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 على هامش مؤتمر إیجبس ٢٠١٩ شهد المهندس طارق المال وزیر البترول والثروة المعدنیة توقیع عدة مذكرات تفاهم وتعاون مشترك
 المذكرة األولى بین شركتى مصر للبترول وبتروناس المالیزیة الستغالل الطاقات الفائضة بمجمع الزیوت بالعامریة من خالل إنشاء

 شركة جدیدة لتسویق نوعیة الزیت الجدید الذى سیتم إنتاجه بعالمة تجاریة مشتركة الستخدامه فى السوق المحلى والتصدیر ، كما سیتم
 التعاون المشترك فى مجال نقل وتبادل الخبرات واالستفادة من مراكز البحوث بالشركتین وذلك فى إطار استراتیجیة وزارة البترول

  لتطویر الخدمات المؤداة للمواطنین وإنتاج نوعیات جدیدة من الزیوت تتناسب مع المحركات الحدیثة
 

 كما شهد الوزیر توقیع مذكرة تفاهم بین الوزارة وشركة اباتشي مصر بهدف دعم برنامج تأهیل القیادات الشابة والمتوسطة من خالل
 وضع وتنفیذ برنامج تدریبي سریع للعاملین الناجحین في برنامج تطویر وتحدیث قطاع البترول وإعدادهم للقیادة في المستقبل وتشمل

 تدریبات عملیة لنقل الخبرات الالزمة وبرامج تدریبیة من خالل العاملین بشركة أباتشي وعن طریق خبراء وذلك في إطار برنامج تاهیل
 القیادات الشابة والمتوسطة في قطاع البترول

 
 كما شهد الوزیر توقیع مذكرة تفاهم بین الوزارة وغرفة التجارة األمریكیة لدعم شركة أباتشي مصر للوزارة إلعداد وتنفیذ برنامج تدریب

 وتأهیل القیادات المتوسطة بقطاع البترول لصقل خبراتهم وتنمیة مهاراتهم وستكون البدایة بتوفیر برامج تدریبیة لخمسین متدربا یتم
 اختیارهم عن طریق الوزارة وتتحمل الغرفة الدعم المالى لتدریبهم،  ویغطى البرنامج نظم العمل واالبتكار والمهارات المؤثرة، وتمكین

 الفرق ، وتحقیق أفضل أداء، وكیفیه إدارة التغییر وتنفیذ االستراتیجیات ویعد البرنامج  األول من نوعه بین الوزارة والغرفة فى إطار
 التعاون المشترك بینهم

 
 وشهد المال توقیع مذكرة تفاهم بین شركتى شلمبرجیر وشركة الحفر المصریة لدعم الشراكة بین الجانبین فى استخدام التقنیات الحدیثة

 ورفع كفاءة الحقول البترولیة لزیادة معدالت اإلنتاج وإعداد نماذج مستحدثة لتقدیمها للشركات الجدیدة التى ستدخل السوق المصرى
 والتعاون فى مجال تنمیة الحقول الصغیرة

 
 كما شهد الوزیر توقیع اتفاقیة تعاون بین شركتي إنبى وساب العالمیة لتنفیذ نظام متكامل إلدارة األصول والموارد لشركات التكریر

 والتسویق التابعة للهیئة وإنشاء نظم معلومات متكاملة مترابطة لضمان تدفق المعلومات بین الهیئة والشركات القابضة والشركات التابعة
 فى إطار البرنامج السابع من مشروع  التطویر والتحدیث و تتضمن المذكرة بناء مركز دعم فنى داخل قطاع البترول لخدمة شركات

 القطاع واختیار كوادر متمیزة من أبناء القطاع إلدارته
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