التغطية اإلعالمية لمؤتمر الجغرافيا والطاقة الذي عقد في بيت المستقبل بتاريخ  41يونيو -
حزيران 9142
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وزير البترول المصري اختتم في بيت المستقبل مؤتمر الطاقة والجغرافيا السياسية في الشرق األوسط
الجمعة  41حزيران  9142الساعة  42:11اقتصاد وبيئة

وطنية  -اختتم وزير البترول والثورة المعدنية المصري المهندس طارق المال أعمال مؤتمر "الطاقة
والجغرافيا السياسية في الشرق األوسط" المنعقد في "بيت المستقبل" بجلسة مسائية مخصصة للتوقعات في
الشرق األوسط ولدور مصر الخاص ،أدارتها المسؤولة اإلقتصادية للسفارة المصرية الدكتورة منى وهبة.
وتال المال خالل الجلسة بيانا عن "السياسة العامة للمنطقة وقصة نجاح مصر في التحول من مستورد للنفط
والغاز إلى مصدر وإلى مركز إقليمي لتسييل غاز شرق المتوسط وتصديره".
وتطرق إلى "التطور الكبير الذي حصل في مجال البنية التحية والتشريعية والتنظيمية لقطاع النفط والغاز
في مصر" ،مشيرا إلى "الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه مصر في مجال تعزيز التعاون اإلقليمي بين دول
شرق المتوسط لتسييل الغاز وتصديره نحو أوروبا وبعض أسواق آسيا الناشئة بسبب موقعها المميز وبنيتها
التحتية المالئمة".
وشدد على "ضرورة الحوار والتعاون بين دول المنطقة للوصول إلى استغالل أمثل لثرواتنا الطبيعية
ومعالجة أي أزمات قد تنشب في المستقبل" ،موضحا أن "التعاون اإلقليمي هو في سلم أولويات مصر حاليا
وفي األعوام المقبلة".
كما تحدث في الجلسة كل من النائب سيزار أبي خليل ،سفير مصر نزيه النجاري ،المدير التنفيذي لمصر
وشرق المتوسط في شركة "شلومبرجر" كريم بدوي ،الرئيس اإلقليمي لشركة "بي.بي" شمال إفريقيا هشام
مكاوي ،ورئيس سلطة الطاقة الفلسطيني ظافر ملحم.
============ ماري خوري/ن.ح

الوكالة الوطنية لإلعالم
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المؤتمر الدولي لبيت المستقبل عن الجغرافيا السياسية والطاقة ركز على اهمية الغاز والنفط والمياه
والطاقة المتجددة وترسيم الحدود البحرية
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وطنية  -افتتح الرئيس أمين الجميل ،صباح اليوم في "بيت المستقبل" في بكفيا ،المؤتمر الدولي السنوي
لـ"بيت المستقبل" بعنوان "الجغرافيا السياسية والطاقة في الشرق األوسط" ،في حضور الرئيس فؤاد
السنيورة ،وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق المال ،ضيف شرف المؤتمر ،وعدد من
الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ومسؤولين حكوميين ،وسفيري مصر نزيه نجاري ،وايطاليا ماسيمو
ماروتي وعدد من كبار صانعي القرار في مجال النفط والغاز في القطاعين العام والخاص وممثلين لبعض
شركات الطاقة العالمية ومصرفيين وخبراء وأكاديميين.
وتركزت أعمال المؤتمر على  3محاور رئيسية هي" :االكتشافات المهمة لحقول الغاز في شرق المتوسط
ودور مصر اإلقليمي" بحيث يتضمن البرنامج جلسة خاصة عن مصر يتحدث فيها الوزير طارق المال .أما
المحور الثاني ،فهو "شح المياه والترابط بين المياه والطاقة ،والثالث ،الطاقة المتجددة وأهميتها".
وتحدث في جلسة االفتتاح رئيس "بيت المستقبل" الرئيس الجميل والممثل المقيم لمؤسسة "كونراد أديناور"
في بيروت مالتي غاير ،والرئيس التنفيذي لمجموعة اإلقتصاد واألعمال رؤوف أبو زكي ،وممثل مركز
األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية أحمد قنديل.
الجميل
وشكر الرئيس الجميل "الجهات المشاركة والداعمة للمؤتمر الذي ينعقد في ظل تطورات متسارعة في
المنطقة على صعيد االكتشافات الجديدة والتعاون اإلقليمي والتطورات األمنية وتغير التحالفات الدولية".
وأشار إلى " عدد من التحديات الرئيسية التي تواجه دول المنطقة في إطار سعيها الى االستغالل األمثل
لمواردها".
وأوضح أن "أولى هذه التحديات هي تراجع الطلب على النفط بسبب تحول أميركا من واحدة من أكبر
المستوردين في العام  4213إلى مصدرة دائمة للطاقة في العام  9141وما سببه ذلك من تحول في

الجغرافيا االقتصادية العالمية ،باإلضافة إلى قيام روسيا بتعزيز شبكة أنابيب النفط والغاز لتصبح أهم مورد
طاقة ألوروبا والصين".
واعتبر أن "التحدي الثاني يكمن بقدرة غاز المنطقة على المنافسة عالميا لتصبح دول المنطقة مصدرة
أساسية ألوروبا لتلبية الطلب المتزايد هناك" .وأشار إلى أن "التحدي الثالث هو المياه إذ قد يؤدي الشح في
المياه وارتفاع عدد السكان إلى مشاكل واضطرابات أمنية وخصوصا مع تركيا التي تقوم ببناء السدود على
نهري دجلة والفرات ،وكذلك مع أثيوبيا التي بنت سد "النهضة" على نهر النيل".
ورأى أن "الحاجة إلى المياه ستشكل في القرن الحادي والعشرين معضلة اجتماعية واقتصادية رئيسية ،وهي
تعتبر مصدر قلق وأدت إلى نزوح سكاني كبير مما أسفر عن ضغوط سياسية واجتماعية واضطرابات في
مناطق الشرق األوسط ذات المعدالت السكانية المرتفعة.
أما التحدي الرابع فيكمن في التطور الكبير للطاقة المتجددة التي قد تؤثر على استهالك الطاقة التقليدية
وتراجع قيمة مواردنا البترولية وتساهم في تغيير الجغرافيا االقتصادية المدادات الطاقة إذ من المتوقع أن
ترتفع نسبة توليد الطاقة من الطاقة المتجددة في االتحاد األوروبي".
وأوضح أن "عامل األمن واالستقرار قد يؤثر سلبا على مستقبل صناعة الطاقة في المنطقة التي ال يمكن أن
تتطور وتساهم في النمو االقتصادي في غياب االستقرار والتوازن االستراتيجي بين دول المنطقة".
وأشار إلى "بعض الخالفات الحدودية وخصوصا بين لبنان واسرائيل وبين تركيا وقبرص وإلى الحوادث
المؤسفة في مياه الخليج العربي في األيام السابقة والتي تشكل دليال مقلقا على ما ينتظرنا في األيام المقبلة
من اضطرابات".
ونوه بـ"المشاركة القيمة لوزير البترول المصري طارق المال في أعمال المؤتمر لما لمصر من دور أساسي
في دعم التعاون والتكامل بين دول المنطقة" .وتطرق إلى "دور مصر االستراتيجي المتنامي األهمية على
صعيد االكتشافات الجديدة والتحول لتكون مركزا إقليميا للطاقة يساعدها في ذلك امتالكها لبنية تحتية
متطورة وال سيما في مجال تسييل الغاز وتصديره".
غاير
بدوره ،توقف غاير عند "األهمية الكبيرة التي توليها اوروبا عموما وألمانيا خصوصا لمنطقة شرق المتوسط
وال سيما مع توالي اكتشافات الغاز الكبيرة في مصر وقبرص".
وشدد على "ضرورة التعاون والتكامل بين دول المنطقة في مجال اإلنتاج والتسييل وتصدير الغاز وال سيما
إن أوروبا تعد سوقا رئيسية للغاز وهي تسعى دائما إلى تنويع مصادر امداداتها".
وأوضح أن "التعاون بين دول شرق المتوسط يسهم في خفض كلفة اإلنتاج ويسهل التصدير إلى أوروبا التي
تبحث دائما عن خفض كلفة استيراد الغاز".
وأوضح ايضا أن "المانيا تركز أيضا على االستثمار في مجال الطاقة المتجددة وهي تدعم هذه الصناعات
حول العالم في محاولة منها لدعم التقنيات الجديدة في هذا المجال التي ستسهم في خفض التكلفة".
وشدد على أن "أوروبا عموما بدأت تلجأ لدعم هذه الصناعات لخفض معدالت انبعاثات الكربون ولمواجهة
االحتباس الحراري والتغير المناخي".

أبو زكي
من جهته ،لفت أبو زكي إلى أن "النفط والغاز في الشرق األوسط عموما وفي منطقة شرق المتوسط تحديدا
يعتبر من العوامل الرئيسية المحددة لمستقبل دول المنطقة وشعوبها" ،وقال" :تكفي اإلشارة إلى انه بات
مؤكدا امتالك هذه الدول احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي إذ يتوالى اكتشاف الحقول الضخمة في مصر،
وقبرص وقريبا في لبنان مما يستدعي البحث المعمق في وضع األُطر القانونية والتنظيمية الكفيلةبضمان
االستغالل األمثل لهذه الموارد لتوظيفها في خدمة النمو والتنمية بإشراك القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة إيجاد حلول عاجلة للنزاعات والمشاكل المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين بعض دول
المنطقة ،وكذلك إيجاد صيغ مالئمة للتعاون والتكامل بين مصر ولبنان وقبرص واليونان ،وال سيما في
مجال التصدير بحيث تبرز مصر كخيار مالئم بسبب امتالكها محطتين للتسييل وبنية تحتية وتشريعية
مناسبة".
وأشار إلى أن "لبنان حقق إنجازات مهمة سواء على صعيد تهيئة البنية التشريعية والتنظيمية الالزمة أو
على صعيد بدء عمليات االستكشاف والتنقيب بحيث ستبدأ عمليات الحفر قبل نهاية العام الحالي بموجب
دورة التراخيص األولى ،باإلضافة إلى إطالق دورة التراخيص الثانية التي يظهر أنها موضع اهتمام كبير
قبل الشركات العالمية واإلقليمية".
قنديل
وكان اخر المتحدثين في االفتتاح قنديل الذي شدد على "السؤال الذي يطرح نفسه دائما في هذه المنتديات
وهو :هل اكتشافات المنطقة هي عامل حرب أو سالم وخصوصا مع بروز بعض المشاكل الحدودية الكبيرة
بسبب عدم التزام تركيا واسرائيل قانون البحار الصادر عن األمم المتحدة وطمع هذه الدول بموارد لبنان
وقبرص ،باإلضافة الى حوادث االعتداءات على ناقالت النفط في األيام الماضية" .لكنه أشار إلى "بعض
العوامل اإليجابية التي بدأت بالظهور وال سيما التعاون بين دول المنطقة وإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط
وتحول مصر إلى مركز للتعاون اإلقليمي في مجال التسييل وتصدير الغاز إلى أوروبا وأسواق آسيا
الناشئة".
عشاء
وسبق المؤتمر عشاء أقامه الرئيس الجميل مساء أمس على شرف المشاركين في الملتقى ،في فندق
"هيلتون"  -بيروت تحدث خالله الرئيس الجميل وسفير مصر ومدير "منتدى النزاعات حول التوقعات
الجيوسياسية الدولية واإلقليمية وتفاعل الطاقة" الستر كروك.
======= ماري خوري/م.ع.
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مؤتمر الجغرافيا والطاقة في "بيت المستقبل"
 42حزيران 14:11 | 9142

افتتح الرئيس أمين الجميل امس في "بيت المستقبل" في بكفيا ،المؤتمر الدولي السنوي لـ"بيت المستقبل"
بعنوان "الجغرافيا السياسية والطاقة في الشرق األوسط" ،في حضور الرئيس فؤاد السنيورة ،وزير البترول
والثروة المعدنية المصري المهندس طارق المال ،ضيف شرف المؤتمر ،وعدد من الوزراء والنواب
الحاليين والسابقين ومسؤولين حكوميين ،وسفيري مصر نزيه نجاري ،وايطاليا ماسيمو ماروتي وعدد من
كبار صانعي القرار في مجال النفط والغاز في القطاعين العام والخاص وممثلين لبعض شركات الطاقة
العالمية ومصرفيين وخبراء وأكاديميين.
وتركزت أعمال المؤتمر على  3محاور رئيسية هي" :االكتشافات المهمة لحقول الغاز في شرق المتوسط
ودور مصر اإلقليمي" بحيث يتضمن البرنامج جلسة خاصة عن مصر يتحدث فيها الوزير طارق المال .أما
المحور الثاني ،فهو "شح المياه والترابط بين المياه والطاقة ،والثالث ،الطاقة المتجددة وأهميتها".
وتحدث في جلسة االفتتاح رئيس "بيت المستقبل" الرئيس الجميل فأشار إلى "عدد من التحديات الرئيسية
التي تواجه دول المنطقة في إطار سعيها الى االستغالل األمثل لمواردها" .وأوضح أن "أولى هذه التحديات
هي تراجع الطلب على النفط بسبب تحول أميركا من واحدة من أكبر المستوردين في العام  4213إلى
مصدرة دائمة للطاقة في العام  9141واعتبر أن "التحدي الثاني يكمن بقدرة غاز المنطقة على المنافسة
عالميا لتصبح دول المنطقة مصدرة أساسية ألوروبا لتلبية الطلب المتزايد هناك".
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المؤتمر الدولي السنوي لبيت المستقبل :الجغرافية السياسية والطاقة في الشرق األوسط
سياسة | June 15, 2019

