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 مؤتمر أديبكب تهكلم ىف المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية

 .بعدها تحتاج لتكاتف الجميع تداعيات كورونا وتحوالت ما -

 .تجربة مصر فى إنشاء منظمة منتدى غاز شرق المتوسط ملهمة -

 االقتصادية.وزيادة االتفاقيات البترولية شهادة نجاح لإلصالحات  قتصادىاالالنمو  -

 حصاد متميز للبترول المصرى خالل السنوات الست الماضية. -

 

" كورونالا"  19- أكد المهندس طارق المالال وزيالر البتالرول والثالروة المعدنيالة أح جاوحالة كوفيالد

بيح الجميع لتأميح إمدادات الطاقة حتمياً  صار  وتداعياتها على مستقبل الطاقة أوضحت أح التعاوح  

فرضالالتها الجاوحالالة وتالفالالى  ثارهالالا السالاللبية علالالى الحكومالالات  ىالتالال محتومالالةومواكبالالة التحالالوالت ال

 والشركات واألنشطة االستثمارية.

الالىى  –" 2020أبوظبى الالدولى للبتالرول " أديبالك  وخالل الجلسة الوزارية االفتراضية بمؤتمر

أح نجاح انعقاد كلمته  ىالمال ف أكد-الحالىنوفمبر  12-9تقام فاعلياته بدورة االمارات العربية مح 

المؤتمر هىا العام يعد بارقة أمل مبشرة وشهادة على قدرة صناعة الطاقة العالمية على المقاومالة 

حيث يتيح لكالل أطالراف الصالناعة التجمالع  الحالية،ت االحترازية  ظل القيود واإلجراءا  ىوالتكيف ف

 مح أجل مستقبل مشرق للجميع.وعقد النقاشات البناءة واألفكار  راءوتبادل اآل

تتمتع به مصر مح تاريخ مزدهر ودور مؤثر بالمنطقالة وأح هالىا نالابع مالح   وأشار الوزير إلى ما

 ىاتخىتها مصر ف ىوأنه الدافع وراء المبادرة التاإليماح العميق بأهمية التعاوح اإلقليمى والدولى  

 ىاتخىتها مصالر فال  ىواستعرض الخطوات الثابتة الت  المتوسط،تها إلنشاء منتدى غاز شرق  مبادر

مجال الطاقة نحو تحقيق كامل لسياسات الحوار بيح الدول المنتجة والمستهلكة للغاز ودول العبور 

 .منظمة أح يصبح ىالمنطقة ونجاحها ف ىف

قليمى متميز فى قطاع الغاز مح خالل اإلنجازات إوأضاف الوزير أح مصر استطاعت القيام بدور 

مما مكنها مح التواجد فى مصالالاف الالالدول المنتجالالة للغالالاز تحققت محلياً خالل الست سنوات الماضية،   التى

وتحقيالق  فى المنطقة، استعادة ثقة كبرى الشركات العالمية وجىب شركات ومسالالتثمريح جالالدد للسالالوق المصالالرى

منالازل أو نجاحات متميزة في التوسع في استخدام الغاز الطبيعى سواء في محطات الكهربالاء أو ال

 .كوقود للسيارات

صالالحات الجريوالة التالى نفالىتها الحكومالة نتيجالة اإلجالاءت  كل هالى  االنجالازات    أوضح المال أحو

صالحات بالفعل خالل التحديات التى تم اختبار هى  اإل، وقد  المصرية خالل الست سنوات الماضية

مصالر الدولالة ، فالحاتصالهالى  اإل ةواسالتدام ةثبتالت فاعليالأوتبعاتهالا و  19-فرضتها جاوحالة كوفيالد
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فى الشرق  2019/2020يجابى خالل العام المالى  إالوحيدة التى استطاعت تحقيق نمو اقتصادى  

وتماشياً مع استراتيجية الحكومالة، قالام قطالاع البتالرول والغالاز المصالرى ،    فريقياأوسط وشمال  األ

دعالم الفالر  موارد الطاقالة ولضماح تأميح  مكانيات القطاع  إباتخاى خطوات جريوة الستغالل كافة  

 تحقيق  االستدامة المالية وتعزيز النمو االقتصادى لمصر.و االستثمارية

قطاع البترول والغاز نجحت  صالحات التى تم تطبيقها فىاإل بأحبالفخر    وأعرب المال عح شعور 

جمالالالى إريليالالوح جنيالاله ت 1ر2فالالى االقتصالالاد المصالالرى بحالالوالى  ةبالفعالالل وظهالالرت نتاوجهالالا المبشالالر

اتفاقيالة جديالدة  14 إلى أنه تم توقيع  كما أشار  ،2020حتى    2014ات خالل الفترة مح  االستثمار

 .2020 خالل الفترة مح مارس حتى أكتوبرأنحاء مصر فى عدة مناطق امتياز بجميع 

اتفاقية مع شركات بتالرول  86توقيع  تمالماضية،    سنواتخالل الست  واختتم الوزير كلمته بأنه  

على مستوى لها أنتاج لتصل إلى قفزت معدالت اإل، ومليار دوالر  15عالمية بالتزام انفاق حوالى  

عالالوة و،  2019غسالطس أفى  مليوح برميل زيت مكافىء يومياً  1ر9تاريخ مصر لتصل إلى    فى

مصالر للبحالث واالستكشالاف والتالى تعالد منصالة الكترونيالة   ةطالق بوابالإبصدد  فالوزارة  على ىلك،  

للتالالرويل للمزايالالدات التالالى يطرحهالالا قطالالاع  ، لضالالماح شالالفافية ووضالالوح بيانالالات مصالالر الجيولوجيالالة

جالىب  تم، 2019فى عام فى مجال البحث واالستكشاف ، وأشار إلى أنه ى  البترول والغاز المصر

كبر الشركات العالمية، وهم شاليفروح واكسالوح موبيالل ليالزداد عالدد الشالركات العالميالة أاثنيح مح  

 164شالركة يعملالوح فالى  60العاملة فى مجال البحث واالستكشاف للبترول ليصل إلالى اكثالر مالح 

 منطقة امتياز.

خالالل افتتالاح المهنالدس طالارق المالال وزيالر البتالرول والثالروة المعدنيالة ارك  على جانب  خر شالو

انطالقالاً مالح كوناله  2020توزيع جواوز معرض ومؤتمر أبوظبى الدولى للبترول أبيك   ىفالمؤتمر  

وأعرب عح سعادته بتميز األبحاث المقدمة للمؤتمر فى دورته  المؤتمر،عضواً لجنة تحكيم جواوز 

التهانى لفاوزيح وأعرب عح عميق تقدير  للالدكتور ساللطاح الجالابر وزيالر الدولالة ووجه    العاشرة،

االماراتى ورويس شركة أدنالوك علالى دعالم المالؤتمر وجالواوز  العلميالة وانعكاسالها اإليجالابى علالى 

 الصناعة البترولية.


