
 بيیانن  صحفى
 
عقدد  االمهھنددسس  ططاررقق  االمال  ووززيیرر  االبترروولل  وواالثررووةة  االمعددنيیة  عددةة  لقاءااتت  وومباحثاتت  ثنائيیة  على  هھھھامشش  مؤؤتمرر  اابووظظبى  االددوولى  للبترروولل  (  أأدديیبكك  

ووقيیاددااتت  عدددد  منن  شرركاتت  االبترروولل    ووززيیرر  االططاقة  وواالصناعة  وواالثررووةة  االمعددنيیة  االسعووددىى  االمهھنددسس  خالدد  االفالح)  مع  كلل  منن    2018
االمشارركة  في  االمؤؤتمرر  ٬،  حيیثث  بحثث  االمال  مع  نظظيیررهه  االسعووددىى  عدددداا ً منن  االمووضووعاتت  ذذااتت  ااالهھھھتمامم  االمشترركك  فيیما  يیتعلقق  بتططووررااتت    االعالميیة  

بكك  ووخاررجج  أأووبكك  أأسووااقق  االبترروولل  االعالميیة  ووأأسعارر  االخامم  حيیثث  تمم  االتأكيیدد  على  ااالستمرراارر  في  ددعمم  جهھوودد  وومباددررااتت  االتعاوونن  بيینن  ددوولل  أأوو
لى  أأنن  ووأأشارر  االمال  إإ    لتحقيیقق  ااستقرراارر  ااألسووااقق  وواالتووااززنن  بيینن  االعررضض  وواالططلبب  بما  يینعكسس  اايیجابا ً على  كافة  ااططرراافف  االصناعة  االبتررووليیة  

االلقاء  ناقشش  كذذلكك  تعززيیزز  أأووجهھ  االتعاوونن  بيینن  االبلدديینن  في  مختلفف  مجاالتت  صناعة  االبترروولل  وواالغازز  مؤؤكدداا ً أأهھھھميیة  االعملل  على  نقلل  ووتباددلل  
معلووماتت  وواالخبررااتت  االفنيیة  في  أأنشططة  االبحثث  ووااألستكشافف  وواالتعدديینن  خاصة  ووأأنن  مصرر  تستعدد  لططررحح  ااوولل  مززاايیددةة  للبحثث  عنن  االبترروولل  اال

أأهھھھميیة  للتعاوونن  مع  االسعوودديیة  في  مجالل  االتعدديینن  االذذىى  تقوومم  مصرر  حاليیا ً بالعملل  على  وواالغازز  في  منططقة  االبحرر  ااألحمرر  مضيیفا  اانن  مصرر  توولى  
بحثث  مع  نهھ  ٬،  الفتا ً االى  أأ  فيیهھ  لجذذبب  االمززيیدد  منن  ااالستثماررااتت  وواالتووسع  في  ااستغاللل  ووتصنيیع  االثررووااتت  االتعدديینيیةتططوويیرر  ااستررااتيیجيیاتت  االعملل  

٬،      تستضيیفهھ  االقاهھھھررةة  أأووااخرر  االشهھرر  االحالي  نظظيیررهه  االسعووددىى  تررتيیباتت  عقدد  االمؤؤتمرر  االعرربى  االخامسس  عشرر  للثررووةة  االمعددنيیة  االذذىى  
لبلدديینن  في  مجالل  االبترروولل  ووخاصة  مشررووعع  سووميیدد  لنقلل  ووتددااوولل  االخامم  في  منططقتي  االسخنة  ووااستعررضض  االووززيیرراانن  مجاالتت  االتعاوونن  االقائمة  بيینن  اا

ووسيیددىى  كرريیرر  وواالذذىى  يیشهھدد  حاليیا ً تووسعاتت  ااستررااتيیجيیة  لززيیاددةة  قددررتهھ  على  ااستقبالل  ووتخززيینن  ووتددااوولل  االمنتجاتت  االبتررووليیة  في  ااططارر  خططة  تحوويیلل  
 مصرر  لمرركزز  ااقليیمى  لتجاررةة  ووتددااوولل  االططاقة.  

