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 وزیر البترول یبحث فرص التعاون مع جنوب السودان
 المهندس طارق المال یؤكد استعداد مصر الكامل لتقدیم الخبرات البترولیة لجنوب السودان

 
 وزیر بترول جنوب السودان : زیارتى لمصر فرصة تاریخیة لإلستفادة من خبراتها في صناعة البترول

 عقد المهندس طارق المال وزیر البترول والثروة المعدنیة جلسة مباحثات مع المهندس اوو دانیال شوانق وزیر البترول بجمهوریة جنوب
 السودان والوفد المرافق الذى یزور مصر حالیًا ، حیث تم بحث آفاق التعاون المشترك وتقدیم الخبرات المصریة في قطاع البترول الى

 جمهوریة جنوب السودان بما یعود بالنفع على الجانبین
 

 وأكد المهندس طارق المال على ترحیب مصر واستعدادها الكامل لتقدیم كافة الخبرات الالزمة لألشقاء في جنوب السودان للمساهمة في
 تنمیة صناعة البترول الواعدة بالدولة الشقیقة الفتًا الى أن التعاون البترولى سیمثل أحد الركائز المهمة خالل الفترة المقبلة لتعزیز

 العالقات الثنائیة بین البلدین ونقلها الى آفاق ارحب في ظل الرغبة المشتركة من القیادة السیاسیة في كال البلدین لتوطید اواصر التعاون
 على كافة المستویات

 
 و أضاف المال أن المباحثات شهدت االتفاق على تشكیل مجموعة عمل مشتركة تضم خبراء من البلدین  لتعزیز التعاون البترولى خالل

 الفترة المقبلة ، وخاصة في أنشطة البحث عن البترول والغاز والتكریر والبنیة األساسیة والتدریب ، على أن تكون مجموعة العمل
 المشكلة معنیة بتحدید أولویات العمل وآلیات التعاون المشترك بما یسهم في تحقیق منافع مشتركة لكل من مصر وجنوب السودان وتحقیق

 أعلى قیمة مضافة من الثروات البترولیة
 

 وأشار إلى أن جلسة المباحثات شهدت مناقشة وبحث عدد من مجاالت التعاون في صناعة البترول وفتح افاق عمل امام شركات البترول
 المصریة في ظل الفرص المتاحة وتشمل دخول شركة ثروة للبترول المصریة للعمل في مناطق اإلمتیاز المنتجة للبترول بجنوب السودان

 وحصولها على مناطق عمل ، و تقدیم الخبرات المصریة المتمیزة في صناعة التكریر وكذلك في مجال انشاء المشروعات البترولیة من
 خالل الشركات المتخصصة في قطاع البترول المصرى بما تضمه من كوادر متمیزة في مجال االعمال الهندسیة والمقاوالت للمشروعات

 البترولیة ، كما تم بحث المساهمة في إقامة منظومة متكاملة لتعبئة أسطوانات البوتاجاز داخل جنوب السودان التي تعتمد حالیًا على
 استیراد أسطوانات البوتاجاز المعبأة ، كما تم االتفاق على تدریب الكوادر البترولیة من جنوب السودان في مراكز التدریب المتخصصة

 بقطاع البترول المصرى لصقل مهاراتها واعطائها الخبرات الالزمة
 

 ومن جانبه أعرب المهندس اوو دانیال شوانق وزیر بترول جنوب السودان عن تقدیره لمصر التي تحرص على مساندة جنوب السودان
 والمساهمة في رفع معدالت التنمیة واستغالل الثروات البترولیة من خالل تقدیم كافة الخبرات التي تمتلكها الشركات المصریة في

 مجاالت صناعة البترول  ، مشیرا الى أن جنوب السودان تنتج حالیًا مایتراوح مابین 150-170 الف برمیل بترول یومیًا وأنها تتطلع
 لزیادة مستویات اإلنتاج من خالل خطط طموحة لالستفادة من االحتماالت المبشرة لدیها ، مؤكدًا أن زیارته لمصر تعد فرصة تاریخیة

 أمام جنوب السودان لإلستفادة من الخبرات المصریة المتمیزة  في صناعة البترول
 

 ووجه شوانق الدعوة للمهندس طارق المال وزیر البترول لحضور مؤتمر جنوب السودان للنفط والطاقة تحت رعایة الرئیس سیلفا كیر
 یومى 29 و 30 أكتوبر المقبل

 
 شارك في جلسة المباحثات المهندس محمد سعفان وكیل أول الوزارة لشئون البترول والجیولوجى أشرف فرج وكیل أول الوزارة

 لإلتفاقیات واإلستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئیس التنفیذي لهیئة البترول
 

 وزیر بترول جنوب السودان یزور بتروجت و مصنع بوتاجاز القطامیة
 وعلى جانب آخر زار وزیر بترول جنوب السودان  عددا من الشركات البترولیة حیث تفقد مصنع تعبئة اسطوانات البوتاجاز بمنطقة

 القطامیة التابع لشركة بتروجاس وكان فى استقباله المهندس رأفت عبدالهادى رئیس الشركة الذى اصطحبه فى جولة للتعرف على مراحل



 عمل المصنع ، وقال الوزیر خالل الجولة ان.زیارته لهذا المصنع تمثل فرصة تاریخیة لبالده من اجل االستفادة من الخبرات المصریة
 فى مجال تعبئة اسطوانات البوتاجاز ممثلة فى شركة بتروجاس معربا عن أمله في ان یكون ذلك بدایة لتعاون مثمر فى اقامة منظومة

 لتعبئة البوتاجاز وتوزیعه بجنوب السودان
 

 كما زار الوزیر المقر الرئیسي لشركة بتروجت وكان فى استقباله المهندس ولید لطفى رئیس الشركة حیث استمع الى شرح حول انشطة
 الشركة وقدراتها فى مجال تنفیذ االعمال الخاصة بمشروعات البترول والغاز ، وابدى الوزیر اعجابه بإمكانیات الشركة كنموذج متمیز

 للشركات المصریة العاملة فى تنفیذ المشروعات البترولیة
 


