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عن المركز

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابـع لمجلـس الـوزراء المـصــــــري



منــن أتــعتم عــا  -شــ م مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار التــابع لمجلــس الــوزراء المصــري 

الت؛ لُيواكب التغيـرات التـم مـره ب ـا المجتمـع المصـري–1985 مرحلتـم فقـم اتـتف فـم. عمة تحوُّ

ثـــم كـــاء وأتـــاء وزارة االتصـــاالت. بتطـــوار الةنيـــل المعلوماتيـــل فـــم مصـــر( 1985-1999)األولـــ  

ي ر ييــل فــم ميــيرتم؛ لُيــؤدي دور  كُمؤ يــ( 1999)وتكنولوجيــا المعلومــات عــا   ل أقطــل تحــوُّ

.تمعم ج ود ُمتخن القرار فم شت  مجاالت التنميل (Think Tank)فكر

ا فـم مجـاي دعـ ـ  المركـز رماـل م اد ـا نء اكـوء المركـز األكاـر تميـز  م اتخـاذ ومنن ذلـ  الحـي ي اتةنه

ــاءي وتعزاــز انــوات التوا ــ  مــع القــرار فــم ا ــااا التنميــل التــامللي وواامــل حــوار مجتمعــم بنه

ع بـمور المواط  المصري الني ُاَعمُّ غاال التنميل و ـمف ا األ ـم ؛ األمـر الـني اؤ لـم لا ـطا

تمــع نكةــر فــم  ــنع الييا ــل العامــلي وتعزاــز ك ــاءة  ج ــود التنميــل وفعاليت ــاي وتر ــي  مج

.المعرفل

وء وفم  ةي  تحقيق ذل ي احم  مركز المعلومات ودعم اتخـاذ القـرار علـ  عاتقـم م مـل نء اكـ

ـا لكـ  متخـني القــرار  ــ  وحتـ  اتيـن  لــم ذلـ ي فسأـم ايـع  با ــتمرار ألء اكـوء نحـم نف. داعم 

واـم واكـب ذلـ  . علـ  الميـتوا المحلـم واياليمـم والـمولم (Think Tank)مؤ يـات ال كـر 

ا فم أتا ج ب رأامج مراكـز اعتراٌف واليممٌّ ودولمٌّ بمور  الجو ري كمؤ يل فكري و و ما ظ ر جليًّ

بجامعــل ( Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP)ال كـر والمجتمعــات الممأيـل 

؛ حيـ  تــم اتتيـار مركـز المعلومــات 2021التـم تــم ايعـاء عن ـا فــم فةرااـر " بنيـل اأيا األمراكيـل"

:ودعم اتخاذ القرار ليكوء

2020لعــا   " 19-كوفيــم"مركــز فكــر علــ  ميــتوا العــالم ا ــتجابل  لجا حــل 20 ــم  نف ــ  ▪

(.ال اوجم ترتيب ُمحمد للقا مل)

مركــز فكــر علــ  ميــتوا العــالم كصــاحب نف ــ  فكــرة نو أمــوذ  64مــ  بــي  21فــم المرتةــل ▪

ا بعـي  االعتةـار نأـم ال اوجـم ناـل مركـز فكـر مصـري  تـر 2020جمام اا  بتطوار  تاي عا   ي نتن 

ا ل نا المعيار .تم تصني م وفق 

.2020مركز فكر عل  ميتوا وفراقيا والترق األو ط لعا  101م  وجمالم 14فم المرتةل ▪

يـ  جاء  نا التقرار لير م وأجازات وج ود المولـل المصـرال تـاي اليـنوات اليـةع الما ـيلي ح

تراليوأــات 6أ ــنت المولــل وال تــزاي العماــم مــ  المتــروعات القوميــل التــم تجــاوزت تكل ت ــا الـــ 

ــ. جنيــم ــعتم ذلــ  فــم وطــار ميــاعم القيــادة الييا ــيل يعــادة ر ــم تراطــل مصــر التنموا لي وا

ت الحا ـر وتوزاع الةتر وايمكاأات االاتصادال عل  ربوع الوط  كافلي بمـا ايـتجيب لمتـكا

.وتحماات الميتقة 





ي لااتصاد الل أحو التحوُّ األت ـر اتخنأا تطوات فعه

ــــــا ة لتحقيــــــق التنميــــــل الُميــــــتماملي واالرتقــــــاء بحي

المـــواط  المصـــريي وتحيـــي  ميـــتوا معيتـــتمي 

.وتلةيل تطلعاتم أحو غم وميتقة  واعم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

اوء الكلمل الُميجلل لمنتما مصر للتع
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ـــــر يس  ـــــادة ال ـــــسرادة  يا ـــــيلي وبقي ـــــي ب مصـــــر تةن

ـــا لق ــاا االات صـــادي عةــمال تاا اليييــمي برأامج 

كـــاء  مفـــم فـــم األ ـــاال و ـــاا  ـــن  االتـــتاالت 

اي واليــــعم أحــــو وتاحــــل فــــر  العمــــ   الكةيــــرة جــــم 

 ـردي الجمامة للتةابي وتحيي  ميتوا معيتـل ال

قيـق ف ل ا ع  االرتقاء بالخممات المقممـل وليـمي وتح

.العمالل االجتماعيل والتنميل الميتمامل

رئيس مجلس الوزراء المصري 

الدكتور مصطفى مدبولي

ةترال فعاليل وطاق تقرار األمم المتحمة للتنميل ال
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هاات ماا . يايقينًا، لو تُعُهِّدت مصر وتوفرت فيهاا دووتت تلعمارتل لنا ال سا اال تلمادل و بيداا دا و تلاد 

وير  فاعا  تفا  تلاهاااوي، تلااي يُعاد دااد اااوض تلنهلاا تلع مياا و تباد تلتنا/ دوصا ا ده تلمفنر تلمصري

، "خايص داا يزتخ يص تإلدريز فاي ت "في مصر وتلعالم تلعردي خ ل تلقرل تلتاس  عشر، في مؤلْفه تألشهر 

عندددما ومددوى علددى صددمن  مصددر مددال وموسددال ا ددت    موار  ددا وتلمغاازه هنااا د ااه . 1834تلصاااو  عااا  

.نتوظيفها، تصبح نبرا ًا ممتوقدًا، نقائدًا زاخرًا بيال بلدا  العالم

، صان  ودعد عقوو زمنيا طوي ا مرت خ لها مصر دالنثير من تال تصا تت، وصمدت ل عديد من تلتحاديات

ي تلحريا شعب مصر تلعظيم تلتا يخَ مرتين خ ل دعوت  ا ي ا؛ تا ض عندما ثا  ضد تلفداو وطالب دحقه ف

ا َ ، فثادوطنيتاه، وتا ض دخره عندما تمدك دهويته وتحصان 2011يناير 25وتلنرتما وتلعدتلا تالجتماعيا في 

.2013يو يو 30ضد تإلاصاء، وتلرجعيا، وتلفنر تلظ مي في 

حنام،  بيدًاا عادلي منصاو  تل/ ودعد فترض اُنم ت تقاليا تمتدت ارتدا تلعا ، تولى خ لها تلديد تلمدتشا 

ا تال تقالياا دمناسابا تختتاا  تلفتارض تلرباساي-مؤاتًا لجمهو يا مصر تلعرديا، ام ل ك ماات خااداه تألخيار 

المسدتمب  وومدد  إ ناي لع اى ثقاا دا ل "تألما  فاي تلغاد، فاي اولاه –2014يو ياو 4ياو  تأل دعااء تلموتفا  

 ، لنان ، وإل كا ل د ضه مخلباً ددماء تألدرياء، وسماؤه تشودها دعا  تلغياولهذا الوطال غدًا مشرقًا

ريااا  د ض داا وي سااتعوو ساامرتء د ااول تلنياا ، خلاااارتء د ااول د صااال تلزيتاااول، سااماؤها صااافياً، تبعاا  د

.”تلنجا  وتألم ، وومًا كما كا ل

ا، طالاب عبد تلفتا  تلديداي  باساا جمهو ياا مصار تلعرديا/ ، م  تولِّي تلديد تلربيس2014يو يو 8وفي 

ل تلحاا  ، و دااتظ  فيااه دظاا لبندداء نطننددا الددذي نولددم بدد مُخاطبًااا جمااوم تلمصااريين دل يُعينااوه دقااوض 

فاار  وتلعاادل وتلعاايك تلنااريم، و تنداام فيااه  يااا  تلحريااا وتاللتاازت ، و  مااس فيااه تلمداااوتض وتنااافؤ تل

ماار دل فاا  يُمناان لأ. وجااووًت اقيقي ااا ووسااتو  اياااض؛ ألل ساافينا تلااوطن وتااادض، فااعل  جاال  جو ااا جميعًااا

ن تلشاعب يدتقيم من طرف وتاد؛ كو ه عقدًت تجتماعي ا دين تلدولا ممث ا في  بيداها ومؤسدااتها وداي

.جمهوروتنا الوطنية المدنية الودوثةلت سيس 

ــمت مصــر وتــوفرت في ــا ندو" ات فلــو تُُع ت

العمــراء لكاأــي  ــلطاء المــمء ور ييــل

".باد المأيا

 فاعا تلاهاااوي،  تباد تلتناوير فاي تلعصار تلحادي ، وتلقاول مان)

(1834، تلصاو  عا  "تخ يص تإلدريز في ت خيص دا يز"مؤلْفه  مـــــــــــــــــــــــــــــــ  7
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تاي  صابو ومنا ذلك تلحين، دددت و وب تلوطن تحيا مرا ا جديدض؛ لبناء تلدولا تلوطنيا تلمد يا تلحديثا تل

مداتقب ، إليها جميعًا، م  إو تك وتمٍ من اِب  تلشعب تلمصري د  نا جميعًا   تز  دخرياا طري  لبنااء تل

ات تلتاااي يُظ  هاااا تإل توض وتلتصاااميم ع اااى تلعمااا ، وتلتعااااول تلمنفاااتل مااا  تلجميااا ؛ لتخاِّاااي كااا  تلعقبااا

.وتلصعودات؛ اتى  نعم جميعًا دثما  تلتنميا

جهاوو؛ ، تلافرت خ لهاا تلتوممت خ لها إنجازات تنمووة تفوق عممر الزمالسنوتت زمنيا، 7لقد مرت 

ي و  ام عِظام ماا شاهدته  داوم مصار مان جهاد تنماوي اقيقاي فا. لتحقي   هلاا مُداتحقا لشاعب ددايّ

تخااى جمي   دوعها، فعل تلدولا تلمصريا انوما وشاعبًا ال تازتل لاديها تلنثيار مان تلاماو  إل جااز دكبار ي

ا  بيداا ديد دل ذلاك يتا اب تلتوااب لبرهاا؛ لنت ما  ماا اققنااه ساوي ا مان إضااءتت تنمويا. عنال تلدماء

.اوماخ ل هاه تلفترض؛ لتنول عو ًا لنا ع ى تستنمال مديرض تلبناء وتلنهلا عبر سنوتت مديدض ا

ز مصااافى مااددولي  باايس مج ااس تلااوز تء دهااات تلشاا ل، اااا  مركاا/ وفااي ضااوء توجيهااات تلداايد تلاادكتو 

داانوتت تلمع ومااات ووعاام تتخاااذ تلقاارت  دتنفيااا جهاادٍ دحثااي  لتوثياا  دهاام إ جااازتت تلدولااا تلمصااريا خاا ل تل

تعااول تلدب  تلماضيا، فاي جميا  مناااي تلتنمياا وع اى مداتوه محافظاات تلجمهو ياا كافااً، وذلاك دال

:ع ى تلنحو تآلتيإلى إصدار باقة مال الكتب واد خ ُص . م  مخت ب تلجهات وتلهيئات تلحنوميا

: اااعًااا تنموي ااا، وهااي23محاااو  تنمويااا، دوتااا  5كتادًااا يدااتعرض دداارز جهااوو تلدولااا ع ااى مدااتوه 23▪

. رتفا  وتلشابناتتلتنميا تلبشريا، وتلتنميا تالاتصاويا، وتلتنميا تلمجتمعيا، وتلتنميا تلمنا ياا، وتلم

.كما تم إصدت  تقرير لن  ااام تنموي يدتعرض تلجهوو تلربيدا ع ى مدتوه تلمحافظات

ع ى مدتوه كتادًا يتناول تلجهوو وتإل جازتت تلربيدا تلتي تحققل خ ل تلدنوتت تلدب  تلماضيا27▪

.اااعًا تنموي ا تلمُحدوض س فًا23جمي  تلمحافظات، تغاي تلا 

اعااات ألهاام مااا اققتااه تلدولااا ع ااى مدااتوه كاا ّ ماان تلقات خيصااياكتادااال يُقاادِّمال صااو ض إجماليااا ▪

. تلتنمويا وتلمُحافظات، دالتركيز ع ى مؤشرتت تألوتء تلربيدا

ا الدنلدددة المصدددروة الموودددة الممثدددابر  تصدددن   ا دددر وفاااي هاااات تلمقاااا ، كاااال لزتمًاااا ع يناااا دل  ُؤكاااد دل 

 ى دكثر ، يُظ  ه تإلع ل تلعالمي لحقوق تإل دال، وتلاي يناوي عنمستمبلها نفق نهج تنموي صام 

ء، دمااا فااي ذلااك تلحاا  فااي تلحياااض وول تمييااز، واقااوق تلافاا ، وتلحاا  فااي تلغااات)اقاااًا لس دااا يا 13ماان 

هااا ت ااك تلحقااوق تلتااي تدااتند إلي(. واقااوق تألشااخا  ذوي تلهماام وول تمييااز، وامايااا تلحياااض تلخاصااا

تلتاي تُمثِّا  وعاوض عالمياا ل عما  مان دجا  " 2030دهادتف تلتنمياا تلمداتدتما "تألهدتف تإل مابيا تألممياا 

رجمتهاا تلقلاء ع ى تلفقر، وامايا كوكب تأل ض، وضمال تمتُّا  جميا  تألفارتو دالدا   وتالزوهاا ، تمال ت

.هدفًا دممي ا ت تز  مصر دها جميعًا17جميعًا في 

، و ؤيتهااا 2014تتصااالًا، ااماال تلدولااا تلمصااريا دترجمااا هاااه تلحقااوق فااي وسااتو ها تلااوطني تلصاااو  عااا  

ميااا ، وتلتااي تعنااس تلخاااا تالسااترتتيجيا طوي ااا تلمااده؛ لتحقياا  مباااو  ودهاادتف تلتن2030تلمدااتقب يا 

