بشركة أسيوط لتكرير
البترول .
وقال المهندس ياسر بهنس رئيس مجلس إدارة الشركة ،إن ( تاون جاس ) فازت
بهذه المناقصة المطروحة منذ أكثر من شهرين ،بعد منافسة قوية ،مع ثالث من كبريات
شركات البترول المشاركة.
وأضاف هذا المشروع هى السابقة األولى لتنفيذ أعمال الثقب على الساخن “الستوبلينج”
خارج الشركة بعد النجاحات التى تمت داخليًا ،حيث تتميز الشركة في تنفيذ هذا النشاط الحساس
الذي يتم بأعلى معايير الجودة والدقة العالمية ،خاصة وأن هذه األعمال تتم دون تعطيل العمل
وتوقف العملية االنتاجية أوغلق الغاز .

* تنفيذ أعمال الحماية الكاثودية ل 100كم خطوط نقل الزيت الخام ل”عش المالحة”
أعلن المهندس ياسر بهنس رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتوزيع
الغاز الطبيعي للمدن (تاون جاس) ،عن تنفيذ أعمال الحماية الكاثودية لخطوط النقل بطول
(  100كم ) وكذا خزانات و مكونات شبكة نقل الزيت الخاصة بشركة عش المالحة
بالغردقة ( ايشبتكو).
وأوضح أن هذه األعمال تأتي فى إطار حرص الشركة على فتح مجاالت عمل جديدة
مشيرا إلى أن األعمال تسير بشكل متسارع
بالتعاون مع شركات البترول الشقيقة،
ً
لألنتهاء منها طبقا ً للجدول الزمني المحدد ،ووفقا ً للمعايير والمواصفات الدولية في هذا
المجال ،وكذلك يتم التنسيق على المراحل المستقبلية .

* تطوير وصيانه أجهزه القياس والتحكم بحقول شركه بتروشهد
فازت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن( تاون جاس) بأمر إسناد لعمليه تطوير وصيانه أجهزه القياس
والتحكم بحقول شركه بتروشهد بالصحراء الغربية.
وأوضــح المهندس ياسر بهنس رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للشركة أن
فريق عمل من االتــصــاالت والتحكم قــام بتتنفيذ أعمال التطوير والتغييروالصيانة
ألجــهــزة القياس وأجــهــزة التحكم العامله بــوحــدات فصل البترول الــخــام والغاز
بحقول شركة بتروشهد ،حيث نفذت (تــاون جاس) أعمال التطوير والصيانة لعدد
( )2وحده فصل البترول من مجموع ( )5وحدات وجارى هذه األيام استكمال باقى
الوحدات طبقا للتنسيق مع المختصين من بتروشهد ،حيث يتطلب تنفيذ األعمال القيام
بجموعة من الترتيبات لنقل منتج البترول إلى وحدات أخرى إحتياطيه لحين االنتهاء من
صا على عدم توقف عمليات اإلنتاج اليومية للبترول الخام.
األعمال ،حر ً
وذكر رئيس الشركة أن ( تاون جاس ) فازت بهذه العملية بعد خوض العديد من المنافسات فى
مجال التطوير والصيانة ألجهزة القياس والتحكم مع مجموعة من الشركات المتخصصة فى مجال التركيب والصيانة
ألجهزة القياس والتحكم.
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صــورة  xخـبـر
تنفيذ 200كيلو متر شبكة أرضية بالبدرشين والحوامدية
صرح المهندس ياسر بهنس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتوزيع الغاز
الطبيعي للمدن – تاون جاس  -أن الشركة انتهت من تنفيذ شبكة أرضية تصل
إلى 200كيلومتر بمختلف اقطارها لتغذية منطقتي الحوامدية والبدرشين التابعتين
لمحافظة الجيزة ،على أن تبدء عمليات التحويل للعمالء المتعاقدين فوراالنتهاء
مباشرة من إجراء اختبارات الشبكة .
وأوضح رئيس الشركة أن عدد المتعاقدين بمنطقتى البدرشين والحوامدية بلغ
نحو  27ألف عميل بنسبة  %100من المستهدف للتعاقدات خالل الفترة الحالية،
مشيرا إلي أنه من المخطط وصول عدد المتعاقدين والمحولين  50ألف عميل خالل
ً
الفترات القادمة.
وأشار إلى أن العمل يجري على قدم وساق بالمدينتين ،تنفيذًا لتوجيهات معالي السيد المهندس وزير البترول
لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المناطق المحرومة وتقديم خدمة متميزة للمواطنين ،والتي تأتي ضمن خطة
الوزارة لتوصيل الغاز الطبيعي إلى مايزيد عن  86منطقة جديدة يدخلها الغاز ألول مرة بمختلف محافظات
ً
وصول لتحويل  1.2مليون عميل خالل العام المالي الحالي  ،2020/2019وكما تأتي ضمن 23
الجمهورية،
منطقة تم تدفيع الغاز الطبيعي لها ألول مرة خالل الفترة من يوليه الماضي إلى األسبوع األول من نوفمبر .
وأشاد رئيس الشركة بدور السادة النواب و المسئولين بالمحليات وهيئة الطرق والكباري في سرعة
االستجابة وتقديم كافة التسهيالت لتيسير مهمة الشركة في تنفيذ الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعي بتلك
المناطق ،مؤكدًا أنه ال يوجد أي معوقات تؤدي لتأجيل توصيل الغاز للبدرشين .

تجميع وتركيب محطة تخفيض الضغط بمشتول السوق بالتعاون مع فورين اإليطالية
وقعت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن – تاون جاس – عقد مع
شركة فورين اإليطالية لتركيب و تجميع محطة تخفيض الضغط و إضافة
الرائح بمشتول السوق بمحافظة الشرقية لصالح شركة غاز القاهرة .
وأوضح المهندس ياسر بهنس – رئيس مجلس إدارة تاون جاس ،أن
العقد يستهدف تجميع محطة سعة المحطة  ٣٥٠٠٠متر مكعب/الساعة لتغذية
 ٥٠ألف عميل من عمالء شركة غاز القاهرة بمناطق مشتول السوق و عمالء
شركة غاز األقاليم – ريجاس -بمنيا القمح ،مضيفًا أن هذه المحطة هي أول
توريد لشركة فورين في مصر وسيتم االنتهاء من األعمال والتدفيع خالل شهر
نوفمبر الجاري .
وذكر أن تاون جاس تعاونت مع بتروفورتيني اإليطالية لتصنيع وتجميع
مشيرا إلى التعاقد مع
محطات ” أبو قير – القاهرة الجديدة – شرم الشيخ”،
ً
شركة  Valve Italiaلتصنيع محطات ” البراجيل لصالح شركة أوفر سيز،
والنوبارية لصالح نتجاس فايد لصالح تاون جاس ” ،كما تتعاون الشركة مع
توتال جاس لتصنيع وتجميع محطتي شرق وغرب القنطرة لصالح شركة سينا
جاس ،وتصنيع حوارق لغاز “ ”Flareلمحطة إضافة الرائحة لتاون جاس
والشركات الشقيقة .
وانتهت الشركة من أعمال التصنيع لمحطات البدرشين ومنظم التدعيم لمدينة
اإلسماعلية ،تصنيع وحدات الرائحة اليدوية لشركة مايا جاس ومحطاتنا .
عالم تاون جاس
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معارض ومؤتمرات
ألول مرة ...مشاركة متميزة لتاون جاس بمعرض “موك  ”2019و”الهولوجرام” يستعرض اإلنجازات

