
 بيان صحفى

 2019رؤية رؤساء شركات البترول العالمية في مؤتمر موك 

 كلمة نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل العالمية

يمكن من خاللها تحقيق  لشركة شل على أهمية الشراكة التى ىأكد جيرالد شوتمان، نائب الرئيس التنفيذ

يمان شل بالشراكة القوية كأساس إالكثير لصناعة الطاقة بالتكامل بين الخبرة واالستثمار ، مشيرا إلى 

عام، نفذت استثمارات كبيرة فى  100للنجاح وأنها تفتخر بشراكتها  فى مصر ،فعلى مر تاريخها البالغ 

تعد مصر معقل أنشطة شل االستثمارية فى مجال البحث مجال تنمية موارد البترول والغاز المصرية، حيث  

واالستكشاف، وشدد على االستمرار في استكشاف فرص جديدة وتعزيز مكانة شل كأحد أكبر منتجي البترول 

مصر بعد االستحواذ على شركة بى جى وأصولها  ىوالغاز في البالد فى ظل التوجه االستثمارى الجديد ف

 . ٢٠١٦عام 

المزايدات العالمية التى طرحتها مصر العام الماضى ثالثة  ىشركة شل بخمسة قطاعات ف فوزوأشار إلى 

المياه  ى، وأنها  تخطط الستغالل خبراتها ف منطقة دلتا النيل البحرية ىالصحراء الغربية واثنان ف ىمنها ف

عمال المسح أوتنفيذ  متر 6000دلتا النيل البحرية وتقوم حاليا باالستكشاف على عمق  ىالعميقة وتستثمر ف

المياه  بمشروعب  9راشبتكوا، بتنمية المرحلة  نها تقوم أيضا من خالل مشروعها المشتركأالسيزمى و

 العميقة غرب الدلتا ليبدأ اإلنتاج بعد ستة أشهر فقط من بدء الحفر. 

دى أنهضة الغاز و ىمن المناطق البحرية فى مصر يلعب دوراً حاسماً ف ىن نمو إنتاج الغاز الطبيعأوضح أو

المسال ودعم طموح الحكومة لتحويل  ىواستئناف صادرات الغاز الطبيع ىللتوقف عن استيراد الغاز الطبيع

إلى دعم شل رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية إلطالق اإلمكانيات  للطاقة ، مشيراً  ىمصر إلى مركز إقليم

 الكاملة للقطاع كمحرك للنمو والتنمية.

طراف فى مجال الطاقة على جذب كافة األ ىفاً أساسي اً مرأن وجود سوق حر للطاقة يعد أشك فى  ال نهأوأكد 

ن مصر تمتلك مزايا تنافسية، تتمثل فى  موقعها االستراتيجى أالمستويين االقليمى والعالمى ، خاصة و

 ىد إلنشاء كيان تجارهتعمل بكل جن شل أإلى  وإمتالكها لبنية تحتية ممتازة وسوقًا محليًا متناميًا ، مشيراً 

للغاز، لذا ندعم مبادرة الحكومة من أجل تحرير سوق الغاز لدعم البحث واالستكشاف وزيادة اإلنتاج لصالح 

المستهلكين المصريين وأن العمل جنبا إلى جنب مع شركائنا بصفة يومية، يمكننا من مواجهة نفس 

  الهدف . التحديات، ومشاركة نفس

لتلبية احتياجاتها المحلية  ىستهداف مصر زيادة إنتاجها من الخام والمتكثفات والغاز الطبيعوأوضح أن ا

مجال الطاقة يمثل فرصة استثمارية وأن شل من جانبها تسعى جاهدة للتعاون  ىالمتزايدة وتحقيق طموحها ف

مانا أاألكثر نظافة و ىيمان شل بأن الغاز الطبيعى هو الوقود األحفورإتحقيق أهدافها، فى ظل  ىمع مصر ف

للبيئة ويمثل الرباط المشترك بين مصادر الطاقة التقليدية ، حيث من المتوقع أن يزداد الطلب على البترول 

