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 بيان صحفى

 وزير البترول يبحث فرص التعاون مع جيبوتى في البترول والغاز

مشروعات الغاز المهندس طارق المال : فرص كبيرة لشركات قطاع البترول في 

 والبنية التحتية بجيبوتى

اإلستعانة بالخبرات المصرية المتميزة في البترول وزير الطاقة بجيبوتى : 

 والتعدين

 

السيد يونس على جيدى وزير استقبل المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية 

تم  حيثالطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتى والوفد المرافق الذى يزور مصر حالياً 

ترول البأنشطة في الى جيبوتى نقل الخبرات المصرية سبل وبحث مجاالت التعاون المشترك 

 كة شركات قطاع البترول المصرى فىفرص مشارإضافة الى بحث والغاز والثروة المعدنية 

 يستياتواللوجالغاز الطبيعى  مجاالتتنفيذ المشروعات الجديدة المقرر اقامتها في جيبوتى في 

 . ضوء الخبرات المتميزة التي تمتلكها  ىف

جى أشرف فرج وكيل أول الوزارة لوالجيوسفير جيبوتى بالقاهرة وحضر اللقاء كل من 

يد/ لهيئة البترول والس ىو المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذ اقيات واالستكشافتفلال

 .  ىأسامة مبارز وكيل الوزارة للمكتب الفن

توجه الدولة المصرية لتوطيد أن التعاون مع جيبوتى يأتي في اطار المهندس طارق المال  أكدو

الفتاح الرئيس عبدمضيفاً أن مع الدول االفريقية في مجال البترول والغاز  االقتصاديةالعالقات 

يدعم مشاركة مصر مع الدول االفريقية في  السيسى رئيس الدورة الحالية لالتحاد األفريقي

ية الخبرات واإلمكانات المصر كافة تحقيق التنمية عبر االستفادة من ثرواتها البترولية ووضع

 لمساعدة الدول االفريقية في هذا الشأن .بترول والغاز بقطاع ال

مختلف أنشطة صناعة إمكانات مصر وخبراتها في استعراض خالل اللقاء  وأضاف أنه تم  

استعراض جهود  الى جانب،  البترول والغاز والتطور الذى شهدته خالل السنوات األخيرة 

الذى صدر مؤخراً من أجل تحفيز  و تعديل قانون الثروة المعدنية  تطوير قطاع الثروة المعدنية 

أن  تاً الىالفاالستثمار في األنشطة التعدينية و تعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية .

طلبت اإلستعانة بالخبرات المصرية المتميزة في صناعة البترول والغاز وتدريب  جيبوتى

ترتيب زيارة لوفد بترولى مصري الى جيبوتى لدراسة تقديم كافة  الكوادر  ، وتم االتفاق على 

فضالً عن دراسة فرص مشاركة الشركات البترولية المصرية في اشكال الدعم ونقل الخبرات 

االتفاق على تدريب كوادر قطاع البترول في جيبوتى المشروعات الجديدة بجيبوتى الفتاً إلى  

 .ة لقطاع البترول المصرى في مراكز التدريب المتخصصة التابع
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خطط بالده خالل الفترة المقبلة لدعم من جانبه استعرض وزير الطاقة بجمهورية جيبوتى و 

ع انشاء مشروتنفيذ أنها بصدد  وخاصة بترول والغازوتطوير البنية األساسية لديها في مجال ال

تثمارات بإسى وتصديره خط لنقل الغاز الطبيعى من اثيوبيا وإقامة مصنع إلسالة الغاز الطبيع

لالستفادة من موقع جيبوتى وموانىء ومستودعات تخزين وإقامة منطقة لوجيستية صينية 

 في جعلها مركزاً لوجيستياً مهماً  ، بمنطقة القرن االفريقى تميز الم

المشروعات الجديدة في جيبوتى والتي تم استعراضها خالل وأكد المهندس طارق المال أن 

تفتح افاق جديدة للتعاون الثنائى وإتاحة الفرصة أمام الشركات البترولية المصرية اللقاء 

مشروع مصنع اسالة الغاز الطبيعى وتصديره أن للمساهمة في تنفيذ المشروعات مشيراً إلى 

استعداد شركات البترول المصرية المتخصصة يمثل أهمية كبيرة لدولة جيبوتى مؤكدا على 

زمة في مجال إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إسالة الغاز الطبيعى تقديم الخبرات الالل

هذا المجال باإلضافة الى أن دخول الغاز خاصة وأن مصر تمتلك خبرات متميزة في  وتصديره

اركة للمش شركات قطاع البترولالطبيعى في جيبوتى يمثل عامالُ مهماُ في اتاحة الفرصة أمام 

  .  ت المكملة والتي تقوم على توافر الغاز بخبراتها في العديد من المشروعا

ستعانة و اإلوأبدى وزير الطاقة بجمهورية جيبوتى ترحيبه بالتعاون مع قطاع البترول المصرى 

رحب بالتعاون مع والثروة المعدنية ، كما  لبالخبرات المصرية المتميزة في مجاالت البترو

مشيراً الى أن مصر  مجال تنفيذ وإدارة مشروعات الغاز والبنية األساسية قطاع البترول فى

في مجال تنفيذ  ولديها قدرات وكوادر متميزةتعد من أهم الدول في صناعة الغاز الطبيعى 

 .ى هذا الشأن للتعاون ف، مؤكداً ان زيارته للقاهرة تمثل فرصة مهمة  المشروعات

مع رؤساء شركات إنبى وبتروجت وصان عمل بعقد لقاء  وم وزير الطاقة بدولة جيبوتىقو سي

مصر المتخصصة في تنفيذ المشروعات وأنشطة الصيانة للتعرف بشكل ملموس على إمكانيات 

، كما سيقوم بزيارة لإلسكندرية ألحد معامل ابقة اعمالها في تنفيذ المشروعات الشركات وس

 .عة البترول والغازلمستخدمة في صناتكرير البترول ومشروعات تصنيع المعدات والمهمات ا

 


