
 :"في كلمته نیابة عن الرئیس أمام مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إیجبس 2019
 

 رئیس الوزراء یؤكد تحقیق مؤشرات اقتصادیة جیدة تشهد بها تقاریر إیجابیة صادرة عن المؤسسات الدولیة
 

 مدبولى: قطاع البترول هو حجر الزاویة في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة لمصر لما له من دوٍر حیوّي في الدفع بعجلة اإلنتاج وإمداد
 المشروعات االقتصادیة والتنمویة باحتیاجاتها من الطاقة

 
 إنجازات غیر مسبوقة للقطاع خالل السنوات الماضیة على رأسها إنهاء عصر استیراد الغاز والوفاء بااللتزامات التعاقدیة للتصدیر

 
 ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئیس مجلس الوزراء، وزیر اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانیة، كلمًة نیابة عن الرئیس      
 السیسى، أمام مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إیجبس 2019" في دورته الثالثة، والذى یعقد تحت رعایة الرئیس، بحضور

 مسئولى المنظمات البترولیة الدولیة، والمهندس طارق المال، وزیر البترول، وعدد من الوزراء المصریین، ووزراء البترول فى عدد من
 .الدول، ورؤساء عدد كبیر من شركات البترول

 
 وفي مستهل كلمته، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالحضور ووصفهم بالشركاء في التنمیة وبناء مصر الجدیدة، التي ٌترسي قواعد

 .دولتها الحدیثة علي أساس علمي وعملي وبنهج اقتصادي واضح
 

 وقال رئیس الوزراء: " إنه لمن دواعي سروري أن أتحدث إلیكم، الیوم، في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إیجیبس" في
 دورته الثالثة والذي أصبح محفًال مهمًا یضم نخبة من الوزراء وكبار المسئولین المعنیین بشؤون الطاقة لبحث المتغیرات اإلقلیمیة

 والدولیة، التي تمثل تحدیًا كبیرًا تؤثر وتتأثر بها صناعة البترول والغاز، من خالل الحوار والنقاش بین خبراء هذه الصناعة االستراتیجیة
 ."وتبادل الرؤى واألفكار للتوصل إلى حلول مبتكرة للتحدیات وإعطاء دفعات لالنطالق باألنشطة البترولیة التي تشهد تطورًا مستمرًا

 
 وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: "شاء اهللا أن یهب لهذا الوطن العزیز ُمعطیات ُممیزة، وحضارة عریقة تمتد آلالف السنین، وكانت
 تلك الهبات مقترنة بالعدید من التحدیات، حیث یشهد تاریخ مصر على سجٍل حافٍل من قصص النضال والنصر ُكتبت بدماء أبنائها التي
 روت أرضها الطاهرة، وبعزیمة شعبها الذي أصّر على مواجهة كافة التحدیات وقهرها، وأبدًا لم ُتضعف التحدیات الصعبة عزیمتهم،

 ."واستطاع الشعب المصري العظیم أن یجتاز دومًا معركة البناء والتنمیة من أجل بناء وطنهم الحبیب
 

 وأشار إلى أن القیادة السیاسیة، متمثلة في الرئیس عبد الفتاح السیسي رئیس الجمهوریة، ارتأت أن مواجهة هذه التحدیات باتت واجبة ال
 تحتمل تأخیرًا أو تسویفًا، واضعًا ُنصب عینیه مصلحة هذا الوطن وإعالء شأنه، مضیفا: " أود أن أنتهز هذه الفرصة ألشكر سیادة الرئیس

  ."على قراراته الجریئة التي حتمًا ستمثل فارقًا في مستقبل هذا الوطن
 

 وأوضح رئیس الوزراء أن ملف اإلصالح االقتصادي على أولویات أجندة الحكومة، وأن الدولة بمؤسساتها وخبرائها تمكنت من وضع
 استراتیجیة ورؤیة متكاملة في هذا الشأن، وبدأت في تنفیذ برنامٍج لإلصالح وتحسین كفاءة مؤسسات الدولة یراعي الجوانب االجتماعیة