ج عم هاا، وفاي سابي  تنفياا ت اك تلرؤياا، دط قال تلحنوماا تلمصاريا در اام. تلمدتدتما في ك  تلمجاالت

دعو  ختامًددا، ت دد  الدد. ؛ لينااول إطااا ًت تنفياااي ا لجهااوو مصاار تلتنمويااا"مصاار تنا اا "تلاااي يحماا  عنااوتل 

.ممتد ، نالعم  وودنه األم  ليوى أفض ، نغد أكثر از  ارًا لوطننا الوبيب



الطرق نالنم 

10ن م المؤشرات▪

11اال تامار فم الةتروي والاروة المعمأيل▪

19نأتطل الةح  واال تكتاف وايأتا ▪

33عمليات التكرار والةتروكيماواات▪

43الاروة المعمأيل▪

51(متروعات التخزا )النق  والتوزاع والتيواق ▪

61تعمي  ايممادات اال تراتيجيل▪

69التراكات اياليميل والموليل▪

اا مل المحتواات

 جهاات يتقد  مركز تلمع ومات ووعم تتخاذ تلقرت  تلتاد  لرباسا مج س تلوز تء دالشنر تلعمي  ل

ا ض إلاى تلحنوميا ع ى جهووها تلحثيثا وتعاو ها تلمثمر؛ تألمر تلاي دثاره هاات تلتقريار، وتجاد  تإلشا

.دل تلتقرير يدتعرض ددرز تلجهوو تلتنمويا تلمحققا، وال يمث  اصرًت شام ًا لها
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

ن م المؤشرات

204
وجمــــــالم تكل ــــــل تلةيــــــل احتياجـــــــات اليــــــوق 

ـــــل والغـــــاز  ـــــل مـــــ  المنتجـــــات الةترولي المحلي

.الطةيعم تاي الينوات اليةع األتيرة

مليــــــــــــــــــــــارات

ـــــــم 12.1دوالر نمراك
ا تـــــاي ال تـــــرة 40تكل ـــــل وأتـــــاء  ميـــــتودع 

ي بسجمــــــــالم  ـــــــــعل تخزانيـــــــــل (2020–2017)

.نلف ط  م  المنتجات الةتروليل484

مليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

جنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

11.4
تــط غــاز طةيعــم تــاي 36تكل ــل وأتــاء عــمد 

ي بسجمـالم نطـواي بلغـي (2020–2014)ال تـرة 

.كيلومترات905

مليـــــــــــــــــــــــــــــــار

10.5جنيــــــــــــــــــــــــــــــــم
نميـل وجمالم التكل ـل اال ـتامارال لمتـروع ت

.حقوي شماي اي كنمرال وغرب دلتا الني 

28
ـــن  ـــل 37تكل ـــل تن ي ا فـــم مجـــاي تنمي متـــروع 

ار مـمووأتا  الغاز الطةيعم والزاي الخـا  علـ  

.الما يلالينوات اليةع 

ــــــــــــــــــــــــــــارات ملي

دوالر نمراكــــــــــــــم

مليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

دوالر نمراكــــــــــــــــــــــــــــــــــم 16
تكل ـــــــــــــل وأتـــــــــــــاء مجمعـــــــــــــي  للتكراـــــــــــــر 

العلمـــــــــي  )والةتروكيماواـــــــــات بمنطقتـــــــــم 

اة المنطقــل االاتصــادال بمحــور انــ–الجماــمة 

(.اليواس

مليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

دوالر نمراكـــــــــــــــــــــــــــــــم
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اال دددددتثمار فدددددي البتدددددرن 
نالثرن  المعدنية

"

ا ض تداااااعى مصااااار لتصااااابل مركااااازًت إا يمي اااااا لتجااااا

رول وتدتول تلبترول وتلغاز، ودل يصبل اااام تلبتا

ي  موذجًاااا يُحتااااه داااه لباااااي اااعاااات تلدولاااا فااا

ت اااااك هاااااي تلرؤياااااا تلتاااااي ... تلتحااااادي  وتلتااااااوير

ت ا قااال مااان خ لهاااا تلدولاااا ل نهاااوض دقااااام 

ي تلبتاااارول وتسااااتغ ل تإلمنا ااااات تلمتمياااازض تلتاااا

ا ه تتمت  دها مصر فاي هاات تلمجاال، وذلاك داعتبا

رض محركًاااا  بيدًاااا ل نماااو تالاتصااااوي وااباااد اااااط

.تلتنميا دالب و كما يُا   ع يه

ي وت ا اًااا ماان تألهميااا تلتااي يحت هااا تلقاااام فاا

تالاتصاااااو تلمصااااري، عم اااال تلدولااااا ع ااااى ماااادت  

تلدااااااانوتت تلداااااااب  تلماضااااااايا ع اااااااى تحقيااااااا  

تالسااااااتفاوض تالاتصاااااااويا تلمُث ااااااى ماااااان جمياااااا  

ي تإلمنا ااات وتلثااروتت تلابيعيااا، ل مداااهما فاا

ى تلتنميااااا تلمدااااتدتما ل ااااب و، كمااااا ت لاااامل إلاااا

ي تانظم مخت ب تلموتثي  وتالتفاايات تلدوليا تلت

ا دعمااااال تالسااااتثما  فااااي تلثااااروتت تلابيعيااااا دماااا

 ياااا، يُداااهم فاااي تحقيااا  تلتنمياااا تالاتصااااويا تآل

ل وفااي تلوااال  فدااه تلحفاااو ع ااى اقااوق تألجيااا

.تلقاوما
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وااااد جااااء فاااي مقدماااا ت اااك تلموتثيااا  وتلقااارت تت 

  قرار الجمعيدة العامدة لممدم المتوددتلدوليا، 

اا  تلشاعوب وتألمام فاي "وتلااي دكاد 1803رقم 

تلداااياوض تلدتبماااا ع اااى موت وهاااا تلابيعياااا تلتاااي

يجااااب دل تمااااا ح فااااي صااااالل تلتنميااااا تلقوميااااا 

ى كما شدو ع ا". ولرفاهيا شعب تلدولا تلمعنيا

 و يتماشااى تلتنقيااب عاان ت ااك تلمااوت" ضاارو ض دل 

وإ مابهااا وتلتصاارف فيهااا، وكااالك تسااتيرتو  دح

تلمال تألجنبي تل ز  لهاه تأل رتض، ما  تلقوتعاد

وتلشااارول تلتاااي تاااره تلشاااعوب وتألمااام دما ااا  

د اريتهااا د هااا ضاارو يا دو مدتحداانا ع ااى صااعي

".رهاتلترخيص دت ك تأل شاا دو تقييدها دو اظ

حارض دكد تلقرت  ديلًا ضرو ض تشجي  تلمما ساا تل

هااا تلمفياادض لدااياوض تلشااعوب وتألماام ع ااى ثروتت

وموت وهااااا تلابيعيااااا، داااااالاترت  تلمتباااااول دااااين

تلااادول ع ااااى دساااااح تلمداااااوتض تلما قااااا، ودل 

يرتعاااي فاااي تلتعااااول تلااادولي فاااي ميااادتل تلتنمياااا

ى تالاتصااااويا ل ب ااادتل تلنامياااا، ساااوتء جاااره ع ااا

  صو ض تستثما تت عاما دو خاصا، دو تبااول سا 

دو خدمات، دو مداعدض تقنيا دو تباول مع وماات

ع مياااااا، دل يناااااول مُشاااااجعًا ل تنمياااااا تلقومياااااا

اح تلمدتق ا لت اك تلب ادتل، ودل يقاو  ع اى دسا

يا، تاترت  سياوتها ع ى ثروتتها وموت وها تلابيع

ي يُرتعااى اداان تلنيااا فاا"واااد شاادو تلقاارت  ع ااى دل 

ا  تألجنباي تاللتزت  داالتفااات تلمتع قا داالساتثم

وتلمعقااااووض ماااان اِباااا  تلاااادول ذتت تلدااااياوض دو 

ا فيمااا دينهااا، وترتعااي تلاادول وتلمنظمااات تلدولياا

تالاتاااارت  تلااااداي  تلصاااااوق لدااااياوض تلشااااعوب 

ا وتألماام ع ااى ثروتتهااا وموت وهااا تلابيعيااا، وفقًاا

". لميثاق تألمم تلمتحدض

العهد الدنلي الخاصكالك، ت لمل مصر إلى 

، افيدةبالوموق االقتصا وة ناالجتماعيدة نالثم

لجميااااا  "، وتلااااااي دكاااااد د اااااه 1996تلصااااااو  عاااااا  

ف تلشعوب، سعيًا و تء دهدتفها تلخاصا، تلتصر

تلحاار دثروتتهااا وموت وهااا تلابيعيااا وو مااا إخاا ل

اول د ياااا تلتزتماااات منبثقاااا عااان مقتلااايات تلتعااا

ا تالاتصااااوي تلااادولي تلقاااابم ع اااى مبااادد تلمنفعااا

يااا تلمتباولااا وعاان تلقااا ول تلاادولي، وال يجااوز فااي د

ااااااال ارماااااال دي شاااااعب مااااان دساااااباب عيشاااااه 

".تلخاصا
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الميثدددداق إلااااى 1984ديلًااااا ت لاااامل مصاااار عااااا  

او  تلصاااإلفرومدي لومدوق اإلنسددا  نالشدعو 

تتصااارف جميااا  "وتلااااي  اااص ع اااى دل 1981عاااا  

ياا، تلشعوب دحريا في ثروتتها وموت وهاا تلابيع

. ويُمااا َح هااات تلحاا  لمصاا حا تلداانال وااادهم

وال يجااوز ارمااال شااعب ماان هااات تلحاا  د يااا اااال 

ر يمااا ح تلتصاارف تلحاا"وطبقًااا لااه، ". ماان تألاااوتل

فاااي تلثاااروتت وتلماااوت و تلابيعياااا وول مدااااح 

بم ع اى دااللتزت  دتنميا تعاول تاتصاوي وولاي ااا

دساااااح تالاتاااارت  تلمتباااااول وتلتباااااول تلمنصااااب

".ومباو  تلقا ول تلدولي

او واد ارصل تلدولا في هات تلصدو ع ى تالاتف

داااااااالقيم تلجوهرياااااااا دقااااااااام تلبتااااااارول وتلثاااااااروض 

لتازت  معايير تلد ما، تالدتنا ، تال: تلمعد يا وهي

ماااا د خ اياااات تلعمااا ، تلشااافافيا وتلنفااااءض، في

:تمث ل تألهدتف تالسترتتيجيا لها في

تلوفاااااااء دااتياجااااااات تلدااااااوق تلمح يااااااا ماااااان ▪

لثااروتت تلمنتجااات تلبتروليااا وتلبتروكيماويااا وت

.تلمعد يا

صاو تحقي  معدالت تلنمو تلمدتهدفا ل ات▪

.تلقومي

تاا مين إماادتوتت تلبتاارول وتلغاااز تلابيعااي ماان▪

خااااااااا ل تلتوسااااااااا  فاااااااااي د شااااااااااا تلبحااااااااا  

.وتالستنشاف

تحقياااا  دع ااااى ايمااااا ملااااافا ماااان تلثااااروتت ▪

.تلابيعيا

ا، دناااء كااوتو  دشااريا وطنيااا ذتت كفاااءض عالياا▪

ماااا  تلحفاااااو ع ااااى معااااايير تلبيئااااا وتلتنميااااا 

. تلمدتدتما

تاااااااوير وتحاااااادي  ااااااااام تلبتاااااارول ليوتكااااااب ▪

. متا بات تلعصر
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ا وجاءت دهدتف تلدولا و ؤيتها في تلقاام توتفقً

أ ددددددددددام األمدددددددددم المتودددددددددد  للتنميدددددددددة مااااااااا  

، وتحدياااااادًت تلهاااااادف تلثااااااامن 2030المسدددددتدامة 

ك تلخااا  دالعماا  تل باا  و مااو تالاتصاااو، وكااال

تلهاادف تلداااد  عشاار تلخااا  دعقااد تلشاارتكات 

لتحقيااا  تألهااادتف؛ ايااا  تتلااامن جهاااوو تلدولاااا 

ل  تقاااء دالقاااام، عقااد تلشاارتكات ماا  تلهيئااات

. وتلمؤسدااات ع ااى تلمدااتوه تلمح ااي وتلاادولي

عد ياا، كالك فاالستثما  في تلبترول وتلثاروض تلم

يتفااااا  مااااا  تلهااااادف تألول مااااان دهااااادتف تألمااااام 

لااء تلمتحدض ل تنمياا تلمداتدتما وتلخاا  دالق

ا تلتاي ع ى تلفقر؛ اي  تُدهم تلعوتبد تالاتصااوي

ج يحققهااا تلقاااام و دااابا مداااهمته فااي تلناااات

.نتلمح ي ل دولا، في تحدين اياض تلموتطني

تلصاااو  عااا  الد ددتور المصددري هااات، واااد جاااء 

يا فااي تلباااب تلخااا  دالمقومااات تالاتصاااو2014

تأل شااااا "ليؤكاااد دل 28ل اااب و، وتحديااادًت تلمااااوض 

تياااا تالاتصااااويا تإل تاجياااا، وتلخدمياااا، وتلمع وما

ز  مقومااااات دساساااايا ل اتصاااااو تلااااوطني، وت تاااا

ير تلدولااااا دحمايتهااااا، وزياااااوض تنافداااايتها، وتااااوف

تلمناااال تلجااااذب ل ساااتثما ، وتعمااا  ع اااى زيااااوض 

".تيرتوتإل تاج، وتشجي  تلتصدير، وتنظيم تالس

امًاا تاولي تلدولاا تهتم" صل تلماوض ديلًا ع اى دل 

خاصًاااااا دالمشاااااروعات تلمتوسااااااا وتلصاااااغيرض 

ومتناهياااا تلصاااغر فاااي تلمجااااالت كافاااا، وتعمااا  

".ع ى تنظيم تلقاام  ير تلرسمي وت هي ه

مااااوت و "لتاااانص ع ااااى دل 32فيمااااا جاااااءت تلماااااوض 

لاااا تلدولاااا تلابيعياااا م اااك ل شاااعب، ت تاااز  تلدو

دالحفااااااو ع يهاااااا، واُدااااان تساااااتغ لها، وعاااااد  

تسااااتنزتفها، ومرتعاااااض اقااااوق تألجيااااال تلقاومااااا 

ل وت تاااز  تلدولاااا دالعمااا  ع اااى تالساااتغ " فيهاااا

يهاا، تألمث  لمصاو  تلاااا، وتحفيز تالساتثما  ف

  وتشااجي  تلبحاا  تلع مااي تلمتع اا  دهااا، وتعماا

وزياوض تلدولا ع ى تشجي  تصني  تلموتو تألوليا،

".اايمتها تلملافا وفقًا ل جدوه تالاتصاوي
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كااااااالك، دكاااااادت تلدولااااااا فااااااي  ؤيتهااااااا ل تنميااااااا 