شاركت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن  -تاون جاس  -للمرة األولي في معرض المؤتمر الدولي العاشر
لدول حوض البحر المتوسط (موك) ،تحت رعاية المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية .
واحتضنت مدينة اإلسكندرية فاعليات المؤتمر المعرض الذي استمر ،في الفترة  17-15أكتوبر  ،2019و التي تعد من
أهم مناطق التزام ومحافظات عمل الشركة ،حيث استطاعت توصيل الغاز لنحو  856ألف وحدة سكنية منذ بدأ النشاط
حتى اآلن ،وبنسبة  %22من عمالء الشركة ،ومن المخطط توصيل الغاز لمناطق نفيشة والدريسة وأبو قير وأبيس وهي
مناطق يدخلها الغاز ألول مرة ضمن خطة العام .2020/2019
وجاءت مشاركة  -تاون جاس  -كخطوة للتفاعل بين الشركات المصرية واألجنبية ،مستهدفة التوسع في نشاط توصيل
الغاز الطبيعي للعمالء المنزليين والتجاريين والصناعيين ،وفقًا ألعلي مستويات الجودة العالمية ،واستخدمت الشركة
تكنولوجيا «الهولوجرام» ،وهي تقنية ثالثية األبعاد تستخدم ألول مرة بقطاع البترول المصري ،وتم تصميمها بورش
الشركة على شكل «مروحة» ،لعرض انجازتها في مجال الغاز الطبيعي والتي تضمنت عدد عمالء الشركة البالغ 4
ماليين عميالً منزليًا و  9162كيلو مترا ً من الشبكات الرئيسية والفرعية و 515كيلو مترمن خطوط الصلب106 ،
ً
مخبزا متنوع  500 ،قمينة طوب وعميل صناعي  27476عميل
محطة تخفيض ضغط  8676 ،منظ ًما للغاز4271 ،
تجاري 4 ،مصانع أسمنت 6 ،محطات كهرباء 85 ،محطة تموين سيارات ،باإلضافة إلى أعمال الحماية الكاثودية،
والثقب عالساخن ،والطاقة الشمسية وغيرها.
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معارض ومؤتمرات
تاون جاس تشارك في المؤتمر الدولي الـ 14لمبادرة البيانات المشتركة

شاركت شركة «تاون جاس» في المؤتمر الدولي الـ 14لمبادرة البيانات المشتركة «جودي» ،حيث مثًل الشركة في
فعاليات المؤتمر الذي استضافته القاهرة على مدار يومي  21-20أكتوبر المهندس محمد عبدالعزيز – مدير عام مساعد
متابعة المشروعات – وذلك تحت رعاية وبحضور معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق المال وبحضور
أمين عام منتدى الطاقة العالمي ،وممثلي المنظمات العالمية المشاركة في المبادرة ،يهدف المؤتمر إلى ضرورة تدقيق
البيانات المتعلقة بحجم إنتاج واستهالك البترول والغاز ما يساهم في اتخاذ القرارات الدقيقة فيما يتعلق باألنشطة البترولية
على مستوى دول العالم.
ويعد «جودي» من أهم المحافل الدولية التي تضم المتخصصين فى مجاالت الطاقة للمساهمة في دعم وتعزيز شفافية
بيانات الطاقة والذي يحظى بدعم وزراء منتدى الطاقة العالمي وقادة مجموعة العشرين ،وتعد استضافة مصر للمؤتمر هذا
العام هي الثانية منذ تأسيس المبادرة منذ  14عا ًما .

ألول مرة ...تاون جاس تشارك فى « إيجبس » 2020
تــــشــــارك الـــشـــركـــة الـــمـــصـــريـــة لـــلـــتـــوزيـــع الــــغــــاز الــطــبــيــعــي لــلــمــدن
تــــاون جـــاس -ألول مـــرة كـــعـــارض بـــالـــدورة الــرابــعــة لــمــؤتــمــر ومــعــرضمــصــر الـــدولـــي لــلــبــتــرول «إيـــجـــيـــبـــس ،« 2020تــحــت رعـــايـــة الــرئــيــس
عبد الفتاح السيسي ،وذلك في إطار حرص الشركة على استعراض وتسويق أعمالها وأنشطتها المختلفة ،مثل التحكم
واالتصاالت «اإلسكادا» ،وكذلك تصميم وتنفيذ أنظمة الحماية الكاثودية لخطوط الصلب ،وأعمال الثقب علي الساخن وأعمال
الستوب لينج ،وتصميم وتنفيذ وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية ،مستهدفة جذب مزيد من األعمال والعقود داخليًا وخارجيًا
واالندماج الفعلي في الفاعليات التي تنظمها وزارة البترول والثروة المعدنية .

عالم تاون جاس
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أبحاث و دراسات

استعادة وتقييم الهيدروكربونات الناتجة من مخلفات حقول الغاز الطبيعى
قــدم الكميائي /إيهاب عباس رسالة ماجيستيرعن
« استعادة وتقييم بعض الهيدروكربونات الناتجة من
مخلفات حقول الغاز الطبيعى» ،وأوضحت الدراسة
أن الغاز الطبيعي أهم مصادر الطاقة فى عالمنا اآلن
وذلــك ألن إحتراقه الينتج عنه مخلفات ضــارة إذا ما
قورن بزيت البترول أو الفحم كمصدرين آخرين للطاقة.
وهناك جهود حثيثة فى مصر لزيادة إنتاج الغاز الطبيعى حيث
يمثل اآلن مصدرا ً مه ًما للدخل القومى ،وقد إزداد فعالً إنتاج
مصر من الغاز الطبيعى بصورة كبيرة فى السنوات األخيرة.
وأن هناك اتجاهات فى مصر منذ فترة السستخدام
الــغــاز الطبيعى لتشغيل المركبات ووســائــل النقل
المختلفة ،ومن الطبيعى أن يصاحب اإلنتاج المتزايد
من الغاز الطبيعى والمعالجات المختلفة التى تجرى
عليه ،بعض هذه المخلفات الهيدروكربونية التى تعتبر
مصدرا ً من مصادر تلوث البيئة ومن ثم تمثل خطورة
على صحة الكائنات الحية واإلنــســان بصفة خاصة.
وتهدف الدراسة إلى التعرف على مكونات المخلفات
الناتجة من بعض حقول الغازالطبيعى  ،حيث تم جمع
عينات من ثالثة مواقع – موقعين بشركة جابكو بشقير
والموقع الثالث من شركة بتروبل بحقل أبوماضي خالل
الفترة من أول يناير  2003وحتى مارس  2005وقد
استخدمت ثالث طرق مختلفة لتحليل تلك العينات والتعرف
على مكوناتها وهو
 -1كروماتوجرافيا الغاز
 -2طيف األشعة فوق البنفسجية
 -3كروماتوجرافيا السائل تحت ضغط مرتفع
وكانت نتائج التحاليل لتلك العينات التى جمعت من
المواقع الثالث سالفة الذكر:
 -1أوضحت نتائج التحاليل باستخدام جهاز كروماتوجرافيا
الغاز لعينات كل من جابكو وحقل أبــو ماضى وجود
بعض اإللكانات مثل البنتان  ،األيزوبنتان -2 ،ميثيل
بنتان وكذلك الهكساديكان وذلك بنسب مئوية مختلفة.
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كيميائي /إيهاب عباس
 -2أظهرت أطياف األشعة فوق البنفسجية للعينات امتصاصا عند
 280 – 230نانوميتر مما يدل على وجود الهيدرو كربونات
اآلروماتية عديدة الحلقات ،كما أظهرت ايضا وجود الطولوين فى
كل العينات بنسبة مئوية تترواح ما بين  1.218- 26بالوزن.
ومن المعروف أن ً
كل من الطولوين وبعض الهيدروكربونات
لها خــواص مسرطنة ومــن ثــم تمثل خــطــورة على البيئة.
 -3أمكن التعرف على المركبات اآلروماتية عديدة الحلقات فى
العينات موضوع الدراسة وذلك بإجراء تحاليل لها باستخدام جهاز
كروماتوجرافيا السائل تحت ضغط مرتفع ومن المعلوم أنه قد سبق
للوكالة األمريكية لحماية البيئة التعرف على عدد ستة عشر مركبا
تنتمى إلى هذه المجموعة من المركبات عديدة الحلقات اآلروماتية
وذلك بإستخدام كروماتوجرافيا السائل تحت ضغط مرتفع وقد
استخدم المنحنى الخاص بتلك المركبات كمرجع فى هذه الدراسة.
 -4وقد أوضحت النتائج أن معظم تلك المركبات موجودة في العينات
التي تمت دراستها وبصفة خاصة الفيثامثرين والذي يعتبر قاسما ً
«مشتركاً» في جميع العينات .ومن المعروف أن بعض المركبات
اآلروماتية عديدة الحلقات تعتبر سامة والبعض اآلخر لها خواص
مسرطنة ،لذا فإنه يمكن القول بأن مخلفات حقول الغاز الطبيعي
تمثل مشكلة بيئية تحتاج إلي جهود مكثفة للتغلب عليها.
وقد يكون من المفيد أن تستخدم تلك المخلفات في الحصول علي
بعض الهيدروكربونات الخفيفة إال أن ذلك يحتاج إلي مزيد من
الدراسة.

