
 بیان صحفى
 
 شهد المهندس طارق المال وزیر البترول والثروة المعدنیة خالل الیوم الثالث من فعالیات مؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول "

 ایجبس 2020 "  التوقیع على 5 اتفاقیات ومذكرات تفاهم لتنفیذ مشروعات جدیدة لتعظیم القیمة المضافة وإقامة تكامل وشراكات بین
 . بعض الشركات البترولیة

 وشهد المال التوقیع على عقد انشاء مشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربیة باالسكندریة التابع لشركة جاسكو احد مشروعات
 تعظیم القیمة المضافة من الغاز الطبیعى المصرى ، وقع العقد المهندس یاسر صالح الدین رئیس شركة جاسكو والمهندس ولید لطفى

 رئیس شركة بتروجت والمهندس اشرف بهاء رئیس شركة انبى ، حیث سیقوم ائتالف شركتى انبى وبتروجت  بالعمل كمقاول عام
 لمشروع التوسعات والذى یتضمن اقامة خط انتاج جدید یعد الرابع بالمجمع بطاقة 600 ملیون قدم مكعب غاز یومیا بما یسهم فى رفع
 الطاقة االجمالیة الى 1500 ملیون قدم مكعب یومیًا من المجمع الذى یعمل على فصل مشتقات الغاز ذات القیمة االقتصادیة العالیة من

 الغاز المنتج من حقول الصحراء الغربیة بما یسهم فى االستمرار فى توفیر مدخالت االنتاج الالزمة لصناعة البتروكیماویات المصریة فى
 . مجمعى سیدبك وایثیدكو إلنتاج البتروكیماویات باألسكندریة ومشروع  انتاج البولى بروبیلین ، كما یقوم بإنتاج البوتاجاز والمتكثفات

 كما شهد المال توقیع عقد انشاء مشروع مشتقات المیثانول بدمیاط  احد  اهم مشروعات خطة وزارة البترول والثروة المعدنیة للتوسع فى
 صناعة البتروكیماویات وتعظیم القیمة المضافة، وقع العقد المهندس جودت صادق رئیس شركة السویس لمشتقات المیثانول التابع لها

 .  المشروع والمهندس محمد شیمى  رئیس شركة صان مصر المقاول العام للمشروع
 و یهدف المشروع إلى إنتاج منتجات بتروكیماویة متخصصة وهي الفورمالدهید ومشتقاته المختلفة والتى تستخدم فى العدید من الصناعات

 مثل صناعة األسمدة وكمواد الصقة فى صناعة األخشاب وأعمال العزل الحراري وكإضافات للخرسانة الجاهزة اعتمادًا على
 .البتروكیماویات المنتجة محلیًا كالمیثانول والیوریا والصودا الكاویة وحامض الكبریتیك المركز

 وشهد المال التوقیع على مذكرة تفاهم لتدریب الكوادر العاملة فى مجاالت حفر اآلبار البحریة للغاز الطبیعى بالمیاه العمیقة وتصمیم اآلبار
 ، وقع المذكرة المهندس أسامة البقلى رئیس الشركة المصریة القابضة للغازات الطبیعیة " إیجاس " والمهندس أسامة كامل رئیس شركة

 والتى ستقوم بموجب المذكرة Vantage International Managementالحفر المصریة والمهندس ایهاب توما رئیس شركة
 بتنظیم برنامج تدریب متطور بنظام المسار السریع لبناء الكوادر والكفاءات فى مجال الحفر البحرى بالمیاه العمیقة بما تمتلكه من

 إمكانیات متقدمة فى هذا النشاط وستشارك كوادر شركة الحفر المصریة فى هذا البرنامج لتعزیز الخبرات ورفع كفاءة االداء ومواكبة
 التكنولوجیات الجدیدة وذلك بالتدریب أثناءالعمل وكذلك التدریب على محاكاة جهاز الحفر فى الخارج بما یساهم فى مواكبة الكوادر

 . للمستویات العالمیة
 كما شهد الوزیر على هامش المؤتمر  توقیع مذكرتى تعاون للشركة  المصریة لخدمات الغاز  مع شركة كالریكسون إیجیبت وشركة

 .صحارى للخدمات البترولیة
 تتضمن االتفاقیة األولى التعاون فى مجال خدمات توفیر ناقالت الغاز الطبیعي ووحدات التغییز والوكالة المالحیة ، وهو ما یدعم زیادة

 أوجه التعاون مع شركة كالركسون واالستفادة من خبرتها الطویلة في مجاالت توفیر ناقالت الغاز الطبیعي بحرا ووحدات التخزین وتقدیم
 خدمات الوكالة المالحیة وتسهیل تعامالت الموانئ ، وهو ما یدعم بقوة خطط شركات إنتاج البترول والغاز فى تنمیة اآلبار البحریة

 .باالستفادة تسهیالت الموانئ
 في تقدیم خدمات المسح البحریة والمسح (SAPEsco) وتضمنت االتفاقیة الثانیة تحالفا مع شركة صحاري للخدمات البترولیة

 الجیوفیزیقي والتصویر تحت سطح البحر ، وهو ما یدعم  شركات إنتاج البترول والغاز في اختیار أفضل المسارات بقاع البحر لمد
 خطوط األنابیب أو إنشاء منصات اإلنتاج البحري مما یعمل على إطالة عمر األصول الثابتة لقطاع البترول والغاز المصري، إلى جانب

 والتي تساعد على تأمین عمل الحفارات البحریة (ROV) توفیر خدمات التصویر تحت الماء بالمركبات
 وقع االتفاقیتین المهندس محمد صادق رئیس الشركة  المصریة لخدمات الغاز  ومن جانب شركة كالریكسون إیجیبت  اللواء بحري

 .إیهاب البنان رئیس الشركة ، ومن جانب شركة صحارى للخدمات البترولیة المهندس عاطف عبد الصادق رئیس الشركة
 


