
  

 

علرمءلعتلسنز تاتععم  قتصنء ةةتسنتالم عوصصناعتلمقء اعتاعيلمصننقععئيةةعوتإلنشنءيتلهن سنعءلعالمتأللتنويذعلإلنشنءات عفوز ععقد ععحسن عالم 
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سخيواد عفخح قندات جديدة لصالمحلية  تدفيو البدائ  عمن الومال السرددا  ف  مصرو    ةقخصراديالمعادن اال عفصر اسرخالص  إلى   المشروع يهدف 

 عحماية البيئة من العناصو المشعة المخداجدة فى الومال السددا  اإليوادات تعظيمع لخعزيز الصادرات

 

ع2020ةزنيزعع25تلدءهرةعصيع

ع

الوائدة ف  مجال الهندسررة عاإلاشررا ات على السرراحة اإلقليمية عمةو ا مصررو عتةدم  الدمة قاعدة  –أعلنت اليدم شررو ة حسررن عصم الةا  ررة  

من الشررو ة د لإلاشررا ات   عة  حسررن عصمشررو خها الخا عة  عن فدز  –عاسررعة من العمص  المحليين عالدعليين ف  الشرروو ا عسرري عأفويةيا 

 مصررنع لاإلاشررائية ع الهندسررية  ا عماللخنفيذ  - ( (NSPOلجهاز مشرروععات الالدمة الدينيةالخا عة  -(EBSCالسررددا     المصرروية للومال

  ئ الخدريد الجزأعمال المصرنعين ع تصرميماتمواجعة  اإلضرافة إلى   الومال السرددا  من  االقخصراديةالمعادن سرخالص  ال فصر الخو يز عال

ف  منطةخين   (MSP( عمصررن  الفصرر   PCPمصررن  الخو يز  . عمن المةور أن يخم إقامة  عتو يب خطدي اإلاخاجمعدات عمهمات المصررن  ل

 . محافظة  فو الشيخ مدينة البولس ف  الطويق الدعل  الساحل  عاقعخين  محاذاة 

 

عثةخه الغالية   هاعخزاز  للومال السرددا   علىأ د اللدا  أر ان حوب عز الدين صرالح رئيس مجلس إدارة الشرو ة المصروية  عف   ذا السرياو  

 . دينة البولس  محافظة  فو الشررريخف  مالخو يز عالفصررر     مصرررنعلبنا    شرررو ة حسرررن عصم الةا  رررةم  المثمو الخعاعن   تخجلى ف  الخ

قدمية من أج  إاشرا  مشروععات  السرددا تحةيق الةيمة الم رافة للمعادن المسرخاللصرة من الومال   مية المشروع   فى  أعلى   ه د سريادتأ ما 

 من الهجوة غيو الشرروعيةالحد     مما سرريثمو عنتسررا م ف  دف  عجلة االقخصرراد الةدم  عتدفيو امالف من فو  العم  للشررباب المصررو 

العم    الجار ععات حد المشرروأ ذا المشرروع  يعد   . علفت سرريادته إلى أنالومال السررددا   حماية البيئة من العناصررو المشررعة المخداجدة فع

 .منايق  رشيد / غليدن / المنزلة / دمياي(  فعليها 

 

عن اعخزازه  الدعر الذ  تلعبه الشررو ة ف  تنفيذ  ذا  حسررن عصم الةا  ررةشررو ة حسررن عصم الوئيس الخنفيذ  لالمهندس  أعوب  من جاابه

ا إلى أن مشررار ة حسررن عصم الةا  ررة ت ت  اسررخفماال  لجهدد ا ف  تعزيز  المشرروع  الذ  يحم  أ مية  بيوة على الصررعيد الدين   مشرريو 

اف أن اسرررخالص  المعادن من الومال . عأضررر االسرررخفادة المثلى من المداد الالام المحلية تحةيق الةدرات المحلية عدعم تدجهات مصرررو احد

 .الخصديوية ف  مصو اتالةدرتعزيز سخيواد  ف ص  عن االالسددا  محلي ا سيدفو للمصنعين عالشو ات المصوية  ديص  عملي ا عن 

 

   عالفهوعميفاايفيةاإلاشرائية عمال ا عالخدريدات  ع  الخصرميمات  عمال مواجعة لإلاشرا ات سرخةدم   حسرن عصمتجدر اإلشرارة إلى أن شرو ة 

عاسرعة ف   ذا  عالمية البوة  ىظالخ  تح  Mineral Technologies  شرو ة ما سرخةدم . الهيا   المعداية تصرني  عتدريد عتو يبع ذلك 