ً ، مدفوع2030والغاز حتى عام  تزال القطاعات  بالنمو السكانى وتحسين مستويات المعيشة، فيما ال ا

، ىى البترول والغاز، وكذلك قطاع البتروكيماويات المتنامالرئيسية مثل النقل والصناعات الثقيلة تعتمد عل



والدول المنتجة مثل مصر، والشركات مثل شل بحاجة إلى أداء يتميز بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، لتكون 

 ، فنحن بحاجة إلى التغيير.اً بمرونة وإذا لم نحقق أداًء جيد قادرة على مواجهة تقلبات السوق

بيئة تتميز بأسعار بترول منخفضة قد ساعد على تغيير  ىف بى جى اندماج شل مع نأنه ال شك فى أوأضاف 

مناسب للمستقبل " لتشغيل المشروعات “ طريقة العمل ففى قطاع البحث واالستكشاف تم تنفيذ برنامج يسمى

ً بشكل أكثر أما ، ساعد البرنامج على خفض التكلفة بنسبة 2015عام  وثقة وفعالية من حيث التكلفة ،ومنذ نا

الصحراء الغربية، مع شركة بابيتكو  ى%. كما تم تنفيذ البرنامج ف20٪، مع زيادة اإلنتاج بنسبة  20

 ىوقد عملنا مع راشبيتكو وتحقيق وفورات كبيرة ف ،لخفض تكاليف الحفر وأدخلت عمليات الحفر الحديثة

والمشتريات الفعالة وإعادة استخدام المعدات  ىمن خالل االسراع بالجدول الزمن الخدمات اللوجستية البحرية

 مناسب للمستقبل. وإلى جانب برنامج  الموجودة تحت سطح البحر لتحسين نفقات رأس المال

ن الغاز الطبيعى والطاقة الجديدة إوأضاف أن الغاز الطبيعى شريك هام للطاقة الجديدة والمتجددة، لذا ف

إلى أن   مين مصادر االمدادات ، مشيراً أن الغاز يعمل على تأددة فاالثنان يوفران طاقة نظيفة كما والمتج

%من الكهرباء من الطاقات الجديدة 20مصر وقعت على اتفاقية باريس لتغير المناخ وتستهدف توليد نحو 

بالفعل تحقق % من الشمس(. و2.2-% من المياه5.8-% من الرياح12) 2022والمتجددة بحلول عام 

ذلك االمر، فعلى سبيل المثال سيتم ربط مزرعة الرياح برأس غارب، بالشبكة بنهاية عام  ىالدولة تقدما ف

ن هذه المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة ستلعب دوراً فى خفض الضغط على أو 2019

 ر فرص عمل جيدة للمصريين.ن هذه المشروعات توفأامدادات الغاز وتوجيه الغاز ألغراض اخرى كما 

ادخال  ىإلى التعاون مع الوزارة ف وأكد على دعم شركته لبرنامج تحديث وتطوير قطاع البترول ،مشيراً 

شركة بدر الدين للبترول، حيث تعد برامج إدارة األداء وتحديد الكفاءات  ىبرنامج التطوير والتحديث ف

نسعى لها  فى ظل حاجة صناعة البترول والغاز  للعاملين  ىالتوالمهارات هامة للغاية لتحديد وإيجاد الكوادر 

لى والقدرة على التواصل، وحل المشكالت واتخاذ المهارات الفنية وعلوم الحاسب اآلمتعددى المهارات مثل 

 القرارات.

