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 :بأبو ظبى مؤتمر مجلس الطاقة العالمى فىخالل مشاركته 

 المهندس طارق المال:

  نفذت برنامجاً اصالحياً استعاد االستقرار االقتصادى ومعدالت النمومصر 

 مصر تمتلك الفرص االستثمارية المتميزة في جميع مراحل صناعة البترول 

  آليات متطورة لمواجهة تحديات تذبذبات األسعار العالمية للبترول 

من ضجلسة نقاشية في  كمتحدث رئيسى شارك المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية
تحت عنوان "وجهات مؤتمر مجلس الطاقة العالمى بأبو ظبى ة الرابعة والعشرين لالدور فعاليات

ة الكربون في منطق االعتماد على الغاز في االنتقال إلى اقتصاد منخفضنظر إقليمية جديدة: دور 
مسئولي ورؤساء المنظمات والشركات العالمية بمشاركة عدد من الشرق األوسط وشمال أفريقيا" 

الشرق  منطقتىتحقيق طموحات حول دور الغاز الطبيعى في  ظر والرؤىالستعراض وجهات الن
والتكامل بين  محورى سوق اقليمىوانشاء أمن الطاقة  فيما يخص خاصةً  األوسط وشمال أفريقيا

مشروعات البنية التحتية ، واستعرض المال خالل الجلسة الجهود المبذولة من دول المنطقة في 
مع دول شرق المتوسط والتعاون  كمركز اقليمى للطاقة في المنطقةلتعزيز مكانتها جانب مصر 

 التنمية االقتصادية في هذه الدول. لدعماكتشافات الغاز الستغالل 

 شوأوليفييه لو بوالجلسة يورى سينتيورين األمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز  ضمت
وجيرالد وليم كريسنت بترومجيد جعفر الرئيس التنفيذي لشركة الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير 

 ة أدنوكمى رئيس شركفاطمة النعيو شوتمان نائب الرئيس التنفيذي للشركات المشتركة بشركة شل
 .وساجى سام بمجموعة أوليفير وايمان للغاز المسال االماراتية

ق مؤشرات اقتصادية عالية نتيجة لتنفيذ الحكومة أن تحقوأكد المال خالل الجلسة أن مصر استطاعت 
بكات تعزيز شاالهتمام بمعدالت النمو مع رار االقتصادى واالستق استعادالمصرية برنامجاً اصالحياً 

لقطاع البترول لتنفيذ استراتيجيات جديدة وأن هذه اإلصالحات مهدت الطريق ان االجتماعى ، األم
، مشيراً إلى أن مصر لديها العديد من الفرص  تحقيق العديد من قصص النجاحساهمت فى 

 قطري خريطةوأن قطاع البترول نفذ  ، البترولية كافة مراحل الصناعةاالستثمارية المميزة في 
 االستراتيجيين الشركاء مع وبالتعاون المحلى للسوق الوقود إلمدادات االستقرار إلعادة واضحة

 لتحفيز هامة خطوات على االتفاق وتم 2014 عام قبل منها تعانى البالد كانت التي الفجوة لسد
 من الكامل الدعم ومعالمتأخرة  المستحقات سداد أو االتفاقيات تعديل خالل من سواء االستثمار

ً  من مصر تمكنت والحكومة السياسية القيادة  لىع العمل إلى مشيراً  ، الطاقة مجال في المضي قدما
ً  األكثر للقطاعات الوفر وتوجيه الدعم إصالح منظومة  شيدتر عن فضالً  والصحة كالتعليم احتياجا

 أنظار ولفتت أهدافه وحققت بنجاح اإلصالح برنامج انهاء من تمكنت الحكومة أن وأكد االستهالك،
 والغاز البترول بقطاع للعمل جديدة عالمية شركات دخول الماضية الفترة شهدت حيث العالم

 .المصرى

كاملة متوبنية تحتية وصناعة طاقة راسخة  استراتيجى مميزموقع امتالك مصر لوأضاف الوزير أن 
يمى في التحول لمركز اقلاالستراتيجي تحقيق هدفها والمزيد من الغاز الطبيعى مكنها من استيعاب ي

، مؤكداً أن مصر اتخذت بالفعل عدة خطوات لتنفيذ هذا الهدف من لتجارة وتداول الغاز والبترول 
حيث تم على المستوى المحلى اصدار قانون الغاز الجديد وانشاء جهاز محاور عمل رئيسية  3خالل 

شئون سوق الغاز كخطوة تسمح بالتحرير التدريجى للسوق وإتاحة الفرصة للقطاع ظيم مستقل لتن
في  مصر بدأتالسياسى  المستوىكافة أنشطة الغاز ، وفيما يخص الخاص للدخول والمنافسة في 

بعالقات مميزة  تمتعهافضالً عن هذا الهدف  لبلوغمع دول منطقة شرق المتوسط  العمل المشترك
ً تنفيذ عدد من  مع كبرى شركات الطاقة في العالم ، وعلى المستوى الفني والتجارى يتم حاليا