افتتح الرئيس اللبناني األسبق الشيخ أمين الجميّل صباح اليوم في بيت المستقبل في بكفيا المؤتمر الدولي
السنوي لبيت المستقبل تحت عنوان “الجغرافيا السياسية والطاقة في الشرق األوسط” بحضور الرئيس فؤاد
السنيورة وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق المال ،ضيف شرف المؤتمر ،وعدد من
الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ومسؤولين حكوميين وسفراء :مصر نزيه نجاري ،ايطاليا ماسيمو
ماروتي وعدد من كبار صانعي القرار في مجال النفط والغاز في القطاعين العام والخاص بمن فيهم ممثلين
عن بعض شركات الطاقة العالمية ومصرفيين وخبراء وأكاديميين.
وتركزت أعمال المؤتمر حول ثالثة محاور رئيسية هي :االكتشافات المهمة لحقول الغاز في شرق المتوسط
ودور مصر اإلقليمي حيث يتضمن البرنامج جلسة خاصة عن مصر يتحدث فيها الوزير طارق المال .أما
المحور الثاني فهو شح المياه والترابط بين المياه والطاقة ،والثالث،الطاقة المتجددة وأهميتها.
وتحدث في جلسة االفتتاح رئيس بيت المستقبل الرئيس أمين الجميّل والممثل المقيم لمؤسسة “كونراد
أديناور” في بيروت مالتي غاير والرئيس التنفيذي لمجموعة اإلقتصاد واألعمال رؤوف أبو زكي ،وممثل
مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية أحمد قنديل.
الرئيس الجميّل
شكر الرئيس الجميّل الجهات المشاركة والداعمة للمؤتمر الذي ينعقد في ظل تطورات متسارعة في المنطقة
على صعيد االكتشافات الجديدة والتعاون اإلقليمي والتطورات األمنية وتغير التحالفات الدولية .وأشار في
كلمته إلى عدد من التحديات الرئيسية التي تواجه دول المنطقة في إطار سعيها لالستغالل األمثل لمواردها.
وأوضح أن أولى هذه التحديات هي تراجع الطلب على النفط بسبب تحول أميركا من واحدة من أكبر

المستوردين في العام  4213إلى مصدرة دائمة للطاقة في العام  9141وما سببه ذلك من تحول في
الجغرافيا االقتصادية العالمية باإلضافة إلى قيام روسيا بتعزيز شبكة أنابيب النفط والغاز لتصبح أهم مورد
طاقة ألوروبا والصين.
واعتبر الرئيس الجميّل أن التحدي الثاني يكمن بقدرة غاز المنطقة على المنافسة عالميا لتصبح دول المنطقة
مصدرة أساسية ألوروبا لتلبية الطلب المتزايد هناك .وأشار إلى أن التحدي الثالث هو المياه إذ قد يؤدي
الشح في المياه وارتفاع عدد السكان إلى مشاكل واضطرابات أمنية خاصة مع تركيا التي تقوم ببناء السدود
على نهري دجلة والفرات ،وكذلك مع أثيوبيا التي بنت سد “النهضة” على نهر النيل.وأشار في هذا المجال
إلى أن الحاجة إلى المياه ستشكل في القرن الواحد والعشرين معضلة اجتماعية واقتصادية رئيسية وهي
تعتبر مصدر قلق وأدت إلى نزوح سكاني كبير مما أسفر عن ضغوطات سياسية واجتماعية واضطرابات
في مناطق الشرق األوسط ذات المعدالت السكانية المرتفعة.
أما التحدي الرابع فاعتبر الجميّل أنه يكمن بالتطور الكبير للطاقة المتجددة التي قد تؤثر على استهالك
الطاقة التقليدية وتراجع قيمة مواردنا البترولية وتساهم بتغيير الجغرافيا االقتصادية المدادات الطاقة إذ من
المتوقع أن ترتفع نسبة توليد الطاقة من الطاقة المتجددة في االتحاد األوروبي.
كذلك أوضح الجميّل أن عامل األمن واالستقرار قد يؤثر سلبيا ً على مستقبل صناعة الطاقة في المنطقة التي
ال يمكن أن تتطور وتساهم في النمو االقتصادي في غياب االستقرار والتوازن االستراتيجي بين دول
المنطقة .وأشار في هذا السياق إلى بعض الخالفات الحدودية خاصة بين لبنان واسرائيل وبين تركيا
وقبرص وإلى الحوادث المؤسفة في مياه الخليج العربي في األيام السابقة والتي تشكل دليالً مقلقا ً على ما
ينتظرنا في األيام المقبلة من اضطرابات.
كذلك نوه الرئيس الجميّل بالمشاركة القيمة لوزير البترول المصري طارق المال في أعمال المؤتمر لما
لمصر من دور أساسي في دعم التعاون والتكامل بين دول المنطقة .وتطرق إلى دور مصر االستراتيجي
المتنامي األهمية على صعيد االكتشافات الجديدة والتحول لتكون مركز إقليمي للطاقة يساعدها في ذلك
امتالكها لبنية تحتية متطورة ال سيما في مجال تسييل وتصدير الغاز.
غاير
أشار غاير إلى األهمية الكبيرة التي توليها اوروبا بشكل عام وألمانيا بشكل خاص لمنطقة شرق المتوسط
خاصة مع توالي اكتشافات الغاز الكبيرة في مصر وقبرص .وشدد على ضرورة التعاون والتكامل بين دول
المنطقة في مجال اإلنتاج والتسييل وتصدير الغاز خاصة وإن أوروبا تعد سوقا ً رئيسيا ً للغاز وهي تسعى
دائما ً إلى تنويع مصادر امداداتها .وأوضح أن التعاون بين دول شرق المتوسط يسهم بتخفيض كلفة اإلنتاج
ويسهل التصدير إلى أوروبا التي تبحث دائما عن تخفيض كلفة استيراد الغاز.
وأوضح غاير أن المانيا تركز أيضا ً على االستثمار في مجال الطاقة المتجددة وهي تدعم هذه الصناعات
حول العالم في محاولة منها لدعم التقنيات الجديدة في هذا المجال التي ستسهم بخفض التكلفة .وشدد على أن
أوروبا بشكل عام بدأت تلجأ لدعم هذه الصناعات لخفض معدالت انبعاثات الكربون ولمواجهة االحتباس
الحراري والتغير المناخي.
أبو زكي

أشار أبو زكي إلى أن النفط والغاز في الشرق األوسط عموما ً وفي منطقة شرق المتوسط تحديداً يعتبر من
العوامل الرئيسية المحددة لمستقبل دول المنطقة وشعوبها وتكفي اإلشارة إلى انه بات مؤكدا امتالك هذه
ً
الدول احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي إذ تتوالى اكتشاف الحقول الضخمة في مصر ،وقبرص وقريبا في
لبنان بإذن هللا مما يستدعي البحث المعمّق في وضع األُطر القانونية والتنظيمية الكفيلة بضمان االستغالل
األمثل لهذه الموارد لتوظيفها في خدمة النمو والتنمية بإشراك القطاع الخاص .وشدد على ضرورة إيجاد
حلول عاجلة للنزاعات والمشاكل المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين بعض دول المنطقة ،وكذلك إيجاد
صيغ مالئمة للتعاون والتكامل بين مصر ولبنان وقبرص واليونان ،وال سيما في مجال التصدير حيث تبرز
مصر كخيار مالئم بسب امتالكها محطتين للتسييل وبنية تحتية وتشريعية مناسبة.
وأشار أبو زكي إلى أن لبنان حقق إنجازات مهمة سواء على صعيد تهيئة البنية التشريعية والتنظيمية
الالزمة أو على صعيد بدء عمليات االستكشاف والتنقيب حيث ستبدأ عمليات الحفر قبل نهاية العام الحالي
بموجب دورة التراخيص األولى باإلضافة إلى إطالق دورة التراخيص الثانية التي يظهر أنها موضع اهتمام
كبير من قبل الشركات العالمية واإلقليمية.
قنديل
وكان اخر المتحدثين في االفتتاح أحمد قندياللذي شدد على السؤال الذي يطرح نفسه دائما ً في هذه المنتديات
وهو هل اكتشافات المنطقة هي عامل حرب أم سالم خاصة مع بروز بعض المشاكل الحدودية الكبيرة بسبب
عدم التزام تركيا واسرائيل بقانون البحار الصادر عن األمم المتحدة وطمع هذه الدول بموارد لبنان وقبرص
 ،باإلضافة لحوادث االعتداءات على ناقالت النفط في األيام الماضية .لكنه أشار إلى بعض العوامل
اإليجابية التي بدأت بالظهور ال سيما التعاون بين دول المنطقة وإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط وتحول
مصر إلى مركز للتعاون اإلقليمي في مجال التسييل وتصدير الغاز إلى أوروبا وأسواق أسيا الناشئة.
وكان قد سبق المؤتمر عشاء أقامه الرئيس الجميّلمساء أمس على شرف المشاركين في الملتقى في فندق
هيلتون -بيروت تحدث خالله كل من الرئيسالجميّل وسفير جمهورية مصر العربية نزيه نجاريومدير منتدى
النزاعات حول التوقعات الجيوسياسية الدولية واإلقليمية وتفاعل الطاقة الستر كروك.
اختتام اعمال المؤتمر في جلسة مسائية
ومساء ،اختتم وزير البترول والثورة المعدنية المصري المهندس طارق المال أعمال مؤتمر “الطاقة
والجغرافيا السياسية في الشرق األوسط” المنعقد في بيت المستقبل بجلسة مسائية مخصصة للتوقعات في
الشرق األوسط ولدور مصر الخاص أدارتها المسؤولة اإلقتصادية لسفارة جمهورية مصر العربية في لبنان
الدكتورة منى وهبة.
وتال الوزير المال خالل الجلسة بيانا ً عن السياسة العامة للمنطقة وعن قصة نجاح مصر في التحول من
مستورد للنفط والغاز إلى مص ّدر وإلى مركز إقليمي لتسييل غاز شرق المتوسط وتصديره .وتطرق الوزير
المال إلى التطور الكبير الذي حصل في مجال البنية التحية والتشريعية والتنظيمية لقطاع النفط والغاز في
مصر .وأشار إلى الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه مصر في مجال تعزيز التعاون اإلقليمي بين دول شرق
المتوسط لتسييل الغاز وتصديره نحو أوروبا وبعض أسواق اسيا الناشئة بسبب موقعها المميز وبنيتها التحتية
المالئمة .وختم الوزير المال مداخلته بالتشديد على ضرورة الحوار والتعاون بين دول المنطقة للوصول إلى
استغالل أمثل لثرواتنا الطبيعية ولمعالجة أي أزمات قد تنشب في المستقبل ،وأوضح أن التعاون اإلقليمي هو
في سلم أولويات مصر حاليا ً وفي األعوام المقبلة.

كما تحدث في الجلسة كل من النائب سيزار أبي خليل وزير الطاقة السابق وسفير مصر في لبنان نزيه
نجاري ،والمدير التنفيذي لمصر وشرق المتوسط في شركة “شلومبرجر” كريم بدوي ،والرئيس اإلقليمي
لشركة “بي.بي” شمال أفريقيا هشام مكاوي ،ورئيس سلطة الطاقة الفلسطينيظافر ملحم.

موقع تريبولي سكوب
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وزير البترول المصري اختتم في بيت المستقبل مؤتمر الطاقة والجغرافيا السياسية في الشرق األوسط
اختتم وزير البترول والثورة المعدنية المصري المهندس طارق المال أعمال مؤتمر "الطاقة والجغرافيا
السياسية في الشرق األوسط" المنعقد في "بيت المستقبل" بجلسة مسائية مخصصة للتوقعات في الشرق
األوسط ولدور مصر الخاص ،أدارتها المسؤولة اإلقتصادية للسفارة المصرية الدكتورة منى وهبة.
وتال المال خالل الجلسة بيانا عن "السياسة العامة للمنطقة وقصة نجاح مصر في التحول من مستورد للنفط
والغاز إلى مصدر وإلى مركز إقليمي لتسييل غاز شرق المتوسط وتصديره".
وتطرق إلى "التطور الكبير الذي حصل في مجال البنية التحية والتشريعية والتنظيمية لقطاع النفط والغاز
في مصر" ،مشيرا إلى "الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه مصر في مجال تعزيز التعاون اإلقليمي بين دول
شرق المتوسط لتسييل الغاز وتصديره نحو أوروبا وبعض أسواق آسيا الناشئة بسبب موقعها المميز وبنيتها
التحتية المالئمة".
وشدد على "ضرورة الحوار والتعاون بين دول المنطقة للوصول إلى استغالل أمثل لثرواتنا الطبيعية
ومعالجة أي أزمات قد تنشب في المستقبل" ،موضحا أن "التعاون اإلقليمي هو في سلم أولويات مصر حاليا
وفي األعوام المقبلة".
كما تحدث في الجلسة كل من النائب سيزار أبي خليل ،سفير مصر نزيه النجاري ،المدير التنفيذي لمصر
وشرق المتوسط في شركة "شلومبرجر" كريم بدوي ،الرئيس اإلقليمي لشركة "بي.بي" شمال إفريقيا هشام
مكاوي ،ورئيس سلطة الطاقة الفلسطيني ظافر ملحم.