ضااامن دهااادتفها " 2030 ؤياااا مصااار "تلمداااتدتما 

اااام تالسااترتتيجيا ع ااى ضاارو ض تالسااتثما  فااي ا

اوض تلبتااارول وتلثاااروض تلمعد ياااا وتحقيااا  تالساااتف

او تلمُث اااى مناااه دمااااا يُداااهم فااااي تنمياااا تالاتصاااا

ن وتحقياا  تلتنميااا تلمدااتدتما، وجاااء ذلااك ضاام

تلهاااادف تلثالاااا  ماااان دهاااادتف تلرؤيااااا وتلمعنااااول 

، ايااا  ساااعل مااان "تاتصااااو تنافداااي ومتناااوم"

 ، خ لااه تلدولااا إلااى تحقياا   مااو تاتصاااوي مرتفاا

وتاتاااااااوتبي، ومُداااااااتدت ، و فااااااا  و جاااااااا مرو اااااااا 

غي  وتنافداايا تالاتصاااو، وزياااوض معاادالت تلتشاا

ال وفاار  تلعماا  تل بقااا، وتحدااين ديئااا تألعماا

يئاي وتعزيز ثقافا  ياوض تألعمال، وإوماج تلبُعاد تلب

يااا  وتالجتمااااعي فاااي تلتنمياااا تالاتصااااويا، وتحق

تالسااااتدتما تلماليااااا، فلاااا ًا عاااان تلتحااااوّل  حاااااو

.تالاتصاوتت تلراميا وتلقابما ع ى تلمعرفا

وع يااه، عم اال تلدولااا لترجمااا هاااه تألهاادتف ماان 

يااا، خاا ل تالسااتثما  فااي تلبتاارول وتلثااروض تلمعد 

مااا وتنفياا مشااروعات فع يااا ع ااى د ض تلوتااا  د

.رييعوو دالنف  ع ى تالاتصاو وتلموتطن تلمص

و تتصااااالًا، ولتحقياااا  ت ااااك تلرؤيااااا، تنوعاااال جهااااو

شام  تلدولا دقاام تلبترول وتلثروض تلمعد ياا لت

مخت ااااب تلمدااااتويات وفااااي مقاااادمتها مجاااااالت 

نرياار تلبحاا  وتالستنشاااف وتإل تاااج، عم يااات تلت

وتلبتروكيماوياااااااات، د شااااااااا تلنقااااااا  وتلتوزيااااااا  

وتلتداااااوي ، تالساااااتثما  فاااااي تلثاااااروض تلمعد ياااااا

.وتلتنقيب عن تلمعاول
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 ااا ماان تتصاالًا وضااعل تلدولااا تسااترتتيجيا متنام

ي محاااو   بيدااا لتحوياا  مصاار إلااى مركااز إا يماا3

:ل اااا، وتمث ل ت ك تلمحاو  في

يشااااام  تشاااااني  لجناااااا : المودددددور الدددددداخلي▪

ا انوميا تلم جمي  تلجهات تلمهنيا لد تس

تلمشااروم ماان جمياا  تلجوت ااب ووضاا  خاااا 

لتحقياا  هااات تلهاادف و ؤيااا فااي إطااا  مشااروم 

.تاوير وتحدي  ااام تلبترول

تت يتلاامن تواياا  ماااكر: الموددور السيا ددي▪

تفاااااهم ماااا  تلاااادول دالمناقااااا ل تعاااااول فااااي 

.مجال تلاااا وتلغاز

يتلاااامن جهااااوو : الموددددور الفنددددي نالتجدددداري▪

تلتفاااااوض ماااا  وول تلجااااوت  دمناقااااا شاااارق 

ي ه تلمتوساال لج ااب تلغاااز تلمنااتج دهااا لتدااي

. في مصر وإعاوض تصديره

اول هات، داإلضافا إلى تلتوس  في شبنات خ

تأل اديااااااااااااااااب وتاااااااااااااااااوير و فاااااااااااااااا  كفاااااااااااااااااءض 

تلماااوت ا دالداااوتا  تلمصاااريا وزيااااوض ساااعات 

يم تلتخااازين، فلااا ًا عااان تداااويا الاااايا تلتحنااا

.تلدولي

جيا وطبقًا لهاه تلمحااو ، فقاد تلامنل تساترتتي

ال وزت ض تلبترول وتلثروض تلمعد ياا عادوًت مان تلنقا

:تلربيدا وتلتي جاء ددرزها فيما ي ي

جااااااب تلمزياااااد مااااان تالساااااتثما تت لتنشااااايل ▪

عم ياااااااات تلبحااااااا  وتالستنشااااااااف دجميااااااا   

ليا مناط  تلجمهو يا إلضافا تاتياطات دترو

.جديدض

تإلساارتم دمشااروعات تنميااا تلحقااول ل عماا ▪

ع ااى زياااوض معاادالت إ تاااج تلزياال تلخااا  وتلغاااز 

.تلابيعي
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اومااا تلتوساا  فااي تاااوير مصااافي تلتنرياار تلق▪

يااا وإ شاااء مصااافٍ ووااادتت تنرياار جدياادض لت ب

.تاتياجات تلدوق تلمح يا

تلتوسااا  فاااي تساااتخدت  تلغااااز تلابيعاااي فاااي▪

و تلمنازل وتلمحاال تلتجا ياا وتلحاد مان تساتيرت

.تلبوتاجاز

ت تساااااتغ ل تلبنياااااا تألساسااااايا وتلتداااااهي ▪

ي تلمتااا سوتء ل زيل تلخاا  دو تلغااز تلابيعا

ر إلاى دو تلمنتجات تلبتروليا كنوتض لتحوي  مصا

مركااااز إا يمااااي لتجااااا ض وتاااادتول تلاااااااا، ماااا  

تساااااتنمال تااااااوير تلتداااااهي ت تلما وداااااا

وإضاااافا ساااعات تخزينياااا دماااا يتناساااب مااا 

.اجم تلنشال

لياا دماا تاوير وتنوي   ماذج تالتفااياات تلبترو▪

يتناسااب ماا  كاا  مناقااا لجاااب تلمزيااد ماان 

ولياااا تالساااتثما تت وتعظااايم تالاتياجاااات تلبتر

.وتإل تاج وتعظيم تلعابد منها

زياااااوض  دااااب تلمنااااول تلمح ااااي فااااي مخت ااااب ▪

تأل شاااااااا تلبتروليااااااا سااااااوتء فيمااااااا يتع اااااا  

.دالمشروعات وتلمهمات وتلمعدتت و يرها

في سياقٍ متصا ، دصاد ت تلدولاا مجموعاا مان

تلقاااااوت ين وتلقااااارت تت تلتاااااي تُداااااهِ  عمااااا  وزت ض 

لتحقي  تلبترول وتلثروض تلمعد يا، وتتيل تلفرصا

تالستفاوض تلقصوه من هات تلقااام وماا داه مان

: مميزتت وإمنا ات، ومن ددرزها تآلتي

، 2019لدانا 145اا ول تلثاروض تلمعد ياا  اام ▪

وتلااااااي  اااااص ع اااااى تلعدياااااد مااااان تللاااااما ات 

.ل مدتثمرين تلجاوين في مجال تلتعدين

دزياااااوض دسااااعا  2017لداااانا 1435ااااارت   ااااام ▪

.تلمحرواات
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اااااااارت   بااااااايس تلجمهو ياااااااا دالقاااااااا ول  اااااااام ▪

دعصاااااااادت  اااااااااا ول تلثااااااااروض 2014لداااااااانا 198

ي تلمعد يا يعم  د انا  تلقاا ول تلمرتفا  فا

شااااا ل تلثاااااروض تلمعد ياااااا وخاماااااات تلمنااااااجم 

وتلمحااااجر وتلم ااااات، ويداااري ع اااى تلماااوتو 

تلنوويااااااا وتلنظااااااابر تلمُشااااااع ا تلتشااااااريعات

.تلمنظما لها وول  يرها

2015لداااانا 1021ااااارت   باااايس تلااااوز تء  ااااام ▪

ماو و دش ل تحديد سعر دي  تلغاز تلابيعي تل

.لصناعا تلزجاج تلمدال

دش ل تحدياد ساعر 2014لدنا 636ارت   ام ▪

ل، دياا  تلغاااز تلابيعااي تلمدااتخد  فااي تلمناااز

وماان خ لااه يُحاادو سااعر دياا  تلغاااز تلابيعااي

ووال تت لنا  3تلمو و لتوليد تلنهردااء دداعر 

م يااول وااادض ارت يااا دريا يااا سااوتء لشااركات

إ تااااااج تلنهردااااااء وتلتادعاااااا لاااااوزت ض تلنهردااااااء 

.وتلاااا دو تلشركات تألخره

دش ل تحديد سعر 2014لدنا 1160ارت   ام ▪

2014لدااااانا 1161ديااااا  تلبنااااازين، واااااارت   اااااام 

دشاااااااا ل تحديااااااااد سااااااااعر تلغاااااااااز تلابيعااااااااي 

.تلملغول تلمدتخد  كواوو ل ديا تت

وتلتاي 2020لدانا 108تل بحا تلتنفياياا  اام ▪

تلاامنل، دانامًااا عامااا، تاانص ع ااى دل دانااا 

هاااااه تل بحااااا تدااااري ع ااااى تاااارتخيص تلبحاااا  

وتالسااااااتغ ل لخامااااااات تلمناااااااجم وتلمحاااااااجر 

صا وتلم اات تلتي تصد  من تلد اا تلمخت

دحداااااب تألااااااوتل، ع ااااااى دل تاااااؤول اصااااااي ا 

تإليجااا تت وتإلتاااوتت وتلرسااو  تلمقاار ض دهاااه 

تل بحااااااا فيمااااااا يخااااااص تلمناااااااجم وتلمحاااااااجر 

.وتلم اات إلى تلخزت ا تلعاما ل دولا
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أنشدددددددددددددددددددددطة البوددددددددددددددددددددد  

ناال تكشام ناإلنتاج

"

تهاااادف تلدولااااا تلمصااااريا إلااااى تاااا مين إماااادتوتت 

ي تلبتاارول وتلغاااز تلابيعااي ماان خاا ل تلتوساا  فاا

او ، د شاا تلبح  وتالستنشاف، وتنويا  تلمصا

وتلعماا  ع ااى تعاادي  ماازيج تلاااااا، فلاا ًا عاان 

ر جاب تلمزياد مان تالساتثما تت عان طريا  تااوي

ف،  ظم تلمزتيدتت في مجال تلبحا  وتالستنشاا

وتبدااايل تإلجاااارتءتت تلمتبعااااا، وتاااااوير  مااااوذج

اياااا  تالتفاايااااات، وتختصااااا  تلفتاااارتت تلزمنيااااا لتو

.تالتفاايات إليجاو منال تستثما ي جاذب

فاااي هاااات تلداااياق، اااادوت وزت ض تلبتااارول وتلثاااروض 

تلمعد يااااا محاااااو  عاااادض ل عماااا  ع يهااااا لتنفيااااا 

تتفااياااات تاللتااازت  : دهااادتفها، جااااء فاااي مقااادمتها

يا ل بح  عن تلبتارول وتلغااز كو هاا  كيازض دساسا

لجااااااب تالساااااتثما تت ود شااااااا تالستنشااااااف 

داعتباااااا ه خااااااوض مهماااااا فاااااي مداااااا  تلتنمياااااا 

ز تلمدااااتدتما دااااالب و، وكااااالك زياااااوض إ تاااااج تلغااااا

ض تلابيعاااي دماااا يحقااا  تالكتفااااء تلااااتتي وتلعاااوو

.ل تصدير
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وفاااي إطاااا  دهااادتف وتساااترتتيجيات وزت ض تلبتااارول

رولياا، وتلثروض تلمعد يا في مجال تالتفاايات تلبت

وجاااب تلمزيااد ماان تالسااتثما تت، تاام وضاا  خاااا 

ل طمواااا تهاادف إلااى تإلسااها  تإليجااادي وتلفع ااا

يم فاااي تنمياااا تلماااوت و تلبترولياااا وتلغازياااا، وتااادع

تألمن تلقومي ل اااا في مصر، وذلك مان خا ل

رول تلعماا  ع ااى تحقياا  تالكتفاااء تلاااتتي ماان تلبتاا

ا وتلغااااز تلابيعاااي، داإلضاااافا إلاااى تحقيااا  عدتلااا

تلتوزيااا  تلجغرتفاااي لخاااال تلتنمياااا فاااي جمياااا  

د حااااء تلااااب و، ماااا  ضاااامال دقااااء اااااد  كاااااف ماااان 

.تلبترول وتلغاز تلابيعي لأجيال تلقاوما

ياات جاء ذلك في ظ  تألهمياا تلتاي تحت هاا تتفاا

تم تاللتااازت  ل بحااا  عااان تلبتااارول وتلغااااز، وتلتاااي يااا

دموجبهااااا تلبحاااا  وتالستنشاااااف عاااان تلبتااااارول

وتلغااااز مااان خااا ل تلشاااركات تألجنبياااا وتلعردياااا 

 تت وتلمصريا، وتلتي ددو ها تلخ م يا تت تلادوال

ج كاستثما تت مباشرض مان دجا  زيااوض ووعام إ تاا

ا تت تلبتاارول وتلغاااز، هااات داإلضااافا إلااى تالسااتثم

   يااار تلمباشااارض، تألمااار تلااااي ياااؤثر إيجادًاااا دشااان

مباشاااار  ع ااااى تلخزت ااااا تلعامااااا ل دولااااا، وتلناااااتج 

تلقاااومي ل اااب و، فلااا ًا عااان زيااااوض دعماااال تلبحااا 

ض وتالستنشااااف وتلتنمياااا، وماااا يتبعاااه مااان زيااااو

معاااااادالت تإل تاااااااج، وتلمداااااااهما فااااااي تق ياااااا  

ب فاي تالستيرتو، وخف  تن فا تإل تااج، مماا يصا

.تلنهايا في صالل تالاتصاو تلقومي

ول بااادء فاااي تنفياااا هااااه تلخااااا وكخااااوض دولاااى،

ظهاااارت تلحاجااااا إلااااى ضاااارو ض تلاااامين  مااااوذج 

جي  تالتفااياااااات تلبترولياااااا لبناااااوو تحفياااااز وتشااااا

ظا  تلشركاء تألجا ب ع ى تالستثما ، خاصاا فاي

ا عاماااا، ت تفااام تن فاااا تنمياااا تالكتشاااافات دصاااف

ودمناااااط  تلمياااااه تلعميقااااا دااااالبحر تلمتوساااال

دصااافا خاصاااا، وكاااات عامااا  تلمخااااطرض، لاااات تااام 

وضاااا  دعاااا  تلبنااااوو فااااي تالتفاايااااات تلجدياااادض

ما ، تهدف إلى تحقيا  عاباد مناساب ع اى تالساتث

 ، مماااا يشاااج  تلشاااريك تألجنباااي ع اااى تالساااتثما

بيااا وساارعا وضاا  تالكتشااافات ع ااى تإل تاااج؛ لت 

تاتياجااااات تلدااااوق تلمح يااااا خاصااااا ماااان تلغاااااز، 

.وتحقي  تلتوتزل دين مصالل تلارفين
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ز تتصااااالًا، فقااااد عم اااال تلدولااااا ديلًااااا ع ااااى تعزياااا

