
 بیان صحفى

 اكد المهندس طارق المال وزیر البترول والثروة المعدنیة ان استراتیجیة اإلصالح االقتصادى التي

 تبنتها الحكومة المصریة منذ نحو 6 سنوات ساعدت في وضع االقتصاد المصرى على الطریق

 الصحیح والحفاظ على ماحققه من تقدم في مواجهة االثار الحادة لجائحة فیروس كورونا المستجد
 والتي اضرت باقتصادات العدید من دول العالم ، مشیرا الى ان الدعم القوى من الرئیس عبدالفتاح

 السیسى وجهود الحكومة قد ساهما في قیادة مصر نحو بلوغ التوازن الصحیح مابین احتواء
 الجائحة واولویات التنمیة .

 جاء ذلك في  مستهل كلمته خالل الندوة االفتراضیة " مستقبل البترول والغاز المصرى ..
 التحدیات والفرص "  والتي عقدت ضمن فعالیات  " أسبوع مصر " الذى تنظمه جمعیة االعمال

 المصریة البریطانیة وغرفة التجارة البریطانیة بالقاهرة والسفارة البریطانیة بحضور السفیر
 البریطاني بالقاهرة وسفیر مصر في لندن ورئیس مجلس االعمال المصرى البریطاني وذلك

 كملتقى افتراضى یجمع المسئولین التنفیذیین وصناع القرار في مصر مع المستثمرین البریطانیین
 تحت شعار " اقتصاد مصر األخضر .. منصة نحو االعمال الدولیة "  .

 وأضاف المال  في الندوة التي شارك فیها المهندس خالد قاسم رئیس شركة شل مصر والمهندس
 كریم بدوى مدیر شركة شلمبرجیر العالمیة بمصر وشرق المتوسط والمهندس خالد ابوبكر رئیس

 مجموعة طاقة عربیة ان صناعة البترول والغاز تعرضت خالل عام 2020 ألشرس تحدیات

 وصدمات في تاریخها في ظل هذه الظروف العالمیة غیر المسبوقة ، مشیرا الى ان قطاع البترول
 والغاز في مصر مضى بثبات نحو تحقیق أهدافه وخططه االستثماریة بالرغم من هذه الظروف

 وهو مایعكس كفاءة واستدامة الخطط االستراتیجیة لهذا القطاع الحیوى وفعالیة اإلصالحات
 الجریئة التي تم تنفیذها لتطویره وتحدیثه خالل السنوات األخیرة .

 واستعرض المال عددا من المؤشرات اإلیجابیة لقطاع البترول والغاز في مصر خالل األشهر
 األخیرة لجائحة فیروس كورونا والتي شهدت توقیع 14 اتفاقیة جدیدة في الفترة من مارس الى

 أكتوبر مع كبریات الشركات العالمیة للتوسع في البحث عن الغاز الطبیعى والبترول في مصر
 بعدد من المناطق الجدیدة والواعدة ، الفتا الى انه بالرغم من التحدیات المشار الیها اال ان الرئیس

 عبدالفتاح السیسى قام بتدشین وافتتاح اثنین من اكبر مشروعات تكریر البترول في مصر مؤخرًا

 متمثلین في مصفاة المصریة للتكریر ومشروع انربك باجمالى استثمارات 5ر4 ملیار دوالر ،
 مؤكدا انه جار العمل على تنفیذ 3 مشروعات تكریر أخرى باستثمارات 7ر5 ملیار دوالر وهو

 مایسهم في تحقیق االكتفاء الذاتي من المنتجات البترولیة بحلول عام 2023.

 واكد المال  ان مبادرة مصر في عام 2018 للدعوة لتأسیس منتدى غاز شرق المتوسط تمضى

 على الطریق الصحیح موضحًا ان هذه المبادرة جاءت من منطلق ایمان مصر بأهمیة التعاون
 االقلیمى واالستفادة من الغاز الطبیعى كمحفز للسالم بدال من النزاع  ، وهو مایعكسه نجاح مصر

 مع شركاؤها في منتدى غاز شرق المتوسط في سبتمبر الماضى بالتوقیع على میثاق تحویل
 المنتدى لمنظمة دولیة حكومیة مما یعد إنجازا هاما للتعاون االقلیمى في شرق المتوسط وانه یعكس

 الرؤیة المشتركة لدول المنتدى وتوفر اإلرادة للتعاون رغم التحدیات العالمیة غیر المسبوقة .



 وأضاف ان هذا المنتدى یدعم عملیة تكوین سوق غاز إقلیمى یخدم مصالح الدول األعضاء من
 خالل تأمین العرض والطلب وتحقیق أقصى استفادة من تنمیة الموارد وتكلفة البنیة التحتیة

 وتحسین العالقات التجاریة واألسعار التنافسیة ، باإلضافة إلى االستفادة بكفاءة من البنیة التحتیة
 القائمة بالفعل والجدیدة ، فضال عن االستفادة من الدور الحیوى للقطاع الخاص في صناعة الغاز

 من خالل إنشاء اللجنة االستشاریة لصناعة الغاز؛ وهى ذراع القطاع الخاص والصناعة بالنسبة

 لمنتدى غاز شرق المتوسط وتضم شركات البترول العالمیة والشركات التابعة للدولة والمؤسسات
 المالیة ومقاولى الهندسة والمشتریات والتشیید وشركات الخدمات والمنظمات الدولیة لتعزیز

 المزید من التعاون واالسراع بتنفیذ المشروعات واألنشطة واالستثمارات المباشرة.

