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 شهد المهندس طارق المال وزیر البترول والثروة المعدنیة  بحضور السید جیامباولو كانتیني سفیر دولة  إیطالیا  توقیع عقد المقاول العام
 إلنشاء مجمع التكسیر الهیدروجیني للمازوت بأسیوط والذي یعد اكبر مشروع لتكریر البترول یتم تنفیذه في صعید مصر. وقد قام بتوقیع

 العقد  المهندس محمد بدرالدین رئیس شركة أسیوط الوطنیة لتصنیع البترول (أنوبك) التابع لها المشروع و ماركو فیال رئیس شركة
 تكنیب اإلیطالیة و المهندس أشرف بهاء رئیس  شركة إنبي و المهندس ولید لطفي رئیس شركة بتروجت . و تبلغ التكلفة اإلستثماریة
 للمشروع حوالي ٢,٥ ملیار دوالر ،  والجدیر بالذكر أن هذا المشروع سوف یساهم في تعظیم االستفادة من موارد الدولة عن طریق
 استخدام أحدث الوسائل التكنولوجیة لتكریر البترول باستخدام تقنیة التكسیر الهیدروجیني للمازوت كمنتج منخفض القیمة وتحویله إلي
 منتجات بترولیة عالیة القیمة وبصفة أساسیة السوالر بالمواصفات األوروبیة بطاقة إنتاجیة تبلغ 2.8 ملیون طن سنویا باإلضافة إلى
 البوتاجاز والنافتا المستخدمة في انتاج البنزین عالي االوكتین ، مما سیؤدي إلى تغطیة احتیاجات صعید مصر من المنتجات البترولیة

 األمر الذي سیكون له أكبر األثر في تقلیص حجم االستیراد لهذه المنتجات واإلسهام في توفیر العملة األجنبیة، كما سیؤدي المشروع إلى
 .فتح آفاق جدیدة للتنمیة و خلق فرص عمل جدیدة في منطقة الصعید

 
 

 عقد المهندس طارق المال وزیر البترول والثروة المعدنیة في إطار فعالیات مؤتمر ایجیبس ٢٠٢٠ اجتماعا مع ممثلي شركة وایلد ویل
 العالمیة والرائدة عالمیا في مجال االستشارات والخدمات التقنیة في مجال اآلبار و تنفیذ االعمال الخاصة بها بأعلي درجات االمان

 والسیطرة علي األزمات وضم وفد الشركة كوري هوفمان المدیر العام لمنطقة الشرق األوسط و باري موار المدیر العام العمال الحفر
 ومنطقة أوروبا و م/ دالیا توفیق مدیر مكتب مصر ومدیر تطویر أعمال الشرق األوسط. وجاء االجتماع في إطار التنسیق بین الوزارة

 والشركات العالمیة المتخصصة  في المجاالت المطلوبة لدعم استراتیجیة الوزارة في التوسع في أعمال التنقیب و الحفر بجمهوریة مصر
 . العربیة وتهیئة المناخ والبنیة التحتیة لالستثمارات األجنبیة لمواكبة خطة الوزارة التوسعیة في تنمیة وزیادة اإلنتاج من الثروة البترولیة

 .وقد اكد المهندس طارق المال علي أهمیة تطبیق األسس العالمیة لالمن والسالمة في اعمال االبار وأعمال الحفر
 وتم خالل اللقاء استعراض سبل التعاون مع شركة وایلد ویل التي انشأت مكتب مصر اإلقلیمي وتوجیه استثماراتها من خالل توفیر احدث

  .المعدات التكنولوجیة من قبل الشركة بمصر لدعم الشركات المصریة والعالمیة في مجاالت البحث واإلنتاج
 وأكد كوري هوفمان ودالیا توفیق علي التزام الشركة الدعم الكامل الستراتیجیة الوزارة من خالل برامج التدریب المتطورة لخلق كوادر

 مصریة بكفاءات متخصصة في األمن والسالمة العمال حفر اآلبار لمواكبة الطفرة التوسعیة في قطاع البترول ، باإلضافة الي تقدیم
 جمیع الخدمات والدراسات الهندسیة للوصول الي منظومة آمنة من آلیات وبرامج الحفر لجمیع شركات البترول العالمیة والمصریة كما
 قام ممثلي الشركة بعرض األجهزة المتطورة والتي تم نقلها للمنطقة الحرة باإلسكندریة التاحة سرعة الدعم والتحرك الحتواء األزمات

 .بمختلف األنماط سواء كان بحرًیا او برًیا BOP الفنیة في حواجز أمان الحفر
 


