
 وقع المهندس طارق المال وزیر البترول والثروة المعدنیة مع ریك بیرى وزیر الطاقة األمریكى مذكرة تفاهم للتعاون الثنائى فى قطاع
 الطاقة من خالل دعم وتعزیز التعاون بین وزارتى البترول والكهرباء مع وزارة الطاقة األمریكیة فى المجاالت المختلفة للطاقة وتوثیق

 العالقات المشتركة ودعم التقدم فى العالقات الثنائیة بین البلدین ، حضر مراسم التوقیع الذى نظمته غرفة التجارة األمریكیة بالقاهرة عدد
 من قیادات وزارتى البترول والكهرباء ورؤساء الهیئات والشركات القابضة وشركات البترول المصریة والعالمیة العاملة فى مصر.
 وتشمل مذكرة التفاهم عددًا من مجاالت التعاون من أهمها تسهیل عملیة تبادل المعلومات الفنیة والمهارات والمشورة والتجارب ونقل

 التكنولوجیا والتعاون فى مجاالت صناعة البترول والغاز من مصادره التقلیدیة وغیر التقلیدیة خاصة البحث واالستكشاف والتنمیة
 واالنتاج والتكریر والبتروكیماویات والنقل والتوزیع والتسویق باالضافة إلى دعم التعاون فى مجال تكنولوجیا الفحم النظیف والوقود

 الحیوى، فضًال عن دعم التعاون فى مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وتكنولوجیا المنشآت الصدیقة للبیئة والشبكات الذكیة ، وتتضمن
 االتفاقیة تشجیع مشاركة الخبراء الفنیین باألقسام البحثیة التابعة للوزارات المشاركة من الجانبین فى تحقیق المنفعة المتبادلة وتداول

 األبحاث والمعلومات الفنیة فى مجال الطاقة واقامة ورش عمل واجتماعات وبعثات دراسیة وفرص تدریب وفرص العمل فى كال البلدین.
 وفى كلمته عقب التوقیع أكد المهندس طارق المال وزیر البترول أن الشراكة االقتصادیة واالستراتیجیة بین مصر والوالیات المتحدة

 ممتدة منذ عقود وأن الجهود مستمرة من الجانبین لدفع وتوسیع الروابط التجاریة وزیادة االستثمارات األجنبیة المباشرة وضمان االستقرار
 فى المنطقة ، مشیرًا إلى أن زیارة الوزیر األمریكى ریك بیرى لمصر ألول مرة ومشاركته فى االجتماع الوزارى الثانى لمنتدى غاز

 دول شرق المتوسط یعد دلیًال على أن البلدین یشهدان حقبة من العالقات القویة المشتركة خاصة فى مجال الطاقة ، وثمن المال دعم
 الوالیات المتحدة لجهود المنتدى ودوره الحیوى فى مشهد الطاقة العالمى ، مؤكدًا أن مذكرة التفاهم ستمهد الطریق لمزید من التعاون

 المشترك فى مجال الطاقة بین البلدین.
 ومن جانبه أكد وزیر الطاقة األمریكى أن الوالیات المتحدة تدعم جهود مصر فى اعادة رسم خریطة الطاقة محلیًا واقلیمیًا ، مشیرًا إلى أن

 ما شاهده فى مصر من تغیرات جذریة فى كل المجاالت وخاصة االقتصادیة تخطى كل توقعاته فى ضوء القیادة الحكیمة للرئیس عبد
 الفتاح السیسى والخبرة الممیزة التى یمتلكها المهندس طارق المال والتى مهدت الطریق الحداث طفرة فى صناعة البترول المصریة

 وتحقیق االكتفاء الذاتى فى وقت قیاسى والعمل على خطط تصدیر الفائض وصناعات القیمة المضافة ، وأشاد بیرى بحجم المشروعات
 الضخمة التى تعمل علیها الدولة المصریة فى مجال الكهرباء ، مؤكدًا على دعم بالده الكامل والمستمر لمشروعات الطاقة بمصر