الوسط
وزير البترول المصري اختتم في بيت المستقبل مؤتمر الطاقة والجغرافيا السياسية في الشرق األوسط
http://alwassat.com/economy/r_lb.php?id=25511
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https://aawsat.com/home/article/1768166/%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9

غاز الشرق األوسط ودور مصر اإلقليمي محورا بحث في «مؤتمر الجغرافيا السياسية والطاقة»
السبت  44 -شوال  4111هـ  42 -يونيو  9142مـ رقم العدد [ ]41112

بيروت« :الشرق األوسط»
تحت عنوان «الجغرافيا السياسية والطاقة في الشرق األوسط» عقد المؤتمر الدولي السنوي في «بيت
المستقبل» للبحث في اكتشافات الغاز في الشرق األوسط ،ودور مصر اإلقليمي ،إضافة إلى شح المياه
وترابطها مع الطاقة كما أهمية الطاقة المتجددة.
وافتتح المؤتمر رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل ،في حضور رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة،
ووزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق المال ،وعدد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين
ومسؤولين حكوميين ،وسفيرا مصر نزيه نجاري ،وإيطاليا ماسيمو ماروتي ،وعدد من كبار صانعي القرار
في مجال النفط والغاز في القطاعين العام والخاص ،وممثلو بعض شركات الطاقة العالمية ،ومصرفيون
وخبراء وأكاديميون.
وفي كلمته ،أشار الجميل إلى عدد من التحديات الرئيسية التي تواجه دول المنطقة في إطار سعيها إلى
االستغالل األمثل لمواردها ،الفتا إلى أن «أولى هذه التحديات هي تراجع الطلب على النفط بسبب تحول
أميركا من واحدة من أكبر المستوردين إلى مصدرة دائمة للطاقة في عام  9141باإلضافة إلى قيام روسيا
بتعزيز شبكة أنابيب النفط والغاز لتصبح أهم مورد طاقة ألوروبا والصين».
واعتبر أن التحدي الثاني «يكمن بقدرة غاز المنطقة على المنافسة عالميا لتصبح دول المنطقة مصدرة
أساسية ألوروبا لتلبية الطلب المتزايد هناك» ،أما التحدي الثالث فهو المياه «إذ قد يؤدي الشح في المياه

وارتفاع عدد السكان إلى مشاكل واضطرابات أمنية وخصوصا مع تركيا التي تقوم ببناء السدود على نهري
دجلة والفرات ،وكذلك مع إثيوبيا التي بنت سد النهضة على نهر النيل».
ويكمن التحدي الرابع بالنسبة إلى الجميل «في التطور الكبير للطاقة المتجددة التي قد تؤثر على استهالك
الطاقة التقليدية وتراجع قيمة مواردنا البترولية وتساهم في تغيير الجغرافيا االقتصادية إلمدادات الطاقة إذ
من المتوقع أن ترتفع نسبة توليد الطاقة من الطاقة المتجددة في االتحاد األوروبي».
وأوضح أن «عاملي األمن واالستقرار قد يؤثران سلبا على مستقبل صناعة الطاقة في المنطقة التي ال يمكن
أن تتطور وتساهم في النمو االقتصادي في غياب االستقرار والتوازن االستراتيجي بين دول المنطقة».
وأشار إلى «بعض الخالفات الحدودية وخصوصا بين لبنان وإسرائيل وبين تركيا وقبرص وإلى الحوادث
المؤسفة في مياه الخليج العربي في األيام السابقة والتي تشكل دليال مقلقا على ما ينتظرنا في األيام المقبلة
من اضطرابات».
وتطرق إلى «دور مصر االستراتيجي المتنامي األهمية على صعيد االكتشافات الجديدة والتحول لتكون
مركزا إقليميا للطاقة يساعدها في ذلك امتالكها لبنية تحتية متطورة وال سيما في مجال تسييل الغاز
وتصديره».
بدوره ،توقف الممثل المقيم لمؤسسة «كونراد أديناور» في بيروت مالتي غاير ،عند «األهمية الكبيرة التي
توليها أوروبا عموما وألمانيا خصوصا لمنطقة شرق المتوسط ،وال سيما مع توالي اكتشافات الغاز الكبيرة
في مصر وقبرص» .وأوضح أن «التعاون بين دول شرق المتوسط يسهم في خفض كلفة اإلنتاج ويسهل
التصدير إلى أوروبا التي تبحث دائما عن خفض كلفة استيراد الغاز».

موقع الكتائب اللبنانية
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المؤتمر الدولي السنوي لبيت المستقبل :الجغرافية السياسية والطاقة في الشرق األوسط
الجمعة  41حزيران  9142الساعة ( 12:11بتوقيت بيروت)

افتتح الرئيس اللبناني األسبق الشيخ أمين الجميّل صباح اليوم في بيت المستقبل في بكفيا المؤتمر الدولي
السنوي لبيت المستقبل تحت عنوان "الجغرافيا السياسية والطاقة في الشرق األوسط" بحضور الرئيس فؤاد
السنيورة وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق المال ،ضيف شرف المؤتمر ،وعدد من
الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ومسؤولين حكوميين وسفراء :مصر نزيه نجاري ،ايطاليا ماسيمو
ماروتي وعدد من كبار صانعي القرار في مجال النفط والغاز في القطاعين العام والخاص بمن فيهم ممثلين
عن بعض شركات الطاقة العالمية ومصرفيين وخبراء وأكاديميين.
وتركزت أعمال المؤتمر حول ثالثة محاور رئيسية هي :االكتشافات المهمة لحقول الغاز في شرق المتوسط
ودور مصر اإلقليمي حيث يتضمن البرنامج جلسة خاصة عن مصر يتحدث فيها الوزير طارق المال .أما
المحور الثاني فهو شح المياه والترابط بين المياه والطاقة ،والثالث،الطاقة المتجددة وأهميتها.
وتحدث في جلسة االفتتاح رئيس بيت المستقبل الرئيس أمين الجميّل والممثل المقيم لمؤسسة "كونراد
أديناور" في بيروت مالتي غاير والرئيس التنفيذي لمجموعة اإلقتصاد واألعمال رؤوف أبو زكي ،وممثل
مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية أحمد قنديل.
الرئيس الجميّل
شكر الرئيس الجميّل الجهات المشاركة والداعمة للمؤتمر الذي ينعقد في ظل تطورات متسارعة في المنطقة
على صعيد االكتشافات الجديدة والتعاون اإلقليمي والتطورات األمنية وتغير التحالفات الدولية .وأشار في
كلمته إلى عدد من التحديات الرئيسية التي تواجه دول المنطقة في إطار سعيها لالستغالل األمثل لمواردها.
وأوضح أن أولى هذه التحديات هي تراجع الطلب على النفط بسبب تحول أميركا من واحدة من أكبر
المستوردين في العام  4213إلى مصدرة دائمة للطاقة في العام  9141وما سببه ذلك من تحول في
الجغرافيا االقتصادية العالمية باإلضافة إلى قيام روسيا بتعزيز شبكة أنابيب النفط والغاز لتصبح أهم مورد
طاقة ألوروبا والصين.
واعتبر الرئيس الجميّل أن التحدي الثاني يكمن بقدرة غاز المنطقة على المنافسة عالميا لتصبح دول المنطقة
مصدرة أساسية ألوروبا لتلبية الطلب المتزايد هناك .وأشار إلى أن التحدي الثالث هو المياه إذ قد يؤدي
الشح في المياه وارتفاع عدد السكان إلى مشاكل واضطرابات أمنية خاصة مع تركيا التي تقوم ببناء السدود
على نهري دجلة والفرات ،وكذلك مع أثيوبيا التي بنت سد "النهضة" على نهر النيل.وأشار في هذا المجال
إلى أن الحاجة إلى المياه ستشكل في القرن الواحد والعشرين معضلة اجتماعية واقتصادية رئيسية وهي
تعتبر مصدر قلق وأدت إلى نزوح سكاني كبير مما أسفر عن ضغوطات سياسية واجتماعية واضطرابات
في مناطق الشرق األوسط ذات المعدالت السكانية المرتفعة.

أما التحدي الرابع فاعتبر الجميّل أنه يكمن بالتطور الكبير للطاقة المتجددة التي قد تؤثر على استهالك
الطاقة التقليدية وتراجع قيمة مواردنا البترولية وتساهم بتغيير الجغرافيا االقتصادية المدادات الطاقة إذ من
المتوقع أن ترتفع نسبة توليد الطاقة من الطاقة المتجددة في االتحاد األوروبي.
كذلك أوضح الجميّل أن عامل األمن واالستقرار قد يؤثر سلبيا ً على مستقبل صناعة الطاقة في المنطقة التي
ال يمكن أن تتطور وتساهم في النمو االقتصادي في غياب االستقرار والتوازن االستراتيجي بين دول
المنطقة .وأشار في هذا السياق إلى بعض الخالفات الحدودية خاصة بين لبنان واسرائيل وبين تركيا
وقبرص وإلى الحوادث المؤسفة في مياه الخليج العربي في األيام السابقة والتي تشكل دليالً مقلقا ً على ما
ينتظرنا في األيام المقبلة من اضطرابات.
كذلك نوه الرئيس الجميّل بالمشاركة القيمة لوزير البترول المصري طارق المال في أعمال المؤتمر لما
لمصر من دور أساسي في دعم التعاون والتكامل بين دول المنطقة .وتطرق إلى دور مصر االستراتيجي
المتنامي األهمية على صعيد االكتشافات الجديدة والتحول لتكون مركز إقليمي للطاقة يساعدها في ذلك
امتالكها لبنية تحتية متطورة ال سيما في مجال تسييل وتصدير الغاز.
غاير
أشار غاير إلى األهمية الكبيرة التي توليها اوروبا بشكل عام وألمانيا بشكل خاص لمنطقة شرق المتوسط
خاصة مع توالي اكتشافات الغاز الكبيرة في مصر وقبرص .وشدد على ضرورة التعاون والتكامل بين دول
المنطقة في مجال اإلنتاج والتسييل وتصدير الغاز خاصة وإن أوروبا تعد سوقا ً رئيسيا ً للغاز وهي تسعى
دائما ً إلى تنويع مصادر امداداتها .وأوضح أن التعاون بين دول شرق المتوسط يسهم بتخفيض كلفة اإلنتاج
ويسهل التصدير إلى أوروبا التي تبحث دائما عن تخفيض كلفة استيراد الغاز.
وأوضح غاير أن المانيا تركز أيضا ً على االستثمار في مجال الطاقة المتجددة وهي تدعم هذه الصناعات
حول العالم في محاولة منها لدعم التقنيات الجديدة في هذا المجال التي ستسهم بخفض التكلفة .وشدد على أن
أوروبا بشكل عام بدأت تلجأ لدعم هذه الصناعات لخفض معدالت انبعاثات الكربون ولمواجهة االحتباس
الحراري والتغير المناخي.
أبو زكي
أشار أبو زكي إلى أن النفط والغاز في الشرق األوسط عموما ً وفي منطقة شرق المتوسط تحديداً يعتبر من
العوامل الرئيسية المحددة لمستقبل دول المنطقة وشعوبها وتكفي اإلشارة إلى انه بات مؤكدا امتالك هذه
ً
الدول احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي إذ تتوالى اكتشاف الحقول الضخمة في مصر ،وقبرص وقريبا في
لبنان بإذن هللا مما يستدعي البحث المعمّق في وضع األُطر القانونية والتنظيمية الكفيلة بضمان االستغالل
األمثل لهذه الموارد لتوظيفها في خدمة النمو والتنمية بإشراك القطاع الخاص .وشدد على ضرورة إيجاد
حلول عاجلة للنزاعات والمشاكل المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين بعض دول المنطقة ،وكذلك إيجاد
صيغ مالئمة للتعاون والتكامل بين مصر ولبنان وقبرص واليونان ،وال سيما في مجال التصدير حيث تبرز
مصر كخيار مالئم بسب امتالكها محطتين للتسييل وبنية تحتية وتشريعية مناسبة.
وأشار أبو زكي إلى أن لبنان حقق إنجازات مهمة سواء على صعيد تهيئة البنية التشريعية والتنظيمية
الالزمة أو على صعيد بدء عمليات االستكشاف والتنقيب حيث ستبدأ عمليات الحفر قبل نهاية العام الحالي

بموجب دورة التراخيص األولى باإلضافة إلى إطالق دورة التراخيص الثانية التي يظهر أنها موضع اهتمام
كبير من قبل الشركات العالمية واإلقليمية.
قنديل
وكان اخر المتحدثين في االفتتاح أحمد قنديل الذي شدد على السؤال الذي يطرح نفسه دائما ً في هذه
المنتديات وهو هل اكتشافات المنطقة هي عامل حرب أم سالم خاصة مع بروز بعض المشاكل الحدودية
الكبيرة بسبب عدم التزام تركيا واسرائيل بقانون البحار الصادر عن األمم المتحدة وطمع هذه الدول بموارد
لبنان وقبرص  ،باإلضافة لحوادث االعتداءات على ناقالت النفط في األيام الماضية .لكنه أشار إلى بعض
العوامل اإليجابية التي بدأت بالظهور ال سيما التعاون بين دول المنطقة وإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط
وتحول مصر إلى مركز للتعاون اإلقليمي في مجال التسييل وتصدير الغاز إلى أوروبا وأسواق أسيا الناشئة.
وكان قد سبق المؤتمر عشاء أقامه الرئيس الجميّل مساء أمس على شرف المشاركين في الملتقى في فندق
هيلتون -بيروت تحدث خالله كل من الرئيس الجميّل وسفير جمهورية مصر العربية نزيه نجاري ومدير
منتدى النزاعات حول التوقعات الجيوسياسية الدولية واإلقليمية وتفاعل الطاقة الستر كروك.
اختتام اعمال المؤتمر في جلسة مسائية
ومساء ،اختتم وزير البترول والثورة المعدنية المصري المهندس طارق المال أعمال مؤتمر "الطاقة
والجغرافيا السياسية في الشرق األوسط" المنعقد في بيت المستقبل بجلسة مسائية مخصصة للتوقعات في
الشرق األوسط ولدور مصر الخاص أدارتها المسؤولة اإلقتصادية لسفارة جمهورية مصر العربية في لبنان
الدكتورة منى وهبة.
وتال الوزير المال خالل الجلسة بيانا ً عن السياسة العامة للمنطقة وعن قصة نجاح مصر في التحول من
مستورد للنفط والغاز إلى مص ّدر وإلى مركز إقليمي لتسييل غاز شرق المتوسط وتصديره .وتطرق الوزير
المال إلى التطور الكبير الذي حصل في مجال البنية التحية والتشريعية والتنظيمية لقطاع النفط والغاز في
مصر .وأشار إلى الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه مصر في مجال تعزيز التعاون اإلقليمي بين دول شرق
المتوسط لتسييل الغاز وتصديره نحو أوروبا وبعض أسواق اسيا الناشئة بسبب موقعها المميز وبنيتها التحتية
المالئمة .وختم الوزير المال مداخلته بالتشديد على ضرورة الحوار والتعاون بين دول المنطقة للوصول إلى
استغالل أمثل لثرواتنا الطبيعية ولمعالجة أي أزمات قد تنشب في المستقبل ،وأوضح أن التعاون اإلقليمي هو
في سلم أولويات مصر حاليا ً وفي األعوام المقبلة.
كما تحدث في الجلسة كل من النائب سيزار أبي خليل وزير الطاقة السابق وسفير مصر في لبنان نزيه
نجاري ،والمدير التنفيذي لمصر وشرق المتوسط في شركة "شلومبرجر" كريم بدوي ،والرئيس اإلقليمي
لشركة "بي.بي" شمال أفريقيا هشام مكاوي ،ورئيس سلطة الطاقة الفلسطيني ظافر ملحم.
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#وزير_البترول_المصري اختتم في #بيت_المستقبل مؤتمر الطاقة والجغرافيا السياسية في الشرق
األوسط
الجمعة ٤١ ،يونيو  /حزيران ٩١٤٢
وطنية  -اختتم وزير البترول والثورة المعدنية المصري المهندس طارق المال أعمال مؤتمر "الطاقة
والجغرافيا السياسية في الشرق األوسط" المنعقد في "بيت المستقبل" بجلسة مسائية مخصصة للتوقعات في
الشرق األوسط ولدور مصر الخاص ،أدارتها المسؤولة اإلقتصادية للسفارة المصرية الدكتورة منى وهبة.
وتال المال خالل الجلسة بيانا عن "السياسة العامة للمنطقة وقصة نجاح مصر في التحول من مستورد للنفط
والغاز إلى مصدر وإلى مركز إقليمي لتسييل غاز شرق المتوسط وتصديره".
وتطرق إلى "التطور الكبير الذي حصل في مجال البنية التحية والتشريعية والتنظيمية لقطاع النفط والغاز
في مصر" ،مشيرا إلى "الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه مصر في مجال.....
لقراءة المقال بالكامل ،يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

موقع المنية
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غاز الشرق األوسط ودور مصر اإلقليمي محورا بحث في «مؤتمر الجغرافيا السياسية والطاقة»
11:47:11 9142/11/42الشرق األوسط
تحت عنوان «الجغرافيا السياسية والطاقة في الشرق األوسط» عقد المؤتمر الدولي السنوي في «بيت
المستقبل» للبحث في اكتشافات الغاز في الشرق األوسط ،ودور مصر اإلقليمي ،إضافة إلى شح المياه
وترابطها مع الطاقة كما أهمية الطاقة المتجددة.