 واكد المال على تطلع مصر لتحقیق مزید من النتائج االیجابیة للتعاون في مجال الغاز الطبیعى فى
 منطقة شرق المتوسط النابضة بالحیاة لضمان مستقبل مشرق ومستدام لشعوب الدول .

 كما اكد ان جمیع النجاحات لصناعة البترول والغاز المصریة في عام 2020 تأتى استمرارًا
 للنجاحات التي تحققت خالل السنوات الست الماضیة وفى مقدمتها تحقیق االكتفاء الذاتى من الغاز

 من خالل العدید من مشروعات تنمیة وانتاج الغاز الكبرى بالبحر المتوسط باستثمارات تزید عن

 30 ملیار دوالر خالل السنوات الخمس الماضیة مما أدى الى تحویل مصر إلى أحد أكبر منتجى
 الغاز في المنطقة و استعادة ثقة كبرى الشركات العالمیة وجذب العبین ومستثمرین جدد في مجال

 البترول والغاز بالسوق المصریة .

 واضاف  أن هناك العدید من اإلنجازات التي تحققت خالل السنوات الماضیة شملت التوسع في

 استخدام الغاز الطبیعي بالسوق المحلي المصرى حیث تم تحویل جمیع محطات الكهرباء للعمل
 بالغاز. عالوة على التوسع غیرالمسبوق فى مشروع توصیل الغاز الطبیعي للمنازل فى جمیع

 محافظات مصر لزیادة معدالت التوصیل ، حیث تم توصیل 5 مالیین وحدة سكنیة بالغاز الطبیعى
 خالل السنوات الست الماضیة ، ویمثل ذلك نحو 45٪ من إجمالي 11.2 ملیون وحدة سكنیة

 استفادت بالغاز الطبیعى على مدار األربعین عاًما الماضیة ، مؤكدا انه جار التوسع كذلك فى

 استخدامات الغاز الطبیعي كوقود في السایارت لتحقیق الهدف االستراتیجي لمصرللحفاظ على
 البیئة ودفع النمو االقتصادى ، وانه تم بالفعل تحویل حوالى 331 الف سیارة للعمل بالغاز

 الطبیعى، باالضافة إلى 215 محطة تموین بالغاز الطبیعى، ومن المخطط زیادة عدد المحطات
 لتصل إلى 609 محطة باالضافة لتحویل 263 الف سیارة بحلول عام 2023.

 و اكد المال أن قطاع البترول ابرم 86 اتفاقیة مع كبرى الشركات العالمیة بالتزام انفاق حوالى 15
 ملیار دوالر خالل الست اعوام الماضیة مما ساهم في الوصول معدالت االنتاج من الثروة

 البترولیة لتصل ألعلى معدل لها فى تاریخ مصر حیث وصلت إلى 9ر1 ملیون برمیل مكافىء
 زیت یومیا فى اغسطس 2019 ، وجذب اثنین من كبرى الشركات العالمیة العاملة فى مجال

 البترول ، وهما شیفرون واكسون موبیل للدخول فى مجال البحث واالستكشاف عن البترول

 والغاز فى مصر خالل عام 2019 مما اضاف لعدد الشركات العالمیة العاملة فى مجال البحث
 واالستكشاف واالستغالل لتصل إلى اكثر من 60 شركة یعملون فى 164 منطقة امتیاز.



 وأشار الى ان الوزارة بصدد اطالق " بوابة مصر للبحث واالستكشاف" والتى تعد اول منصة
 الكترونیة للبیانات الجیولوجیة وتهدف المنصة للترویج االلكترونى لمزایدات البترول والغاز

 الخاصة بمصر .

 واكد المال أن االصالحات المنفذة فى قطاع البترول والغاز أتت بثمارها لالقتصاد المصرى من

 حیث توفیر امدادات الطاقة وجذب المزید من االستثمارات الضخمة خالل الفترة من 2014 حتى
.2020 

 وفى نهایة الندوة بعث المال برسالة الى الشركات العالمیة والمستثمرین في قطاع البترول والغاز

 بأن مصر تفتح ذراعیها للجمیع لإلستثمار في هذا النشاط الواعد ، وأن تنوع وجود الشركات

 العالمیة یصب في صالح الجمیع ، مؤكدا اهتمام الوزارة بتنمیة الكوادر الشابة واعطائهم الفرصة
 لتحمل المسئولیة .

 واختتم المال بالتأكید على اهمیة وعمق العالقات المصریة البریطانیة المشتركة ،  وأن مصر

 وبریطانیا شریكان استراتیجیان معربًا عن تطلعه الى تقویة تلك العالقات تلك العالقات وبصفة
 خاصة فى مجال البترول والغاز.