 كلمة نائب رئيس شركة إديسون اإليطالية للشرق األوسط وشمال أفريقيا

نائب رئيس شركة إديسون اإليطالية لشمال أفريقيا والشرق األوسط أن مصر لديها  كد نيكوالس كاتشاروفأ

اإلمكانيات الواعدة من الغاز  المنطقة استنادا إلى ىفرص متميزة لتتبوأ مكانة كبيرة كدولة محورية للطاقة ف

 كبير. ىووجود سوق محل ىالموقع االستراتيجوالبنية التحتية القوية و ىالطبيع

تنظيم السوق تمهد الطريق  تسلكها مصر حاليا إلصالح قطاع الطاقة وإعادة ىالخطوات التوأضاف أن 

إقليميا للطاقة وسوقا لتداول وتجارة الغاز والبترول تقصده الشركات العالمية ، مثمنا  مصر مركزاً لتصبح 

العالمية واألوضاع المالية  األوضاعغم من تحديات دولية تتعلق بمخاطرتتم بالر ىهذه الخطوات الت

يتطلب تأكيد استغالل االحتياطيات الهائلة من الغاز شرق  ىواالقتصادية على مستوى العالم األمر الذ

 المتوسط و تطوير أساليب اإلنتاج وتعديل أنماط االستهالك للطاقة.

يحقق حاليا أعلى  2009تستثمر فيه إديسون منذ عام  ىبوقير بالبحر المتوسط الذأوأشار إلى أن حقل 

عاما قد ارتفع إنتاجه من الغاز العامين  40ينتج منذ  ىمعدالت اإلنتاج منذ بداية عمله موضحا أن الحقل الذ



ً  2016%مقارنة بعام 50و  2009% مقارنة بعام 100االخيرين بنسبة  لضخ استثمارات  وذلك انعكاسا

بار آ 6بوقير البحرية ووضع أن منصة شمال مليون دوالر من إديسون لتنمية الحقل و تدشي 300قيمتها 

لف برميل مكافىء أ 50ينتجه الحقل إلى نحو  ما ىعلى اإلنتاج  كما تضاعف انتاج المتكثفات ليصل إجمال

 ىبلغ إجمال ىبوقير والذأحقل منطقة  ىوالبحث واالستكشاف فاستمرار أعمال التنمية لى إالفتا ، يوميا

 مليار دوالر.  2ر2نحو  2009تنميته منذ عام  ىفضخها تم  ىاالستثمارات الت

عدة مناطق للبحث عن الغاز وإنتاج بالمياه العميقة وأنها  ىمصر ف ىن شركته تكثف حاليا أنشطتها فأكد أو 

ً  ىالحال ىمصر على مدار العام المال ىمليون دوالر استثمارات جديدة ف 100تضخ  إلى اإلعداد لحفر  الفتا

 ىالربع األخير من العام الحال ىيدين بالمياه العميقة بالبحر المتوسط للبحث عن الغاز فبئرين استكشافيين جد

. كما تستهدف حفر ىأكتوبر الحال ىف ىمنطقة شمال شرق حاب ىف 1 -حيث تبدأ حفر البئر األولى نجمة 

األبعاد بمنطقة شمال ثقة البحرية  ىضوء نتائج برامج المسح السيزمي ثالث ىقبل نهاية العام ف 1البئر عميق 

أكدت وجود عدد من التراكيب الجيولوجية، مشيرا إلى أنها حاليا بصدد تقييم نتائج حفر البئر جنوب  ىوالت

 دلتا النيل األرضية. ىف 2إدكو 

شمال العامرية وشمال إدكو  ىكتشافات بحرية جديدة للغاز بمنطقتا 3مشروع تنمية  ىو أشار إلى البدء ف

 ىمليون دوالر والت 200بوقير باستثمارات أتقع شمال حقول  ىمليون قدم مكعب والت 300حتياطيات با

 لإلنتاج.  ىبوقير وتعوض التناقض الطبيعألتدعم إنتاج حقول  2021ستبدأ اإلنتاج عام 

ستكشاف مما اال ىوأشار إلى تحديات إنتاج الغاز من المياه العميقة بسبب ارتفاع التكاليف وزيادة المخاطر ف

 . ستكشافائدات االستثمار وتقليل مخاطر اإليتطلب مستقبال تأمين ع

ذلك بدء  ىنقل وتوزيع الغاز يحفزها ف ىمصر من خالل الدخول ف ىن إديسون ستنوع أنشطتها فأكد أو

كفاءة استخدام  مجال ىمصر ف ىبتنمية أعمالها ف تنظيم سوق الغاز تمهيداً لتحريره، معربا عن اهتمامها