موقع ليبانون نيوز أونالين
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وزير البترول المصري اختتم في بيت المستقبل مؤتمر الطاقة والجغرافيا السياسية في الشرق األوسط

اختتم وزير البترول والثورة المعدنية المصري المهندس طارق المال أعمال مؤتمر “الطاقة والجغرافيا
السياسية في الشرق األوسط” المنعقد في “بيت المستقبل” بجلسة مسائية مخصصة للتوقعات في الشرق
األوسط ولدور مصر الخاص ،أدارتها المسؤولة اإلقتصادية للسفارة المصرية الدكتورة منى وهبة.
وتال المال خالل الجلسة بيانا عن “السياسة العامة للمنطقة وقصة نجاح مصر في التحول من مستورد للنفط
والغاز إلى مصدر وإلى مركز إقليمي لتسييل غاز شرق المتوسط وتصديره”.
وتطرق إلى “التطور الكبير الذي حصل في مجال البنية التحية والتشريعية والتنظيمية لقطاع النفط والغاز
في مصر” ،مشيرا إلى “الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه مصر في مجال تعزيز التعاون اإلقليمي بين دول
شرق المتوسط لتسييل الغاز وتصديره نحو أوروبا وبعض أسواق آسيا الناشئة بسبب موقعها المميز وبنيتها
التحتية المالئمة”.
وشدد على “ضرورة الحوار والتعاون بين دول المنطقة للوصول إلى استغالل أمثل لثرواتنا الطبيعية
ومعالجة أي أزمات قد تنشب في المستقبل” ،موضحا أن “التعاون اإلقليمي هو في سلم أولويات مصر حاليا
وفي األعوام المقبلة”.
كما تحدث في الجلسة كل من النائب سيزار أبي خليل ،سفير مصر نزيه النجاري ،المدير التنفيذي لمصر
وشرق المتوسط في شركة “شلومبرجر” كريم بدوي ،الرئيس اإلقليمي لشركة “بي.بي” شمال إفريقيا هشام
مكاوي ،ورئيس سلطة الطاقة الفلسطيني ظافر ملحم.
الوكالة الوطنية لالعالم
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وزير البترول المصري اختتم مؤتمر الطاقة والجغرافيا السياسية في الشرق األوسط
أخبار اقتصادية ومالية  -الجمعة  41حزيران – 42:97 - 9142

اختتم وزير البترول والثورة المعدنية المصري المهندس طارق المال أعمال مؤتمر "الطاقة والجغرافيا
السياسية في الشرق األوسط" المنعقد في "بيت المستقبل" بجلسة مسائية مخصصة للتوقعات في الشرق
األوسط ولدور مصر الخاص ،أدارتها المسؤولة اإلقتصادية للسفارة المصرية الدكتورة منى وهبة.
وتال المال خالل الجلسة بيانا عن "السياسة العامة للمنطقة وقصة نجاح مصر في التحول من مستورد للنفط
والغاز إلى مصدر وإلى مركز إقليمي لتسييل غاز شرق المتوسط وتصديره".
وتطرق إلى "التطور الكبير الذي حصل في مجال البنية التحية والتشريعية والتنظيمية لقطاع النفط والغاز
في مصر" ،مشيرا إلى "الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه مصر في مجال تعزيز التعاون اإلقليمي بين دول
شرق المتوسط لتسييل الغاز وتصديره نحو أوروبا وبعض أسواق آسيا الناشئة بسبب موقعها المميز وبنيتها
التحتية المالئمة".

وشدد على "ضرورة الحوار والتعاون بين دول المنطقة للوصول إلى استغالل أمثل لثرواتنا الطبيعية
ومعالجة أي أزمات قد تنشب في المستقبل" ،موضحا أن "التعاون اإلقليمي هو في سلم أولويات مصر حاليا
وفي األعوام المقبلة".
كما تحدث في الجلسة كل من النائب سيزار أبي خليل ،سفير مصر نزيه النجاري ،المدير التنفيذي لمصر
وشرق المتوسط في شركة "شلومبرجر" كريم بدوي ،الرئيس اإلقليمي لشركة "بي.بي" شمال إفريقيا هشام
مكاوي ،ورئيس سلطة الطاقة الفلسطيني ظافر ملحم.

موقع خبر مصر
http://www.khabarmasr.com/news/get_news/2818444/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%C2%BB

غاز الشرق األوسط ودور مصر اإلقليمي محورا بحث في «مؤتمر الجغرافيا السياسية والطاقة»

تحت عنوان «الجغرافيا السياسية والطاقة في الشرق األوسط» عقد المؤتمر الدولي السنوي في «بيت
المستقبل» للبحث في اكتشافات الغاز في الشرق األوسط ،ودور مصر اإلقليمي ،إضافة إلى شح المياه
وترابطها مع الطاقة كما أهمية الطاقة المتجددة.
وافتتح المؤتمر رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل ،في حضور رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة،
ووزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق المال ،وعدد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين
ومسؤولين حكوميين ،وسفيرا مصر نزيه نجاري ،وإيطاليا ماسيمو ماروتي ،وعدد من كبار صانعي القرار
في مجال النفط والغاز في القطاعين العام والخاص ،وممثلو بعض شركات الطاقة العالمية ،ومصرفيون
وخبراء وأكاديميون.
وفي كلمته ،أشار الجميل إلى عدد من التحديات الرئيسية التي تواجه دول المنطقة في إطار سعيها إلى
االستغالل األمثل لمواردها ،الفتا إلى أن «أولى هذه التحديات هي تراجع الطلب على النفط بسبب تحول
أميركا من واحدة من أكبر المستوردين إلى مصدرة دائمة للطاقة في عام  9141باإلضافة إلى قيام روسيا
بتعزيز شبكة أنابيب النفط والغاز لتصبح أهم مورد طاقة ألوروبا والصين».

واعتبر أن التحدي الثاني «يكمن بقدرة غاز المنطقة على المنافسة عالميا لتصبح دول المنطقة مصدرة
أساسية ألوروبا لتلبية الطلب المتزايد هناك» ،أما التحدي الثالث فهو المياه «إذ قد يؤدي الشح في المياه
وارتفاع عدد السكان إلى مشاكل واضطرابات أمنية وخصوصا مع تركيا التي تقوم ببناء السدود على نهري
دجلة والفرات ،وكذلك مع إثيوبيا التي بنت سد النهضة على نهر النيل».
ويكمن التحدي الرابع بالنسبة إلى الجميل «في التطور الكبير للطاقة المتجددة التي قد تؤثر على استهالك
الطاقة التقليدية وتراجع قيمة مواردنا البترولية وتساهم في تغيير الجغرافيا االقتصادية إلمدادات الطاقة إذ
من المتوقع أن ترتفع نسبة توليد الطاقة من الطاقة المتجددة في االتحاد األوروبي».
وأوضح أن «عاملي األمن واالستقرار قد يؤثران سلبا على مستقبل صناعة الطاقة في المنطقة التي ال يمكن
أن تتطور وتساهم في النمو االقتصادي في غياب االستقرار والتوازن االستراتيجي بين دول المنطقة».
وأشار إلى «بعض الخالفات الحدودية وخصوصا بين لبنان وإسرائيل وبين تركيا وقبرص وإلى الحوادث
المؤسفة في مياه الخليج العربي في األيام السابقة والتي تشكل دليال مقلقا على ما ينتظرنا في األيام المقبلة
من اضطرابات».
وتطرق إلى «دور مصر االستراتيجي المتنامي األهمية على صعيد االكتشافات الجديدة والتحول لتكون
مركزا إقليميا للطاقة يساعدها في ذلك امتالكها لبنية تحتية متطورة وال سيما في مجال تسييل الغاز
وتصديره».
بدوره ،توقف الممثل المقيم لمؤسسة «كونراد أديناور» في بيروت مالتي غاير ،عند «األهمية الكبيرة التي
توليها أوروبا عموما وألمانيا خصوصا لمنطقة شرق المتوسط ،وال سيما مع توالي اكتشافات الغاز الكبيرة
في مصر وقبرص» .وأوضح أن «التعاون بين دول شرق المتوسط يسهم في خفض كلفة اإلنتاج ويسهل
التصدير إلى أوروبا التي تبحث دائما عن خفض كلفة استيراد الغاز».
بتاريخ42-11-9142 :

بوابة األهرام
http://gate.ahram.org.eg/News/2223601.aspx

سفير القاهرة ببيروت يستعرض نجاحات مصر بمجال الطاقة في مؤتمر "الطاقة والجيوسياسية بالشرق
األوسط"
41:41 | 9142-1-41

سمر نصر
ألقى سفير مصر فى لبنان ،نزيه النجاري كلمة في افتتاح المؤتمر الذي تستضيفه مؤسسة بيت المستقبل
تحت رعاية وبحضور الرئيس اللبناني األسبق أمين الجميل عن "الطاقة والجيوسياسية في الشرق األوسط"،
والذي تشارك فيه مصر كضيف شرف.
ركزت كلمة السفير النجاري على النجاح الذي حققته مصر في مجال الطاقة والغاز وعلى أهمية بحث سبل
االرتقاء بالتعاون واالستثمارات المشتركة ضمن اإلطار العربي في هذا القطاع.
وأضاف أن الخبرات المصرية ،مدعومة بالطفرة الكبيرة التي تحققت في مصر في مجال الطاقة ،يمكن أن
تلبي احتياجات عدد من األشقاء العرب ومنهم لبنان في هذا المجال الحيوي.
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المؤتمر الدولي لبيت المستقبل عن الجغرافيا السياسية والطاقة ركز على اهمية الغاز والنفط والمياه
والطاقة المتجددة وترسيم الحدود البحرية
وطنية  -افتتح الرئيس أمين الجميل ،صباح اليوم في "بيت المستقبل" في بكفيا ،المؤتمر الدولي السنوي
لـ"بيت المستقبل" بعنوان "الجغرافيا السياسية والطاقة في الشرق األوسط" ،في حضور الرئيس فؤاد
السنيورة ،وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق المال ،ضيف شرف المؤتمر ،وعدد من
الوزراء والنواب الحالي»»

الموقع نيوز
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البترول  :تحقيق االكتفاء الذاتي من الوقود خالل  3سنوات
2019-06-16
تستهدف وزارة البترول الوصول إلى مرحلة االكتفاء الذاتي من الوقود خالل  3سنوات .وقال وزير
البترول طارق المال إن هذا الهدف يأتي تزامنا مع االنتهاء من تنفيذ وتشغيل التوسعات الجديدة بمعامل
التكرير المصرية خالل العام  ،9193-9199بعدما حققت االكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في سبتمبر
الماضي.
وأكد خالل مشاركته ،أمس ،في فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لـ”بيت المستقبل” بلبنان تحت شعار “الطاقة
والجغرافيا السياسية في الشرق األوسط” ،إنه من المستهدف تحقيق االكتفاء الذاتي من الوقود ،في ظل
الجهود الحالية للتوسع في صناعتي التكرير والبتروكيماويات من خالل المشروعات الجديدة.
وأشار إلى أن التوسعات والمشروعات الجارية تهدف إلى زيادة القيمة المضافة ،وتقليل استيراد المنتجات
البتروكيماوية وزيادة تغطية االحتياجات المحلية وصوالً إلى تحقيق االكتفاء الذاتي ،خاصة أن االتجاه
العالمي حاليا نحو الطاقة الجديدة والمتجددة سيؤدي إلى وجود فائض في الوقود األحفورى سيسهم في
التركيز على صناعة البتروكيماويات باعتبارها صناعة القيمة المضافة.

عراق نيوز
https://www.iraqnews-in.com/economy/post-2173944

"البترول" ُتعلن موعد تحقق االكتفاء الذاتي من الوقود
المصدر
أهل مصر
شارك وفد من وزارة البترول ،في فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لبيت المستقبل بلبنان ،تحت شعار
"الطاقة والجغرافيا السياسية في الشرق األوسط" ،والذي افتتحه الرئيس اللبناني األسبق أمين الجُ ميل،
بحضور الدكتور فؤاد السنيورة ،رئيس وزراء لبنان األسبق ،والسفير المصري ببيروت ،نزيه النجاري،
وعدد من رؤساء الشركات العالمية والخبراء والمهتمين بشئون البترول والغاز بالمنطقة.