 
االددكتوورر  سلططانن  االجابرر  ووززيیرر  االددوولة  ااإلماررااتى  وواالررئيیسس  االتنفيیذذيي  لشرركة  بترروولل  أأبووظظبى  االووططنيیة  "  أأددنووكك  "  حيیثث  تناوولل  كما  االتقى  االمال  

في  ضووء  ااهھھھتمامم  االجانبب  ااالماررااتى  بمصرر  كووجهھة  ااستثمارريیة  وواالغازز  االمصرريیة    االلقاء  االفررصص  ااالستثمارريیة  االووااعددةة  في  صناعة  االبترروولل  
جانبانن  أأهھھھميیة  تباددلل  االخبررااتت  في  مختلفف  مجاالتت  االصناعة  االبتررووليیة  كأحدد  أأهھھھمم  االعووااملل  االتي  تسهھمم  في  مهھمة  في  هھھھذذاا  االمجالل  ٬،  كما  أأكدد  اال

 تقوويیة  االتعاوونن  االمصررىى  ااالماررااتى  ووااالستفاددةة  منن  االخبررااتت  وواالتكنوولووجيیاتت  االمتاحة  لددىى  االجانبانن  .
 

 االمال  يیلتقى  شرركاتت  بترروولل  عالميیة  لبحثث  خططططهھا  في  مصرر  ووفررصص  ززيیاددةة  ااالستثماررااتت
 

  2018االمشارركة  في  مؤؤتمرر  أأدديیبكك    على  جانبب  آآخرر  عقدد  االمال  سلسلة  منن  االلقاءااتت  االثنائيیة  مع  قيیاددااتت  عدددد  منن  شرركاتت  االبترروولل  االعالميیة  وو
بووبب  ددااددلى  االررئيیسس  االتنفيیذذيي  لمجمووعة  بى  بى  االبرريیططانيیة  ووهھھھشامم  مكاووىى  االررئيیسس  ااالقليیمى  للمجمووعة  بشمالل  بأبووظظبى  ٬،  حيیثث  بحثث  مع  

في  اانتاجج  االبترروولل  وواالغازز  في  مصرر  ووخاصة  مشررووعع  تنميیة  وواانتاجج  االغازز  االططبيیعى  منن  حقوولل  شمالل  ااإلسكنددرريیة  مووقفف  ااعمالهھا    اافرريیقيیا
نن  مووغرربب  االمتووسطط  وواالجاررىى  ااإلسررااعع  بتنفيیذذ  االمررحلة  االثانيیة  منهھ  ااستعدداادداا ً إلططالقق  باكووررةة  اانتاجج  االغازز  منن  هھھھذذهه  االمررحلة  خاللل  االشهھرر  االمقبلل  

 فيیوومم  .  –حقلى  جيیززةة  
 

سامى  ااسكنددرر  نائبب  االررئيیسس  االتنفيیذذىى  لشرركة  شلل  االعالميیة  وواالمهھنددسس  جاسرر  حنططرر  ررئيیسس  شرركة  شلل  مصرر  االمهھنددسس  ووبحثث  االمال  مع  
بب  ٬9،  ووتمم  ااستعررااضض  االمووقفف  االتنفيیذذيي  لمشررووعع  االمررحلة    عملل  االشرركة  بمنططقة  االميیاهه  االعميیقة  بالبحرر  االمتووسطط  وواالصحررااء  االغرربيیة  برراامج  

ددلتا  بالميیاهه  االعميیقة  وو  االخطططط  االجارريیة  لرربطط  آآبارر  االغازز  االجدديیددةة  بالمشررووعع  تباعا ً على  ااإلنتاجج  ٬،  لتنميیة  ووإإنتاجج  االغازز  االططبيیعى  بمنططقة  غرربب  اال
كما  تمم  ااستعررااضض  االبرراامج  وو  ااألنشططة  ااالستكشافيیة  االجدديیددةة  للبترروولل  وواالغازز  في  مناططقق  اامتيیازز  شلل  فى  االصحررااء  االغرربيیة  ٬،  ووأأكدد  قيیاددااتت  شلل  

االبحثث  ووااالستكشافف  االجدديیددةة  ألوولل  مررةة  في  االبحرر  ااألحمرر  خاللل  االفتررةة  االمقبلة  في  ضووء  االعالميیة  ااهھھھتمامم  االشرركة  بالددخوولل  فى  مشررووعاتت  
 تووجهھ  قططاعع  االبترروولل  لبددء  االنشاطط  في  هھھھذذهه  االمنططقة  .