 .ویحقق العدالة والتنمیة المنشودة
 

 ونّوه إلى أن فلسفة مسار العمل الوطني في هذه الرؤیة قائمة على أهداف عدة، هي: توفیر فرص عمل لمالیین الشباب المصري لتقلیل
 نسب البطالة واستیعاب حجم التدفق الهائل على سوق العمل، وتقدیم مصر بصورة جدیدة إلى العالم، كساحة عمل وبناء في كافة

 المجاالت، باإلضافة إلى إنشاء قاعدة صلبة للبناء الصناعي من أجل تحویل مصر إلى مركز صناعّي دولّي متقدم من خالل توفیر البنیة
 .األساسیة الالزمة لتحصین الدولة المصریة في مواجهة التحدیات والتهدیدات والمخاطر، وتعزیز عناصر القوة الشاملة للدولة

 وأضاف:  " لم یشغلنا الحاضر وتحدیاته عن العمل في إطار رؤیة بناء المستقبل وصیاغته، بما ُیمهد الطریق من أجل حیاة أفضل لألجیال
 القادمة، حیث عملنا على تحقیق متطلبات الغد من خالل تحلیل وحل مشاكل الیوم، وكانت رؤیة "مصر 2030" هي الرؤیة الوطنیة التي
 تشمل كافة مجاالت العمل الوطني، وانطلقنا في تنفیذها بعزٍم وإصراٍر، لیأتي الجیل التالي الذي سیحمل مسئولیة البالد ویستكمل خطواتها

 ."ومراحلها ویرفع بناء مصرنا الجدیدة



 وذكر الدكتور مصطفى مدبولي، خالل كلمته، أنه وبعد أن قطعنا شوطًا كبیرًا في عملیة اإلصالح، وتخطت مصر المراحل األصعب،
 بدأت تجني ثمار هذه المجهودات من خالل تحقیق مؤشرات اقتصادیة جیدة، شهدت بها تقاریر إیجابیة صادرة عن المؤسسات الدولیة،

 وهو ما ُیدلل على أن الحكومة تسیر على الطریق الصحیح، مشیرًا إلى أن احتیاطي مصر من النقد األجنبي ارتفع من حوالي 15 ملیار
 دوالر لیتخطى 42 ملیار دوالر حالیًا، ُمسجًال أعلى مستوى حققته مصر في تاریخها، كما ارتفع معدل النمو االقتصادي من 2% منذ
 خمس سنوات لیصل إلى 5.5%، كما ارتفعت تدفقات النقد األجنبي إلى مصر والتي وصلت إلى حوالي 163,5 ملیار دوالر خالل

 السنوات الثالث الماضیة، األمر الذي من شأنه تغییر واقع الحیاة في مصر ووضعها على طریق انطالق اقتصادي سریع یحقق ما نتمناه
 .لوطننا الغالي

 
 ولفت رئیس الوزراء إلى أنه لم یكن من الممكن تحقیق خطط التنمیة المنشودة في البرنامج االقتصادّي دون االرتكاز على المحرك

 الرئیسي للتنمیة، وهو قطاع البترول باعتباره حجر الزاویة في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة لمصر، لما له من دوٍر حیوّي في الدفع
 بعجلة اإلنتاج وإمداد المشروعات االقتصادیة والتنمویة باحتیاجاتها من الطاقة الالزمة لتشغیلها، مؤكدًا على أن الحكومة المصریة أعطت

 األولویة في استراتیجیة عملها لتهیئة المناخ االستثماري الجاذب وتحویل التحدیات إلى فرص استثماریة، وااللتزام بسداد مستحقات
 الشركاء األجانب، بما ساهم في زیادة جاذبیة صناعة البترول والثروة المعدنیة، لتشجیع تكثیف أنشطة البحث واالستكشاف في مختلف

 .مناطق مصر البترولیة البریة والبحریة
 

 وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن تعزیز الموارد المصریة من الطاقة وفي مقدمتها البترول والغاز ُیشكل أحد المحاور الرئیسیة في
 برنامج الحكومة وجهودها الرامیة إلى تحقیق النمو االقتصادي المنشود، لما لهما من دور حیوي في دوران عجلة اإلنتاج وإمداد