وأشاد أمين الجُ ميل ،في كلمته االفتتاحية بالمؤتمر بالمشاركة رفيعة المستوى لمصر في أعمال المؤتمر لما
لمصر من دور أساسي في دعم التعاون والتكامل بين دول المنطقة ،وتطرق إلى دور مصر االستراتيجي
المتنامي األهمية على صعيد االكتشافات الجديدة والتحول لتكون مركزا إقليميا للطاقة يساعدها في ذلك
امتالكها لبنية تحتية متطورة في مجال إسالة الغاز الطبيعي وتصديره.
وأشار مسئول الوزارة في كلمته أمام الجلسة ،إلى أن قطاع البترول والغاز يعد من المحاور األساسية في
خارطة الطريق لتحقيق الرؤية اإلصالحية للدولة المصرية ،الفتا إلى أن هذا القطاع شهد تقدما كبيرا في
كافة أنشطته على مدار السنوات األربع الماضية ،وأن عام  9141جاء بمثابة تتويج لما تم إنجازه خالل هذه
السنوات.
وأوضح أنه شهد نتائج غير مسبوقة في مقدمتها زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتحول مصر من دولة مستوردة
للغاز إلى االكتفاء الذاتي والوفاء بااللتزامات التصديرية والتوسع في أنشطة البحث واالستكشاف في مصر
من جانب الشركات العالمية لتحقيق نتائج متميزة ،مشيرً ا إلى ما تحقق من انخفاض كبير في مستحقات
الشركاء األجانب المتراكمة عن سنوات سابقة ،والذي وصلت نسبته إلى أكثر من  %11في الفترة ما بين
عامي  9149و ،9141واالستمرار في اتخاذ خطوات فعلية في تحرير سوق الغاز ودخول القطاع الخاص
بشكل تنافسي لجذب مزيد من االستثمارات.
وأكد أهمية الدور الذي تلعبه مصر في مجال الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط استنادا إلى المميزات
التي تتمتع بها سواء الموقع الجغرافي أو البنية التحتية المتميزة على ساحل البحر المتوسط إلسالة الغاز
الطبيعي وتصديره لألسواق األوروبية وهو ما يجعلها الخيار األمثل للتعاون مع دول شرق المتوسط
الستغالل الغاز المكتشف في تلك المنطقة في تأمين اإلمدادات إلى االتحاد األوروبي.
وأشار إلى أن مصر تضع التعاون مع دول المتوسط في مجال الغاز الطبيعي على قائمة أولوياتها ،حيث
تؤمن بأهمية تعزيز التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة للغاز بالمنطقة ودول العبور لإلسهام في تحقيق
االستغالل األمثل للبنية التحتية ،والتي تعد حجر الزاوية في بناء سوق مستدام للغاز بالمنطقة وتعزيز
االحتياطيات من الغاز.
وأضاف أن مصر من منطلق دورها الريادي تدعم جهود التنسيق بين دول شرق المتوسط الستغالل موارد
الغاز بما يخدم مصالحها اإلقليمية ويحقق التكامل السريع والمطلوب لمواجهة التحديات.
وخالل الحلقة النقاشية التي أقيمت ضمن فعاليات المؤتمر عن مصر تحت عنوان "االكتشافات المهمة لحقول
الغاز في شرق المتوسط ودور مصر اإلقليمي" ،وشارك فيها مسئول الوزارة والمهندس هشام مكاوي
الرئيس اإلقليمي لشركة بي بي البريطانية في شمال إفريقيا والمهندس كريم بدوي المدير التنفيذي لشركة
شلمبرجير العالمية بمصر وشرق المتوسط وسيزار ابى خليل وزير الطاقة اللبناني السابق ،والسفير نزيه
النجاري.
وأكد مسئول الوزارة ،أن التعاون والتكامل والعمل المشترك مع دول شرق المتوسط واالتحاد األوروبي
يحقق هدف مصر في أن تصبح مركزا محوريا لتداول وتجارة الغاز الطبيعي بالمنطقة.
وأشار إلى أن هذا التعاون سيعود بالرخاء على الدول األعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط وشعوبها
باألساس وأن التحدي الحقيقي هو سرعة تفعيل هذا التعاون ،الفتا إلى أن مصر قامت بالعديد من الخطوات
التي تدعم هذا التعاون اإلقليمى غير المسبوق تضمنت إطالق مبادرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط
بالقاهرة ،والذي عقد اجتماعه التأسيسي بالقاهرة في يناير الماضي وتلقى طلبات من عدة دول أوروبية

لالنضمام إلى عضويته حرصا منها على المساهمة فى إنجاح هذا التعاون ،إلى جانب ما عقدته مصر من
شراكات إستراتيجية مع قبرص واالتحاد األوروبى من خالل االتفاقيات المشتركة ومذكرات التفاهم .كما
تناول المسئول خالل الحلقة النقاشية المؤشرات اإليجابية لمناخ االستثمار في صناعة البترول والغاز
المصرية ،والتي تأتى نتيجة النجاحات التي تحققت خالل السنوات الماضية ،موضحا أن شركات البترول
العالمية مهتمة بفرص االستثمار المتنوعة في السوق المصرى ،وهو ما ظهر جليا في نتائج مزايدة عام
 9141لكل من هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".
وأشار إلى الجهود الجارية لالهتمام بصناعات القيمة المضافة والتوسع في صناعتى التكرير
والبتروكيماويات من خالل المشروعات الجديدة ،وأنه من المستهدف تحقيق االكتفاء الذاتي من الوقود
والمنتجات البترولية تزامنا مع االنتهاء من تنفيذ وتشغيل كافة التوسعات الجديدة بمعامل التكرير المصرية
خالل عام .9199/9193
وأضاف أن هناك اهتماما عالميا من المستثمرين بصناعة البتروكيماويات في مصر ،وهو ما يحفز هذه
الصناعة للنمو والتوسع ،مشيرً ا إلى أن التوسعات والمشروعات الجارية تهدف إلى زيادة القيمة المضافة
وتقليل استيراد المنتجات البتروكيماوية وزيادة تغطية االحتياجات المحلية ،خاصة أن االتجاه العالمي حاليًا
نحو الطاقة الجديدة والمتجددة سيؤدي إلى وجود فائض في الوقود األحفوري سيسهم في التركيز على
صناعة البتروكيماويات باعتبارها صناعة القيمة المضافة.

دنيا الوطن
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/06/16/1251275.html

تحقيق االكتفاء الذاتي من الوقود خالل  3سنوات ":البترول"
2019-06-16
رام هللا  -دنيا الوطن
تستهدف وزارة البترول الوصول إلى مرحلة االكتفاء الذاتي من الوقود خالل  3سنوات .وقال وزير
البترول طارق المال إن هذا الهدف يأتي تزامنا مع االنتهاء من تنفيذ وتشغيل التوسعات الجديدة بمعامل
التكرير المصرية خالل العام  ،9193-9199بعدما حققت االكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في سبتمبر
الماضي.
وأكد خالل مشاركته ،أمس ،في فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لـ"بيت المستقبل "بلبنان تحت شعار" الطاقة
والجغرافيا السياسية في الشرق األوسط" ،إنه من المستهدف تحقيق االكتفاء الذاتي من الوقود ،في ظل
الجهود الحالية للتوسع في صناعتي التكرير والبتروكيماويات من خالل المشروعات الجديدة.
وأشار إلى أن التوسعات والمشروعات الجارية تهدف إلى زيادة القيمة المضافة ،وتقليل استيراد المنتجات
البتروكيماوية وزيادة تغطية االحتياجات المحلية وصوالً إلى تحقيق االكتفاء الذاتي ،خاصة أن االتجاه
العالمي حاليا نحو الطاقة الجديدة والمتجددة سيؤدي إلى وجود فائض في الوقود األحفورى سيسهم في
التركيز على صناعة البتروكيماويات باعتبارها صناعة القيمة المضافة

الوطن
https://www.elwatannews.com/news/details/4208822

البترول" :مصر ستكتفي ذاتيا من الوقود خالل  3سنوات  14:30م | السبت  41يونيو 9142

اقتربت مصر من تحقيق االكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية ،تزامنا مع االنتهاء من تنفيذ وتشغيل
التوسعات الجديدة كافة بمعامل التكرير المصرية خالل العام  ،9193-9199بعدما حققت االكتفاء الذاتي
من الغاز الطبيعي في سبتمبر الماضي.
وقال وزير البترول ،خالل مشاركته ،أمس ،في فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لـ"بيت المستقبل" بلبنان
تحت شعار "الطاقة والجغرافيا السياسية في الشرق األوسط" ،إنه من المستهدف تحقيق االكتفاء الذاتي من
الوقود ،في ظل الجهود الحالية للتوسع في صناعتي التكرير والبتروكيماويات من خالل المشروعات
الجديدة.
وأشار إلى أن التوسعات والمشروعات الجارية تهدف إلى زيادة القيمة المضافة ،وتقليل استيراد المنتجات
البتروكيماوية وزيادة تغطية االحتياجات المحلية وصوالً إلى تحقيق االكتفاء الذاتي ،بخاصة أن االتجاه
العالمي حاليا ً نحو الطاقة الجديدة والمتجددة سيؤدي إلى وجود فائض في الوقود األحفورى سيسهم في
التركيز على صناعة البتروكيماويات باعتبارها صناعة القيمة المضافة.

الدستور
https://www.dostor.org/2669409

البترول :تحقيق االكتفاء الذاتي من الوقود خالل 9193-9199

أكد وزير البترول والثروة المعدنية ،ان شركات البترول العالمية مهتمة بفرص االستثمار المتنوعة في
السوق المصرى ،وهو ما ظهر جليا في نتائج مزايدة عام  9141لكل من هيئة البترول والشركة القابضة
للغازات الطبيعية " إيجاس ".
جاء ذلك خالل الحلقة النقاشية للمؤشرات اإليجابية لمناخ االستثمار في صناعة البترول والغاز المصرية
ضمن فعاليات المؤتمر الدولى السنوي لبيت المستقبل بلبنان تحت شعار " الطاقة والجغرافيا السياسية في
الشرق األوسط ".

وأشار وزير البترول إلى الجهود الجارية لالهتمام بصناعات القيمة المضافة والتوسع في صناعتى التكرير
والبتروكيماويات من خالل المشروعات الجديدة ،وأنه من المستهدف تحقيق االكتفاء الذاتي من الوقود
والمنتجات البترولية تزامنا مع االنتهاء من تنفيذ وتشغيل كافة التوسعات الجديدة بمعامل التكرير المصرية
خالل عام .91999193
وأضاف أن هناك اهتمام عالمى من المستثمرين بصناعة البتروكيماويات في مصر وهو ما يحفز هذه
الصناعة للنمو والتوسع ،مشيرا إلى أن التوسعات والمشروعات الجارية تهدف الى زيادة القيمة المضافة
وتقليل استيراد المنتجات البتروكيماوية وزيادة تغطية االحتياجات المحلية ،خاصة أن االتجاه العالمى حاليا
نحو الطاقة الجديدة والمتجددة سيؤدى إلى وجود فائض في الوقود األحفوري سيسهم في التركيز على
صناعة البتروكيماويات باعتبارها صناعة القيمة المضافة.

الدستور
https://www.dostor.org/2670263

صراعات غاز المتوسط
ماجد حبته
منذ شهر ،قام االتحاد األوروبى بتحذير تركيا من عواقب أنشطتها فى التنقيب عن النفط والغاز قبالة
السواحل القبرصية ،التى وصفها بأنها غير قانونية وتعهد بـ«الرد بشكل مناسب» .والجمعة ،دعا الرئيس
الفرنسى ،إيمانويل ماكرون ،تركيا إلى التوقف عن تلك األنشطة ،وأعلنت فيديريكا موجيرينى ،وزيرة
خارجية االتحاد األوروبى ،أن وزراء خارجية دول االتحاد الـ ٩٢جددوا تأكيد دعمهم لقبرص فى النزاع.
وهناك تحذيرات شبيهة أطلقتها الخارجية األمريكية.
اكتشافات الغاز فى شرق المتوسط ،ودور مصر اإلقليمى ،كانا محور مؤتمر «بيت المستقبل» الدولى
السنوى ،الذى ينعقد بمدينة بكفيا اللبنانية ،وافتتحه أمين الجميل ،رئيس جمهورية لبنان األسبق ،فى حضور
رئيس الحكومة السابق ،فؤاد السنيورة ،وطارق المال ،وزير البترول والثروة المعدنية المصرى ،وعدد من
الوزراء والمسئولين الحكوميين ،العرب واألجانب ،الحاليين والسابقين .باإلضافة إلى خبراء ومصرفيين
وأكاديميين ،وعدد من كبار صانعى القرار فى مجالى النفط والغاز وممثلى شركات الطاقة العالمية.
المؤتمر الذى انعقد تحت عنوان «الجغرافيا السياسية والطاقة فى الشرق األوسط» ،تحدث فيه الرئيس
اللبنانى األسبق عن «دور مصر االستراتيجى المتنامى األهمية على صعيد االكتشافات الجديدة والتحول
ً
مركزا إقليميًا للطاقة يساعدها فى ذلك امتالكها بنية تحتية متطورة ،خاصة فى مجال تسييل الغاز
لتكون
وتصديره» .كما توقف مالتى جاير ،الممثل المقيم لمؤسسة «كونراد أديناور» فى بيروت ،عند «األهمية
الكبيرة التى توليها أوروبا لمنطقة شرق المتوسط ،مع توالى اكتشافات الغاز الكبيرة فى مصر وقبرص».
فى كلمته ،تناول «الجميل» ً
عددا من التحديات الرئيسية التى تواجه دول المنطقة فى إطار سعيها إلى
االستغالل األمثل لمواردها ،كان بينها «قيام روسيا بتعزيز شبكة أنابيب النفط والغاز لتصبح أهم مورد طاقة
ألوروبا والصين» .األمن واالستقرار ،قد يؤثران سلبًا على مستقبل صناعة الطاقة فى المنطقة التى ال يمكن
أن ت تطور وتسهم فى النمو االقتصادى فى غياب االستقرار والتوازن االستراتيجى بين دول المنطقة .فى
وجود «بعض الخالفات الحدودية ،خصوصًا بين لبنان وإسرائيل وبين تركيا وقبرص».
ً
مركزا إقليميًا للطاقة ،نظرً ا لموقعها االستراتيجى ،وانطال ًقا من إمساكها بمفاتيح مستقبل
مصر تستعد لتكون
غاز المتوسط ،وقدرتها على لعب دور مهم فى تدفق تجارة الطاقة الدولية .وغير ما قاله الرئيس اللبنانى
األسبق ،فإن رئيس شركة نوبل إنيرجىً ،
مثال ،ال يترك مناسبة إال ويتحدث فيها عن الفرص الواعدة فى

مصر وعن اهتمامها بتطوير هذا القطاع ،والبنية التحتية المتطورة التى تتضمن شبكة أنابيب لنقل الغاز
ومحطات تسييل الغاز .وغير شركة نوبل إنيرجى المتخصصة فى البحث عن الغاز الطبيعى واستكشافه،
حصلت شركة إكسون موبيل ،وغيرها من الشركات األمريكية على حصة من عمليات التنقيب فى مصر.
ً
جديدا لو قلنا إن التحوالت العديدة ،التى جرت وتجرى ،فى المنطقة ،كان بين أهدافها أو
ال نكشف
محركاتها ،محاولة السيطرة على منابع ومصادر الطاقة فى شرق المتوسط ،بين ثالث قوى رئيسية هى
مصر وتركيا وإسرائيل .واإلشارة هنا مهمة إلى ذلك االجتماع الذى عقدته مصر واليونان وقبرص فى
 ،٩١٤١ونتج عنه إعالن القاهرة وإعالن نيقوسيا فى أبريل  ٩١٤٢لمحاولة تنظيم عمليات االستثمار فى تلك
الثروة ،التى كانت بوصلة واضعى السياسات فى الدائرة الداخلية للرئيس األمريكى ،دونالد ترامب ،إدرا ًكا
منهم ألهمية النفط والغاز فى استراتيجيتهم تجاه روسيا ،الصين ،واالتحاد األوروبى.
منذ أسبوع ،استعرضت ندى بوستانى ،وزيرة الطاقة اللبنانية ،خريطة حقول الغاز فى البحر المتوسط،
وقالت إن لبنان سيبدأ بالحفر مع نهاية العام .بالتزامن مع جهود الوساطة التى يبذلها ديفيد ساترفيلد ،مساعد
وزير الخارجية بالوكالة ،بين اإلسرائيليين واللبنانيين فى تسوية نزاع حدودى بحرى .وبالطبع ،ليست صدفة
أن ساترفيلد سيغادر منصبه الحالى ،قريبًا ،ليصبح سفير الواليات المتحدة فى تركيا .وأضف إلى ذلك ،أن
مايك بومبيو ،وزير الخارجية األمريكى ،حرص فى مارس الماضى ،على زيارة تل أبيب لحضور توقيع
اتفاق إسرائيلى يونانى قبرصى إلقامة خط أنابيب لتسهيل تصدير الغاز إلى أوروبا .فى إشارة متعمدة إلى
دعم الواليات المتحدة لهذا المشروع ،رغم الشكوك المحيطة بجدواه وقدرة أوروبا على تحمل تكلفته.
 ..وتبقى اإلشارة إلى أن غاز المتوسط ،كان أحد أسباب العالقات المتوترة بين الواليات المتحدة وتركيا التى
ال تريد العبث فقط قبالة السواحل القبرصية ،بل ترغب أيضً ا ،بمساعدة قطر ،فى استثمار شواطئ غزة،
عبر تحريك حركة «حماس» لمنع التوصل إلى تسوية فى القطاع .ووفق هذا التصور ،يمكن التعامل مع
زيارة الجنرال كينيث ماكينزى ،قائد القيادة المركزية األمريكية ،إلى مصر ،منذ أيام ،وعرضه التعاون مع
القوات البحرية المصرى ،لحماية حقول الغاز المكتشفة فى المنطقة.