تأسيس شركة جديدة تحمل اسم حيث تم  تمتلك مصر فيه مقومات النمو وتوفير استهالك الطاقة ىالطاقة الذ

 ىوفقا لنموذج ناجح فللمصانع لتنفيذ مشروعات الترشيد وكفاءة االستخدام إديسون مصر لخدمات الطاقة 

 مصر. ىا و يتميز بإمكانية نجاحه فأوروب

 يوك مصرأكلمة رئيس شركة 

برز نتائج المشروعات المنفذة أينى االيطالية إيوك التابعة لمجموعة أواستعرض لوكا دى كارو رئيس شركة 

لتنمية وانتاج البترول والغاز فى البحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية وفى مقدمتها حقل غاز ظهر 

مرات مقارنة بباكورة انتاج الحقل فى  7ر من بالبحر المتوسط الذى يمثل قصة نجاح ليتضاعف انتاجه ألكث

مليار قدم مكعب غاز يومياً ، ومن المستهدف  2ر7 لى نحوإليصل فى اغسطس الماضى  2017ديسمبر 

 بئراً . 13كتوبر الحالى من أمليارات قدم مكعب يومياً بنهاية شهر  3ن تتجاوز معدالت انتاجه حوالى أ

ول من العام قل جنوب غرب بلطيم خالل الربع األانتاج الغاز من ح ضاف أنه من المستهدف رفع معدالتأو 

يسهم فى الحفاظ  مليون قدم مكعب وهو ما 500لى نحو إن تم وضعه على االنتاج مؤخرا ليصل أالمقبل بعد 

 2015 يضا حقل نيدوكو والذى بدأ انتاجه عامأعلى معدالت االنتاج من منطقة نورس الكبرى التى تضم 

بنهاية المرحلتين االولى والثانية من  2017مليار قدم مكعب بنهاية عام  1ر2 لىإاجه تدريجيا وارتفع انت

شهر ،  والتى تضمنت أ 6المشروع مشيرا الى انجاز المرحلة الثالثة من المشروع قبل الموعد المخطط بنحو 

 رسعيد  .لى منطقة الجميل ببوإكم من منطقة نورس  128نابيب لنقل الغاز بطول أانشاء خط 



نتاج الزيت الخام من حقل جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية والتى شار الى احراز نتائج متميزة إلأو

شهدت تحقيق كشفين واعدين للزيت الخام بالمنطقة والبدء فى خطوات تنمية الكشفين للحصول على انتاج 

تية جديدة وتسهيالت انتاجية بالمنطقة ضافة الى انشاء بنية تحاالف برميل زيت خام باإل 4ر بنحو يومى يقد

ن الشركة تجهز لوضع بئر جديدة للزيت الخام على االنتاج بعد انتهاء حفرها أفى وقت قياسى ، الفتا الى 

 بنجاح .

دلتا النيل بالمتوسط و الدلتا والصحراء  استكشافيا فى بئراً  11ينى تستهدف حفر إن خطة عمل أو لفت الى 

خرى خالل العام المقبل فى اطار أبار آ 9لى جانب إالغربية وخليج السويس بمصر خالل العام الحالى  

تحقق من نتائج مشجعة فى حقول ظهر ونيدوكو  وبلطيم  نشطة االستكشاف فى ضوء ماأخططها للتوسع فى 

 ت والوصول  الى احتياطيات جديدة للغاز والزيت الخام .للمساهمة فى تحقيق مزيد من االكتشافا

 كلمة رئيس شركة بى بى مصر

ن شعار مؤتمر دول حوض البحر المتوسط هذا العام "التكامل أأكد كريم عالء / رئيس شركة بي بي مصر 

سط والحاجة يعد ذا أهمية كبيرة بالنظر إلى الفرص الواعدة الحالية بالبحر المتو "البحر المتوسط ىبين ضفت

إطالق هذه اإلمكانات الكبيرة، كما أكد على ثقة بى بى أن مصر  ىإلى التزام جاد وشراكة حقيقية للمساعدة ف