تغطية خاصة

وزير البترول  :منظومة رقمية متكاملة لدعم اتخاذ القرار و مواجهة األزمات
رئيس تاون جاس :التحول الرقمي مسألة تتعلق باستكمال مسيرتنا في تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز
الطبيعي  ...تطبيق نظام  ERPب  7موديوالت.
انطالقا ً من كون التحول الرقمي يعتلي قائمة أولويات الحكومة

ومن جهته قال المهندس ياسر بهنس رئيس مجلس

المصرية وقطاع البترول ،نجحت الشركة المصرية لتوزيع

اإلدارة والعضو المنتدب لشركة تاون جاس ،إن برنامج تطوير

الغاز الطبيعي للمدن –تــاون جــاس – كــأول شركة توصيل

وتحديث القطاع يرتكز على رؤية تهدف إلى تحسين العمليات

غاز طبيعي تطبق نظام متكامل لتخطيط الموارد للمؤسسات،

اإلنتاجية من خالل االستفادة من كافة البيانات وتحليلها ولذلك

باستخدام ( )ERP SYSTEMوتطبيق سبع موديوالت في

تم تخصيص برنامج كامل للتحول الرقمي والربط المعلوماتي

كافه عملياتها اإلدارية والمالية والفنية باإلضافة إلى تنفيذ أعمال

وهو المحور السابع في مشروع تحديث وتطوير القطاع و تعتبر

وأنشطة مشروع الغاز الطبيعي؛ وذلك بهدف االستغالل األمثل

تاون جاس من أولي شركات قطاع البترول التي تعمل في

وتحقيق االستفادة القصوى من الموارد المتاحة بالشركة وربط

توصيل وتشغيل شبكات الغاز الطبيعي ،تطبيقًا للتحول الرقمي

المعلومات والبيانات الخاصة باألعمال داخل اإلدارات المختلفة

بإدارات المشروعات موديول  ، PSالعمليات موديول ، CS

مما يؤدي إلى استكمال الــدورة المستندية وتحويلها لنظام

التسويق موديول  ، SDالمالية موديول  ، FICOالصيانة

إلكتروني فعال لإلسراع من سير اإلجراءات ورفع معدالت االداء

موديول  ، PMالمهمات والمخازن موديول  ، MMالموارد

واتخاذ القرارات .

البشرية موديول  ،HCMوهو األمر الذي يسهم وبفاعليه
في تحقيق اقصي استغالل للموارد ويحقق االستفادة القصوى

أكد المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية أن
مشروع تطوير وتحديث القطاع يستهدف تنفيذ إصالحات مهمة

لألصول والوصول ألقصى معدالت التشغيل اآلمن لهذا المرفق
الحيوي .

فى كافة مجاالت صناعة البترول ومواكبة التقدم التكنولوجي
ودعم التحول الرقمي ،ليصبح قطاع البترول نموذجا ً يحتذى به
في التطوير والتحديث وتخريج القيادات.

وأشار رئيس الشركة إلى أن السعي إلى التحول الرقمي مسألة
تتعلق باستكمال مسيرتنا في تنفيذ المشروع القومي لتوصيل

وأوضح أن هذا المشروع الطموح راعى طبيعة قطاع البترول

الغاز الطبيعي ،ويهدف برنامج  ERPإلى تأسيس وتطوير

الفريدة واعتماده بشكل أساسي على استخدام أحدث التقنيات

ثقافة وقدرات الشركة لالستفادة من إمكانيات وفرص األفكار

فى أنشطته المختلفة ،ولذلك حرصت الوزارة على إعداد وتنفيذ

المبتكرة التي توظف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشكل

برنامج مختص بإنشاء منظومة رقمية متكاملة للمساهمة فى دعم

أساسي في جميع مجاالت العمل بطريقة جوهرية تؤدي إلى

اتخاذ القرار وربط المعلومات والمساعدة فى مواجهة األزمات من

تغيرات ملموسة في نظم عمل الشركة وخدماتها للسادة العمالء

خالل إنشاء نظام موحد إلدارة موارد وأصول قطاع البترول يقوم

مما يكون له أكبر ااألثر على مستقبل الشركة ونموها من أجل

على تجميع وتحليل البيانات وتطوير نظم المعلومات الموجودة

تحقيق أهدافها وزيادة ربحيتها وإرضاء العمالء الذي ينعكس

حاليا ً فى الشركات المختلفة ،ويراعى التكامل مع أنظمة التحكم

ايجابيا على نمو قطاع البترول واالقتصاد الوطني .

الصناعية القائمة باألنشطة المختلفة لصناعة البترول والغاز.

عالم تاون جاس
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التسويق باستخدام الERP/SAP

 1أكتوبر تاريخ فاصل بين مرحلتين مهمتين في مسيرتنا

قالت المحاسبة مها كروش مساعد رئيس الشركة للتسويق،
أن رئيس الشركة قد أولــى إهتما ًما بالغًا بتطبيق نظام ال
 ERPوقــدم كل أشكال الدعم المدي والمعنوي ،لسرعة
العمل به باعتباره نظام متكامل يعمل على « التخطيط االمثل
للموارد المتاحة» ويراعي تقليل المصروفات وتحسين األداء
والسيطرة على الخامات المنصرفة للمشروعات المختلفة
وضمان تنفيذ األعمال في الوقت المحدد لها واالرتقاء بمستوى
الخدمات المقدمة للعمالء ،وتعتبر اإلدارة العامة للتسويق من
أهم اإلدارات التي تستخدم هذا البرنامج خاصة وأن اإلدارة
هي حلقة الوصل بين العمالء التجاريين والصناعيين في جميع
مناطق امتيازالشركة وبين اإلدارات المختلفة بالشركة .
وأضافت تتعامل إدارة التسويق مع  3موديوالت من النظام
وهم موديول  SDلعمل كافة المقايسات وموديول  CSلخدمة
العمالء وإلثبات معاينات وإسناد ومتابعة األنشطة الصغيرة
والمحالت التجارية ،وموديول  PSإلثبات المعاينات وإسناد
ومتابعة كبار العمالء مثل « الكمبوندات والمصانع والمنشاءات
التجارية واإلداريــة والتجمعات السكنية ومحطات تموين
السيارات والوحدات التابعة إلدارة الوقود وكذلك األعمال غير
النمطية مثل التعديالت التي تتم في الوقت الحالي على خطوط
الغاز لتعارضها مع إنشاء الكباري أو مترو األنفاق ،كما يتم
التعامل بشكل غير مباشر مع موديول المهمات والمالية وذلك
لتذليل أي عقبات تقابل كبار العمالء .
وتابعت يساعد برنامج  ERPاإلدارة على دقة البيانات
وحفظ المعلومات إلكترونيًا ،سرعة التواصل بين اإلدارات
المختلفة بالشركة ،إلغاء التعامالت الورقية ،توحيد العمل على
جميع اللوائح ،إصدار تقارير يومية تساعد على تحديد جميع
المصرفات المحملة على كل مشروع من « عمالة /سيارات
 /معدات» ،تحديد اختصاصات كل إدارة وكيفية التعامل على
البرنامج ،متابعة دقيقة لألعمال تحت التنفيذ لربط البرنامج
الزمني للمشروعات مع التنفيذ الفعلي .
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قال المهندس محمد فتحي مساعد رئيس الشركة للمشروعات
الصناعية والخطوط الرئيسية ،إن األول من أكتوبر  2019تاريخ
فاصل بين مرحلتين مهمتين في مسيرة تاون جاس فالمرحلة
األولى هي ماقبل تطبيق نظام  ERPوالمرحلة الثانية هي ما
بعد التشغيل الفعلي ،و تميزت المرحلة األولى بزخم وتضافر
لجهود مجموعات العمل سعيًا لتطبيق المنظومة الجديدة ،حيث
اكتسبنا العديد من الخبرات وكعادة شركتنا في ريادتها فهي أول
شركة غاز طبيعي تطبق هذا النظام وتتمتع بخبرات يمكن نقلها
للشركات الشقيقة لتبدأ من حيث انتهت تاون جاس ،فنحن
فخورون بكوننا جزء من الرؤية الشاملة التي وضعها وزير
البترول لتطوير القطاع ويكون انطالقه لتطوير شامل للشركة .
أما عن نظام  ERPتنفيذ المشروعات فهو إطار كامل متكامل
نستطيع من خالله الحصول على كل متاح من بيانات ومعلومات
بسهولة ويسر في كافة مراحل المشروع بداية من دراسة الجدوى
والتصميم حتى يتم إنهائه ،ويتم دراسة المواصفات وتقييم
استخدام مواردنا بشكل أمثل أم ال ،نسعى حاليًا لتحقيق اإلستفادة
القصوى من البرنامج ،لما يتميز بمواصفات يمكن استغاللها
في تطوير القائمين بالعمل والمشروع ،مما يعود بالنفع على
الشركة بتحقيق إيرادات كبيرة ،والوصول ألعلى المواصفات
للمشروعات وتنفيذ المعدالت المطلوبة بشكل مثالي .
وأضاف أن تكنولوجيا ال  ERPالتي تطبقها الشركة ،تتميز
بكونها عالية الــجــودة