خبر مصر
http://www.khabarmasr.com/news/get_news/2819736/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%C2%BB

مصر تشارك في مؤتمر «الطاقة والجغرافيا السياسية في الشرق األوسط»

شارك وزير البترول في فعاليات المؤتمر الدولى السنوي لبيت المستقبل بلبنان تحت شعار "الطاقة
والجغرافي ا السياسية في الشرق األوسط ،والذى افتتحه الرئيس اللبناني األسبق الشيخ أمين الجُ ميل بحضور
الدكتور فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان األسبق والسفير المصرى ببيروت نزيه النجارى وعدد من
رؤساء الشركات العالمية والخبراء والمهتمين بشئون البترول والغاز في المنطقة.

وأشار الوزير في كلمته أمام الجلسة إلى أن قطاع البترول والغاز يعد من المحاور األساسية في خارطة
الطريق لتحقيق الرؤية اإلصالحية للدولة المصرية ،الفتا إلى أن هذا القطاع شهد تقدما كبيرا في كافة
انشطته على مدار السنوات األربع الماضية وأن عام  9141جاء بمثابة تتويج لما تم إنجازه خالل هذه
السنوات.
وأوضح أنه شهد نتائج غير مسبوقة في مقدمتها زيادة إنتاج الغاز الطبيعى وتحول مصر من دولة مستوردة
للغاز إلى االكتفاء الذاتي والوفاء بااللتزامات التصديرية والتوسع فى أنشطة البحث واالستكشاف في مصر
من جانب الشركات العالمية لتحقيق نتائج متميزة ،مشيرً ا إلى ما تحقق من انخفاض كبير في مستحقات
الشركاء األجانب المتراكمة عن سنوات سابقة والذى وصلت نسبته إلى أكثر من  %11في الفترة ما بين
عامي  9149و ،9141واالستمرار في اتخاذ خطوات فعلية في تحرير سوق الغاز ودخول القطاع الخاص
بشكل تنافسى لجذب مزيد من االستثمارات.
وأكد الوزير أهمية الدور الذى تلعبه مصر في مجال الغاز الطبيعى في منطقة شرق المتوسط استنادا إلى
المميزات التي تتمتع بها سواء الموقع الجغرافى أو البنية التحتية المتميزة على ساحل البحر المتوسط إلسالة
الغاز الطبيعى وتصديره لألسواق األوروبية وهو ما يجعلها الخيار األمثل للتعاون مع دول شرق المتوسط
الستغالل الغاز المكتشف في تلك المنطقة في تأمين اإلمدادات إلى االتحاد األوروبى.
ولفت إلى أن مصر تضع التعاون مع دول المتوسط في مجال الغاز الطبيعى على قائمة أولوياتها ،حيث
تؤمن بأهمية تعزيز التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة للغاز بالمنطقة ودول العبور لإلسهام فى تحقيق
االستغالل األمثل للبنية التحتية والتي تعد حجر الزاوية في بناء سوق مستدام للغاز بالمنطقة وتعزيز
االحتياطيات من الغاز ،مضيفا أن مصر من منطلق دورها الريادى تدعم جهود التنسيق بين دول شرق
المتوسط الستغالل موارد الغاز بما يخدم مصالحها اإلقليمية ويحقق التكامل السريع والمطلوب لمواجهة
التحديات.
وخالل الحلقة النقاشية التي أقيمت ضمن فعاليات المؤتمر عن مصر تحت عنوان "االكتشافات المهمة لحقول
الغاز في شرق المتوسط ودور مصر اإلقليمى" وشارك فيها وزير البترول والمهندس هشام مكاوى الرئيس
اإلقليمى لشركة بى بى البريطانية في شمال إفريقيا ،والمهندس كريم بدوى المدير التنفيذي لشركة شلمبرجير
العالمية بمصر وشرق المتوسط وسيزار آبى خليل وزير الطاقة اللبناني السابق والسفير نزيه النجارى ،أكد
وزير البترول أن التعاون والتكامل والعمل المشترك مع دول شرق المتوسط واالتحاد األوروبى يحقق هدف
مصر في ان تصبح مركز محورى لتداول وتجارة الغاز الطبيعى بالمنطقة.
كما تناول الوزير خالل الحلقة النقاشية المؤشرات اإليجابية لمناخ االستثمار في صناعة البترول والغاز
المصرية والتي تأتى نتيجة النجاحات التي تحققت خالل السنوات الماضية ،موضحا أن شركات البترول
العالمية مهتمة بفرص االستثمار المتنوعة في السوق المصرى وهو ما ظهر جليا في نتائج مزايدة عام
 9141لكل من هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".
وأشار الوزير إلى الجهود الجارية لالهتمام بصناعات القيمة المضافة والتوسع في صناعتى التكرير
والبتروكيماويات من خالل المشروعات الجديدة ،وأنه من المستهدف تحقيق االكتفاء الذاتي من الوقود
والمنتجات البترولية تزامنا مع االنتهاء من تنفيذ وتشغيل كافة التوسعات الجديدة بمعامل التكرير المصرية
خالل عام .9193/9199

مصراوي
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2019/6/15/1584656/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%
88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1

البترول :التعاون مع دول المتوسط في مجال الغاز أولوية لمصر
 14:49م السبت  42يونيو 9142

أخبار
كتب -مصطفى عيد:
قالت وزارة البترول ،في بيان اليوم السبت ،إن مصر تضع التعاون مع دول المتوسط في مجال الغاز
الطبيعي على قائمة أولوياتها.
وأضاف البيان ،أن مصر تؤمن بأهمية تعزيز التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة للغاز بالمنطقة ودول
العبور لإلسهام في تحقيق االستغالل األمثل للبنية التحتية والتي تعد حجر الزاوية في بناء سوق مستدام للغاز
بالمنطقة وتعزيز االحتياطيات من الغاز.
جاء ذلك على هامش مشاركة وفد من الوزارة في فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لبيت المستقبل بلبنان
تحت شعار "الطاقة والجغرافيا السياسية في الشرق األوسط".
وقالت الوزارة ،إن قطاع البترول في مصر شهد تقدما كبيرا في كافة أنشطته على مدار السنوات األربع
الماضية وأن عام  9141جاء بمثابة تتويج لما تم إنجازه خالل هذه السنوات.
وأشار البيان ،إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتحول مصر من دولة مستوردة للغاز إلى االكتفاء الذاتي
والوفاء بااللتزامات التصديرية والتوسع فى أنشطة البحث واالستكشاف في مصر من جانب الشركات
العالمية لتحقيق نتائج متميزة.
وأوضح البيان أن هناك انخفاض كبير في مستحقات الشركاء األجانب المتراكمة عن سنوات سابقة والذى
وصلت نسبته إلى أكثر من  %11في الفترة مابين عامي  9149و ،9141واالستمرار في اتخاذ خطوات
فعلية في تحرير سوق الغاز ودخول القطاع الخاص بشكل تنافسي لجذب مزيد من االستثمارات .
وأشارت الوزارة خالل المؤتمر ،إلى االهتمام بصناعات القيمة المضافة والتوسع في صناعتي التكرير
والبتروكيماويات من خالل المشروعات الجديدة.

ومن المستهدف تحقيق االكتفاء الذاتي من الوقود والمنتجات البترولية تزامنا مع االنتهاء من تنفيذ وتشغيل
كافة التوسعات الجديدة بمعامل التكرير المصرية خالل عام  ،9193-9199بحسب البيان.
وقالت الوزارة ،إن هناك اهتمام عالمي من المستثمرين بصناعة البتروكيماويات في مصر وهو ما يحفز هذه
الصناعة للنمو والتوسع ،من خالل التوسعات والمشروعات الجارية بهدف زيادة القيمة المضافة وتقليل
استيراد المنتجات البتروكيماوية وزيادة تغطية االحتياجات المحلية.

األهرام
http://www.ahram.org.eg/News/203048/5/715248/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A5%D8%B4%D
8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%89-%D9%81%D9%89%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9.aspx

إشادة بدور مصر اإلقليمى فى مجال الطاقة
كتب ــ محمد حماد

أشاد أمين الجُ ميل الرئيس اللبنانى األسبق بالدور المصرى فى دعم التعاون والتكامل بين دول المنطقة،و
خطة القاهرة اإلستراتيجية للتحول لمركز إقليمى للطاقة تزامنا مع األهمية الكبيرة الكتشافات الغاز الجديدة و
يساعدها فى ذلك امتالكها لبنية تحتية متطورة فى مجال إسالة الغاز الطبيعى وتصديره.
جاء ذلك خالل المؤتمر الدولى السنوى لبيت المستقبل بلبنان تحت شعار " الطاقة والجغرافيا السياسية فى
الشرق األوسط " بحضور الدكتور فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان األسبق والسفير المصرى ببيروت
نزيه النجارى وعدد من رؤساء الشركات العالمية والخبراء والمهتمين بشئون البترول والغاز فى المنطقة..
وأشار وزير البترول المصرى إلى أن قطاع البترول والغاز يعد من المحاور األساسية فى خارطة الطريق
لتحقيق الرؤية اإلصالحية للدولة المصرية ،الفتا إلى أن هذا القطاع شهد تقدما كبيرا فى كل انشطته على
مدى السنوات األربع الماضية وأن عام  9141جاء بمثابة تتويج لما تم إنجازه خالل هذه السنوات..
وأوضح أن هذا العام شهد نتائج غير مسبوقة فى مقدمتها زيادة إنتاج الغاز الطبيعى وتحول مصر من دولة
مستوردة للغاز إلى االكتفاء الذاتى والوفاء بااللتزامات التصديرية والتوسع فى أنشطة البحث واالستكشاف
فى مصر من جانب الشركات العالمية لتحقيق نتائج متميزة ،مشيرا إلى ما تحقق من انخفاض كبير فى
مستحقات الشركاء األجانب المتراكمة عن سنوات سابقة والذى وصلت نسبته إلى أكثر من  %11فى الفترة
مابين عامى  9149و  ،9141واالستمرار فى اتخاذ خطوات فعلية فى تحرير سوق الغاز ودخول القطاع
الخاص بشكل تنافسى لجذب مزيد من االستثمارات.

سيناء نيوز
https://news-sinaa.com/economy/5089598/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2022-2023

البترول :تحقيق االكتفاء الذاتي من الوقود خالل 9193-9199
من موقع الدستور ،بتاريخ اليوم السبت  42يونيو . 9142
أكد وزير البترول والثروة المعدنية ،ان شركات البترول العالمية مهتمة بفرص االستثمار المتنوعة في
السوق المصرى ،وهو ما ظهر جليا في نتائج مزايدة عام  9141لكل من هيئة البترول والشركة القابضة
للغازات الطبيعية " إيجاس ".
جاء ذلك خالل الحلقة النقاشية للمؤشرات اإليجابية لمناخ االستثمار في صناعة البترول والغاز المصرية
ضمن فعاليات المؤتمر الدولى السنوي لبيت المستقبل بلبنان تحت شعار " الطاقة والجغرافيا السياسية في
الشرق األوسط ".
وأشار وزير البترول إلى الجهود الجارية لالهتمام بصناعات القيمة المضافة والتوسع في صناعتى التكرير
والبتروكيماويات من خالل المشروعات الجديدة ،وأنه من المستهدف تحقيق االكتفاء الذاتي من الوقود
والمنتجات البترولية تزامنا مع االنتهاء من تنفيذ وتشغيل كافة التوسعات الجديدة بمعامل التكرير المصرية
خالل عام .91999193
وأضاف أن هناك اهتمام عالمى من المستثمرين بصناعة البتروكيماويات في مصر وهو ما يحفز هذه
الصناعة للنمو والتوسع ،مشيرا إلى أن التوسعات والمشروعات الجارية تهدف الى زيادة القيمة المضافة
وتقليل استيراد المنتجات البتروكيماوية وزيادة تغطية االحتياجات المحلية ،خاصة أن االتجاه العالمى حاليا
نحو الطاقة الجديدة والمتجددة سيؤدى إلى وجود فائض في الوقود األحفوري سيسهم في التركيز على
صناعة البتروكيماويات باعتبارها صناعة القيمة المضافة.