 مركز تجارة الطاقة العالمية، ىيضعها ف ىوضع جيد لتصبح مركًزا عالميًا للطاقة وأن موقعها الجغراف ىف

البحر المتوسط تثير اهتمام قادة الصناعة البترولية لالستثمار بصورة أكبر،  ىوأن اكتشافات الغاز الحديثة ف

 النفقات لتوفيرالبحر المتوسط  ىوتطبيق أحدث التقنيات، واالستفادة من البنية التحتية الموسعة لمصر ف

جديدة مشيداً بجهود وزارة البترول إليجاد بيئة أعمال مستدامة تشجع المستثمرين على ضخ استثمارات 

 االستثمارات الحالية . ىمع التوسع ف

عاًما ، وإنتاج شركة  55ازدهرت ألكثر من  ىوأشار إلى الشراكة االستراتيجية مع الحكومة المصرية الت

 ىمصر ،واستمرار العمل فى حقل أتول ف ىللغاز ف ى٪ من اإلنتاج السنو60مع شركائها حوالى  -بى بى 

مليون قدم مكعب يومياً من ثالثة آبار وأنه جارى حفر  300ينتج حوالى منطقة امتياز شمال دمياط والذى 

بئر رابعة لدعم وزيادة االحتياطى واإلنتاج ، وأنه استكماال لنجاح تنفيذ مشروع أتول واالستفادة من البنية 

صف التحتية القائمة، ستعمل بى بى على تطوير كشف القطامية والذى من المخطط أن يبدأ اإلنتاج فى منت

تسهيالت الشركة الفرعونية للبترول والتخطيط أيًضا لتطوير أول حقل  فى  ىوسيتم معالجته ف 2020عام 

البحر  ىيمكن أن يكشف عن امكانات إضافية ف ىدلتا النيل ، ساتيس غرب ، والذ ىطبقة أوليجوسين ف

 الشراكة مع إينى.شهد بداية اإلنتاج من حقل بلطيم جنوب غرب ب ىالمتوسط وأضاف أن الشهر الماض

تورس  ىوأشار إلى استثمارات بى بى فى مشروع غرب دلتا النيل لتنمية خمسة حقول، حيث بدأ انتاج حقل

. ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج حقل ريفين بنهاية 2019فبراير  ى، يليها جيزة وفيوم ف2017عام  ىوليبرا ف



ما يعادل  ىبليون قدم مكعب في اليوم، أ 1.3 ىإلى حوالإنتاج غرب دلتا النيل  ى، يرتفع إجمالىالعام، وبالتال

 مصر. ىللغاز ف ى٪ من اإلنتاج الحال15نحو 

تحقيق هدف مصر لتصبح  ىوأضاف أن قيام بى بى بتكثيف أعمالها لتحقيق مزيد من االكتشافات يسهم ف

ً للطاقة، فإننا نقوم بقفزات هائلة للكشف عن مزيد من الثروات ف دلتا النيل، مشيراً إلى  ىمركزاً اقليميا

-البحر االحمر فى يتم طرحها ىبى بى إلى مزايدة الت موكشف عن تقد –اهتمامها بالدخول فى المزايدات 

وجدد عزم بى بى االستمرار في المشاركة في المزايدات واالستفادة من وضع بنيتها التحتية القوية 

 قامت بتشكيلها. ىوالشراكات االستراتيجية الت

ن وزارة البترول تقوم بتنفيذ برنامج للتطوير والتحديث ولديها استراتيجية وخطة قوية أوأشار كريم إلى 

  .دعم البرنامج من خالل توفير برامج تدريبية داخلية وخارجية ىلتحقيقها. ومواصلة  بى بى التزامها ف

يار دوالر، وأنها تعمل  على مل 35مصر حتى اآلن بلغت أكثر من  ىوأوضح أن  استثمارات شركة بي بي ف

ملف استثمارات شركة بي بي العالمية، مما يتماشى مع  ىتوسيع أنشطتها، لتصبح مصر أحد أكبر الدول ف