تلشاااااارتكا تالسااااااترتتيجيا ماااااا  مخت ااااااب تلاااااادول 

غاااز وتلشااركات تلعالميااا ل بحاا  عاان تلبتاارول وتل

تلابيعاااي، وتااام فاااي هااااات تلصااادو تلتوايااا  ع ااااى 

دوها تلعديد من تالتفاايات تلدولياا، وتلتاي د ا  عا

تتفااياااا دترولياااا جديااادض مااا  تلشاااركات84 حاااو 

تلعالمياااااااا، داساااااااتثما تت اااااااادها تألو اااااااى  حاااااااو 

و م يا  ووال  دمريني ومانل توايا  ااد ها  حا14.8

.دئرًت351م يا  ووال  لحفر 1.1

ات، وتجااد  تإلشااا ض إلااى دل لتواياا  ت ااك تالتفااياا

مااااااااااروووًت إيجاديًااااااااااا ع ااااااااااى د شاااااااااااا تلبحاااااااااا  

رول وتالستنشااف دمااا ياادعم تالاتيااطي ماان تلبتاا

ي وتلغاز تلابيعي وزيااوض إ تااج مصار، ويُداهم فا

لداوق تحقي  تالكتفااء تلااتتي وتاوفير تاتياجاات ت

هاااااات وااااااد تمث ااااال ددااااارز تالتفااياااااات . تلمح ياااااا

:وماكرتت تلتفاهم في

ي تواي  ماكرض تفااهم ما  تالتحااو تألو وداي فا▪

يا ل تعاااول وتلشاارتكا تالسااترتتيج2018ددرياا  

.في مجال تلاااا

ماااا  2019تواياااا  ماااااكرض تفاااااهم فااااي يوليااااو ▪

تلواليااااااااات تلمتحاااااااادض تألمرينيااااااااا ل شاااااااارتكا 

ل تالسااااترتتيجيا وتلتعاااااول تلثنااااابي فااااي مجااااا

ين تلاااااا، وتاام إطاا ق تلحااوت  تالسااترتتيجي داا

.تلب دين في مجال تلاااا في تلعا  ذتته

ذلااك و" دداتشااي تألمرينيااا"تتفاايااا ماا  شااركا ▪

د تت في إطا  تلتاوير وتالستغ ل تألمث  ل ق

ركا ودموجاااب تالتفااياااا ت تاااز  تلشااا. تإل تاجياااا

م يااا تت ووال  كحاد دو ااى 3.5تألمرينياا دع فااق 

ا ع اااى دعماااال تلبحااا  وتالستنشااااف وتلتنميااا

وتإل تااااااااج فاااااااي منااااااااط  تالمتيااااااااز دصاااااااحرتء 

.  مصر تلغرديا
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اءض هااات، وتاااُدهم ت ااك تالتفاايااا فااي  فاا  تلنفاا

ز فااي وتالسااتثما  تألمثاا  ل قااد تت وتحقياا  تلتمياا

ظاااا  تلمتغياااارتت تلحاليااااا، كمااااا تفااااتل تلمجااااال 

از لتعظيم معدالت تإل تاج من تلزيال تلخاا  وتلغا

مان تلابيعي في ضوء تالتفااق ع اى ضاخ تلمزياد

تالسااااتثما تت فاااااي منااااااط  تالمتيااااااز دالصاااااحرتء

تلغرديااااا تلمصااااريا وتلتوساااا  داسااااتخدت  داااااد 

، تلتننولوجيااااات تلمابقااااا فااااي مجاااااالت تلبحاااا 

.وتلحفر، وتإل تاج

م و تيجا لما اامل ده تلوزت ض من إجرتءتت، فقد ت

، إدااارت  (2021فبرتيااار -2013دكتاااودر )خااا ل تلفتااارض 

تتفاايااااا دعجماااااالي تسااااتثما تت اااااادها 130عاااادو 

م ياااااا  ووال  دمريناااااي، دمرتاااااا  18.1تألو اااااى  حاااااو 

دئااااااارًت 515تالستنشااااااااف، مااااااا  تاللتااااااازت  دحفااااااار 

رول تستنشاااافيا كحاااد دو اااى، وتداااعى وزت ض تلبتااا

طر  إلى زياوض عدو تالتفاايات تلبتروليا من خ ل

مزتياااادتت عالميااااا جدياااادض ماااان خاااا ل تلشااااركات 

. تلتادعا لها

وفاااي ضاااوء اااار  تلدولاااا ع اااى توساااي   اعاااا 

رول تالستنشاف في مصر، فقد اامل وزت ض تلبتا

وشاااااركاتها تلتادعاااااا دععااااادتو وتنفياااااا عااااادو مااااان 

تلمشااروعات تلمهمااا تلتااي داادو ها سااتؤوي إلااى 

اااااادو  طفااااارض كبيااااارض فاااااي مجاااااال تلبحااااا  عااااان 

تلبتاااااارول وتسااااااتغ له فااااااي مصاااااار، وماااااان هاااااااه 

:تلمشروعات ما ي ي

ةالجيوفيزوميدددددمشددددرنم تجميددددد  البياندددددات ▪

بمنطمدددددددددددة غدددددددددددر  البودددددددددددر المتو ددددددددددد  

(West Med. Multi-Client Project 'SPES') 

تت وا عاال تلشااركا تلمصااريا تلقادلااا ل غاااز

دااي جااي"عقاادًت ماا  شااركا " إيجاااح"تلابيعيااا 

وتلتاااااي تُعااااادُّ وتاااااادض مااااان كباااااره ،((PGS" إح

تلشركات تلعالمياا تلعام اا فاي هاات تلمجاال، 

، ل باااادء فااااي تلمشااااروم فااااي 2015فااااي يو يااااو 

مناقااااااا  اااااارب تلمتوساااااال لتااااااوفير جمياااااا  

د فااااي تلمناقااااا، وتحديااااتلداااايزمياتلبيا ااااات 

.تلترتكيب تلجيولوجيا تلمحتم ا
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ياااا تي تلمشااااروم فااااي إطااااا  تلخاااااا تلموضااااوعا 

لزياااوض تإل تاااج تلمح ااي ماان تلغاااز تلابيعااي، ماان

طر  خ ل تنثيب دعمال تلبح  وتالستنشاف، و

م تلمزتيدتت تلعالميا خاصاا فاي تلمنااط  تلتاي لا

ياااااتم دهاااااا دي دعماااااال دحااااا  وتستنشااااااف فاااااي 

ريا، تلمناقا تلغرديا من تلمياه تإلا يمياا تلمصا

مااااان مداااااااا تلميااااااه % 50وتلتاااااي تمثااااا   حاااااو 

.تإلا يميا تلمصريا في تلبحر تلمتوسل

ساااايزميوفااااي هااااات تلشاااا ل، تاااام إجاااارتء مداااال 

دلاب 30ل مناقا ع اى مارا تين دعجماالي دطاوتل 

لفنياا كي ومتر، وكاالك تال تهااء مان تلتفدايرتت ت

هااااا، تلتااااي تاااام تلحصااااول ع يتلداااايزميال بيا ااااات 

وعماا  تقرياار فنااي عاان تلمناقااا، ودوضاال وجااوو 

ياااا ترتكياااب جيولوجياااا ذتت تاتمااااالت هيد وكردو 

  عاليااا، ديلًااا تاام إعاادتو مقتاار  دقااعااات ل بحاا

.تالستنشافي دمناقا  رب تلمتوسل

ةالجيوفيزوميدددددمشددددرنم تجميددددد  البيانددددات ▪

و  بنطداق صدركة جند: بالمناطق المفتو ة

بوددر ال)الددوا ي المصددروة المابضددة للبتددرن  

دنظااااااااااااااا  ( األ مددددددددددددددر نجنددددددددددددددو  مصددددددددددددددر

(Multi-Client Project)  ماان خ لااه تاام تواياا ،

عقاااادين جدياااادين دااااين شااااركا جنااااوب تلااااوتوي 

تلمصااااااااريا تلقادلاااااااااا ل بتاااااااارول، وشاااااااااركتي 

" جاااااااااي إحتاااااااااي"وتألمرينياااااااااا " شااااااااا مبرجير"

يا ااات تإل ج يزيااا؛ لتنفيااا مشااروعين لتجمياا  د

ريا دالميااااااه تالاتصااااااويا تلمصاااااجيوفيزيقياااااا

داااااااالبحر تألامااااااار، ومناقاااااااا جناااااااوب مصااااااار 

م يااااول ووال  فااااي 750داسااااتثما تت تتخاااااى 

.فترض عمر تلمشروم

ل يُدهم تلمشروم في جااب تساتثما تت وفات

ا مجااااالت تستنشاااافيا جديااادض، ويُعااادُّ ع مااا

.ترولفا اا في تا يخ تالستنشاف دقاام تلب
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كماااا يُعاااادُّ تلمشااااروم ضااارو ض مُ ح ااااا، اياااا  إل

باا  تلمناقااا لاام تشااهد  شاااطًا دتروليًااا ماان ا

يتيل داستثناء خ يج تلدويس؛ اي  إ ه سوف

ا تلفرصاااا ل حصاااول ع اااى ديا اااات دكثااار وضاااواً

ل ترتكياااااب تلجيولوجياااااا تلعميقاااااا، وتألااااااوتض

 ااااااا ، وتلمنااااااامن تلبتروليااااااا تلمحتمتلترساااااايبيا

.دت ك تلمناط 

هاااات، وااااد تااام تال تهااااء مااان تداااجي  وتجميااا  

، دااااول 2018فاااي ماااا ح تلدااايزمياتلبيا اااات 

روم دلب كي ومتر تقريبًا، واد منن هات تلمشا11

بترول شركا جنوب تلوتوي تلمصريا تلقادلا ل 

ماان طاار  مزتياادض عالميااا؛ ل بحاا  عاان تلثااروتت 

اويا تلبتروليااا وتسااتغ لها فااي تلمياااه تالاتصاا

تلمصااريا فااي تلبحاار تألاماار لعشاارض اااعااات، 

وهاااو ماااا لااام ينااان ممننًاااا وول ترسااايم تلحااادوو 

يااا تلبحريااا فااي تلبحاار تألاماار ماا  تلمم نااا تلعرد

تلدااااااعوويا تلشااااااقيقا، وتاااااام إعاااااا ل  تيجااااااا 

" شااااا "و" شااااايفرول"تلمزتيااااادض دفاااااوز شاااااركات 

.دالبحر تألامر4و3و1دقااعات " مباولا"و

يج اإلقليمي بخلالسيزميمشرنم المسح ▪

 Gulf of Suez Mega-Mergeالسددووس 

:Projectجاااااء فااااي إطااااا  ااااار  وزت ض وتلاااااي

فيا، تلبتاارول ع ااى توسااي  تلراعااا تالستنشااا

ن وت مين تاتياجاات تلاب و مان تلزيال تلخاا ، ما

، خ ل إعاوض تكتشاف مناقا خ يج تلدويس

ا وتلتااااي تُعاااادُّ ماااان دهاااام تلترتكيااااب تلجيولوجياااا

ال تلغنيااا داااالموت و تلبترولياااا فاااي مصااار؛ ايااا 

م تاااازتل تمت ااااك تاتياطااااات دتروليااااا هاب ااااا لاااا

تلزيال تُنتشب دعد، و ظرًت لترتج  تإل تااج مان

فااااي مناقااااا خ اااايج تلدااااويس فااااي تلوااااال 

تلحااااالي؛  تيجااااا لترتجاااا  د شاااااا تلبحاااا  فااااي

م تلخ ااايج مقا  اااا داااالفترتت تلماضااايا، فقاااد تااا

ساااايزميتلدااااير فااااي إجاااارتءتت تنفيااااا مداااال 

إا يماااي؛ لتغاياااا مناقاااا خ ااايج تلداااويس

ن إيما ًااا داا ل  تلمناقااا مااازتل لااديها تلمزيااد ماا

دعد، هات تالاتياطات تلبتروليا  ير تلمُنتشفا

داإلضاااااافا إلاااااى تلفهااااام تلمتنامااااا  لمناقاااااا 

شاامال تلبحاار تألاماار، و داهااا دمناقااا خ اايج

. تلدويس
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ئاااا ودنااااءً ع ياااه، تااام توايااا  عقاااد فيماااا داااين تلهي

