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TEXTE  
 

  مليار دوالر ٢٥٠دول الخليج تسعي لتنفيذ مشاريع للطاقة تتجاوز قيمتھا 

  خبيرة تدعو للترشيد واالھتمام بتطوير مصادر الطاقات المتجددة

  

  أبو ظبي ، جمال المجايدة

أكدت خبيرة بريطانية على ضرورة قيام دول الخليج باستثمارات كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة 

لالستمرار وتحقيق التوازن المطلوب في العرض والطلب على الطاقة في المدى  بھدف ضمان نمو قابل

 .البعيد

وقالت ييبي ستانفورد كريستيانسن إن دول مجلس التعاون الخليجي لديھا خطط استثمارية ضخمة 

لدول في قطاع الطاقة التقليدي من اجل تلبية الزيادة في الطلب المحلي على الكھرباء والماء، إال أن ھذه ا

في ابو ' ايريس ميديا'وقالت في مقابلة مع . ينبغي أيضا أن تركز على تنمية مصادر أخرى لتوليد الطاقة

نظرا لوجود فجوة 'في الدوحة  ٢٠١٣ظبي قبيل انعقاد مؤتمر ومعرض الشرق األوسط للكھرباء والمياه 

على ھذه الدول أن تركز في الطلب والعرض في قطاع الطاقة و تمتع دول الخليج بطبيعة مشمسة فإن 

بدرجة أكبر على موضوع استغالل الطاقة الشمسية كمصدر دائم لتوليد الطاقة فضال عن قيامھا بتنفيذ 

 .'مشاريع جديدة إلعادة تأھيل وتطوير مصانع توليد الطاقة القديمة

فيذ وأشارت إلى أن ھناك تقديرات من قبل شركات مختصة تفيد بان دول الخليج لديھا خطط لتن  

مليار دوالر، مضيفة بان المملكة العربية  ٢٥٠مشاريع ضخمة في السنوات القادمة تتجاوز قيمتھا 

في حين تقدر ھذه  ٢٠١٣الطاقة خالل عام  مليار دوالر في قطاع١٧السعودية تعتزم استثمار نحو 

ھا بأن ارتفاع وأعربت عن اعتقاد. مليار دوالر في كل من اإلمارات والكويت ٢،٤االستثمارات بحوالي 

مرار الزيادة في الطلب على الطاقة في السوق المحلي دفعت دول المجلس إلى توسيع تأسعار النفط واس

استثماراتھا في ھذا القطاع باإلضافة إلى إنشاء مشاريع لضمان تحقيق أھدافھا الرامية إلى تنويع مصادر 

 .الطاقة

ومات البرامج التي تنفذھا معظم الدول يشكل موضوع الطاقة المتجددة احد أھم مق'وأضافت   

العربية لتلبية الطلب على الطاقة وان ھناك اھتمام متزايد وخاصة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي 

بالتركيز على مشاريع الطاقة الشمسية التي من شانھا أيضا أن تؤدي إلى خلق وظائف وتساھم في تنويع 

ن ارتفاع أسعار النفط يتيح لدول المجلس أن تمول مشاريع الطاقة وذكرت السيدة كريتيانسن أ' .االقتصاد
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والمشاريع الصناعية الضخمة مشيرة  إلى أن شدة المنافسة في ھذا اإلطار يدفع بعض الدول إلى دراسة 

 .لشمسية خطط لتأمين مصادر طاقة بديلة مثل الفحم والطاقة النووية والطاقة

بالنسبة لتمويل ھذه المشاريع فانه باإلضافة إلى إيرادات النفط يمكن أن يأتي التمويل من 'وأضافت   

قبل المؤسسات التمويلية الخاصة مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والبنوك ومؤسسات 

  .'وصناديق تمويل أخرى

في  ٢٠١٣عرض الشرق األوسط للكھرباء والمياه وأكدت السيدة كريسيتانسن على أھمية انعقاد مؤتمر وم

قطر، مشيرة إلى انه يعد من أھم الفعاليات في المنطقة حيث يركز على قضايا حيوية تتعلق بمصادر 

   .الطاقة والماء في دول المنطقة

  .، بتصرف٢٠١٣شباط   ٣عن جريدة القدس العربي ، األحد 
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TRAVAIL À FAIRE 

 

A- Présentez, sous forme d’un compte-rendu en français, le texte ci-dessus (30 

lignes maximum). (10 points) 

 

B- Lettre à rédiger en arabe (10 points) 

Vous êtes assistant dans la section marketing d’une compagnie d’énergie verte en 

France.  

Afin de préparer la présence de votre compagnie à l’Exposition du Moyen-Orient 

pour l'eau et l'énergie 2013, à Doha, au Qatar, vous devez rédiger en arabe, en 

respectant les règles de présentation d'usage, une lettre au Ministre de l'énergie d'un 

pays arabe de votre choix afin de l'inviter à visiter votre stand au cours de cet 

événement. 

 Vous présenterez votre entreprise spécialisée dans la réalisation 

d'infrastructures pour la production de différentes sortes d'énergie renouvelable. 

 Vous mentionnerez que votre entreprise s'est occupée, ces dix dernières 

années, de plusieurs projets au Proche-Orient et en Europe. 

 Vous rappellerez les conditions idéales du pays du ministre auquel vous vous 

adressez pour le passage à l'énergie verte, un passage qui en fera un leader 

régional dans ce domaine. 

 Vous mentionnerez les impacts positifs de ce passage, notamment : l'aspect 

environnemental, la sortie progressive du pétrole, les différents avantages 

économiques. 

 Vous l'invitez à visiter votre stand à l'exposition afin de découvrir les 

nouveautés de la recherche et vos projets. 

 Vous vous tenez à sa disposition pour lui fournir toute information 

supplémentaire. 