بحلول عام  ىتهدف للوصول إلى ما يزيد عن ثالثة أضعاف اإلنتاج الحال ىاستراتيجية النمو الخاصة بها الت
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 نترشال ديا مصركلمة رئيس شركة في

نها تنفذ حاليا خطة عمل ألشركة فينترشال ديا األلمانية بمصر  ىالرئيس التنفيذ ىأكد المهندس سامح صبر

طموحة في مصر لتعزيز إنتاجها من حقولها بخليج السويس والدلتا والبحر المتوسط بعد أن ضخت أكثر 

أنشطة مكثفة لتنمية حقول الشركة بخليج موضحا أنها تواصل تنفيذ  2018مليون دوالر منذ عام  500من 

 ىالبحث عن الغاز بأحدث مناطق عمل الشركة ف ىالسويس وحقل غاز دسوق بالدلتا واإلعداد لبدء العمل ف

، إلى جانب مواصلة العمل مع شركة بي بي البريطانية ىفازت بها مطلع العام الحال ىمصر شرق دمنهور والت

 . مصر خالل الفترة الحالية ىهم حقول اإلنتاج فأحد أتنمية حقول غاز غرب دلتا النيل  ىف

منطقة الشرق  ىلعملياتها ف عاما تعد مركزاً  45تستثمر فيها الشركة منذ  أكثر من  ىوأضاف أن مصر  الت

اصة مع تحسن مصر خ ىأنشطتها وانتاجها ف ىنها تتطلع لتحقيق طفرة كبيرة فأاألوسط وشمال أفريقيا، و

مصر  معربا عن شكره وتقديره لمجهودات المهندس طارق المال وزير البترول والثروة  ىمناخ االستثمار ف

دعم تحسين بيئة االستثمار لتحفيز الشركات العالمية، و لفت رئيس فينترشال ديا إلى أهمية   ىالمعدنية ف

تنعكس إيجابا على نشاط واستثمارات الشركة  ىتكبر الشركات األلمانية والأخطوة االندماج بين أثنين من 



صناعة الغاز  ىعاما ف 120تمتد ألكثر من  ىظل نشأة كيان جديد يمتلك من الخبرات المتراكمة الت ىبمصر ف

مناطق  ىذلك وجود محفظة استثمارية قوية ومتوازنة للشركة ف ىة يدعمه فروالبترول والتكنولوجيا المتطو

 .بدأ من أوروبا وتشمل روسيا وأمريكا الجنوبية والشرق األوسطت ىمختلفة حول العالم ف

ظل ما تعمل عليه من خطوات حثيثة  ىو أشار إلى أن مصر ستصبح مركزا للطاقة بمنطقة شرق المتوسط ف

لتطوير بنيتها التحتية القوية وتعظيم االستفادة مما تمتلكه من خطوط ومنافذ لالستيراد والتصدير إلى الدول 

يتم تنميتها فضال عن وجود إرادة سياسية قوية بمصر دعمت تبنيها إلقامة  ىة واالكتشافات التالمجاور

 منتدى الغاز بشرق المتوسط واستضافته بالقاهرة.

 كلمة رئيس جمعية الجيوفيزيقيين العالمية ورئيس ويسترن جيكو شلمبرجير

العالميين ورئيس شركة ويسترن جيكو  وألقى المهندس موريس نسيم رئيس جمعية الجيوفيزيقيين

شلمبرجير كلمة ألقى فيها الضوء على تطورات ونتائج االستكشاف العالمية و التحديات االقتصادية و الفنية 

ً إلى أن  ىالرئيسية، واستعرض تأثير التحول الرقم على أنشطة اإلنتاج واالستكشاف المستقبلية ، الفتا

شبكات التواصل  وعلوم الكمبيوتر مما يساعد  ىر تساير التحول الرقمى  فتشهدها مص ىالمرحلة الجديدة الت

 على احياء طرق جديدة لالكتشافات فضالً عن جذب مستويات جديدة من االستثمارات المتنوعة.