وتحقق سرعة التواصل بين كافة

األطراف ،مما يترتب علية إنجاز الكثير من األعمال في وقت
قصير ،وسرعة وتيسير متابعة األعمال،

تغطية خاصة
طفرة في إدارة أنشطة السالمة و الخدمات الطبية

وإنشاء أمر البيع الخدمة المطلوب تنفيذها ،وتحديد موعد
تنفيذها ،وإصــدار أمر شغل لمجموعة العمل القائمة بتنفيذ
الخدمة ،يتم تنفيذ الخدمة بالموقع طبقًا للموعد المحدد
وفي النهاية يتم عمل حساب ختامي بعد التنفيذ للعميل .
وأشــار إلى أن تطبيق هذا الموديول أسهم في ربط جميع
اإلدارات ،مــع الحفاظ على خصوصية وأمـــن البيانات
للمستخدمين ،التطوير والتميز في أداء الخدمة وتقليص

وقال الدكتور حاتم بسيوني مساعد رئيس الشركة للسالمة
والصحة المهنية وحماية البيئة ،إن اإلدارة العامة للسالمة
والصحة المهنية وحماية البيئة هي المعنية بالحفاظ على
األرواح والممتلكات سواء للعمالء أو العاملين بأنشطة الشركة

الــدورة المستندية الورقية ،القابلية للمشاركة في البيانات
بسهولة بين اإلدارات المختلفة مما يؤدي إلى انسياب العمليات
وتدفق العمل في وقت وجيز ،وزيادة السعة التخزينية للبيانات
وإمكانية تحديثها بشكل مستمر مع إضافة أي ملفات جديدة.

من خالل تطبيق أعلى مستويات الجودة العالمية واألمــان
لتحقيق أهدافها المرجوة مؤكدًا على ذلك بحصول الشركة على
شهادات الجودة « ،»45001- 9001-ISO14001وتتطلع
منظومة السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة والخدمات
الطبية إلى التطوير المستمر لمواكبة أعلى مستويات األداء
العالمية وبالتالي التحول الرقمي للمنظومة .
وأضــاف يعد برنامج ال ERP/SAPطفرة في نظام إدارة
أنشطة السالمة ،وكذلك الخدمات الطبية؛ لما له آثار إيجابية
في سرعة وتيسير التواصل مع المسئولين بكافة مواقع العمل
على مستوى الشركة ،فهو يؤدي إلى رفع كفاءة وتيسير دورة
العمل داخل وخارج اإلدارتين مما ينعكس إيجابيًا على العمل
ونمو االنتاج ،كما أنه يعد خطوة نحو مواكبة التطورالصناعي
والتكنولوجي الذي تستهدفه وزارة البترول والشركة المصرية
القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس».

خصوصية وأمن البيانات للمستخدمين
وقدم المهندس عليوة سند مساعد رئيس الشركة للعمليات
أن عرض مختصر لتطبيق نظام  ERPلموديول CS/SD
والخاص بخدمة العمالء والمبيعات ،والتي تتم بتنفيذ أربع
خطوات أساسية ،حيث يقوم موظف خدمة العمالء بتسجيل
بيانات العميل

التحكم في معدل صرف الخامات .
قــال المهندس شريف ابــو المحاسن مدير مشروعات
األقاليم،

إن أهم إيجابيات استخدام  ERP/SAPبمتابعة

وتنفيذ المشروعات هي إدخال جميع خامات المشروع  ،مما
أدى ذلك إلى التحكم في معدل صرف الخامات طبقا ً لالحتياجات
الفعلية المطلوبة وسهولة الربط مع المهمات للصرف ،والتعامل
مع المهمات والمالية والمستخلصات فى المقارنة بين المركب
والمنصرف بكل دقة ،والتعامل مع اإلدارة الفنية لسرعة إنهاء
أعمال التصميم ورفع بيانات العمالء على الـ  ،S.A.Pوكذلك
التواصل مع التسويق لتحديد تكلفة كبار العمالء ،وتوفير
الوقت والجهد والورقيات مما يؤدى إلى إنجاز المشروعات في
وقت وبتكلفة أقل ،وبذلك يكون الهدف األساسي للبرنامج هو
تخفيض النفقات والتكاليف واتخاذ القرارات في الوقت المناسب
أما بزيادة المعدالت أو خفضها وسرعة إنجاز األعمال وتحقيق
الخطة المطلوبة .
عالم تاون جاس
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جدول زمني لكل مشروع
قال المهندس مجدي إسماعيل مدير عام عمليات اإلسكندرية
إن أهم ما يميز برنامج  SAPمتابعة سير أرصــدة حركة
الخامات بالشركة ،حيث وحد جميع إدارات الشركة تحت
مظلة عمل واحدة من أجل االرتقاء بمنظومة العمل وتحسين
اإلنتاج ،متابعة طلبات العمالء منذ إنشائها حتى االنتهاء من
تنفيذها  ،باإلضافة إلى الحركة المالية سواء الخاصة بالعمالء
أو بالشركة ،ومتابعة ومراقبة حركة العمالة وإيضاح أماكن
الزيادة والنقصان فيها ،حيث أتاح البرنامج تسجيل حركة
الخامات المنصرفة والمستخدمة والمفكوكة بكل يسر ودقة
وهذا ترتب تحديد مسئوليه الحفاظ عليها ،ومعرفة األرصدة
المخزنية بكل دقه عند تحرير أوامــر الشراء للمشروعات
الجديدة وبالتالي عدم تحمل الشركة ألي مبالغ لتوفير خامات
سهل عمل جدول زمني لكل مشروع بحيث لم
لها أرصدة ،مما َ
يتم أدراج أي مشروع ضمن الخطط ال تتوافر له خامات.

إنشاء نظام متكامل ومترابط لضمان تدفق المعلومات
أكد المهندس حسام فاروق مدير عام منطقة بوسعيد ،أن
الشركة قطعت شو ً
كبيرا نحو التحول الرقمي في إدارة
طا
ً
الموارد ،والذي بدأ بعد تحسين كفاءة التكويد والتوصيف لبنود
المخزون واألصول من المهمات وقطع الغيار بالشركة ،وذلك
وفقا لألكواد والمعايير العالمية ،لتصبح الشركة الرائدة في
تطبيق نظام  ERPعلى مستوى قطاع البترول ،والذي يهدف
إلى إدارة رشيدة للموارد واألصول بشكل عام وإنشاء نظام
متكامل ومترابط لضمان تدفق المعلومات بين الهيئة وشركات
القطاع والشركات القابضة ،والــذي يأتي ضمن البرنامج
الرئاسي للشمول المالي وإحدى بنوده تطبيق نظام ERP
في تشغيل الشركات وإدارة الموارد لضمان الشفافية والرقابة
وتيسير المتابعة سواء من إدارة الشركة نفسها أو الشركة
القابضة «إيجاس» .
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وأضاف أن استخدام  ERPفي بورسعيد أسهم في متابعة
يومية ألوامر التحويل من منطقة ألخرى أو من مخزن آلخر
سواء رئيسية أو فرعية بمنطقة بورسعيد وبورفؤاد أومن
المخازن الرئيسية مباشرة ،باإلضافة إلى متابعة حركة الصرف
واالستالم وتكويد التقارير الخاصة بها ،كما ساعد برنامج
الساب في متابعة تقارير أرصدة المخازن ومقارنة بأوامر
التحويل قبل تفعيل كود الموافقة الذي يصدره مدير المنطقة،
باإلضافة لتقليل الفاقد وزيادة فرصة المراقبة ومتابعة سير
العمليات والذي يأتي ضمن خطة الدولة للرقمنة وإحكام الرقابة
على اإليرادات والمصروفات .
وأشار إلى أن استخدام برنامج الساب كشف عن قدرات أبناء
الشركة الشباب والقادرة على التفاعل السريع مع البرنامج
والعمل به ،وهو ما يبين أن الفترة المقبلة تذخر بالكوادر
الشابة الواعدة .

