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 مانتوقيع مذكرة تفاهم في مجال البترول والغاز مع سلطنة ع  

 لبلدينا في البترول والغاز بين تعزيز التعاوندعم سياسى قوى لالمهندس طارق المال: 

 مانع   ةوسلطن مصر بين التاريخية للعالقات طبيعيا   امتدادا   تمثل مذكرةال: الدكتور على العيسائى

 

 مصر وسلطنةتوقيع مذكرة تفاهم بين ة المعدنية البترول والثرو س طارق المال وزيرشهد المهند

وتبادل الخبرات والتكنولوجيات باإلضافة لتعزيز التعاون في مجال البترول والغاز الطبيعى  مانع  

 البترول والغاز المختلفة.مجاالت صناعة إلى التعاون واالستثمار في 

تور والدكوقع مذكرة التفاهم كال  من المهندس محمد سعفان وكيل أول وزارة البترول لشئون البترول 

 مان لدى القاهرة.سفير سلطنة ع  على العيسائى 

 مانمصر وع  بين ميزة التي تجمع تالمذكرة جاءت انطالقا  من العالقات الموأكد المال عقب التوقيع أن 

مشيرا   ،لمجاالت التعاون المختلفة بين البلدينالسيسى والسلطان قابوس ودعم الرئيس  قيادة  وشعبا  

تنفيذ شركات البترول في ظل في مجال البترول والغاز ممتد منذ سنوات هما التعاون بينإلى أن 

 التعاونستعمل على توسيع اطار  مذكرة التفاهم أنو مانلعدد من المشروعات بسلطنة ع  المصرية 

 المنتجاتمجال انشاء مستودعات تخزين وتداول ونقل في خاصة يشمل المشروعات المختلفة بما 

ت لما تتمتع به البلدين من خبراوإنتاج البترول والغاز ومجال البحث واالستكشاف البترولية والغاز 

صناعة البترول ، وأضاف الوزير أن وإعطاء أهمية أكبر لصناعات القيمة المضافة  في هذه المجاالت

مما يفتح المجال للتوسع في الشراكة المصرية العمانية البلدين  كالفي  ا  مستمر ا  نمو تشهدوالغاز 

 على أساس المصالح المشتركة.تعزيز وتطوير مجاالت التعاون المختلفة وفي هذه الصناعة 

امتدادا  طبيعيا  للعالقات التاريخية بين مصر تمثل أن مذكرة التفاهم مانى الع   السفيرجانبه أكد ومن 

تنفيذا  لالتفاقات التي تم التوصل إليها خالل زيارة الرئيس السيسى لسلطنة وجاءت وسلطنة عمان 

اج في مجاالت انتتهدف إلى دعم التعاون بين البلدين ، مشيرا  إلى أن االتفاقية مان العام الماضى ع  

 .ل الخبراتتبادونقل التكنولوجيا وجذب االستثمارات بين البلدين والبترول والغاز وتسويق وتخزين 

تشجيع تبادل المعلومات والخبرات والتوقعات المستقبلية المتعلقة بمجال وتهدف المذكرة إلى 

الطبيعى من خالل تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع الحكومى والخاص بكال البترول والغاز 

 وبناء القدرات ، فضال  عن، باإلضافة إلى نقل التكنولوجيا وتعزيز الخبرات المؤسسية البلدين 

استكشاف الفرص االستثمارية المتاحة في مجاالت البحث واالستكشاف عن البترول والغاز 

لية بين تروالمنتجات البوالتصنيع والتخزين وتسويق الزيت الخام والغاز الطبيعى والغاز المسال و

ش ورندوات ووتنظيم  التعاون الفني والدورات التدريبية وزيارات الخبراء عالوة على،  البلدين

وانشاء دعم التعاون في صناعة التكرير عمل ومنح دراسية وعلمية ، كما تعمل المذكرة على 

وتصنيع المعدات البترولية والخدمات الهندسية واالنشائية للمشروعات مستودعات التخزين 

 بما يحقق مبدأ القيمة المضافة.الطبيعى للمنازل والمناطق التجارية والصناعية وتوصيل الغاز 