ميدان األخبار
https://www.medanelakhbar.com/economy/5430243/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2022-2023

البترول :تحقيق االكتفاء الذاتي من الوقود خالل 9193-9199
نقالً عن موقع الدستور ،بتاريخ اليوم السبت  42يونيو . 9142

أكد وزير البترول والثروة المعدنية ،ان شركات البترول العالمية مهتمة بفرص االستثمار المتنوعة في
السوق المصرى ،وهو ما ظهر جليا في نتائج مزايدة عام  9141لكل من هيئة البترول والشركة القابضة
للغازات الطبيعية " إيجاس ".
جاء ذلك خالل الحلقة النقاشية للمؤشرات اإليجابية لمناخ االستثمار في صناعة البترول والغاز المصرية
ضمن فعاليات المؤتمر الدولى السنوي لبيت المستقبل بلبنان تحت شعار " الطاقة والجغرافيا السياسية في
الشرق األوسط ".
وأشار وزير البترول إلى الجهود الجارية لالهتمام بصناعات القيمة المضافة والتوسع في صناعتى التكرير
والبتروكيماويات من خالل المشروعات الجديدة ،وأنه من المستهدف تحقيق االكتفاء الذاتي من الوقود
والمنتجات البترولية تزامنا مع االنتهاء من تنفيذ وتشغيل كافة التوسعات الجديدة بمعامل التكرير المصرية
خالل عام .91999193
وأضاف أن هناك اهتمام عالمى من المستثمرين بصناعة البتروكيماويات في مصر وهو ما يحفز هذه
الصناعة للنمو والتوسع ،مشيرا إلى أن التوسعات والمشروعات الجارية تهدف الى زيادة القيمة المضافة
وتقليل استيراد المنتجات البتروكيماوية وزيادة تغطية االحتياجات المحلية ،خاصة أن االتجاه العالمى حاليا
نحو الطاقة الجديدة والمتجددة سيؤدى إلى وجود فائض في الوقود األحفوري سيسهم في التركيز على
صناعة البتروكيماويات باعتبارها صناعة القيمة المضافة.

وكالة سوال برس
http://arabsolaa.net/articles/view/521168.html

أكاذيب االكتفاء الذاتي من الوقود تفضحها زيادات األسعار وفاتورة الديون

بقلم  :احمد يونس  -أحمد يونس قسم  :مصر بتاريخ  47-11-9142 :الساعة19:12:94 :
تطبيل كبير تشهده وسائل اإلعالم االنقالبية لترويج اكذوبة تحقيق نظام المنقلب السيسي االكتفاء الذاتي من
الغاز والوقود.
ونقلت جميع الصحف االنقالبية ،اليوم ،بتعليمات مخابراتية ،عن مسئول بوزارة البترول أن مصر حققت
االكتفاء الذاتي من الوقود خالل  1سنوات ،وهو ما تصدر مانشيتات صحيفتي “الوطن” و”األهرام”.
وأكد المسئول أمام المؤتمر الدولي السنوي لبيت المستقبل بلبنان ،أن عام “ 9141شهد نتائج غير مسبوقة
في مقدمتها زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتحول مصر من دولة مستوردة للغاز إلى االكتفاء الذاتي والوفاء
بااللتزامات التصديرية والتوسع في أنشطة البحث واالستكشاف”.

وزعم أن الدور الذي تلعبه مصر في مجال الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط يستند إلى المميزات
التي تتمتع بها ،سواء الموقع الجغرافي أو البنية التحتية المتميزة على البحر المتوسط ،مشيرا إلى أن التعاون
في شرق المتوسط مع دول أوربية سيعود بالنفع على كل الدول.
وادعى مسئول وزارة البترول أن “هناك اهتماما عالميا من المستثمرين بصناعة البتروكيماويات في مصر،
وهو ما يحفز هذه الصناعة للنمو والتوسع ،زاعما أن التوسعات والمشروعات الجارية تهدف إلى زيادة
القيمة المضافة وتقليل استيراد المنتجات البتروكيماوية وزيادة تغطية االحتياجات المحلية”.
يشار إلى أن تلك التصريحات الوردية التي تطلقها ابواق االنقالب تأتي في وقت تعلن فيه حكومة االنقالب
زيادات متتالية أسعار جمييع أنواع الوقود والطاقة ،سواء الكهرباء أو الغاز الطبيعي والبنزين والسوالر،
عبر سنوات الرمادة التي يحياها المصريون في ظل حكم المنقلب السيسي.
ورغم انخفاض أسعار النفط عالميا ،إال أن اسعاره في مصر ال تنخفض ،بل تواصل الزيادة ،ويبرر نظام
االنقالب هذه الزيادات بان التعاقدات كانت على األسعار القديمة ،وتبقى الصورة هكذا ترتفع أسعار النفط في
األسواق الدولية ،فتسارع حكومات االنقالب بزيادة أسعار كل المشتقات البترولية والكهرباء ،بحجة أن
فاتورة دعم الوقود باتت تمثل عب ًئا على الموازنة العامة للدولة وتتسبب في زيادة الدين العام.
وعندما تتراجع أسعار النفط ،تواصل حكومة االنقالب نفس سلوكها تجاه مواطنيها وتسارع بزيادة أسعار
المشتقات البترولية والكهرباء والمياه والغاز وتزيد األعباء المعيشية على المستهلكين.
 31دوالرً ا للبرميل
يقول الباحث االقتصادي مصطفى عبد السالم“ :منذ شهور وأسعار النفط تتراجع عالميا رغم زيادة المخاطر
الجيوسياسية في الدول المنتجة الكبرى سواء في منطقة الخليج أو فنزويال وليبيا والجزائر ،واستمر التراجع
رغم العقوبات االقتصادية الحادة التي فرضتها واشنطن على إيران ،ومن أبرز مالمحها حظر تصدير نفطها
إلى الخارج ،كما يأتي التراجع أيضا رغم الحرب التجارية الشرسة التي يشنها ترامب ضد الصين وتوقعات
المؤسسات المالية بدخول االقتصاد العالمي في حالة ركود في حال طال أمد هذه الحرب أو تطورها إلى
حرب عمالت.
وكان جديد تحركات أسعار النفط هو التوقعات الصادرة يوم اإلثنين الماضى عن وزير المالية الروسي
أنطون سيليانوف والتي توقع فيها تراجع أسعار النفط إلى  31دوالرا للبرميل إذا لم تمدد أوبك وحلفاؤها
اتفاقا عالميا بشأن خفض اإلنتاج ،وهو ما يعني أن حكومات الدول العربية المستوردة للمشتقات البترولية
ستوفر مليارات الدوالرات من فاتورة دعم الوقود.
وتتوقع بعض المؤسسات المالية تهاوي أسعار النفط في الفترة المقبلة في حال اندالع أزمة مالية عالمية على
غرار أزمة العام  9111التي بدأت بانهيار بنك ليمان برازر االستثماري األميركي الشهير ،وتباطؤ
االقتصادات الكبرى ،وفي مقدمتها األمريكي والصيني.
وفي الوقت الذي كان المواطن العربي ينتظر أن ينعكس تراجع أسعار النفط التي فقدت أكثر من  91دوالرا
من قيمتها للبرميل الواحد وبما يزيد عن  %92منذ شهر أكتوبر الماضي ،فإن األخبار الصادرة عن الدول

العربية المستوردة تشير إلى أن العكس هو ما سيحدث ،فحكومة االنقالب تستعد لزيادة أسعار المشتقات
البترولية خالل أيام حسب اتفاقها مع صندوق النقد الدولي ،وفي مقدمة الزيادات البنزين والسوالر والغاز.
االكتفاء الذاتي اكذوبة
ويعيش قطاع النفط على القروض واالستدانة ،ومن ابرزها القرض الضخم الذي قررت الحكومة السعودية
تقديمه لمصر في شهر ابريل  9141وبقيمة  93مليار دوالر ولمدة  2سنوات ،فحسب االتفاق بين البلدين،
فإن شركة أرامكو السعودية توفر لمصر  711ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات من المواد البترولية بواقع
 111ألف طن سوالر و 911ألف طن بنزين و 411ألف طن مازوت شهريا ،وهذه الكميات تعادل %21
من احتياجات مصر البترولية.
ولعل كذبة االكتفاء الذاتي من الوقود  ،تتالشى حينما نعلم أن اقتراض مصر من دول العالم وصل نحو 21
مليار دوالر في غضون  2سنوات ،وهو مبلغ ضخم جدا مقارنة بقدرات وتدفقات االقتصاد المصري.
وهو ما يؤكد ان اي حديث عن االستقرار او االكتفاء الذاتي من اي سلعة مجرد هرطقة ال اساس لها ،سوى
الضخك على الشعب المصري ،حيث تم رفع اسعار تذكرة المترو ،ويستعد نظام االنقالب لزيادات في
اسعار الطاقة والوقود تصل لنحو  %11خالل ايام..
لغة األرقام
واالرقام – لغة ال تكذب – تكشف ورطة النظام االنقالبي ،الذي أجل سداد ديون مستحقة عليه لدول دائنة
مثل الصين والكويت والسعودية اإلمارات فاقت قيمتها  43مليار دوالر في عام واحد هو  ،9141كما بلغ
حجم التضخم في مصر  ،%41.4حسب أحدث أرقام البنك المركزي ،وهو ما يعني زيادة ازمات
المواطنين المعيشية.
وبحسب تقديرات استراتيجية اقتصادية ومالية ،إذا استمر الحال على ما هو عليه اآلن فإن مصر واقتصادها
سيدخالن في غضون سنوات في دوامة شديدة التعقيد واالرتباك وربما التعثر في سداد الديون الخارجية
قصيرة األجل إذا لم يتم احتواء المشاكل الخطيرة الحالية المتعلقة ببنية االقتصاد.
وفي مقدمة هذه المشاكل الدين العام الداخلي والخارجي الذي وصل لمستويات مخيفة خالل سنوات معدودة،
فقد قفز الدين في غضون  2سنوات فقط أكثر من  1اضعاف ليرتفع من  4.7تريليون في العام  9143إلى
ما يقرب من  1تريليونات منتصف العام الجاري ،كما تضاعف الدين الخارجي من  12مليارا الى ما يقرب
من  441مليارات دوالر.
احتياطي النقد األجنبي
واألخطر أن جزءا من هذه الديون عبارة عن قروض قصيرة األجل يجب سدادها في غضون سنوات قليلة،
واألخطر كذلك حجم فوائد وأعباء الدين ،والتي بلغت بموازنة العام القادم  9191-9142نحو  212مليار
جنيه ،وأن أعباء خدمة الدين تزيد عن  211مليار جنيه في العام المالي الجديد ،وهو ما يستنزف أكثر من
 %11من إيرادات الدولة ،وهذا يعني أن المجتمع والبلد واالقتصاد بات يعمل فقط بهدف سداد أموال
الدائنين.

ولعل ما يفضح اكاذيب السيسي ،ونظامه حول االكتفاء الذاتي او التحسن االقتصادي واالستقرار ،والذي
غالبا ما يلجا لتبرير اكاذيبه بالحديث عن رقم االحتياطي من النقد األجنبي ،الذي يبلغ نحو  11مليار دوالر
وهو رقم كبير ويغطي واردات البالد لمدة تزيد عن  1أشهر.
لكن ال يجب أن نخدع أنفسنا ،فاالحتياطي تم نفخه وتضخيمه عبر القروض الخارجية ،ولو استرد الدائنون
أموالهم خاصة قصيرة األجل النهار رقم االحتياطي ،وهو أمر خطر ألن االحتياطي مخصص لدعم استقرار
العملة الوطنية والدفاع عنها ضد أي مضاربات ،وسداد أعباء الديون الخارجية ،وتمويل فاتورة الواردات،
وال ننسى أن الحكومة اقترضت  21مليار دوالر منذ  9143حتى يتضخم رقم االحتياطي.

نافذة على العالم
https://www.nafeza2world.com/Iqtsad/2981705

إقتصاد « :المال» :نستهدف تحقيق االكتفاء الذاتي من الوقود والمنتجات البترولية في 9193-9199
إقتصاد أميرة صالح المصرى اليوم

السبت  42يونيو  19:92 9142مسا ًء
نافذة على العالم  -اشترك لتصلك أخبار االقتصاد
شارك المهندس طارق المال ،وزير البترول والثروة المعدنية ،في فعاليات المؤتمر الدولى السنوي لبيت
المستقبل بلبنان تحت شعار «الطاقة والجغرافيا السياسية في الشرق األوسط» ،الذي افتتحه الرئيس اللبناني
األسبق ،الشيخ أمين الجُ ميل ،بحضور الدكتور فؤاد السنيورة ،رئيس وزراء لبنان األسبق ،والسفير
المصرى ببيروت ،نزيه النجارى ،وعدد من رؤساء الشركات العالمية والخبراء والمهتمين بشؤون البترول
والغاز في المنطقة.
وأشاد الشيخ أمين الجُ ميل في كلمته االفتتاحية بالمؤتمر بالمشاركة رفيعة المستوى لمصر في أعمال المؤتمر
ممثلة في المهندس طارق المال ،وزير البترول والثروة المعدنية ،لما لمصر من دور أساسي في دعم
التعاون والتكامل بين دول المنطقة .وتطرق إلى دور مصر االستراتيجي المتنامي األهمية على صعيد
االكتشافات الجديدة والتحول لتكون مركزا إقليميا للطاقة يساعدها في ذلك امتالكها لبنية تحتية متطورة في
مجال إسالة الغاز الطبيعى وتصديره.
وأشار المال ،في كلمته أمام الجلسة ،إلى أن قطاع البترول والغاز يعد من المحاور األساسية في خارطة
الطريق لتحقيق الرؤية اإلصالحية للدولة المصرية ،الفتا إلى أن هذا القطاع شهد تقدما كبيرا في كافة
أنشطته على مدار السنوات األربع الماضية ،وأن عام  9141جاء بمثابة تتويج لما تم إنجازه خالل هذه

