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Under the patronage of the Minister of Petroleum 
and Mineral Resources, H.E Eng. Tarek El-Molla, 
the Egyptian petroleum sector’s first nationwide 
blood donation campaign was launched today.
The minister inaugurated the campaign by being 
the first donor.
The Ministry of Petroleum and Mineral Resources 
along with the EOG Committee organize the 
campaign, in cooperation with the Egyptian 
National Blood Transfusion Services and the 
Ministry of Health and Population, from Tuesday 
June 18 to Thursday July 4.
The blood donation campaign is the first joint 
activity between the sector’s national oil 
companies (NOCs) and international oil 
companies (IOCs).
The campaign will spread across the country 
providing donation points in the sector companies’ 
headquarters, bases, oil and gas fields, and 
refineries.
The campaign is the inaugural activity by the Egypt 
Oil & Gas Corporate Social Responsibility (EOG 
CSR) Committee, which was launched in 
September 2018 to promote CSR awareness 
across the petroleum sector, and encourage 
participation in social programs and community 
services.
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حتت رعاية السيد املهندس طـــــــــارق املـــــــــــال 
وزيـــــــر البترول والثروة املعدنيــــــة

طئادرة صطاع الئارول
لطائرع بالثم

بالتعاون مع
تنظـــــــــيم

EGYPT OIL & GAS
CSR SUBCOMMITTEE

Part of EOG Technical Committee

املال يدشن مبادرة قطـــــــــــاع 
البترول للتبرع بالـــــــــــــــــــــدم

بالدم،  للتبرع  البترول  قطاع  حملة  اليوم  إنطلقت 
البترول  وزير  املال  طارق  املهندس  رعاية  حتت 
والثروة املعدنية، حيث كان الوزير أول املتبرعني مع 
تدشني أنشطة احلملة صباح اليوم.  تستمر احلملة 
يوم  وحتى  يونيو   ١٨ املوافق  الثالثاء  اليوم  من 

اخلميس املوافق ٤ يوليو.
املعدنية  والثروة  البترول  وزارة  تنظيم  من  احلملة 
جاس"،  أند  أويل  "إيچيبت  جلنة  مع  بالشراكة 
التابعة  القومية  الدم  نقل  خدمات  مع  وبالتعاون 
نشاط  أول  احلملة  وتعد  والسكان.  الصحة  لوزارة 
والشركات  الوطنية  الشركات  بني  يجمع  مشترك 

األجنبية العاملة في قطاع البترول في مصر.
القطاع  شركات  مقرات  في  احلملة  وستتواجد 
العمل اخملتلفة مبا يشمل حقول ومصافي  ومناطق 
املشاركة  فرصة  إلتاحة  الطبيعي  والغاز  النفط 
والتبرع بالدم جلميع العاملني في قطاع البترول في 

كافة ربوع مصر.
في  تساهم  التي  األنشطة  باكورة  احلملة  وتعد 
تنظيمها جلنة "إيچيبت أويل أند جاس" للمسؤولية 
الشركات  أبرز  عن  ممثلني  تضم  والتي  اجملتمعية، 
العاملة في قطاع البترول في مصر، ومت إطالقها في 
بني  االجتماعي  الوعي  لتعظيم   ٢٠١٨ سبتمبر 
في  املشاركة  على  واحلث  القطاع  في  العاملني 

البرامج واملبادرات اجملتمعية.

بيان صحفي