يناوجوساترل "تلمصريا تلعاما ل بترول، وشاركا 

ابيااا ؛ وذلااك ل حصااول ع ااى ديا ااات جيوفيزي"مصاار

ومعالجتهاااااا وتفدااااايرها دماااااا فاااااي ذلاااااك إعااااااوض 

وتفاا  تلحاليااا، دمااا يتتلداايزميامعالجااا تلبيا ااات 

مااا  دااااد  تلمعاااايير فاااي صاااناعا تلزيااال وتلغااااز، 

ناما  وسوف تداعد هاه تلبيا ات في تلتقيايم تل

شاج  ل اتياطات تلبتروليا فاي تلمناقاا، مماا ي

ع اااى طااار  مزتيااادتت عالمياااا مداااتقب يا وجااااب 

.تستثما تت جديدض

بدء واد تم عم  تلد تسات تلجيولوجيا تل زما ل 

لمناقااااا خ اااايجتلداااايزميفااااي تنفيااااا تلمداااال 

مرا اا تلدويس ع ى مرتا  مخت فا؛ تم تنفيا تل

دخ اايج تلدااويستلداايزميتألولااى ماان تلمداال 

"NEPTUN"و"GUPCO"دمنااااااط  تنمياااااا شاااااركتي 

.كي ومتر مرد 1.2دمدااا د غل 

ن و تيجا ل عما  تلمتوتصا  فاي مجاال تلبحا  عا

فقااد تلبتاارول وتسااتغ له خاا ل تلفتاارض تلماضاايا،

تحقااااا  عااااادو مااااان تالكتشاااااافات تلمهماااااا تلتاااااي 

دضااااافل لمصاااار تاتياطااااات ماااان تلزياااال وتلغاااااز، 

  فخااا ل تلدااانوتت تلداااب  تلماضااايا، تااام تحقيااا

، ( اااااااااااز134–زياااااااااال 315)كشاااااااااافًا 449عاااااااااادو 

ودضاااافل هااااه تالكتشاااافات تاتياطاااات ااااد ها 

ا إلى م يول درمي  زيل ومنثفات، داإلضاف522.3

تري يااول اااد  منعااب  اااز، وتاام تواياا  41.7 حااو 

.عقد تنميا خ ل تلفترض  فدها119عدو 

فااااي سااااياق متصاااا ، وت ا اًااااا ماااان  ؤيااااا وزت ض 

تلبتاااارول وتلثااااروض تلمعد يااااا فااااي موتكبااااا داااااد  

 ، ودفلا  تلاارق تلعالميااا فاي تداوي  تلمناااط

وجاااب تسااتثما تت جدياادض،  فقااد شاارعل تلااوزت ض 

اج فاااي إ شااااء دوتداااا  مصااار ل ستنشااااف وتإل تااا

.Egypt upstream Gateway Project
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ما يا ديلًا، تهدف تلرؤيا إلى إصدت  خريااا تساتث

ا لتنثيااااب د شاااااا تلبحاااا  وتالستنشاااااف، وماااا

ا، يترتااااب ع يهااااا ماااان تنميااااا تلحقااااول تلمنتشااااف

كافاا، اوتلجيوفيزيقياوإتااا تلبيا ات تلجيولوجياا 

ي وديا ااات تلمشااروعات، وتلتدااهي ت تلمتااااا فاا

اط  مناط  تلبح  وتالستنشااف وتلتنمياا ومنا

تلمزتياااادتت، ماااان خاااا ل دنااااك مع ومااااات وطنااااي؛ 

ل مداااااهما فااااي تشااااجي  وجاااااب تسااااتثما تت 

.جديدض، وترويج مناط  تلبح  وتالستنشاف

وفااااي هااااات تلصاااادو، تاااام تواياااا  عقااااد تلمشااااروم 

ماااااا  شااااااركا 2020فبرتياااااار " إيجاااااابس"دمااااااؤتمر 

خا ل تلعالميا، وتم تنفياا تلمشاروم" ش مبرجير"

شهرًت من خ ل فرق عم  متنام ا في جميا 12

.تلتخصصات

فاااي تلداااياق ذتتاااه، تااام تإلعااا ل عااان دول مزتيااادض 

 ايج  اميا في مصر دمناط  تلبحر تلمتوسل وخ

وتلتااااي ااااادمتها : تلدااااويس وتلصااااحرتء تلغرديااااا

تلهيئاااااا تلمصاااااريا تلعاماااااا ل بتااااارول، وتلشاااااركا 

، 2021تلمصريا تلقادلا ل غاازتت تلابيعياا عاا  

مناااط  9اااعًااا ل بحاا  وتالستنشاااف، 24فااي 

مناقاااااا دالصاااااحرتء 12فاااااي تلبحااااار تلمتوسااااال، 

.مناط  دخ يج تلدويس3تلغرديا، 

تتصاااالًا، فع اااى صاااعيد جهاااوو تلدولاااا فاااي زيااااوض

إ تااااااااج تلغااااااااز تلابيعاااااااي، فقاااااااد تمث ااااااال ددااااااارز 

جاال تلمشروعات تلتي تولل تنفياها فاي هاات تلم

:فيما ي ي

ي دكبر اقا   ااز فا: مشرنم تنمية  م  ظمهر▪

مصاااار تاااام تكتشااااافه فااااي تلبحاااار تلمتوساااال، 

، 2018يناااير 31تفتتحااه  باايس تلجمهو يااا فااي 

ي وتلاااي كااال اااد داادد تإل تاااج تلتجريبااي منااه فاا

،  ااااارب محافظاااااا دو ساااااعيد، 2017ويدااااامبر 

:وتتمث  فوتبد تلمشروم في تآلتي
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ي، تحقيااا  تالكتفااااء تلااااتتي مااان تلغااااز تلابيعااا•

ماا  وصااول تإل تاااج ماان اقاا  ظهاار إلااى  حااو 

م ياااااا  ااااااد  منعاااااب يومي اااااا مااااان تلغااااااز، 1.2

حاو ت تف  إ تاج مصر مان تلغااز تلابيعاي إلاى  

م يااا تت اااد  منعااب يومي ااا، وهااو مدااتوه 6

يقااااا  عااااان تالساااااته ك تلمح اااااي مااااان تلغااااااز 

م ياول ( 400–300)تلابيعي دما يتارتو  داين 

ااااد  منعاااب يومي اااا مااان تلغااااز، ايااا  يصااا  

م يااااااا تت اااااااد  6.4–6.3تالسااااااته ك إلااااااى 

منعااااااب يومي ااااااا ماااااان تلغاااااااز، وماااااا  تلزياااااااوض 

، فااعل مصاار "ظهاار"تلمتواعااا اريبًااا ماان اقاا  

اتتي سااتنول اااد اق قاال دالفعاا  تالكتفاااء تلاا

.من تلغاز

م يااااول ووال  شااااهري ا، تدااااد دهااااا 220تااااوفير •

" احإيجا"تلشركا تلقادلا ل غازتت تلابيعيا 

تااااج تلتادعاااا لاااوزت ض تلبتااارول، تلفجاااوض داااين تإل 

ا تلمح ي من تلغاز وتسته ك تلدوق تلمح ي

عن طري  تستيرتو تلغاز تلمداال مان تلخاا ج، 

كا اااال فاااااتو ض " ظهاااار"واباااا  تشااااغي  اقاااا  

تسااااتيرتو تلغاااااز ماااان تلخااااا ج تصاااا  إلااااى  حااااو 

م يااااول ووال  شااااهري ا، دمااااا يعاااااول  حااااو 220

.م يا  ووال  سنوي ا2.6

جااااب شاااركات تلااانفل تلعالمياااا ل عمااا  فاااي •

مصاااااار، فالنتاااااااابج تلماه اااااااا تلتاااااااي اققتهاااااااا 

تلشركات تلعام ا في اقا  ظهار مثا  شاركا

تإليااليااااا وتلشااااركات تلوطنيااااا مثاااا " إينااااي"

مااان خااا ل " إ باااي"وشاااركا " دتروجيااال"شاااركا 

ي تحقياا   ااام اياسااي لتشااغي  تلمشااروم فاا

شااااهرًت فقاااال، فااااي اااااين دل تلمشااااروعات 26

تلمماث اااااااااا ااااااااااد تداااااااااتغرق ع اااااااااى تألاااااااااا 

ميا سنوتت لفتل شهيا تلشركات تلعال5-6

لغااز ل عم  في مصر وتلتنقيب عن تلبترول وت

و  و في تلمياه تلعميقا دالبحر تلمتوسال، وها

تلفعااا  تلمنتظااار تلااااي ساااتظهر  تابجاااه فاااي

تاي إابال تلشركات تلعالميا ع ى تلمزتيادتت تل

.تاراها وزت ض تلبترول
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تاااوفير ماااوت و جديااادض ل دولاااا وتحقيااا  فااااب •

اجاه، داإل تاج، فبوصول اق  ظهر إلاى ذ وض إ ت

ي فاااعل مصااار ساااتقو  دتصااادير تلغااااز تلابيعااا

رض ل وفاااااء دتعاااااادتتها تلمتوافااااا خاااا ل تلفتاااا

تلماضايا، وهااو مااا يدامل دتشااغي  محاااات 

لاااا تإلساااالا تلمتوافاااا تلتاااي تم اااك فيهاااا تلدو

%.40 حو 

ن وتجد  تإلشا ض إلى د اه دحداب تقاا ير صااو ض عا

إوت ض مع وماااااااااات تلااااااااااااا تألمرينياااااااااا، فاااااااااعل 

ل تاتياطات تلغاز دمناقاا شارق تلبحار تلمتوسا

ا تري يول اد  منعب تاتياطي ا200تص  إلى  حو 

مااان تلغااااز، وهاااو ماااا يغيااار خريااااا تل عباااين فاااي 

.تلاااا دمناقا تلشرق تألوسل

مشددرنم تنميددة  مددو  صددما  اإل ددكندروة▪

ياا يهدف تلمشروم إلى تنم: نغر   لتا الني 

ا مان تالاتياطات تلمنتشافا دالميااه تلعميقا

  دنحاو تلغاز تلابيعي وتلمتنثفاات، وتلتاي تُقاد 

تري يو اااات ااااد  منعاااب مااان تلغاااازتت مااان 5

-فياو –جيازض –تاو ح –ليبارت )خمدا اقول 

 مشاروم ، وتب   تلتن فا تالساتثما يا ل( يفين

.م يا تت ووال  دمريني10.5 حو 

مشددرنم تنميددة  مدد  أتددو  بشددما   ميددا ▪

يهاااادف(: بددددي بددددي البروطانيددددة/ الفرعونيددددة )

تلمشاااااروم إلااااااى إضاااااافا إ تاااااااج يُقاااااد   دنحااااااو

آالف 10م ياااول ااااد  منعاااب  ااااز يومي اااا، 350

فااااااا درمياااااا  متنثفااااااات يومي ااااااا، وتب اااااا  تلتن 

م يااول ووال ، مان خاا ل 855تالساتثما يا  حاو 

.2017آدا  ع ى تإل تاج في ويدمبر 3وض  

مشرنم المر لة التا دعة   بومدو  غدر ▪

صدددد /البددددرلس)الدددددلتا بالميدددداه العميمددددة 

يهاادف تلمشااروم إلااى إ تاااج  حااو(: الهولندوددة

م ياااول ااااد  منعاااب  ااااز يومي اااا، وتب ااا  350

م يااااول ووال  775تن فتااااه تالسااااتثما يا  حااااو 

آدا  ع ى تإل تاج خا ل 5دمريني؛ اي  تم وض  

، (2019 ااااااااااااوفمبر -2018دكتاااااااااااودر )تلفتااااااااااارض 

م يااول اااد  منعااب  اااز 290دمعاادالت إ تاااج 

م آالف درميااا  متنثفاااات يومي اااا، وتااا5يومي اااا، و

.2020وخول دااي تآلدا  خ ل ما ح وددري  
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مشرنم تنميدة منطمدة جندو  غدر  بلطديم▪

ندددي إو/ بترنبدد صدددركة )بددالبور المتو دد  –

يهااااادف تلمشاااااروم إلاااااى تاااااوفير (: اإلوطاليدددددة

قاااد   تلتداااهي ت تل زماااا الساااتيعاب كمياااا تُ

م يول اد  منعب  از فاي تلياو  500دحوتلي 

آداااا  دمناقاااا جناااوب  ااارب 6مااان خااا ل افااار 

د اااااااايم وتب ااااااا  تن فاااااااا تلمشاااااااروم ااااااااوتلي

ا م يااول ووال ، واااد تاام تال تهاااء ماان تنفياا363

جمياااااا  تألعمااااااال تلخاصااااااا دالمشااااااروم فااااااي 

3وتاام داادء تإل تاااج ماان عاادو 2019د داااس 

اتااى يناااير 2019آدااا  خاا ل تلفتاارض ماان ساابتمبر 

م يول اد  منعاب 235دمعدالت إ تاج 2020

.ادلب درمي  متنثفات يومي 1.7 از يومي ا و

يهااااااادف :مشدددددددرنم تنميدددددددة  مددددددد  ندددددددور ▪

تلمشاااروم إلاااى إضاااافا إ تااااج جدياااد مااان تلغااااز 

م يا  ااد  منعاب  ااز 1.1تلابيعي يُقد   دنحو 

م ياول 290يومي ا، وتب   تن فا تلمشروم  حو 

دئارًت ع اى تإل تااج خا ل15ووال ؛ اي  تم وض  

(.2018يوليو -2015د داس )تلفترض من 

-" الجميددد -نيددددنكو"مشددرنم خددد  أنابيددب ▪

(: يدددةاإلوطالإوندددى/ بترنبددد صدددركة )بالددددلتا 

يهاااادف تلمشااااروم إلااااى إ شاااااء خاااال د اديااااب 

م ياااول 700لنقااا  ااااوتلي " تلجميااا - يااادوكو"

لاى إ يادوكواد  منعب يومي ا مان إ تااج اقا  

محاااا معالجاااا تلجمياا ؛ لزيااااوض تساااتخ   

جااا تلبوتاجاااز وتلمتنثفااات، وتلقااد ض ع ااى معال

كميااات دكباار ماان تلغااازتت، ويتنااول تلمشااروم

خاال دااري، هااات واااد تاام تشااغي  تلخاال 2ماان 

، 2019 هايااا يناااير ( ددااو ماضااي- ياادوكو)تألول 

–دداااااو ماضاااااي )وتااااام تشاااااغي  تلخااااال تلثاااااا ي 

، فيما تب ا  2019منتصب شهر مايو ( تلجمي 

.م يول ووال 300تن فا تلمشروم تالجماليا 



30 | نــــــــــــــوات مــــ  ايأجــــــــــــــازات7

مشدددددرنم تنميدددددة  مدددددو  منطمدددددة   دددددوق ▪

:( وددددددا األلمانيددددددة-  ددددددوق ( ) )المر لددددددة 

م ياااول 90ويهاادف تلمشااروم إلااى إ تاااج  حااو 

آداا  ع اى 9اد  منعب يومي ا مان خا ل وضا  

م يااااول 30تإل تاااااج، وداسااااتثما تت تب اااا   حااااو 

9ووال  دمرينااي، وتاام تال تهاااء ماان وضاا  عاادو 

آدااااااااااااااا  ع ااااااااااااااى تإل تاااااااااااااااج فااااااااااااااي تلفتاااااااااااااارض 

