
17/10/2019 

 بيان صحفى

 :2019على هامش مؤتمر موك 

 بمناطق صعيد مصر البتروليةالجيوفيزيقية اتفاق لبدء مشروع تجميع البيانات 

تحت رعاية المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية وقعت شركة جنوب الوادى 

عقد المشــروع المشتــــرك لتجميع نية على ملحق  البريطا  TGSالمصرية القابضة للبترول وشركة  

فعاليات المؤتمر وذلك على هامش ، جيوفيزيقية بالمنــــاطق البرية بجنوب مصر ال بيـــــاناتال

العقد  وقع،  ( باإلسكندرية2019والمعرض الدولي العاشر لدول حوض البحر المتوسط )موك 

وذلك البريطانية  TGSشركة نائب رئيس  مع جنوب الوادىرئيس  محمد عبد العظيم المهندس

 .كم مربع ألف  150لمشروع والتي تغطي مساحة  من اولي األ لبدء المرحلة

المشروع سيوفر بيانات وافية عن التراكيب الجيولوجية   أن وعقب التوقيع أكد عبد العظيم

وضعها على خريطة االستثمار في   فىللمساهمة واألحواض الترسيبية بمناطق صعيد مصر البرية 

 ، موضحاً   وطرح مزايدات عالمية جديدة في هذه المناطقالبحث واالستكشاف عن البترول والغاز 

من فريقيا أفي الشرق األوسط وشمال   ولياألتطبق للمرة  أن المشروع يقوم على استخدام تقنيات

األخير من عام  خالل الربع يبدأ التنفيذالمتوقع أن من ، و  ABIثشركة اوستن بريدجبورخالل 

 .2020وحتي نهاية الربع األول من عام   2019

بجنوب مصر والتي تتجاوز مساحتها نصف   الواسعةتلك التقنيات بالمناطق البكر  استخدام  ويهدف

مداد شركات البحث بالبيانات الالزمة لتقييم تلك المناطق واألحواض  إل مليون كيلومتر مربع

حيث ان  ، طرحهـا في مزايدات مستقبلــيةالوادى  لشركــة جنوب يسهلالترسيبية بها مما 

الناتجة عنه  ســــاعد في تقليل فتـــرات االستكشــــاف وتقلــيل المخاطري اتاستخــــدام هذه التقني

حضور مكثف ت مراسم التوقيع  شهدو،    لتلك المنــاطقستثمارات  االذب المزيـد من  مما يسهـم في جـ

الجهود المبذولة في علي  والتي أثنتواالستكشاف  البحث العاملة في مجال   شركاتالالـعديد من  من

 .لمشـروع والتقنيـات المستخدمة بها

 اتفاقية تعاون مع األكاديمية البحرية للعلوم

كاديمية البحرية للعلوم تعاون مشترك مع األ اتفاقيةالوادى جنوب شركة ومن جهة اخري وقعت 

،    MPAالتنفيذي عمالول علي ماجيستير األللحص بالشركةعدد من العاملين  لحاقإل  والتكنولوجيا

القيــادات الوسطي بالشــركة وتمكيــنهم من األدوات الـعلمية  وتأهيل إعدادوتهدف االتفاقية إلى 

تتبنى تنفيذه  الذي  والتحديث التطويرمشروع  أهداف طار تنفيذإفي والمعرفية الالزمـــة لإلدارة 

  إلعدادوزير البتـــرول  المهندس طارق المال وبما يعد ترجمة لرؤية    وزارة البترول والثروة المعدنية

لتولى   وإعدادهم  اً وفني اً إداريمكاناتهم  م وإقل مهاراتهبة للمناصب القيادية مستقبالً ولصالشاكوادر  ال

 .مناصب قيادية في المستقبل

من شركات  منحة التدريب الممولة إطارأن هذا االتفاق يأتي في  شركة جنوب الوادىرئيس وأكد  

خالل بــــرامج دراسية    االستفـــادة من تلك المنـــح من  البحث العاملة في جنوب مصر بما يؤدى إلى

 ألحدث  قادرة علي اإلدارة طبقاً  قيادات شابة  إلعدادالنظــم التعليمية المطبقة   ألحدث  وعلمية وفقـــاً 

 العلمية المتبعة عالمياً. األساليب