 .المشروعات االقتصادیة والتنمویة باحتیاجاتها من الطاقة الالزمة لتشغیلها
 

 ولفت إلى أن قطاع البترول، خالل السنوات الماضیة، حقق إنجازاٍت غیر مسبوقة في عدة مجاالت یأتي على رأسها إنهاء عصر استیراد
 الغاز والوفاء بااللتزامات التعاقدیة للتصدیر، وهو األمر الذي تحقق نتیجة إنجاز مشروعات تنمیة وإنتاج الغاز الطبیعي، وخاصة حقول

 .الغاز الكبرى بالبحر المتوسط ووضعها على خریطة اإلنتاج
 

 وأضاف في هذا الصدد أن عام 2018 شهد االنتهاء من مراحل جدیدة لزیادة إنتاج الغاز الطبیعي من 4 حقول كبرى في البحر المتوسط،
 ووضعها على خریطة اإلنتاج، وذلك في كل من حقول ٌُظهر وشمال اإلسكندریة ونورس وآتول، والتي یبلغ إجمالي استثماراتها أكثر من

 .27 ملیار دوالر، وستصل معدالت اإلنتاج القصوى منها مع اكتمال كافة المراحل إلى ما یقرب من 6,5 ملیار قدم مكعب غاز یومیًا
 

 وأكد أنه في ظل تطلع الدولة لتنفیذ مشروعات قومیة تحقق قیمة مضافة لالقتصاد القومي وتدعم النمو االقتصادي لجذب المزید من
 االستثمارات، انطلقت وزارة البترول والثروة المعدنیة في اتخاذ خطوات جدیة تقود تحویل مصر إلى مركٍز إقلیمّي لتداول وتجارة

 الطاقة؛ نظرًا للمقومات المتمیزة التي وهبنا الل إیاها، كما بدأت بالتعاون مع الجهات ذات الصلة إلعداد كل ما یلزم من بنیة تحتیة وخطط
 .تطویر شاملة تضمنت الموانئ وخطوط النقل ومعامل التكریر والصناعات الكیماویة، باإلضافة إلى الكوادر البشریة

 
 ونّوه رئیس الوزراء إلى أن الحكومة المصریة،  تعمل بالتوازي على مد جسور التعاون بین مصر بكافة مؤسساتها وأجهزتها، وبین دول

 العالم لتحقیق تنمیة فعالة اقتصادیًا واستثماریًا، فتشرف مصر برئاسة االتحاد اإلفریقي هذا العام، وبهذه المناسبة یحضر الرئیس عبد
 الفتاح السیسي رئیس الجمهوریة اجتماعات القمة األفریقیة بأدیس أبابا، وأود أن أنقل لكم تحیاته وتمنیاته بنجاح مؤتمر ومعرض مصر

 .الدولي للبترول "إیجبس" في دورته الثالثة
 

 وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصرستسعى لتسخیر إمكاناتها وخبراتها لدفع عجلة العمل األفریقي المشترك آلفاق أرحب، وتحقیق
 مردود ملموس من واقع االحتیاجات الفعلیة للدول والشعوب اإلفریقیة، وقیادة مسار التنمیة المستدامة بالقارة، وهو األمر الذي من شأنه

 .أن یرسخ الدور المصري المحوري في أفریقیا بما لدیها من أدوات مؤثرة وخبرات فاعلة ورؤى متوازنة
 وقال رئیس الوزراء: " إن الحكومة على ثقة بأن هذا المؤتمر، یمثل فرصة سانحة للتفاعل اإلیجابي بین قطاع البترول المصري

 والشركات العالمیة والمستثمرین والخبراء في مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز؛ لتعظیم االستفادة من فرص االستثمار البترولي في
  " مصر، والعمل المشترك على مواجهة التحدیات ونقل التكنولوجیات الجدیدة



 وفي ختام كلمته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر ٌتعد أرض الفرص الواعدة التي ما زالت تحمل الكثیر من الخیر في باطنها، وفي
 .عقول شبابها وعمالها األوفیاء، متمنیًا للحضورمؤتمرًا ناجحًا مثمرًا وإقامة طیبة في مصر

 