(.2019دكتودر -2018ويدمبر )

مشددرنعات إنتدداج نتنميددة  مددو وفيمااا يخااص 

، فقااااد  جاااال ااااااام تلبتاااارول فااااي الزوددددت الخدددداى

تلحفااااو ع اااى معااادالت إ تااااج مصااار مااان تلزيااال 

 حااو تلخااا  وتلمتنثفااات، وتلتااي يب اا  متوساااها

هرض دلب درمي  يومي ا، فل ًا عن موتجها ظا650

فيااااا تلتنااااااص تلابيعااااي فااااي تإل تاااااج،  تيجااااا تن

مشاااااااروعات ودااااااارتمج عمااااااا  منثفاااااااا ل بحااااااا  

نااط  وتالستنشاف وتلحفر وتنميا تآلدا  فاي تلم

تلربيدااااا تلمنتجااااا ل زياااال تلخااااا  فااااي تلصااااحرتء

ا تلغردياااا وخ ااايج تلداااويس وتلصاااحرتء تلشاااراي

وسااااايناء؛ ايااااا  تداااااتهدف هااااااه تلمشاااااروعات 

تلحفااااو ع اااى معااادالت إ تااااج مصااار، وتعاااوي  

قاااول تلتناااااص تلابيعاااي فاااي إ تاجياااا تآلداااا  وتلح

:تلقديما، ومن دهم ت ك تلمشروعات

مشددرنم تنميددة  مدد  بتددرن   دد   البوددري▪

اج ، ويهاادف إلااى إضااافا إ تاابخلدديج السددووس

آالف درمياا  يومي ااا، ماان 5جديااد متوااا  دنحااو 

  خ ل إ شاء  صيب دحري جديد دموا  مجااو

آداا  جديادض، 4لموا  تلرصيب تلقديم م  افر 

.م يول ووال 234دتن فا إجماليا د غل 

كة إنشدداء مسددتو م التخددزوال السدداب  بشددر▪

، يهاااادف تلمشااااروم إلااااى تسااااتيعاب "نوبكددددو"

تلزيااااااوض فاااااي إ تااااااج تلزيااااال تلخاااااا  دمناقاااااا 

تلصااااااااحرتء تلغرديااااااااا، عاااااااان طرياااااااا  إ شاااااااااء 

تلمداااااتووم تلدااااااد  لتخااااازين تلزيااااال تلخاااااا  

دلااااب درمياااا ، داسااااتثما تت  حااااو 630ددااااعا 

م يااااول ووال  دمرينااااي، وتاااام تال تهاااااء ماااان 27

.2021تنفياه في ما ح 
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مشرنم ا ت    غازات بوار صما  غدر  ▪

وم يهادف تلمشار،(الشركة العامة للبترن )

م ياااول ااااد  منعاااب  ااااز 15إلاااى إ تااااج  حاااو 

طاااااان دروداااااااال 50درمياااااا  متنثفاااااااات و200و

آدااا ، و داهااا د اااد 4وديوتااال يومي ااا ماان خاا ل 

مصاااا   تلمعالجاااا لتعظااايم تلعاباااد، وفصااا  

نا تلمنتجااات، ووفاا  تلغاااز تلمتبقااي إلااى تلشااب

تلقوميااا، وذلااك ماان خاا ل إ شاااء خاال دقااار 

كي اااومترًت، داساااتثما تت15دوصاااات وطاااول 8

م يول ووال ، هات وااد تام تال تهااء 16.3اوتلي 

ل من دعمال تلردل، ودادء تإل تااج مان تلبئار تألو

.2021في سبتمبر 

تتصااااااالًا، فقااااااد عم اااااال وزت ض تلبتاااااارول وتلثااااااروض 

تلمعد يااااا ع ااااى تحدااااين دوتء د شاااااا تإل تاااااج 

م ووضعل في سبي  هاات سابعا دارتمج لمشارو

حاااو  تاااوير وتحاادي  ااااام تلبتاارول، وتتمثاا  تلم

لبحا  تلربيدا ل بر امج في تااوير دوتء عم ياات ت

وتالستنشااااااف وتإل تااااااج دهااااادف  فااااا  إ تاجياااااا 

يااات تلحقااول، فلاا ًا عاان تلتوساا  فااي تلتننولوج

.تلحديثا

و تيجاااا لجهاااوو تلدولاااا فاااي هاااات تلمجاااال، فقاااد 

ت تفااااا  إ تااااااج مصااااار مااااان تلثاااااروض تلبترولياااااا إلاااااى 

معاادالت  ياار مداابواا وخاصااا تلغاااز تلابيعااي، 

تلاااي ت تفاا  إلااى دع ااى معدالتااه ك اااد ثمااا  خااال

ااااااام تلبتاااارول فااااي تإلساااارتم دتنميااااا تلحقااااول 

تلمنتشاااااااافا، ووضااااااااعها ع ااااااااى تإل تاااااااااج، دمااااااااا 

لااى دسااهم فااي زياااوض تإل تاااج تااد يجي ا، وتلوصااول إ

معااادالت  يااار مدااابواا؛ ايااا  د ااا  إ تااااج تلغااااز 

م يااااااااااول طاااااااااان فااااااااااي 49.9تلابيعااااااااااي  حااااااااااو 

.2021/2020عا  
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ا و ظرًت لحجم ما تم إ جازه من مشاروعات لتنميا

وإ تاااج تلغااااز تلابيعاااي وتلزيااال تلخاااا  ع اااى مااادت  

تلدااااانوتت تلداااااب  تلماضااااايا، فقاااااد تااااام تنفياااااا

مشااروعًا فااي هااات تلمجااال خاا ل ت ااك تلفتاارض،37

م يااااا  ووال  دمرينااااي، ودعجمااااالي 28داسااااتثما تت 

معااااااادالت إ تااااااااج دولياااااااا ملاااااااافا مااااااان هااااااااه 

م ياااا تت ااااد  7.8تلمشاااروعات تصااا  إلاااى  حاااو 

.منعب  از

ي واااد تحقاا  تالكتفاااء تلاااتتي ماان تلغاااز تلابيعاا

، دفلا  تزتياد 2018تلمنتج مح ي ا دنهاياا سابتمبر 

 تهااء تإل تاج تلمح ي مان تلغااز تاد يجي ا،  تيجاا تال

من تنمياا ووضا  مرتاا  جديادض مان تلعدياد مان 

مشاااروعات تنمياااا اقاااول تلغااااز، ودهمهاااا د دعاااا 

اقاااول كباااره فاااي تلبحااار تلمتوسااال ع اااى خريااااا

تإل تااااج، وهاااو ماااا دوه إلاااى تلتوااااب عااان تساااتيرتو 

تلغاااز تلابيعااي تلمدااال ألول ماارض منااا دكثاار ماان

سااااانوتت، ودالتاااااالي ترشااااايد تساااااتخدت  تلنقاااااد3

ض تألجنبااااااي تلموجااااااه ل سااااااتيرتو، وتق ياااااا  فاااااااتو 

تالساااااتيرتو تلتااااااي تشاااااان  عبئًااااااا ع ااااااى تلموتز ااااااا

. تلعاما ل دولا

ي ودعاااد تحقيااا  تالكتفااااء تلااااتتي، وتالساااتمرت  فااا

زيااااااوض إ تااااااج تلغااااااز، تحولااااال مصااااار مااااان وولاااااا 

مداااتو وض ل غااااز تلابيعاااي تلمُداااال إلاااى وولاااا 

تلغااااز، منتفياااا ذتتيًاااا، وتمت اااك فابلًاااا مااان إ تااااج

.وااو ض ع ى تلوفاء دالتزتماتها تلتصديريا

 اا، وتلجدير دالاكر د ه ألول مرض مناا سانوتت طوي

رولااي تاام تحقياا  فاااب  فااي تلمياازتل تلتجااا ي تلبت

د ااااااا   حاااااااو2019/2018خااااااا ل تلعاااااااا  تلماااااااالي 

م ياااا  2.3م ياااا تت جنياااه، فاااي ااااين د ااا   حاااو 9.9

/ 2020جنيه خ ل تلنصب تألول من تلعا  تلمالي 

وع يااه دسااهم تلقاااام خاا ل تلعااا  تلمااالي . 2021

ماااااان تلناااااااتج تلمح ااااااي % 27دنداااااابا 2019/2018

  ام تفشاي 2020/2019في عاا  % 24تإلجمالي، و

".  19-كوفيد"جابحا 
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عمليددددددددددددددددددددات التكروددددددددددددددددددددر 

نالبترنكيمانوات

"

اعا دولااال تلدولاااا تلمصاااريا تهتمامًاااا كبيااارًت دصااان

تلبتروكيماوياااااات كو هاااااا مااااان دهااااام تلصاااااناعات 

ن تالساااااترتتيجيا تلتاااااي تُبناااااى ع يهاااااا تلعدياااااد مااااا

الك تلصناعات تلتنمي يا دالقااعات تألخاره، وكا

تجاات دهدف ت بيا تالاتياجاات تلمتزتيادض مان تلمن

إلضاافا تلبتروكيماويا في تلمجاالت تلمخت فاا، دا

ومي، إلى ت ثيرها تلمباشر ع اى وعام تالاتصااو تلقا

فهاااااي تتمياااااز دمااااارووو تاتصااااااوي عاااااالٍ وايماااااا  

مااوتو مُلااافا مرتفعااا؛ اياا  تُدااتخد  فااي إ تاااج

متعاااااااادوض مثاااااااا ؛ مااااااااوتو تلااااااااا ء وتلماااااااااال 

مدض وتلب ساااتيك وتلمنظفاااات وتألصااابا  وتألسااا

وتلمبيااادتت وتلمنداااوجات وتلماااايبات وتألووياااا

.وتلموتسير و يرها من تلموتو تألخره

وتء تحداين د"وع يه، فقد دط قل تلدولاا در اامج 

د شااااااا تلتنريااااار وتوزيااااا  تلمنتجاااااات وصناعااااااا 

تلبتروكيماويااااااات وتحداااااين كفااااااءض تساااااته ك

وماان خاا ل هااات تلبر ااامج، تساااتااعل ". تلاااااا

تلدولاااا تحقيااا  تلعدياااد مااان تإل جاااازتت فاااي هاااات 

.تلمجال
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ياق وتتمث  ددرز تإل جازتت تلمحققاا فاي هاات تلدا

: فيما ي ي

ي تفتتااا  عاادوٍ ماان مشااروعات تلتنرياار دعجمااال▪

.م يا تت ووال  دمريني4.5تستثما تت 

مياا تلعال" تلبنك تلادولي"تال لما  إلى مباو ض ▪

 اول لواب تلحرق تلروتيني لغازتت تلشع ا دح

، وجااااا ِ تلعماااا  ع ااااى دناااااء تإلطااااا  2030عااااا  

تلتشاااااااريعي وتلمؤسداااااااي لتعمااااااايم تنفياااااااا 

مشااااااروعات تسااااااتغ ل تلغااااااازتت تلبتروليااااااا 

.تلمصاابا

ااااا تلباادء فااي تنفيااا مشااروعات لترشاايد تلا▪

ب ا   حاو ذتت تن فا تستثما يا عاليا دتن فاا ت

.م يول ووال 450

تنظااايم وو تاااين مااان ماااؤتمر ومعااارض كفااااءض ▪

م تلاااا في تلقاام، وجاا ِ تلعما  ع اى تنظاي

.تلدو ض تلثالثا

ى تحقياا  وفاار فااي تسااته ك تلاااااا يصاا  إلاا▪

م ياااااول ووال  دمريناااااي سااااانوي ا مااااان خااااا ل 35

ما تت تابي  إجارتءتت لترشايد تلااااا داساتث

.منخفلا

وضاااااا  تإلطااااااا  تلمؤسدااااااي إلوت ض د شاااااااا ▪

كفاااءض تسااته ك تلاااااا فااي تلقاااام، وجااا ِ 

إعاااادتو تسااااترتتيجيا لنفاااااءض تلاااااااا دقاااااام

تلبتااااارول دالتعااااااول مااااا  تستشاااااا ي عاااااالمي 

.متخصص

ت تنفيااااا خاااااا تد يبيااااا تشاااام  دناااااء تلقااااد ت▪

ن ل عام ين فاي مجاال كفااءض تلااااا ألكثار ما

.دلب متد ب

وت سيدًاااااا ع اااااى ذلاااااك، فقاااااد شاااااهدت صاااااناعا 

نوتت تلبتروكيماويااات تقاادمًا م حوظًااا خاا ل تلداا

وعين تلدب  تألخيرض؛ اي  تم تشغي  دكبار مشار

ا تت فااي مجاااال صااناعا تلبتروكيماوياااات داساااتثم

م يااااا تت ووال  دمرينااااي، 4إجماليااااا د غاااال  حااااو 

وساااااهما دع تاجهمااااا فااااي إضااااافا مااااا يزيااااد ع ااااى

باا  ماان تلاااااا تإل تاجيااا ل بتروكيماويااات ا% 40

:تشغي هما، ويتمث ل في تآلتي
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مصددددر إلنتدددداج "مشددددرنم تو ددددعات صددددركة ▪

، وتلااااااي تااااام بددددددميا ( موبكدددددو" )األ دددددمد 

دهااادف إ تااااج تليو داااا 2016تفتتاااااه فاااي ماااايو 

ياا وتألمو يا لتغاياا تاتياجاات تلداوق تلمح 

يااااا وتصاااادير تلفاااااب ، وتب اااا  تلاااااااا تإل تاج

م يول طن في تلدنا من ماوض 1.4ل مشروم 

مدض تليو داااا تلتاااي تُداااتخد  فاااي صاااناعا تألسااا

. م يا  ووال 1.96ودتن فا تستثما يا 

مشدددددددددرنم إنتددددددددداج اإلوثلددددددددديال نمشدددددددددتمات  ▪

، تاااام تفتتااااااه فااااي د داااااسباإل ددددكندروة

دلب طن فاي تلدانا 460داااا إ تاجيا 2016

مااااان تإليث اااااين وتلااااااي يُداااااتخد  فاااااي إ تااااااج 

" نتلبااولي إيث ااي"دلاب طاان فااي تلداانا ماان 400

تاااج ماانخف  وعااالي تلنثافااا، داإلضااافا إلااى إ 

".ديوتاويين"دلب طن في تلدنا من 20

لعدياد داعتماو ت" تلبولي إيث ين"هات وتتميز ماوض 

مااان تلصاااناعات تلصاااغيرض وتلمتوسااااا ع ياااه 

ل مثاا ؛ صااناعات مااوتو تلتشااييد وتلبناااء وخاااو

نيا تلموتساااااير، تلتعبئاااااا وتلتغ ياااااب تلب ساااااتي

وتلعدياااد مااان تلصاااناعات تلمتنوعاااا، هاااات وااااد  

حااااود غاااال تلتن فااااا تالسااااتثما يا ل مشااااروم  

.م يا  ووال 1.9

ء تددم االنتهدداء مددال إنشدداوتجااد  تإلشااا ض إلااى د ااه 

المر لدددة األنلدددى نالثانيدددة مدددال موطدددة كهربددداء

المصددددددددددروة إلنتدددددددددداج اإلوثلدددددددددديال "بالشددددددددددركة 

، ويهادف 2019في ما ح ( إوثيدكو" )نمشتمات 

ا تلمشاااروم إلاااى تولياااد تلااااااا تلنهردياااا تل زمااا

م  لتشااغي  مجمااا  تإليث اااين ومشاااتقاته، وتشااا

تو ديناااات دقاااد ض3تلمرا اااا تألولاااى إ شااااء عااادو 

.ميجاوتت100
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دينمااااا تشاااام  تلمرا ااااا تلثا يااااا إ شاااااء محاااااا