 
وواالووفدد  االمرراافقق  مووقفف  االعملل  في  مناططقق  اامتيیاززهھھھا  بمصرر  في  االميیاهه  االعميیقة    ررئيیسس  شرركة  أأدديیسوونن  ااإليیططاليیةووناقشش  االمال  خاللل  لقائهھ  مع  

 ووسطط  للبحثث  ووااالستكشافف  عنن  االغازز  االططبيیعى  ٬،  كما  تمم  ااستعررااضض  مووقفف  تنميیة  حقلل  اابووقيیرر  االبحررىى  .بالبحرر  االمت
 

إإحددىى  كبرريیاتت  شرركاتت  االبترروولل  االعالميیة  تمم  بحثث  خطططط  االشرركة    فاجيیتت  أأليیكبيیررووفف  ررئيیسس  شرركة  لووكك  أأوويیلل  االررووسيیةووخاللل  لقاء  االمال  مع  
االصحررااء  االغرربيیة  خاللل  االفتررةة  االقرريیبة  االمقبلة  ٬،  ووااعرربب  االمال  عنن  تططلعهھ  لززيیاددةة  لبددء  مررحلة  جدديیددةة  منن  تنميیة  حقلل  مليیحة  للغازز  االططبيیعى  في  

ااستثماررااتت  االشرركة  االررووسيیة  في  مصرر  وواالتووسع  في  أأنشططتهھا  للبحثث  ووااالستكشافف  ووإإنتاجج  االبترروولل  وواالغازز  ٬،  وواابددىى  ررئيیسس  االشرركة  ااستعدداادد  
 .    ووااددرر  االبترروولل  االمصرريیة  في  مررااكزز  االتددرريیبب  االخاصة  بالشرركة  شرركتهھ  لفتح  مجاالتت  تعاوونن  جدديیددةة  مع  قططاعع  االبترروولل  في  مجالل  االتددرريیبب  لك

 
ضمم  االمهھنددسس  محمدد  االططووخى  ررئيیسس  أأنشططة  ااالستكشافف  بالشرركة    شلمبررجيیرر  ااالمرريیكيیةوو  عقدد  االمال  ااجتماعا ً مع  عدددد  منن  قيیاددااتت  شرركة  

عررااضض  مشررووعاتت  االمسح  االسيیززمى  وواالمهھنددسس  كرريیمم  بددووىى  االمدديیرر  االتنفيیذذيي  للشرركة  بمصرر  وومنططقة  شررقق  االبحرر  االمتووسطط  ٬،  حيیثث  تمم  ااست
ووجمع  االبيیاناتت  في  منططقتى  االبحرر  ااألحمرر  ووخليیج  االسوويیسس  لفتح  االمجالل  اامامم  ططررحح  مززاايیددااتت  عالميیة  جدديیددةة  لالستثمارر  في  هھھھذذهه  االمناططقق  خاصة  

ررجيیرر  سئوولوو  شلمبأأنن  ااستخدداامم  االتكنوولووجيیاتت  االمتططووررةة  في  تنفيیذذ  هھھھذذهه  االمشررووعاتت  يیحققق  االهھددفف  االمنشوودد  منهھا  بأعلى  كفاءةة  ممكنة  ٬،  وو  ااكدد  م
حررصص  شرركتهھمم  على  تعززيیزز  االشررااكة  مع  قططاعع  االبترروولل  ووززيیاددةة  حجمم  ااعمالهھا  في  مصرر  ااستنادداا  االى  نجاحح  مشررووعاتهھا  ااألخيیررةة  وواالنموو  

 االمستمرر  في  فررصص  ااالستثمارر.