إدارات وخدمات
البترول تطلق أول منصة للسالمة والصحة المهنية

احتفلت وزارة البترول في السادس من ديسمبر بتشكيل لجنة عليا وإطالق أول منصة إلكترونية خاصة بالسالمة والصحة
المهنية وحماية البيئة ،على بوابة تواصل قطاع البترول ،والتي تستهدف تعزيز ثقافة السالمة والصحة المهنية حفا ً
ظا على األرواح
والممتلكات في شركات القطاع باعتبارها ركن أصيل في استراتيجية الوزارة ومشروع تطوير وتحديث قطاع البترول ،وتعد قاس ًما
مشتركًا فى كافة األنشطة ،وذلك من منطلق المسئولية الكاملة لتأمين ظروف التشغيل اآلمن للعاملين والمعدات والمنشآت ،وبهذه
المناسبة تستعرض شركة «تاون جاس» مهام وأنشطة اإلدارة العامة للسالمة والصحة المهنية وحماية البيئة والخاصة بنشاط
توصيل الغاز الطبيعي والتي تتضمن أربع إدارات رئيسية

أوالً -:إدارة دراسات السالمة والصحة المهنية:
 -تأمين مواقع الشركة المختلفة من مخاطر الحريق من

لها ومتابعة تطويرها من خالل اإلطالع على النشرات والمراجع
والدراسات الجديدة الخاصة بهذا المجال
التنسيقية مع المكاتب االستشارية

خالل توفير أنظمة مكافحة الحريق المتمثلة في أنظمة اإلنذار

 -حضور االجتماعات

اآللي ضد الحريق ومنظومة طلمبات الحريق بمايتوافق مع

في مراجعة واعتماد الرسومات الهندسية وقوائم الكميات

االشتراطات واألكواد العالمية والمحلية المعمول بها.

والمواصفات الفنية الخاصة بالمواقع المزمع تنفيذها بالمشاريع

 -القيام بإعداد إحصائيات إصابات العمل على مستوى الشركة

الجديدة (محطة البدرشين – محطة أطفيح – محطة أبوقير-

وتحليلها وتوضيح مؤشرات اإلصابة بكل موقع ودراســة

محطة عرب أبوساعد الجديدة – محطة المحمودية_  ....إلخ).

ووضع التوصيات لمنع تكرارها وكذا اتخاذ إجراءات واستيفاء

 -مراجعة واعتماد خطوات العمل عند إجراء تعديل أو تغيير أو

المستندات المتعلقة بالعاملين المصابين في حوادث بسبب

إضافات على شبكات الغاز لتحديد المخاطر الكامنة والعمل على

العمل وإعداد الملفات الخاصة بذلك وإخطار الجهات المعنية

تالفيها بتحديد االحتياطات الواجب اتخاذها أثناء تنفيذ األعمال

في ذلك الشأن.

ومتابعة إرسال خطوات العمل المعتمدة إلى قسم شئون المناطق

 -دراســة وتحديد احتياجات مواقع الشركة المختلفة من

لمتابعة األعمال أثناء تنفيذها .

معدات اإلطفاء وأجهزة اإلنــذار ووضع المواصفات الفنية.
عالم تاون جاس
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ثانياً -:إدارة حماية البيئـة بشركة تاون جاس وينقسم إلى
 /1قسم الدراسات والمواصفات الفنية البيئية ويختص
 متابعة تنفيذ إشتراطات قانون البيئة رقم  4لسنة  1994وما يتبعه من تعديالت و لوائح تنفيذية وقرارات وزارية خاصةبحماية البيئة داخل منشأت الشركة.
 تنفيذ خطة اإلدارة المتكاملة لجميع أنواع المخلفات (الخطرة  /غير الخطرة) الناتجة عن أنشطة الشركة المختلفة والتخلصاآلمن منها مع الجهات المعتمدة من جهاز شئون البيئة.
 -حصر وتقييم الجوانب البيئية وتحديد إجراءات التخفيف والتحكم الالزمة فى تلك الجوانب.

 /2قسم األثر البيئى يختص ب

 -إعداد تقرير شهري بجميع أعمال السالمة خالل

 -استخراج الموافقـات البيئيـة لمحطات تخفيض الضغط

الشهر لإلدارة العامة للسالمة .

وإضافة الرائحـة وما يطرأ من تغييرات أوتجديدات ألى

 -إعداد خطط تدريب سنوية واعتمادها .

منشأة من منشأت الشركة .

 -متابعة تحقيق الخطة وما تم تنفيذه منها الخطط

 -تنفيذ خطة الرصد البيئى الذاتى لمحطات تخفيض

المراد إلقائها.

الضغط وإضافة الرائحة بالشركة.

 -إعداد التقارير السنوية النجازات اإلدارة العامة

 -متابعة معايرة االجهزة البيئية المستخدمة والتأكد من

التنفيذية خالل العام.

كفاءتها .

 -متابعة تأمين األعمال (خدمة العمالء-

ثالثاً -:إدارة السالمة والصحة المهنية لمناطق العمليات:

الشبكات -الطوارئ -المشروعات -إدارة الصلب-

 -االشتراك في إعداد السياسة العامة للسالمة والصحة

االسكادا -النقل -المعامل -المخازن الرئيسية

المهنية.

والفرعية -المحطات).

 -االشتراك في إعداد يوم السالمة العالمي بمناطق

 -إعداد التصاريح الخاصة بكل عملية تتم بالشركة مع

الشركة.

إعداد تقارير خاصة بعد االنتهاء من تلك األعمال.

 -إعداد محاضر اجتماعات السالمة بجميع مناطق

 -عمل تقييم المخاطر لكل عملية يتم تنفيذها.

العمليات.

 -متابعة اشتراطات السالمة داخل المباني اإلدارية

 -إعداد الدراسات التحليلية لحوادث وإصابات العمل.

ومتابعة استيفائها مع الجهات المختصة.
 -متابعة صيانة أجهزة اإلنذار واإلطفاء.
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حدث فى تاون جاس

تاون جاس تكرم  46عامل مثالي من ابنائها و 411طالبًا متفوق دراسيًا

نظمت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن تاون جاس تحت رعاية السيد المهندس ياسر بهنس رئيس مجلس
اإلدارة والعضو المنتدب حفلها السنوي لتكريم ابناء العاملين المتفوقين دراسيًا والعامل المثالي .
وأعرب – رئيس الشركة – خالل كلمته عن بالغ سعادته بالحفل ،والذي تعبر فيه إدارة الشركة عن فخرها وتقديرها لجميع
العاملين بها وأبنائهم المتفوقين دراسيًا ،مشددا على أن يستمروا ً
مثل للتميز يحتذى به علميًا وعمليًا ،وأن يضعوا نصب أعينهم
القيم واالخالق الحميدة .
شهد الحفل الذي حضره السادة مساعدي رئيس الشركة تكريم  31طاليًا جامعيًا ،و  22بالمرحلة الثانوية ،و 37بالمرحلة
اإلعدادية  6 ،بالمرحلة االبتدايئة من أبناء العاملين المتفوقين دراسيًا باإلضافة تكريم  46عامل مثالي من إدارات الشركة
المختلفة .
وفي نهاية الحفل توجه رئيس الشركة بالشكر والتقدير لإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم بقيادة السيد األستاذ عبد
المعز عبد الغني مساعد رئيس الشركة ،على الجهود المبذولة إلخراج الحفل بالصورة المشرفة التي عليها .