رداااء محااوالت ل ااردل ع ااى تلشاابنا تلقوميااا ل نه

وااب لتصدير تلفااب  لتغاياا تلعجاز فاي االاا ت

ين  حااو تلتو دينااات، وتب اا  إجمااالي تن فااا تلماارا ت

.م يول ووال  دمريني150

 نهاوض وتستنمالًا السترتتيجيا ااام تلبتارول ل

دصاااااناعا تلبتروكيماوياااااات وجااااااب تلمزياااااد مااااان 

ريا تالساااتثما تت تألجنبياااا، تقاااو  تلشاااركا تلمصااا

ا عاادو ماان تلقادلااا ل بتروكيماويااات االي ااا دتنمياا

دتن فااااااااا المشددددددددرنعات الجدوددددددددد  الواعددددددددد  

م ياااااا تت ووال  دمريناااااي، وتلتاااااي تهااااادف إلاااااى 7.9

تعظاايم تلقيمااا تلملااافا وسااينول لهااا ماارووو

:زها فيإيجادي ع ى تالاتصاو تلوطني، وتتمث  ددر

، ويهااادفمشدددرنم إنتددداج مشدددتمات الميثدددانو 

تلمشااروم إلااى تعظاايم تلقيمااا تلملااافا لماااوض

، ومااوض "تيميثا نس"تلمنتجا دشركا " تلميثا ول"

تلبتروكيماوياااااااات"تلمنتجاااااااا دشاااااااركا " تليو داااااااا"

دلااااااب طاااااان ساااااانوي ا ماااااان 87إل تاااااااج " تلمصااااااريا

دلااب طاان ساانويًا ماان 53، و"فو مالدهياادتليو دااا "

،((SNF" تلمداا فنفو مالدهياادتلنفثااالين"ماااوض 

م ياول 119وتب   تلتن فا تالساتثما يا ل مشاروم 

س تلدااوي"ووال ، ويااتم تنفياااه ماان خاا ل شااركا 

ومااااان تلمخاااااال " إل تااااااج مشاااااتقات تلميثاااااا ول

.2022تال تهاء منه في تلرد  تلرتد  عا  

بنددددددددداء مجمددددددددد  التكرودددددددددر نالبترنكيمانودددددددددات 

، وسبالمنطمة االقتصا وة بموور قنا  السو

وذلااااااااااك دهاااااااااادف إ شاااااااااااء مجماااااااااا  ل تنرياااااااااار 

محاااو  وتلبتروكيماوياااات دالمناقاااا تالاتصااااويا د

تلقناااض فاااي إطااا  خااااا تلدولااا لتنمياااا تلمناقاااا

ت تالاتصااااااويا ل مدااااااهما فاااااي ت بياااااا تاتياجاااااا

تلداااااااوق تلمح ياااااااا مااااااان تلمنتجاااااااات تلبترولياااااااا 

.وتلبتروكيماويا وتصدير تلفاب 
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م ياين طان 4تتصالًا، تب   طااا تلمشاروم  حاو 

مااان تلزيااال تلخاااا  تلمداااتو و وذلاااك إل تااااج  حاااو 

م ياااااااااول طااااااااان سااااااااانوي ا مااااااااان تلمنتجاااااااااات 2.7

م ياااااول طاااااان سااااانوي ا ماااااان 1.2تلبتروكيماوياااااا و

تلمنتجاااااااات تلبترولياااااااا، هاااااااات، وتب ااااااا  تلتن فاااااااا

تالسااااااااااتثما يا تلتقديريااااااااااا ل مشااااااااااروم  حاااااااااااو 

اء م يا تت ووال  دمريني، ومن تلمتوا  تال تها7.5

. 2024منه في  هايا 

إنشددددددداء مجمددددددد  التكرودددددددر نالبترنكيمانودددددددات 

دمناقااااااااااا تلع مااااااااااين تلجدياااااااااادض داسااااااااااتخدت  

م يااااااول طاااااان ساااااانوي ا ماااااان تلزياااااال تلخااااااا  2.5

 ت وتلمتنثفااات، وذلااك داالسااتفاوض ماان تدااهي

قابماا تل( ويبناو" )دترول تلصاحرتء تلغردياا"شركا 

دمينااااااء تلحمااااارت وتعتمااااااوًت ع اااااى كمياااااات تلخاااااا  

يرتو تلمنتجااا دالصااحرتء تلغرديااا ماا  إمنا يااا تساات

داااي تلنمياا مان تلخااا ج، وذلاك إل تااج ازماا ماان

بياااا جااازء تلمنتجاااات تلبترولياااا وتلبتروكيماوياااا؛ لت 

ماااااان تاتياجااااااات تلدااااااوق تلمح يااااااا ماااااان ت ااااااك 

.تلمنتجات م  إمنا يا تصدير تلفاب  منها

يااااااا هااااااات وتب اااااا  تلتن فااااااا تالسااااااتثما يا تلتقدير

م ياااا تت ووال  دمريناااي، ومااان 8.5ل مجمااا   حاااو 

. 2024تلمخال تال تهاء من تلمشروم في عا  

اج إنشدداء ن ددد  جدوددد  بشددركة المصددروة إلنتدد

تتجااوز ، وذلاك داساتثما تتاإلوثليال نمشدتمات 

دلااب 60م يااول ووال  دمرينااي لتصااني  وإ تاااج 50

" ولتلباااولي إيثي اااين تلم ااا"طااان سااانوي ا مااان مااااوض 

ناعا عالي ومتوسل تلنثافا، وتلمدتخد  في ص

ي، شبنات موتسير تلغاز وتلمياه وتللاغل تلعاال

وشاااااااااابنات تلصاااااااااارف تلصااااااااااحي وتلصااااااااااناعي، 

ك ومشااروعات تلبنيااا تألساساايا وتلتعمياار، وذلاا

اها ضمن تلمشروعات تلقومياا تلنباره تلتاي تنفا

.تلدولا
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ر؛ مماا فل ًا عن تستخدتمها في تح يا مياه تلبح

يق ااااا  مااااان تساااااتيرتو مثااااا  هااااااه تلنوعياااااا مااااان 

.تلموتسير

ركة توقي  اتفاقية المسدا ميال لتس ديس صد

اج إل تااااا" مصدددددر للميثدددددانو  نالبترنكيمانودددددات"

هاا داين تلميثا ول وتألمو يا وتلبتروكيماويات و ير

" ويااددو ايار لأسامدض وتلصاناعات تلنيما"شركا 

تأله اااااي "وشاااااركا " ا اااااوتل لأسااااامدض"وشاااااركا 

".كاديتال تلقادلا

ويهااادف تلمشاااروم إلاااى ساااد تاتياجاااات تلداااوق 

ر ومشااااتقاته وتصاااادي" تلميثااااا ول"تلمح يااااا ماااان 

ما يا تلفاااااب  ل خااااا ج، وتب اااا  تلتن فااااا تالسااااتث

م ياااااا  ووال  دمريناااااي، 1.6ل مرا اااااا تألولاااااى  حاااااو 

وداااااااا إ تاجيااااا تقااااد  دم يااااول طاااان ميثااااا ول

دلاااب طااان دمو ياااا سااانوي ا ومااان تلمخاااال 400و

ض إااماااا تلمشاااروم دالمناقاااا تالاتصااااويا لقناااا

تلدااااااويس داااااااالعين تلداااااااخنا وتلتاااااااي تعااااااااي 

تلمشاااااروم دفلااااا يا تنافدااااايا  ظااااارًت ل ميااااازتت

عاماا تالاتصاويا تلعديدض تلتاي تمنحهاا تلهيئاا تل

شاجي  ل مناقا تالاتصااويا لقنااض تلداويس لت

.وجاب تالستثما تت

وع ى صاعيد إ شااء عادو مان مشاروعات تلتنريار

لددة ن ددعت الدنلددة خطددة متكاموتلتصااني  فقااد 

يددة لتطددوور نرفدد  كفدداء  معامدد  التكروددر الوال

ي لموتكبااا تلزياااوض تلماااروض وتلتغياار تلمدااتمر فاا

وير د مال تالسته ك تلمح اي، فلا ًا عان دل تاا

و فااا  كفااااءض معامااا  تلتنريااار تلمصاااريا يحقااا  

ز هااادفًا تساااترتتيجي ا وهاااو تحويااا  مصااار إلاااى مركااا

إا يماااي لتجاااا ض وتااادتول تلغااااز وتلبتااارول، وذلاااك 

ل داالساتفاوض ماان مواعهاا تلمتميااز تلااي يتوساا

تألساااااااوتق تلعالمياااااااا تلمنتجاااااااا وتلمداااااااته نا 

.ل اااا
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وفاااي هاااات تلداااياق، تااام تال تهااااء مااان عااادو مااان 

: تلمشروعات، يتمث  ددرزها في تآلتي

إل تااج ،((VRUمشرنم ن د  ا ترجام ال دازات 

رول  اااااز تلبوتاجاااااز دشااااركا دساااايول لتنرياااار تلبتاااا

دلاااب طااان فاااي تلدااانا  افتاااا 400دااااااا تغاياااا 

ز خفيفاااا، وذلاااك دهااادف زيااااوض إ تااااج  ااااز تلبوتاجاااا

دلااب طاان ساانوي ا، داإلضااافا إلااى18تلحااالي دنحااو 

، دلااااب طاااان ساااانوي ا  افتااااا مثبتااااا382إ تاااااج  حااااو 

م يول جنيه، وتم ددء187داستثما تت د غل  حو 

، ويداااهم تلمشاااروم 2016تشاااغي ه فاااي  اااوفمبر 

فااااااااي ت بيااااااااا جاااااااازء ماااااااان تاتياجااااااااات تلدااااااااوق 

تلمح يااا ومناقااا جنااوب تلااوتوي ماان تلمنتجااات 

.تلبتروليا

إنشدددداء بددددرج التمطيددددر األنلددددي بمعمدددد  تكروددددر

"الشدددددرق األن ددددد  لتكرودددددر البتدددددرن "صدددددركة 

؛ ايااا  تااام دااادء تشاااغي  تلمشاااروم فاااي (ميددددنر)

ويداااااهم فاااااي تغاياااااا جااااازء مااااان 2017فبرتيااااار 

تاتياجااااااات تلدااااااوق تلمح يااااااا ماااااان تلمنتجااااااات 

ياااا تلبتروليااا، وذلاااك دهااادف زيااااوض تلااااااا تإل تاج

دلاب 115دلاب درميا  يومي اا إلاى 100ل معم  مان 

دلااب طاان ساانوي ا ماان  اااز 21درمياا  يومي ااا إل تاااج 

دلاااااب طااااان سااااانوي ا دنااااازين عاااااالي 60تلبوتاجااااااز، و

آالف طااان سااانوي ا 205تألوكتاااال، داإلضاااافا إلاااى 

ما تت دلب طن سنوي ا سوال  داستث250، وترداين

.م يول ووال  دمريني18.5د غل 

ب افتتدداح ن ددد  ا دددتخ ص العطرويددات بمدددذو

NMP) )  ي فااابشدددركة العامرودددة لتكرودددر البتدددرن

دمجماااا  14، دهاااادف تاااااوير تلوااااادض 2017ددرياااا  

تلزيااااوت تلخاصااااا دمعالجااااا تلعاري ااااات، وذلااااك 

لفصاااااا  تلمُركبااااااات تلح قيااااااا ماااااان تلمقااااااارتت 

دلااااب طاااان 21.8تلشاااامعيا لزياااااوض تإل تاااااج دنحااااو 

دلاب طان سانوي ا 15.4سنوي ا من زيوت تلتزييال، و

مااان تلشاااموم، وذلاااك داساااتثما تت د غااال  حاااو

.  م يول جنيه600
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إنشدددداء ن ددددد  إنتدددداج البنددددزوال عددددالي األنكتددددا 

اإل ددددددددكندروة الوطنيددددددددة للتكروددددددددر "بشددددددددركة 

، وذلك 2018سبتمبر ( أنربك" )نالبترنكيمانوات

دلاااب طااان سااانوي ا مااان تلبنااازين 700دهااادف إ تااااج 

آالف طااان سااانوي ا مااان  ااااز 10عاااالي تألوكتاااال، و

تلبوتاجااااااز لداااااد جااااازء مااااان تاتياجاااااات تلداااااوق 

. م يول ووال 219تلمح يا، داستثما تت د غل 

افتتدددداح مشددددرنم معمدددد  الشددددركة المصددددروة 

ويا  ، دهدف إ شاء مجما  لتحبمسطر للتكرور 

تلماااازوت مااانخف  تلقيماااا إلاااى منتجاااات عالياااا 

م يااين طاان فااي تلداانا، 4.7تلجااووض داااااا  حااو 

وذتت وذلك إل تاج منتجات دترولياا عالياا تلجاووض

 ااز ساوال ، وااوو  فاثاات،)ايما تاتصاويا دع ى 

م يااا تت 4.3، دتن فااا تسااتثما يا  حااو ....(دوتاجاااز

ووال  دمريناااااااي، وااااااااد تااااااام تلتشاااااااغي  تلتجاااااااا ي 

.2020ل مشروم في فبرتير 

إنشدددددددددداء ن ددددددددددد  ا ددددددددددتخ ص العطرويددددددددددات 

"بيرنليددددددددن ميثيددددددد  -N"با دددددددتخداى مدددددددا  

  دشاااااركا تإلسااااانند يا ل بتااااارول، دهااااادف تحااااادي

  مجماا  تلزيااوت دالشااركا وزياااوض تإل تاااج دعااد  فاا

متاارًت منعبًااا فااي تلداااعا 32امولااا تلوااادض ماان 

دلب 16-10)مترًت منعبًا في تلداعا دنحو 36إلى 

دلب طن في تلدانا 2-1طن سنوي ا من تلزيوت، 

، وذلااك ماان خاا ل تسااتبدتل وااادض (ماان تلشااموم

دوااااااااادض (NMP)معالجااااااااا تلعاريااااااااات دماااااااااوض 

داساااااتثما تت ،"تلفو فاااااو تل"ل معالجاااااا دمااااااوض 

م يااول جنيااه، وتااام تال تهاااء منااه فاااي 438د غاال 

.2020سبتمبر عا  

تددا  افتتدداح مشددرنم إنتدداج البنددزوال عددالي األنك

 تاااج ، دهاادف إبشددركة أ دديو  لتكروددر البتددرن 

دناااازين عااااالي تألوكتااااال لدااااد تاتياجااااات مناااااط 

.تلوجه تلقب ي من تلمنتجات تلبتروليا
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دلاااب طااان فاااي 800هاااات، ويُناااتج تلمشاااروم  حاااو 

دلااب طاان 23تلدانا ماان تلبنازين عااالي تألوكتاال، و

ثما يا في تلدنا مان  ااز تلبوتاجااز، ودتن فاا تسات

م ياااااول ووال ، وااااااد تااااام دِااااادء 450د غااااال  حاااااو 

رتلتشاااااغي  تلتجريباااااي ل مشاااااروم فاااااي ويدااااامب

2020.