 
قق  مووقفف  وواالووفدد  االمررااف  ةماتيیاسس  هھھھيیلمانن  االررئيیسس  االتنفيیذذيي  للحلوولل  االررقميیة  بشرركة  بيیكرر  هھھھيیووزز  جنرراالل  االيیكترريیكك  ااألمرريیكيیكما  بحثث  االمال  مع  

االتعاوونن  بيینن  االجانبيینن  في  تنفيیذذ  مشررووعع  بوواابة  مصرر  اااللكترروونيیة  لتسوويیقق  االمناططقق  االبتررووليیة  ووااالستكشافف  كخرريیططة  ااستثمارريیة  ررقميیة  للترروويیج  
اامم  ددللمناططقق  االووااعددةة  وواالتي  تأتى  في  ااططارر  مباددررااتت  مشررووعع  تططوويیرر  ووتحدديیثث  قططاعع  االبترروولل  االمصررىى  لتططوويیرر  االعملل  االبترروولى  باستخ

 االتكنوولووجيیا  وواالتووسع  في  ااستخدداامم  االحلوولل  االررقميیة٬،  كما  تمم  بحثث  فررصص  االتعاوونن  االمحتملة  بيینن  االجانبيینن  في  االمشررووعاتت  االبتررووليیة  االجدديیددةة  .
ووفى  ااجتماعع  مشترركك  مع  جوو  رريینى  االررئيیسس  االتنفيیذذيي  لشرركة  هھھھاليیبررتوونن  ااالمرريیكيیة  وواالووفدد  االمرراافقق  ااستعررضض  االمال  مع  ررئيیسس  االشرركة  

تهھا  االحاليیة  في  مصرر  مؤؤكدداا ً أأهھھھميیة  االتعاوونن  بيینن  االجانبيینن  لتططبيیقق  أأحددثث  االتكنوولووجيیاتت  في  مجالل  ااستخررااجج  االززيیتت  االخامم  ٬،  ااالمرريیكيیة  أأنشطط
ووااعرربب  ررئيیسس  هھھھاليیبررتوونن  عنن  تططلع  شرركتهھ  االى  تعززيیزز  حجمم  ااعمالهھا  في  مصرر  في  ضووء  تززاايیدد  االنشاطط  االبترروولى  ووتووسع  قططاعع  االبترروولل  في  

 مشررووعاتت  ااالستكشافف  ووتنميیة  االحقوولل  .
 

بررئاسة  االسيیدد  على  االجرروواانن  االررئيیسس  االتنفيیذذيي  للشرركة  االفررصص  االمتاحة    شرركة  ددررااجوونن  أأوويیلل  ااإلماررااتيیةووبحثث  االمال  مع  ووفدد  منن  مسئوولي  
لإلستثمارر  في  مصرر  خاصة  مع  االتووسع  في  ططررحح  مناططقق  جدديیددةة  للبحثث  ووااالستكشافف  عنن  االبترروولل  وواالغازز  ووالسيیما  في  منططقة  االبحرر  ااألحمرر  

االمقبلة  ٬،  ووااكدد  مسئوولوو  االشرركة  أأنن  مصرر  منن  االمناططقق  االووااعددةة  االتي  تززخرر  بفررصص  ووااعددةة  لالستثمارر  االبترروولى  وواالتي  تعدد  خاللل  االفتررةة  االقرريیبة  
 .  محلل  ااهھھھتمامم  كبيیرر  لالستفاددةة  منهھا  في  ضووء  االنجاحاتت  االتي  تحققتت  خاللل  االسنووااتت  ااألخيیررةة  

 
االغررفة  في  ددعمم  صناعة  االبترروولل  وواالغازز  االمصرريیة  منن  خاللل    ددوورر  دديیفيیدد  فيیليیبسس  ررئيیسس  غررفة  االتجاررةة  االعرربيیة  ااالمرريیكيیة  وو  ناقشش  االمال  مع

 االمساهھھھمة  في  جذذبب  ااالستثماررااتت  ااالمرريیكيیة  إإلى  مصرر  ووعررضض  االفررصص  ااالستثمارريیة  االمتاحة  أأمامهھا  .
ووصررحح  االمال  عقبب  اانعقادد  االمباحثاتت  أأنهھ  ووجهھ  االددعووةة  للووززررااء  ووررؤؤساء  االشرركاتت  االعالميیة  لحضوورر  مؤؤتمرر  وومعررضض  مصرر  االددوولى  للبترروولل  

 )  فى  ددووررتهھ  االثالثة  خاللل  شهھرر  فبرراايیرر  االمقبلل  .  2019اايیجبسس  (  