عالم تاون جاس
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حدث فى تاون جاس

ندوة توعوية بالتحديات التي تواجه الدولة تاون جاس تحتفل ب « جالل » و « أبو طالب »
لبلوغهم سن التقاعد
ألبناء الشركة باإلسماعلية

نظمت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن تاون
جاس برئاسة السيد المهندس ياسر بهنس نــدوة للعاملين
بالشركة بمحافظة اإلسماعلية؛ للتوعيه بالتحديات التي تواجه
الدولة واإلنجازات الضخمة التي تحققت في مصر خالل اآلونة
األخيرة.
واستعرض رئيس الشركة خالل الندوة أهم اإلنجازات التي
حققتها الدولة في البترول والغاز التي تعد تاون جاس جزء
منه باعتبارها أحد أزرع وزارة البترول التنفيذية ،فحققت مصر
اإلكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ،وعاودت اإليفاء بتعاقدتها
بشأن تصدير الغاز الطبيعي لتعود لدورها الريادي في المنطقة،
وتسعى حاليًا للتحول لمركزا إقليميًا لتداول الطاقة ،كما استطاعت
تنفيذ أعلى معدالت لتوصيل الغاز الطبيعي وهو لـ  1.2مليون
وحدة سكنية خالل العام الماضي .
وأضاف أن الشركة تستهدف تحقيق خطتها لتوصيل الغاز
الطبيعي للمنازل ،وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية و
قيادة المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية –
بتوفير الوقود اآلمن بيئ ًا باعتباره حق لكل مواطن في ظل ما
تبنته مصر من رؤى اصالحية تهدف إليجاد اقتصاد متنوع يمتاز
بالتنافسية ويعتمد على االبتكار والمعرفة ويرتكز على العدالة
والتكامل االجتماعى ،مبينًا الدور الذي تقوم به مختلف أجهزة
الدولة ومؤسساتها لتذليل كافة العقبات التي تحول دون تنفيذ
الخطة القومية للغاز الطبيعي .
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نظمت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن – تاون
جاس – برئاسة السيد المهندس ياسر بهنس حفل تكريم
للمهندس محمد أشرف جالل مساعد رئيس الشركة لعمليات
األقاليم لبلوغ سيادته السن القانونية للتقاعد.
وفي السياق نفسه كرم رئيس الشركة السيد جبر محمد أبو
سريع أبو طالب باإلدارة العامة لالتصاالت والتحكم لبلوغه سن
التقاعد  -معاش

ريـاضـة

«الرئيس يحتفل بأبطال مصر» ..السيسي يكرم المنتخب األولمبي ..ويوجه له رسالة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ،كالً من المنتخب الوطني
األوليمبي لكرة القدم الحاصل على بطولة األمم األفريقية للشباب
والمتأهل ألولمبياد طوكيو ،والعبي المنتخب الوطني لالسكواش
الحاصلين على بطولتي العالم للكبار والناشئين ،وبعثة المنتخب
الوطني للكاراتيه الحاصلة على بطولة العالم للشباب ،وبعثة
المنتخب الوطني الباراليمبي المشاركة في بطولة العالم مؤخرا ً
بأستراليا ،باإلضافة إلى األجهزة الفنية التي تولت تدريبهم،
حيث قام السيد الرئيس بمنح وسام الرياضة لألبطال الرياضيين.

من جانبهم ،أعرب الرياضيون المكرمون عن شعورهم بالفخر
لتكريم الرئيس لهم ،األمر الذي يعكس تقدير ورعاية سيادته
للرياضيين المتميزين في مصر ،فضالً عما يمثله ذلك التكريم من
حافز إضافي لهم لرفع اسم مصر عاليا ً في المحافل الرياضية.

وحضر مراسم التكريم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس
الــوزراء ،والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،
فضالً عن رؤســاء ومسئولي االتحادات الرياضية الوطنية
المعنية.
وقــال السفير بسام راضــي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة
الجمهورية ،إن الرئيس أشاد بما حققه األبطال الرياضيون
من إنجازات ،وإسهامهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة
الرياضية اإلقليمية والدولية ،مؤكدا ً تقديره ألبطال مصر
الرياضيين لما يمثلونه من قدوة للشباب في التفوق وبذل الجهد
وصوالً للهدف.
ووجه الرئيس بتوفير اإلمكانات الالزمة ألبطال مصر الرياضيين
ودعمهم بشكل كامل بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد
من اإلنجازات الرياضية.
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دنيا ودين

أمانة الموظف فى أداء العمل
أفتى االستاذ الدكتور شوقي إبراهيم عالم مفتي

ثانيًاَّ :
أن هذه ال ِف ْعلة فيها خيانة لألمانة التي اؤتمن

الجمهورية بأن المو َّ
ظف في الدولة عَام ٌل بأجرة ،فهو

عليها الموظفون؛ وفي الحديث المتفق عليه الذي رواه

مؤتمن على العمل الذي ُك ِلّف به وفُ ّ ِوض إليه ،وعدم
العمل فيه تَعَ ٍ ّد ُم َح َّر ٌم على المال العام ،كما أ َ َّن تلكُّؤ

أبــو هــريــرة رضــي هللا عنه عــن النبي صلى هللا
ـــا ٌ
ق ثَ َ
ث :إِذَا
عليه وآلــه وسلم قــال« :آيَـــةُ ا ْل ُمنَافِ ِ
َح ـد َ
فَ ،وإِذَا ْ
اؤت ُ ِم َن َخـ َ
ـان».
بَ ،وإِذَا َو َ
ع ـ َد أ َ ْخلَ َ
َّث َك ـذَ َ

وإبطاء الموظفين في إنجاز األعمال الـ ُموكلة لهم

ع َّد اإلمامان الذهبي وابن حجر الهيتمي الخيانة من
وقد َ

-خاصة التي ترتبط بالغير -غير جائز شرعًا؛ حيث كان

الكبائر؛ قال اإلمام الذهبي رحمه هللا في «الكبائر» (/1

هذا التَّلَكُّؤ واإلبطاء بغير وجه حق؛ وذلك لما يلي:

 ،149ط .دار الندوة)[ :الكبيرة التاسعة والثالثون:

أ َ َّو ًل :أن هذه ال ِف ْعلة فيها مخالفة لولي األمر وافتيات

الخيانة] اهـ.

المشرع المصري على عقوبة الموظفين
ص
عليه؛ فقد نَ َّ
ِّ

وقــال اإلمــام ابــن حجر في «الــزواجــر عن اقتراف

ص في قانون العقوبات
الممتنعين عن العمل؛ فجاء النَ ُّ
علَى األق ِ ّل ِمن الموظفين أو
على أنه[ :إذا ت َ َرك ثَالثةٌ َ

الكبائر» ( ،442 /2ط .دار الفكر)([ :الكبيرة األربعون
بعد المائتين :الخيانة في األمانات كالوديعة والعين

صور ِة االستقال ِة
المستخدمين العموميين عملهم ولو في ُ

المرهونة أو المستأجرة وغير ذلك)] اهـ.

أو امتنعوا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين

ثالثًا :كما َّ
أن هذا التَّعطي َل واإلبطاء فيه أكل لل َما ِل
بِالباط ِل؛ وقد نُهينا عن ذلك في قوله تعالى﴿ :يَا أَيُّ َها

تأديته على الوجه المطلوب منه مع أخذه األجر على

على ذلك ،مبتغين منه تحقيق غرض مشترك ،عوقب
سن ٍة َوبِغرام ٍة ال تقل
كل منهم بالحبس مدةً ال تقل عن َ

اط ِل إِ َّل أ َ ْن تَك َ
الَّذ َ
ُون
ِين آ َمنُوا َل تَأ ْ ُكلُوا أ َ ْم َوالَ ُك ْم بَ ْينَ ُك ْم بِا ْلبَ ِ

عن ألفي جنيه ،ويُضاعَف الحد األقصى لهذه العقوبة

اض ِم ْن ُك ْم﴾ [النساء.]29 :
ارةً ع َْن ت َ َر ٍ
تِ َج َ

إذا كان الترك أو االمتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس

ومن أعظم مظاهر أكل المال بِالباط ِل هو األخذ من المال
ِ

أو صحتهم أو أمنهم في خطر ،وكان من شأنه أن يُحدِث
اضطرابا ٍ
ت أو فتنةً بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة،

األعمال الـ ُموكلة إليه -والتي ترتبط بالغير بحيث يكون

وكل ُمو َّ
ظف أو مستخدم عمومي ت َ َرك عمله أو امتنع

هذا التَّبَا ُ
حق ويأخذ مع ذلك على وظيفته
طؤ بدون وجه ّ ٍ

عن عَم ٍل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو

أجرا -هو آك ٌل لل َما ِل بالباطل.
ً

بغرامة ال تجاوز  5آالف جنيه ،ويضاعف الح ُّد األقصى

صلى هللا عليه وآله وسلم االعتداء عليه ،وجعل صيانته

لهذه العقوبة إذا كان الترك أو االمتناع من شأنه أن
يُحدِث اضطرابًا أو فتنةً بين الناس أو إذا أضر بمصلحة

من النهب واإلهدار واالستغالل مسؤولية الجميع؛ َّ
ألن
هذا المال ِم ْلك لكل أبناء الوطن ،والتصرف فيه يكون

عامة] اهـ .واالفتيات على ولي األمر َم َح َّرم شرعًا.