لعةد ل اتنفيذ    المشروع خدمة ف    عالخدريدات  ف  عمليات الخصرميم الوئيسريةالخفندلدجيا المخطدرة ع خدظيف أحدث الالبوات العالمية   المجال 

 .المبوم  ينها ع ين الشو ة المصوية للومال السددا 

 

على الصررعيد فبيوة االقخصررادية ال مية ا  ذاتالمعادن  تدفيو قخصرراد المصررو  ف  مجال قيمة م ررافة لصمشرروع  اليمث  من ااحية أخوى  

حير  يخم   المراجنيخيرت عالجرارايرت  عالوعتراير  عالزيو دن الويرب  عالزيو دن الجراف  عالمدارازيرت  لمنيرتاإل معرادن المحل   عخراصرررررة

عمن المةور أن تخم عملية الخفويك البحوية.    عالسرداح  مصربات ا اهار دالخ  تخوسرب عن الثةيلةاسرخالص   ذه المعادن من الومال السرددا   

الالام المبللة  الما  من عحدة الخفويك إلى مصرن  الخو يز ثم إلى مصرن  الفص  لخنفيذ عملية الفص  أمخار  حي  يخم دف  الومال   10حخى عمق 

فداا ا عيخفدن من عحدات إعداد الخغذية الخ  تسرخةب  المداد الالام الخ  يخم ضرالها  80. جديو  الذ و أن مصرن  الفصر  ية  على مسراحة عالخعبئة

ة إلى عحدات فصرر  المعادن المسررخاللصررة من الومال السررددا   عصرردال  إلى عحدات الخعبئة   الخو يز   اإلضررافنعن يويق يلمبات مصرر 

ا أن يةدم المشرروع   خدفيو ما يو د على ألف فوصررة عم   إتمام  ىحخعالخغليف المسررئدلة عن إعداد المنخل لعملية الخدزي . عمن المةور أي رر 

 . ملية اإلاشا ع



  

 

 

ال ررد  على ا  مية المحدرية لهذا   لإلاشررا ات  حسررن عصملشررو ة  الع ررد المنخدبمحمد الد شرردر   المهندس   سررلي عف  السررياو ذاته

المشروع  الةدم  على المسرخدى االقخصراد  عاالجخماع  عالبيئ   مً د ا أن مشروع  اسرخالص  المعادن من الومال السرددا  سريسرهم ف  دف  

على سرداح  المنطةة  خفض ا ضروار البيئية  عن مسرا مخه ف ف رص    و الفثيو من فو  العم يدفمن خصل ت مصرو   القخصرادا عجلة النمد

ة يعالبيئ على ا صرررعدة االجخماعيةمن المداد المشرررعة ال رررارة  ع الخال  تحةيق المنفعة المحيطة  المشررروع  عن يويق تطهيو الشرررداي   

 . يةعاالقخصاد

 

مصرو  الةطا  الصرناع   ف    الفبوى ف  تنفيذ المشروععات ثمااية عةدديمخد   ثو من حاف   اإلاجازات عتحظى حسرن عصم الةا  رة  سرج  

ا   ن عمنطةة الشروو ا عسري عشرمال أفويةيا عبو مالخلف الةطاعات الخ  تعم  مئات المشروععات قد اجحت حخى امن ف  تنفيذ  الشرو ة  علم 

 مة. الصحة عالسص عمخطلباتعفة ا  على معاييو الجددة    ها

  

ع—اهاية البيان—

ع

ع

 ال عمجمزالةعحس عالم عتلدءعضةعع

                         حسررن عصم الةا  ررة    أعوو مًسررسررات الةطا  الالا  الوائدة ف  مشرروععات الهندسررة عاإلاشررا ات عتخالصرر   صرردرة رئيسررية 

ف  مشرروععات البنية الخحخية عالطاقة عالمشرروععات الصررناعية ف  السرردو المصررو  عمنطةة الشرروو ا عسرري عشررمال أفويةيا. عمنذ أن  دأ 

  ا خسربت الشرو ة سمعة راسالة عقدرات فنية فائةة ع   تحظى  محفظة مشوععات مخندعة  ف   1936ي الشرو ة خصل عام  مًسرسرد ا اشرا

  فيما تخجاعز مئات المشرروععاتخبوتها المخفودة ف  تحديد عتنفيذ المشرروععات الجذا ة ف  قطا  البنية الخحخية  حي  قامت الشررو ة  خسررليم 

 مليار دعالر.  3قيمة تعاقداتها 
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