
 جولة تفقدیة لوزیر البترول ووفد البرلمان بحقل ظھر
ســلیمان وھــدان یضــم   ىبرلمــان وفــدتفقــد المھنــدس طــارق المــال وزیــر البتــرول والثــروة المعنیــة یرافقــھ 

الســـویدي  طلعـــت المھنـــدس برئاســـة النـــواب بمجلـــس والبیئـــة الطاقـــة وأعضـــاء لجنـــةالبرلمـــان وكیـــل 
، واســتمع الحضــور إلــي شــرح المحطــة البریــة لحقــل ظھــروعــدد مــن قیــادات ورؤســاء شــركات البتــرول 

ــاً  ــة حالی ــھ اإلنتاجی ــغ قدرت ــث تبل ــاً قیاســیة حی ــذي حقــق أرقام ــل وال ــوزیر حــول تطــور مشــروع الحق مــن ال
ــدم مكعــب 3 ىحــوال ــار ق ً  ملی ــا ــي النجــاح  غــاز یومی ــت عل ــي ترتب ــائج االقتصــادیة واالســتراتیجیة والت والنت

ــاھم  ــذي س ــروع ال ــذ المش ــي تنفی ــط ف ــالبحر المتوس ــرى ب ــاج الكب ــروعات اإلنت ــب مش ــى جان ــق إل ــي تحقی ف
ــاء االســتیراد والعــودة  ــذاتي وتخفیــف أعب ــاء ال ــى التصــدیر ، كمــا االكتف ــي  المــالاســتعرض إل التحــدیات الت

ـ  شــیراً ، مالبتــرول  واجھھــا قطــاع ن أھــم التحــدیات خــالل الســنوات الماضــیة تمثلــت فــي الزیــادة أ ىإـل
 األساسیة . ةوارتفاع قیمة الدعم والحاجة لتطویر البنی ىالمطردة في الطلب المحل

ً  وقــدم الــوزیر قطــاع البتــرول التــي نجحــت فــى تحقیــق ھــذه  اســتراتیجیة ومحــاور رؤیــة حــول شــرحا
لطاقـــة وتنویعھـــا وإدارة الطلـــب علیھـــا باإلضـــافة إلـــى تحقیـــق اإلنجـــازات وتتمثـــل فـــي تـــأمین إمـــدادات ا

ــة  ــدیون الداخلی ــة ومعالجــة ال ــدیون وإصــالح دعــم الطاق ــأخرات ال ــة مــن خــالل معالجــة مت االســتدامة المالی
ــى  ــیراً إلـ ــاص ، مشـ ــاع الخـ ــتثمارات القطـ ــز اسـ ــاع وتعزیـ ــین إدارة القطـ ــن تحسـ ــالً عـ ــذ فضـ ــاع  تنفیـ قطـ

یھــدف إلــى تحقیــق االســتفادة االقتصــادیة المثلــى مــن كافــة شــامل البتــرول مشــروع تطــویر وتحــدیث 
مكانــات والثــروات الطبیعیــة للمســاھمة فــي التنمیــة المســتدامة لمصــر وتحویلھــا إلــى مركــز اقلیمــى اإل

ــا ــاقى قطاع ــھ لب ــذى ب ــاً یحت ــرول نموذج ــاع البت ــرول وأن یصــبح قط ــاز والبت ــداول الغ ــارة وت ــة لتج ت الدول
ــیم األساســیة وھــى  ــى الق ــاظ عل ــذه مــع الحف ــتم تنفی فــي التحــدیث والتطــویر ، وأضــاف المــال أن التطــویر ی

 .معاییر السالمة واالبتكار وأخالقیات العمل والشفافیة والكفاءة

ــھ  ــحاً أوج ــیة ، موض ــنوات الماض ــع س ــالل األرب ــة خ ــائج إیجابی ــن نت ــق م ــا تحق ــى أن م ــوزیر إل ــار ال وأش
ــوزارة والـتـ االنفــاق الرئ ــل  ىیســیة الجــارى العمــل علیھــا لتفعیــل اســتراتیجیة ال ــد مــن فــى تتمث جــذب المزی

ــات بترولیــة  ــر إلضــافة احتیاطی ــاطق مص ــاف بجمیــع من ــث واالستكش ــیط عملیــات البح ــتثمارات لتنش االس
عملیــات التوســع فــي اســتخدام الغــاز الحقــول المكتشــفة وكــذلك جدیــدة ، فضــالً عــن اإلســراع بتنمیــة 

ــى  ــازل الطبیعـ ــاء للمنـ ــات الكھربـ ــانع ومحطـ ــاز والمصـ ــتیراد البوتاجـ ــن اسـ ــد مـ ــازوت للحـ ــذلك والمـ وكـ
ــدة  ــل جدی ــة معام ــا وإقام ــدة بھ ــة جدی ــة وإنشــاء وحــدات إنتاجی ــر القائم ــل التكری ــى تطــویر معام التوســع ف
ــون  ــادة المكـ ــى زیـ ــذلك علـ ــل كـ ــة ، والعمـ ــط التنمیـ ــات خطـ ــى ومتطلبـ ــوق المحلـ ــات السـ ــة احتیاجـ لمواكبـ

 مشروعات البترولیة واستكمال خطة تطویر وتحدیث قطاع البترول .المحلى في ال

ــق  ــى أن تطبیـ ــوزیر إلـ ــت الـ ــامجولفـ ــة  برنـ ــة إلالدولـ ــة وإزالـ ــات البترولیـ ــعیر المنتجـ ــل تسـ ــالح ھیكـ صـ
ــعریة  ــوھات الس ــن التش ــة م ــات البترولی ــن المنتج ــى م ــتھالك المحل ــاض االس ــن انخف ــفر ع ــون  39أس ملی

ــام  ــن عـ ــى  2015/2016طـ ـ  31إلـ ــون ـطـ ــام ملیـ ــن  2019/ 2018ن عـ ــواردات مـ ــاض الـ  16وانخفـ
 ملیون طن. 12ملیون طن إلى 

ــیس  ــویدى رئ ــت الس ــاد طلع ــھ أش ــن جھت ــة م ــةلجن ــة الطاق ــس والبیئ ــواب بمجل ــذلھا  الن ــي تب ــالجھود الت ب
ـ  أســـفرت عـــن تحقیـــق نتـــائج مھمـــة لالقتصـــاد المصـــرى  ىوزارة البتـــرول والثـــروة المعدنیـــة والـتـ



، باإلضــافة إلــى اســتمرارھا فــي تطــویر الخــدمات المــؤداة للمــواطنین والمســاھمة بإیجابیــة  والمــواطن
 . في تحقیق خطط التنمیة بالدولة