وفق ضوابط الشرع وشروطه .

اإلخالل بانتظامه يُعاقَب بالحبس مدة ال تجاوز سنة أو
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العام بدون وجه حق؛ ذلك أ َ َّن المو َّ
ظف الذي ال يُ ْن ِج ُز

والمال العام -وهو هنا أَجْ ر الـ ُمو َّ
النبي
ظف -قَ ْد َح َّرم
ُّ

دنيا ودين
«إن ِر َج ًال يَت َ َخ َّوض َ
فعن خولة األنصارية رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلمَّ :
ُون
ار يَ ْو َم ال ِقيَا َم ِة» رواه البخاري.
ق ،فَلَ ُه ُم النَّ ُ
فِي َما ِل هللاِ بِغَ ْي ِر َح ّ ٍ
النبي صلى هللا عليه وآله وسلم المال العام الذي ال يملكه فرد بعينه بأنه مال هللا ،وتُو ِ ّ
ضح ذلك رواية
س َّمى
فقد َ
ُّ
سو ِل ِه»؛ إذ هذه اإلضافة خاصة بالمال العام.
الترمذيِ :
«م ْن َما ِل هللاِ َو َر ُ
تصرف المالك؛
خوض في المال العام ،أي :يأخذه ليتملكه ويتصرف فيه
وفي هذا الحديث َوعي ٌد شَدي ٌد لمن يت َ َّ
ُّ
التخوض في مال هللا
قال اإلمام ابن حجر العسقالني في «فتح الباري» ( ،219 /6ط .دار المعرفة)[ :ال ينبغي
ُّ
ب
ب َ
الوص ِ
ار يَ ْو َم ال ِقيَا َم ِة» ُح ْك ٌم ُم َرت َّ ٌ
علَى َ
ْف المناس ِ
ورسوله والتصرف فيه بمجرد التشهي .وقوله« :فَلَ ُه ُم النَّ ُ
ار بِالغَلَبَ ِة .قوله« :يَت َ َخ َّوض َ
وهو الخوض في مال هللا؛ ففيه إِ ْ
ق»؛ أي
شع َ ٌ
ُون -بالمعجمتين -فِي َما ِل هللاِ بِغَ ْي ِر َح ّ ٍ
ع ُّم من أن يكون بالقسمة َوبِغَ ْي ِر َها] اهـ
يتصرفون في مال المسلمين بالباطل وهو أ َ َ

حرمة،
أ َّما بخصوص ما يأخذه هؤالء الموظفون من أموا ٍل لتنفيذ ما ُو ِ ّكل إليهم من أعمال الغير ،فهو رشوة ُم َّ
َم ٌ
لعون صاحبها؛ ذلك أ َ َّن األصل في قضاء المصالح أن تؤدَّى ألصحابها من غير رشو ٍة أو هدي ٍة ما دام المسؤول
عنها ُموظفًا يتقاضى راتبًا على عمله هذا ،فإن قصد فهو آثم قطعًا ،وإذا لم يستطع اإلنسان قضاء مصلحته
وحاجته والوصول إلى حقه إال بدفع الرشوة لمن عنده وعلى يديه قضاء مصلحته وحاجته ،فإنه يجوز له دفع
رشوة في ُحدو ِد ما يقضي به حاجتَه ،وال يزيد على ذلك؛ ألن ما أبيح للضرور ِة يقدر بقدرها؛ ولقوله تعالى﴿ :
ض ُ
علَ ْي ِه إِ َّن هللاَ َ
ط َّر َ
فَ َم ِن ا ْ
ور َر ِحيم ٌ﴾ [البقرة.]173 :
غ ْي َر بَاغٍ َو َل عَا ٍد فَ َل إِثْ َم َ
غف ُ ٌ

ش َي َوا ْل ُم ْرتَشِي» ،رواه أحمد ،وأبو داود ،والترمذي،
الرا ِ
ولعن آخذ الرشوة جاء في الحديث الشريف« :لَعَ َن هللاُ َّ
الرائِ ِش»؛ أي :الساعي بينهما ،واللعن من هللا تعالى أو
وابن ماجه ،وابن حبان ،وفي رواية بزيادةَ « :و َّ
رسوله صلى هللا عليه وآله وسلم معناه أ َ َّن ذلك كبيرة من الكبائر.

وأمر الرشوة خطير على المجتمعات؛ ولذلك فهو يستوجب عدم التهاون فيه؛ ويدعو إلى أهمية الضرب على
أيدي المرتشين العابثين المفسدين.
ومن نَاحي ٍة أخرى على ولي األمر أن يُغيث كل من طلب منه الغوث للقضاء على هذا الفساد العريض ،ويجب
على الراشين والمرتشين أن يتوبوا إلى هللا تعالى من هذا اإلثم حتى يبارك هللا سبحانه في أموالهم وأوالدهم.
أمر ُم َج َّر ٌم في قانون العقوبات ،وال تجوز
حق ٌ
فما يفعله بعض الموظفين من تعطيل أمور الناس بغير وجه ّ ٍ
ص ِحب هذا التعطي َل
سنَّه من قوانين ولوائح ،فإذا َ
شرعًا هذه ال ِف ْعلة؛ ألنَّها تُعَ ُّد افتياتًا على ولي األمر فيما َ
اشترا ُ
ط حصول هؤالء الموظفين على أموا ٍل ِمن الجمهور الذين يُق ّدِمون لهم الخدمةَ فهي رشوةٌ ُم َح َّر ٌم أ َ ْخذها
على هؤالء الموظفين.
وهللا سبحانه وتعالى أعلم.
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حياتك تهمنا
إيمانًا من الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن –تاون جاس – بضرورة الحفاظ على سالمة العاملين من
أبنائها وكذلك المواطنين ،خصصت بابًا ثابتًا بمجلتها الدورية تحت عنوان « حياتك تهمنا» للتعريف باإلجراءات
األساسية للسالمة والصحة المهنية وحماية بيئة العمل ،حفا ً
ظا على األرواح والممتلكات الخاصة بالشركة والعمالء
لذا يجب إتباع التعليمات اآلتية -:
 .1عدم عمل أي تركيبات أو تعديالت إال من خالل شركة تاون

• ال تلمس أي مفاتيح أو أجهزة كهربائية ويدك رطبه أو كنت

جاس حفاظا ً علي األرواح والممتلكات.

تقف على سطح مبلل الن ذلك يشكل خطورة بالغة عليك

 .2عدم إقامة أي إنشاءات علي خطوط الغاز والتي تعوق أعمال

• ال تستخدم إال المعدات واألجهزة واألدوات الكهربائية التى

الصيانة والتأمين في حالة حدوث أي حاالت طارئة.

تكون بحالة جيدة ومعتمدة ومطابقة للمواصفات العالمية

 .3عدم العبث بأي من التركيبات الخاصة باألجهزة التي تعمل

والمصرية .

بالغاز الطبيعي إال من خالل المختصين بشركة تاون جاس.

• يجب التأكد من معرفة تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز

 .4االتصال علي تليفونات الطوارئ بالشركة في الحاالت اآلتية

كهربائي قبل استخدامه .