 المشروعات لتحقيق هذا الهدف.
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التي ستعود على مصر من التحول لمركز محورى للطاقة حيث  النتائج اإليجابيةواستعرض المال 
ى باإلضافة إليساهم في تخفيف الدين العام ودعم االنفاق الحكومى  لإليراداتسيوفر مصدراً هاماً 

المساعدة في تحقيق االستغالل االقتصادى األمثل الكتشافات الغاز في المنطقة من خالل نشاط التكرير 
في أنشطة البحث واالستكشاف بمنطقة البحر والتصنيع والتوزيع وجذب مزيد من المستثمرين 

لزيادة تنوع مزيج الطاقة لالتحاد األوروبى فعاالً أن الغاز المصرى يمثل خياراً  ، مشيراً إلىالمتوسط 
 والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة بأوروبا.

حوار مستدام حول الوزير أن الغرض من انشاء منتدى غاز شرق المتوسط هو ضمان  وأوضح
بين الدول األعضاء الحاليين والمستقبليين والتعامل مع التحديات التعاون التجارى والمالى والفنى 

ياطيات من االحتوالسريع المتاحة لالستغالل االقتصادى األمثل نية التحتية باإلقليمية واستخدام ال
صدير ت اعادة من خالل استخدام هذه البنية التحتية في الحالية أو المتوقع اكتشافها في المستقبل

 .الفائدة للمنطقةبما يحقق لألسواق الخارجية الغاز بالمنطقة احتياطيات 

ستثمارية اودورها في تهيئة بيئة بشرق المتوسط وتابع الوزير حديثه عن اكتشافات الغاز الطبيعى 
 ،ووصف الحقبة القادمة بأنها حقبة الغاز الطبيعى بين هذه الدول االقتصاديةالروابط  ودعمإيجابية 

 في مجال الغاز الطبيعى مشيراً أن مصر تتطلع دائماً إلى مزيد من التعاون بين دول شرق المتوسط
مساهمة قطاع الطاقة  وأكد المال أن هذه الجهود ستجعل، لتحقيق الصالح العام للمنطقة بأسرها 

سط النمو على المدى المتوفى تحقيق و أكثر فاعلية محلياً في تحقيق االستقرار االقتصادى لمصر
كأداة لتحقيق التكامل االقتصادى ما له من انعكاس ايجابى على المستوى االقليمى باإلضافة إلى 

ً وسيمتد تأثير اكتشافات الغاز الهائلة بالمنطقة  قود ، مؤكداً أن مصر تستطيع أن ت في المنطقة عالميا
 المساهمة في جهود مكافحة الكربون وبالتاليفي شرق المتوسط الطريق نحو انتقال الطاقة النظيفة 

مؤكداً على أن الوقت قد حان لزيادة مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن  ، بكافة أنحاء العالم
 .المصادر الرئيسية

 

 جلسة وزارية بعنوان " وجهات النظر الدولية : نظرة إلقتصاديات الهيدروكربون " 

وأشار المهندس طارق المال وزير البترول  إلى مشاركته في الجلسة الحوارية الوزارية التي عقدت 
ضمن فعاليات المؤتمر تحت عنوان " وجهات النظر الدولية : نظرة إلقتصاديات الهيدروكربون " 
 والتي ضمت رئيس المؤتمر المهندس سهيل المزروعى وزير الطاقة االماراتى وسمو الشيخ محمد
بن خليفة وزير البترول البحرينى ودان برويليت نائب وزير الطاقة األمريكي  ، و أكد وزير البترول 
من جانبه أن هذه الجلسة كانت على قدر كبير من األهمية وذلك لما تضمنته من موضوعات متعلقة 

تقبل جه مسبالرؤى الخاصة بإستثمار الفرص وطرح الحلول الخاصة بالتعامل مع التحديات التي توا
الطاقة في الدول البترولية وانعكاس ذلك على اقتصادات الدول الكبرى في انتاج الهيدروكربون ، 

 ومناقشة الدور المستقبلي لموارد البترول والغاز في تغيير مزيج الطاقة المستخدم عالمياً .

مواردها من البترول والغاز  وأضاف المال أن مصر من جانبها تخطو خطوات متواصلة إلستثمار
بأسلوب اقتصادى من خالل تنفيذ العديد من الخطط والبرامج لتعظيم القيمة المضافة من هذه الموارد 
عبر استغاللها في مشروعات انتاج البتروكيماويات التي تحقق اعلى عائد ممكن من استغالل الغاز 

لطاقة لديها واالعتماد على مصادر الطاقات والبترول ، كما وضعت استراتيجية إلعادة تشكيل مزيج ا
المتجددة بصورة اكبر ، هذا باإلضافة الى وضع خطة لتحقيق االكتفاء الذاتي من الزيت الخام 
والمنتجات البترولية بهدف حماية االقتصاد المصرى من التذبذبات الخاصة باألسعار العالمية 

التحوط من االرتفاع الكبير في أسعار البترول للبترول فضالً عن وضع إجراءات حماية تشمل آليات 
 العالمية . 

 