السنوات موضحا ً أنه شهد نتائج غير مسبوقة في مقدمتها زيادة انتاج الغاز الطبيعى وتحول مصر من دولة
مستوردة للغاز إلى االكتفاء الذاتي والوفاء بااللتزامات التصديرية والتوسع في أنشطة البحث واالستكشاف
في مصر من جانب الشركات العالمية لتحقيق نتائج متميزة ،مشيرا إلى ما تحقق من انخفاض كبير في
مستحقات الشركاء األجانب المتراكمة عن سنوات سابقة والذى وصلت نسبته إلى اكثر من  %11في الفترة
مابين عامي  9149و ،9141واالستمرار في اتخاذ خطوات فعلية في تحرير سوق الغاز ودخول القطاع
الخاص بشكل تنافسى لجذب مزيد من االستثمارات.
وأكد «المال» أهمية الدور الذي تلعبه مصر في مجال الغاز الطبيعى في منطقة شرق المتوسط ،استنادا إلى
المميزات التي تتمتع بها ،سواء الموقع الجغرافى أو البنية التحتية المتميزة على ساحل البحر المتوسط إلسالة
الغاز الطبيعى وتصديره لألسواق األوروبية وهو ما يجعلها الخيار األمثل للتعاون مع دول شرق المتوسط
الستغالل الغاز المكتشف في تلك المنطقة في تأمين اإلمدادات إلى االتحاد األوروبى ،مشيرا إلى أن مصر
تضع التعاون مع دول المتوسط في مجال الغاز الطبيعى على قائمة أولوياتها ،حيث تؤمن بأهمية تعزيز
التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة للغاز بالمنطقة ودول العبور لإلسهام في تحقيق االستغالل األمثل
للبنية التحتية والتي تعد حجر الزاوية في بناء سوق مستدامة للغاز بالمنطقة وتعزيز االحتياطيات من الغاز،
مضيفا أن مصر من منطلق دورها الريادى تدعم جهود التنسيق بين دول شرق المتوسط الستغالل موارد
الغاز ،بما يخدم مصالحها اإلقليمية ويحقق التكامل السريع والمطلوب لمواجهة التحديات.
وخالل الحلقة النقاشية التي أقيمت ضمن فعاليات المؤتمر عن مصر تحت عنوان «االكتشافات المهمة
لحقول الغاز في شرق المتوسط ودور مصر اإلقليمى» وشارك فيها المهندس طارق المال ،والمهندس هشام
مكاوى ،الرئيس اإلقليمى لشركة «بى بى» البريطانية في شمال أفريقيا ،والمهندس كريم بدوى ،المدير
التنفيذي لشركة «شلمبرجير» العالمية بمصر وشرق المتوسط ،وسيزار أبى خليل ،وزير الطاقة اللبناني
السابق ،والسفير المصري ببيروت نزيه النجارى ،أكد «المال» أن التعاون والتكامل والعمل المشترك مع
دول شرق المتوسط واالتحاد األوروبى يحقق هدف مصر في أن تصبح مركزا محوريا لتداول وتجارة
الغاز الطبيعى بالمنطقة.
وأشار الوزير إلى أن هذا التعاون سيعود بالرخاء على الدول األعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط
وشعوبها باألساس ،وأن التحدى الحقيقى هو سرعة تفعيل هذا التعاون ،الفتا إلى أن مصر قامت بالعديد من
الخطوات التي تدعم هذا التعاون اإلقليمى غير المسبوق تضمنت بإطالق مبادرة إنشاء منتدى غاز شرق
المتوسط بالقاهرة والذى عقد اجتماعه التأسيسى بالقاهرة في يناير الماضى وتلقى طلبات من عدة دول
أوروبية لالنضمام إلى عضويته ،حرصا منها على المساهمة في إنجاح هذا التعاون ،إلى جانب ما عقدته
مصر من شراكات استراتيجية مع قبرص واالتحاد األوروبى من خالل االتفاقيات المشتركة ومذكرات
التفاهم.
كما تناول الوزير ،خالل الحلقة النقاشية ،المؤشرات اإليجابية لمناخ االستثمار في صناعة البترول والغاز
المصرية والتي تأتى نتيجة النجاحات التي تحققت خالل السنوات الماضية ،موضحا أن شركات البترول
العالمية مهتمة بفرص االستثمار المتنوعة في السوق المصرية ،وهو ماظهر جليا في نتائج مزايدة عام
 9141لكل من هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس».
وأشار «المال» إلى الجهود الجارية لالهتمام بصناعات القيمة المضافة والتوسع في صناعتى التكرير
والبتروكيماويات من خالل المشروعات الجديدة ،وأنه من المستهدف تحقيق االكتفاء الذاتي من الوقود
والمنتجات البترولية ،تزامنا مع االنتهاء من تنفيذ وتشغيل كافة التوسعات الجديدة بمعامل التكرير المصرية

خالل عام  ،9193/ 9199مضيفا أن هناك اهتماما عالميا من المستثمرين بصناعة البتروكيماويات في
مصر وهو ما يحفز هذه الصناعة للنمو والتوسع ،مشيرا إلى أن التوسعات والمشروعات الجارية تهدف إلى
زيادة القيمة المضافة وتقليل استيراد المنتجات البتروكيماوية وزيادة تغطية االحتياجات المحلية ،خاصة أن
االتجاه العالمى حاليا نحو الطاقة الجديدة والمتجددة سيؤدى إلى وجود فائض في الوقود األحفورى سيسهم
في التركيز على صناعة البتروكيماويات باعتبارها صناعة القيمة المضافة.

https://aawsat.com/english/home/article/1768311/lebanese-energy-geopolitics-forum-discusses-middle-east-gas-egypt%E2%80%99s-regional
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Gemayel met en garde contre les défis qui
menacent la région sur le plan des ressources
énergétiques
OLJ
15/06/2019

L’ancien président de la République Amine Gemayel a inauguré hier à Bickfaya la conférence annuelle de la
Maison du Futur sur le thème de « la géographie politique et l’énergie au Moyen-Orient », en présence

notamment de l’ancien Premier ministre Fouad Siniora, du ministre égyptien du Pétrole, Tarek al-Moulla,
invité d’honneur de l’événement, ainsi que plusieurs ministres, députés, anciens ministres et députés,
ambassadeurs et experts en ressources pétrolières, gazières et énergétiques.
L’événement s’est articulé autour de trois axes fondamentaux : la découverte importante de champs gaziers au
Moyen-Orient et le rôle régional de l’Égypte à ce niveau ; le tarissement des ressources hydrauliques et les
liens entre l’eau et l’énergie ; et l’importance des énergies renouvelables.
Prenant la parole au cours de la séance d’ouverture, Amine Gemayel a évoqué d’emblée les défis auxquels la
région fait face concernant les capacités à exploiter ses ressources de manière optimale. Le premier de ces
défis est, selon lui, le recul de la demande sur le pétrole en raison de la transformation des États-Unis de pays
importateur à pays producteur d’énergie en 2018, ce qui n’a pas été sans susciter des transformations sur le
plan géoéconomique mondial. De plus, la Russie a consolidé son réseau de pipelines en gaz et pétrole de sorte
qu’elle est devenue l’exportateur en énergie le plus important en direction de l’Union européenne et de la
Chine.
Le deuxième défi pour la région, selon lui, est de devenir l’un des principaux compétiteurs en matière de
production de gaz et d’exportation à destination de l’Europe, où la demande devient de plus en plus
importante.
Le troisième défi porte sur l’eau, estime Amine Gemayel. L’assèchement des ressources hydrauliques et la
hausse démographique pourraient ainsi conduire à des troubles sécuritaires à l’avenir, surtout avec la Turquie
qui construit des barrages sur le Tigre et l’Euphrate, mais aussi avec l’Éthiopie, qui fait de même sur le Nil.
Selon M. Gemayel, le besoin en eau va devenir une problématique sociale et économique majeure dans les
années à venir et une source d’inquiétude, compte tenu du déplacement massif de population qu’elle va
provoquer et ses répercussions politiques, sociales et au plan de la sécurité.
Pour l’ancien chef d’État, le facteur de la sécurité et de la stabilité aura des répercussions négatives à l’avenir
sur la production d’électricité, dans la mesure où le développement économique par le biais de ce secteur est
impossible en l’absence de stabilité et d’équilibre stratégique entre les pays de la région. Il a évoqué dans ce
cadre les conflits sur le tracé des frontières entre le Liban et Israël ou entre la Turquie et Chypre, ainsi que les
incidents déplorables qui se sont produits dans le Golfe au cours des derniers jours et qui n’augurent rien de
bon pour les jours à venir.
D’autres intervenants ont ensuite pris la parole au cours de la séance, dont le représentant au Liban de la
Konrad Adenauer Stiftung, Malte Gaier, le président exécutif du Groupe de l’économie et des affaires, Raouf
Abou Zaki, et le représentant du centre d’études politiques et stratégiques al-Ahram, Ahmad Kandil.
Le ministre égyptien du Pétrole a clôturé en soirée les travaux de la conférence en évoquant l’expérience
importante de son pays en matière de développement du secteur du pétrole et du gaz, notamment au niveau de

l’infrastructure qui sous-tend ce secteur. Il a souligné le rôle que l’Égypte peut jouer sur le plan de la
consolidation de la coordination régionale entre les pays de la région pour la liquéfaction du gaz et son
exportation en Europe et dans certains marchés d’Asie – mais que cela nécessite un dialogue et une
coordination entre les pays pour aboutir à une utilisation optimale de leurs richesses naturelles et régler les
crises qui pourraient éclater à l’avenir.
Le député et ancien ministre de l’Énergie César Abi Khalil a pris part à cette séance, ainsi que l’ambassadeur
d’Égypte Nazih Naggari, entre autres.

موقع الكلمة أونالين
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شاركت "مجموعة االقتصاد واألعمال" في تنظيم مؤتمر "الجغرافية السياسية والطاقة في الشرق األوسط"
الذي نظمه بيت المستقبل في بكفيا  -لبنان.
وتحدث الرئيس التنفيذي للمجموعة رؤوف أبوزكي فقال :يشرّ فنا أن نشارك في هذا المؤتمر الذي يتص ّدى
لملف استراتيجي بالغ األهمية ،وبمساهمة هذه النخبة من صانعي القرار في مجال النفط والغاز ،وفي
طليعتهم ضيف شرف المؤتمر وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق المال ،الذي ساهم بعلمه
وكفاءته ونزاهته في إحداث نقلة نوعية مشهودة في صناعة النفط والغاز في مصر ،التي تتحول تدريجيا
وبخطة مدروسة لتكون المحور اإلقليمي لهذه الصناعة.
ولفت إلى أن "لبنان حقق إنجازات مهمة على صعيد تهيئة البنية التشريعية والتنظيمية وعلى صعيد بدء
عمليات االستكشاف والتنقيب".
تكريم المال :وفي اليوم التالي أقام أبو زكي مأدبة غداء "على شرف الوزير المال ،حضره الرئيس أمين
الجميل وعقيلته ،النائب سيزار أبي خليل ،الوزير السابق ميشال فرعون وعقيلته ،سفير مصر في لبنان نزيه
النجاري ،عضو لجنة الرقابة على المصارف منير ليان ،نائب رئيس شركة "خطيب وعلمي" سمير
الخطيب ،رئيس جامعة بيروت العربية عمرو عدوي ،الشيخة انتصار الصباح ،رئيس بلدية عاليه وجدي
مراد ،والمنظم الرئيسي للمؤتمر روبير سرسق.
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"اإلقتصاد واألعمال» تك ّرم وزير البترول المصري
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من اليمين :روبير سرسق ،الوزير ميشال فرعون ،الرئيس أمين الجميل ،الوزير طارق المال ،الوزير سيزار أبي خليل ،سمير الخطيب ،السفير نزيه النجاري ،ماجد
المنشاوي ،رؤوف أبوزكي ود .عمرو العدوي.

حجم الخط
شاركت «مجموعة االقتصاد واألعمال» في تنظيم مؤتمر «الجغرافية السياسية والطاقة في الشرق األوسط» الذي نظمه بيت المستقبل
في بكفيا  -لبنان.

وتحدث الرئيس التنفيذي للمجموعة رؤوف أبوزكي فقال :يشرّفنا أن نشارك في هذا المؤتمر الذي يتصدّى لملف استراتيجي بالغ األهمية،
وبمساهمة هذه النخبة من صانعي القرار في مجال النفط والغاز ،وفي طليعتهم ضيف شرف المؤتمر وزير البترول والثروة المعدنية
المصري طارق المال ،الذي ساهم بعلمه وكفاءته ونزاهته في إحداث نقلة نوعية مشهودة في صناعة النفط والغاز في مصر ،التي تتحول
تدريجيا وبخطة مدروسة لتكون المحور اإلقليمي لهذه الصناعة.

ولفت إلى أن «لبنان حقق إنجازات مهمة على صعيد تهيئة البنية التشريعية والتنظيمية وعلى صعيد بدء عمليات االستكشاف والتنقيب».

وفي اليوم التالي أقام أبو زكي مأدبة غداء «على شرف الوزير المال ،حضره الرئيس أمين الجميل وعقيلته ،النائب سيزار أبي خليل،
الوزير السابق ميشال فرعون وعقيلته ،سفير مصر في لبنان نزيه النجاري ،عضو لجنة الرقابة على المصارف منير ليان ،نائب رئيس
شركة «خطيب وعلمي» سمير الخطيب ،رئيس جامعة بيروت العربية عمرو عدوي ،الشيخة انتصار الصباح ،رئيس بلدية عاليه وجدي
مراد ،والمنظم الرئيسي للمؤتمر روبير سرسق.
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تكرم وزير البترول المصري
"االقتصاد واألعمال" ّ
المركزية -شاركت "مجموعة االقتصاد واألعمال" في تنظيم مؤتمر "الجغرافية السياسية والطاقة في الشرق
األوسط" الذي نظمه بيت المستقبل في بكفيا  -لبنان.
وتحدث الرئيس التنفيذي للمجموعة رؤوف أبوزكي فقال :يشرّ فنا أن نشارك في هذا المؤتمر الذي يتص ّدى
لملف استراتيجي بالغ األهمية ،وبمساهمة هذه النخبة من صانعي القرار في مجال النفط والغاز ،وفي
طليعتهم ضيف شرف المؤتمر وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق المال ،الذي ساهم بعلمه
وكفاءته ونزاهته في إحداث نقلة نوعية مشهودة في صناعة النفط والغاز في مصر ،التي تتحول تدريجيا
وبخطة مدروسة لتكون المحور اإلقليمي لهذه الصناعة.
ولفت إلى أن "لبنان حقق إنجازات مهمة على صعيد تهيئة البنية التشريعية والتنظيمية وعلى صعيد بدء
عمليات االستكشاف والتنقيب".
تكريم المال :وفي اليوم التالي أقام أبو زكي مأدبة غداء "على شرف الوزير المال ،حضره الرئيس أمين
الجميل وعقيلته ،النائب سيزار أبي خليل ،الوزير السابق ميشال فرعون وعقيلته ،سفير مصر في لبنان نزيه
النجاري ،عضو لجنة الرقابة على المصارف منير ليان ،نائب رئيس شركة "خطيب وعلمي" سمير
الخطيب ،رئيس جامعة بيروت العربية عمرو عدوي ،الشيخة انتصار الصباح ،رئيس بلدية عاليه وجدي
مراد ،والمنظم الرئيسي للمؤتمر روبير سرسق.