علي رقم ( )129والتي تعمل علي مدار  24ساعة -:

• ال تلمس أو تمسك أي أجهزة كهربائية بيد واحده في الوقت

• في حالة اكتشاف أي تسريب للغاز فيجب مراعاة عدم

الذي تلمس باليد األخرى أى سطح قد يكون موصل كهربائيا ً مثل

تشغيل أي جــهــاز قــد يــصــدر عنه أي شــرر كهربي مثل

خطوط وحنفيات المياه .

(مفاتيح اإلنارة  ,جميع األجهزة الكهربائية........الخ ) وكذا

• يجب عدم تحميل أي مقبس كهربائي زيادة عن حده وذلك

عدم إشعال أي مصدر لهب.

تشغيل أكثر من جهاز على المقبس الواحد .

• حالة تلف أي من الوصالت الخاصة بتركيبات الغاز الطبيعي

• عند مالحظة أي سخونة في المفاتيح أو التوصيالت ضرورة

(وصالت السخان -وصالت البوتاجاز).

عمل اإلصالحات الالزمة بمعرفة المختصين في مجال الكهرباء .

 .5ضرورة إخالء مكان التسريب من جميع األشخاص.

• افصل جميع األجهزة الكهربائية غير المستخدمة بعيدا عن

 .6إحكام غلق صمام الغاز.

التيار الكهربائي

 .7غلق أي مصدر لهب قريب من مكان التسريب.

• اجعل التوصيالت الكهربائية بعيدة عن أماكن السير والمشي

 .8تهوية المكان بفتح النوافذ واألبواب دون استخدام مصدر

وتجنب تمديد األسالك فوق أو بالقرب من مصادر الحرارة

كهرباء.

• ال تمرر األسالك تحت الموكيت أو السجاد أو تضع فوقها قطع

 .9الـــتـــأكـــد مــــن هـــويـــة األشــــخــــاص الــــذيــــن س ــوف

األثاث الثقيلة .

يــقــومــون بـــاألعـــمـــال عـــن طـــريـــق كــارنــيــة الــشــركــة.

• تأكد من أن المصابيح واألجهزة الكهربائية المولدة للحرارة

منشور السالمة والصحة المهنية الخاص بالوقاية من أخطار

بعيده عن األشياء القابلة لالحتراق .

الكهرباء

• يجب إجراء صيانة دورية لألجهزة الكهربائية وعند اكتشاف

• تذكر دائما إن اجتماع الماء مع الكهرباء يشكل خطورة بالغة

أى عطل بها استبدل المقابس والمفاتيح المكسورة فورا.

وقد يكون مميتا .
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إعرف أكتر عن شركتنا
بدأ توصيل الغاز الطبيعي في مصر حين قامت شركة الغازات

ويتضمن نشاط الشركة

البترولية بتر وجاس بالتعاون مع شركة & William Press

التصميمات والخرائط التنفيذية والتسجيلية للخطوط الرئيسية

 Sonالبريطانية بإشراف شركة  British Gas plcبتوصيل

والشبكات والتركيبات والتحويالت والموديوالت والمحطات

الغاز الطبيعي إلى المنازل بمحافظة القاهرة بدءا ً بـمنطقة حلوان

بمناطق االمتياز لألعمال التجارية والصناعية ومحطات تموين

في  14يناير 1981ثم تم توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل في

السيارات بالغاز الطبيعي والمخابز .وكذلك تنفيذ شبكات الصلب

مناطق المعادي ومدينة نصر ومصر الجديدة ومدينة  15مايو.

والبولي إيثلين وتوصيالت التركيبات الداخلية والخارجية

وأطلقت أول شعلة « غاز طبيعى « بالمنازل بمحافظة الجيزة

ألعمال التحويالت للعمالء المنزليين ( المطاعم – الفنادق -

في يناير من عام  ،1981وتم بعدها توصيل الغاز الطبيعى

 )....والتجاريين والصناعيين ومحطات الكهرباء ألنشطة الغاز

لمحافظة اإلسكندرية في أغسطس من عام  1996ثم محافظة

الطبيعي بمناطق امتياز الشركة والتي تشمل :

بورسعيد في يناير من عام . 1997

• الــــقــــاهــــرة عــــــدا مـــديـــنـــة الـــــســـــام الـــواقـــعـــة

وتم فصل كافة أنشطة الغاز الطبيعي عن شركة الغازات

أعمال المسح الميداني وإعــداد

• الجيزة عدا الصف واإلسكندرية عدا مناطق غرب اإلسكندرية

البترولية بتروجاس لتتحول في النهاية إلى الشركة المصرية

• بورسعيد .

لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن  -تاون جاس-.

• اإلسماعيلية.

هي إحدى شركات قطاع البترول المصري ،والتي تأسست عام

يبلغ طول شبكات الغاز الطبيعي التي تقوم الشركة بتشغيلها و

 2000كشركة مساهمة مصرية وفقا ً ألحكام قانون ضمانات

صيانتها  9162كيلو متر ،والتركيبات الداخلية والخارجية

وحوافز االستثمار رقم  8لسنة  1997برأس مال اسمي قدره

نحو  25ألف كيلو متر ،وعدد محطات تخفيض الضغط وإضافة

 200مليون جنيه مصري ورأس مال مصدر قدره 100مليون

الرائحة التي تديرها الشركة  106محطة  ،وقد بلغ إجمالى عدد

جنيه مصري موزع على مليون سهم ليكون لشركة جاسكو %60

العمالء المنزليين التابعين للشركة  4000000عميل بجانب

من اسهمها وغاز مصر  %30و صندوق اإلسكان والخدمات

 27476عميل تجاري و 500عميل صناعي و 4201مخبز

االجتماعية للعاملين بقطاع البترول %10

و  84محطة تموين بالغاز الطبيعي و 6محطات للكهرباء،

وأنشئت الشركة بغرض إدارة و تشغيل شبكات و تركيبات الغاز

وذلك حتي نهاية الربع الثالث من .2019

الطبيعي بمناطق امتياز الشركة بـالقاهرة الكبرى و اإلسكندرية

وتمتلك الشركة نظاما ً متقدما ً للمراقبة والتحكم االسكادا لمتابعة

و بورسعيد و اإلسماعيلية و كذا محطات تخفيض الضغط و

الشبكة على مدي اليوم.

صيانة و مكوناتها في ُمختلف المواقع للمنازل و المحالت
التجارية و ال ُمنشآت الصناعية التي يتم تغذيتها من شبكات
المنازل بالضغوط والكميات المناسبة .
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بــورتـــريــه

االسم  :ابراهيم عبد هللا شوكت
المهنة  :مهندس ميكانيكا إنتاج دور مايو  1976بتقدير عام « جيد « .
الوظيفة  :رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية
لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن « تاون جاس»

التاريخ الوظيفى :
 مهندس بشركة بتروجاس اعتبارا ً من 1980/10/5 إعارة للعمل بشركة« وليم برس » العالمية فى وظيفة مهندس وتدرج لمهندس فني . إعارة لشركة غاز مصر اعتبارا ً من أكتوبر  1983كمهندس فني تحويالت . رئيس قسم التحويالت بالشركة اعتبارا ً من فبراير 0 1985 مدير مشروع محافظـة الجـيزة بالشركة اعتبـارا ً من مايو 1986( أول مهندس مصري يكلف بإدارة مشروع الغاز الطبيعي ) .
 مدير إدارة ومدير قطاع بالشركة ثم مدير عام لمنطقة الجيزة اعتبارا ً من يوليو . 1992 مدير عام المناطق اعتبارا ً من إبريل . 1995 نائب رئيس مجلس إدارة بشركة غاز مصر وعضو بالمجلس اعتبارا ً من يونيو . 1995 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة « متروجاس « اعتبارا ً من .« 2000/6/15 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن « تاون جاس «اعتبارا ً من . 2000/8/15

بصمات في تاون جاس
 االنتهاء من الهيكل التنظيمي للشركة وتحديد المسئوليات لجميع العاملين بالشركة . حصر األعمال الصناعية بمناطق التزام الشركة . تصميم وحساب التكلفة لتحسين العائد للشركة . االنتهاء من مشروع « اإلسكادا وغرفة العمليات المركزية لمراقبة أعمال المحطات والشبكة . -مراجعة كروت العمالء من مستخدمي الغاز الطبيعي منذ بداية دخول الغاز بالجمهورية منذ عام . 1981
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