مان وتستنمالًا لن  ت ك تلجهوو فهنااك تلعدياد

ااام تلمشروعات تلتي تم تلبدء في تنفياها في

:تلتنرير ومن دينها

مشدددرنم تو دددعات صدددركة الشدددرق األن ددد  

لااى ويهاادف تلمشااروم إ، (ميدددنر)لتكروددر البتددرن  

عماااااا  توسااااااعات دالمعماااااا  وزياااااااوض تلاااااااااا 

، وتب ااا  تلااااااا تإل تاجياااا %60تإل تاجياااا دندااابا 

دلااااب طااان فااااي 600لمشاااروم تلتوسااااعات  حاااو 

تلداااااانا ماااااان تلبناااااازين عااااااالي تألوكتااااااال، و حااااااو 

دلااب طاان 145دلااب طاان فااي تلداانا سااوال ، و1.3

دلاااب طااان فاااي تلدااانا 700فاااي تلدااانا دوتاجااااز، و

ا يا  حااو واااوو تلنفاثااات، وتب اا  تلتن فااا تالسااتثم

م ياااااا  ووال ، ومااااان تلمتواااااا  تال تهااااااء مااااان 2.3

.2022تنفياه في تلرد  تلثا ي من عا  

مجمددددددد  إنتددددددداج السدددددددوالر بشدددددددركة أ ددددددديو  

ف ، ويهاااد(أنوبدددك)الوطنيدددة لتصدددني  البتدددرن  

تلمشاااروم إلاااى إ شااااء مجمااا  لتحويااا  تلماااازوت 

م يااول طاان 2.5ماانخف  تلقيمااا داااااا تغايااا 

وض فااي تلداانا وتحوي ااه إلااى منتجااات عاليااا تلجااو

م يااااااول طااااان فااااااي تلدااااانا سااااااوال ، 1.6إل تااااااج 

 فتاه دلب طن فاي تلدانا دوتاجااز، وتب ا  تن100و

م ياا  ووال ، ومان تلمخاال 2.9تالستثما يا  حو 

  تال تهااااء مااان تنفياااا تلمشاااروم فاااي تلردااا  تلرتدااا

.2023من عا  
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، رن تو ددعات صددركة السددووس لتصددني  البتدد

ويهاااااادف تلمشااااااروم إلااااااى تحقياااااا  تسااااااتمرت يا 

تلتشااااغي  تآلماااان ل معاااادتت تإل تاجيااااا دمجماااا  

تلتفحاااااااايم وتلوصااااااااول إلااااااااى طااااااااااا تلتغايااااااااا 

م يول طن في تلدنا 1.75تلتصميميا تلتي تب   

ماااااان تلمااااااازوت لتعظاااااايم كميااااااات تلمقااااااارتت 

خاصااااااا تلدااااااوال  و اااااااز تلبوتاجاااااااز )تلوساااااااى 

ياجااات وذلااك ل مداااهما فااي ت بيااا تات( وتلبناازين

ن تلداااوق تلمح ياااا مااان تلمنتجاااات تلبترولياااا ومااا

رداا  تلمتواا  تال تهااء ماان تنفياا تلمشااروم فاي تل

 يا وتقاد  تلتن فاا تالساتثما2023تلرتد  مان عاا  

.م يا  ووال  دمريني1.2تلتقديريا له  حو 

مشدددرنم إنتددداج األ دددفلت بشدددركة السدددووس

، ويهاااااادف تلمشااااااروم إلااااااى لتصددددددني  البتددددددرن 

إ شاااااء وااااادض تقاياااار تفريغااااي داااااااا تغايااااا 

دلااب طاان فااي تلداانا ماان تلمااازوت لتغايااا 726

اج تاتياجااات تلدااوق تلمح يااا ماان تألسااف ل وإ تاا

يااا منتجااات عاليااا تلجااووض، وتب اا  تلاااااا تإل تاج

دلب طن فاي تلدانا دساف ل396ل مشروم  حو 

ب ا  دلب طن في تلدانا ساوال  تفريغاي، وت323و

م يااااول ووال  64تن فااااا تلمشااااروم تالسااااتثما يا 

.دمريني

  تدددم التوقيددد  علدددى مدددذكرداإلضاااافا إلاااى ذلاااك، 

ن  تفدددا م بدددديال صددددركة أ دددديو  لتكروددددر البتددددر

م نبترنجدددت إلنشددداء المشدددرنإنبدددىنصدددركتي 

يول دمصافاض تنريار دساالجدود للتمطير الجدوي

م ياا تت جنياه 6دتن فا تستثما يا تص  إلى  حاو 

م ياااين طااان خاااا  سااانوي ا 5ودااااااا تصاااميميا 

ل مداااهما فااي تسااتدتما تشااغي  تلمشااروعات

رجام تلحالياااا وتلمداااتقب يا شاااام ا واااادض السااات

، وذلااك فااي إطااا  تلتوسااعات(تلبوتاجاااز)تلغااازتت 

تلمداااااااتمرض دالمصااااااافاض تلتاااااااي تعاااااااد تلركيااااااازض 

تألساساااااايا فااااااي تاااااا مين إماااااادتوتت تلمنتجااااااات 

.تلبتروليا لصعيد مصر
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"الثرن  المعدنية

شااااااهد ااااااااام تلتعاااااادين تلمصااااااري إصاااااا اات 

وتحااااااااوالت  ياااااااار مداااااااابواا سااااااااعيًا لتحقياااااااا  

تالساااااتغ ل تألمثااااا  لماااااوت و مصااااار تلتعدينياااااا، 

وتعظاااايم مداااااهما هااااات تلقاااااام فااااي تلناااااتج 

تلقاااااومي ع اااااى تلنحاااااو تلمااااا مول، وتهااااادف هااااااه 

تلجهااوو إلااى  فاا  مداااهما ااااام تلتعاادين فااي 

االي ااا % 0.5تلناااتج تلمح ااي تإلجمااالي ل دولااا ماان 

. 2030دح ول عا  % 5إلى 

فاااي ساااياقٍ متصااا ،  فاااات تلاااوزت ض تلعدياااد مااان 

تلمشاااروعات لتااااوير وتحااادي  اااااام تلتعااادين،

داالسااااااتعا ا دنبااااااره تلشااااااركات تلعالميااااااا ذتت

تلخباارض تلمتخصصااا فااي هااات تلمجااال، وذلااك فااي

، وماااان خاااا ل وضاااا  خاااااا عماااا ، 2018مااااا ح 

وخرياااااا طرياااا  ل نهااااوض دالقاااااام، تتلاااامن 

وعال سبعا محاو   بيدا، وع ى ما سب  فقد تن

جهاااوو تلدولاااا لتحااادي  اااااام تلثاااروض تلمعد ياااا 

لتشااام  تلعدياااد مااان تلمشاااروعات وتلفعالياااات 

:من دينها

ة عمدددد الجمعيدددة التس يسدددية األنلدددى للشدددرك

ول ، كااا المصدددروة لتسدددووق نبيددد  الفو دددفات

ي شااركا مصااريا فااي تلدااوق تلعالميااا تعماا  فاا

مجاااال تداااوي  وديااا  تلفوسااافات تلمصاااري فاااي

، تلخااااا ج دالشاااارتكا دااااين هيئااااا تلثااااروض تلمعد يااااا

عادين، وشركا فوسفات مصر، وشركا تلنصر ل ت

وشركا  از تلشارق، وجهااز تلخدماا تلوطنياا، فاي

.2018دكتودر 

افتتدددداح المددددمتمر نالمعددددرو العربددددي الدددددنلي 

ر ، فااي  ااوفمبالخددامس عشددر للثددرن  المعدنيددة

، وتلاااااي دُااااايم فااااي تلقاااااهرض تحاااال شااااعا  2018

يا فاااي تالساااتثما  تلتعاااديني وتلتنمياااا تالاتصااااو"

، ويُعاااادُّ تلماااؤتمر  افااااض مهمااااا "تلاااوطن تلعرداااي

نيااا فااي ل تاارويج ل سااتثما  فااي تأل شاااا تلتعدي

مصااار وتلااادول تلعردياااا، خاصاااا فاااي ظااا  ساااعي 

ي اااام مصر االي ا لتهيئا تلمناال تالساتثما ي فا

تثما تت تلثروض تلمعد يا ليصبل دكثر جاذديا ل س

.تلمح يا وتلعرديا وتألجنبيا
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ات اتفاقيدددة تدددرخيال ا دددت    خددداى الفو دددف

تااام: بهضدددبة أبدددو طرطدددور بالصدددوراء ال ربيدددة

ض توايعهاااا داااين تلهيئاااا تلمصاااريا تلعاماااا ل ثااارو

ا تلمعد يا، وشركا فوسافات مصار ع اى مدااا

، وتُعاادُّ هاااه 2019كي ااو متاار مرداا ، فااي مااايو 220

لتاااي تالتفااياااا تتويجًاااا اقيقيًاااا لخاااال تلعمااا  ت

تنتهجهااااااا تلااااااوزت ض فااااااي تاااااااوير ااااااااام تلثااااااروض 

ات، تلمعد يا، وتالستغ ل تألمث  لخاا  تلفوساف

ياااا، وتعظااايم تلقيماااا تلملاااافا ل ثاااروتت تلابيع

ات وتحقي  مداهما فعالا في تنميا تلمجتمعا

ماان خاا ل إ شاااء مناااط  صااناعيا جدياادض وزياااوض 

فااار  تالساااتثما  فاااي  اااااق تلمحافظاااات تلتاااي

تحتااااج مثااا  هااااه تلمشاااروعات مااان دجااا  تنمياااا 

.موت وها وتحدين تلمدتوه تلمعيشي دها

توميددددق كشددددل تجددددارن للددددذ ب فددددي منطمددددة 

ناه ، تم تإلعا ل عبصوراء مصر الشرقيةإومات

ول ، دااتيااطي يقاد  دا كثر مان م يا2020في يوليو 

  دوايا من تلاهب، دحاد دو اى ودندابا تساتخ 

، ، وتلتااي تُعاادُّ ماان دع ااى  دااب تالسااتخ  95%

ودعجمااالي تسااتثما تت ع ااى ماادت  تلعشاار ساانوتت

تلقاومااااا دكثاااار ماااان م يااااا  ووال ، ويقاااا  تلنشااااب 

 ثاروض ل" شا تين"تلجديد في مناقا تمتياز شركا 

تلمعد يااا، فيمااا تقااو  شااركا تلثااروتت وتلماااوت و

يُعادُّ ل تعدين د عماال تلخادمات تالستنشاافيا، و

ثما  تلنشااب تلتجااا ي تلجديااد ل اااهب  تاجًااا الساات

مصااري خاااالص فاااي مجاااال تلتنقياااب عااان تلااااهب 

اج وتستغ له، هات واد تم وض  خااا لبادء تإل تا

اء تلمبنر خ ل تلشهو  تلقاوماا، دعاد دل تام إ شا

إيقااااااتشاااااركا )شاااااركا تلعم ياااااات تلمشاااااتركا 

(.لمناجم تلاهب

تميددديم العدددرنو الممدمدددة لمناقصدددة اختيدددار

، لتنفيااا مشااروم إل تاااج اااام الممددان  العدداى

شركا تلفوسفو يك، داااا م يول طن سنوي ا، د

تلااااااوتوي ل صااااااناعات تلفوساااااافاتيا وتألساااااامدض، 

يم دتن فااااا  حااااو م يااااا  ووال  وذلااااك دنظااااا  تداااا 

ياااا  مفتاااا ، داإلضاااافا إلاااى تلتمويااا ؛ ايااا  تااام تخت

واياا  تلتحااالب تلفااابز ماان تلشااركات تلصااينيا، وت

.2019عقد إ شاء تلمشروم معها في ويدمبر 
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إطدددددد ق برنددددددامج تدددددددروب العددددددامليال بددددددالثرن  

، ضاااامن تلبر ااااامج تلتااااد يبي تلشااااام المعدنيددددة 

فيد مناه تلاي تم تصميمه ل متد دين، وتلاي يدت

، عام ًا ع ى مرتا  مان مخت اب تلتخصصاات450

مجموعاااات؛ ايااا  ت تهااال 6تااام تقدااايمها إلاااى 

مااان 170تلمرا تاااال تألولاااى وتلثا ياااا تلتاااي ضااامل 

ااي تلعااام ين اتااى تآلل، وجااا ِ تسااتنمال تااد يب داا

مجموعاااات تلبر اااامج تباعًاااا؛ ايااا  داااددت تلمرا اااا

ن تلثالثااااا ماااان تلتااااد يب فااااي تألساااابوم تلثااااا ي ماااا

متااااااد دًا ماااااان 80، دعجمااااااالي 2021شااااااهر فبرتياااااار 

.تلعام ين دالهيئا

فاااي ساااياق مُتصااا ، وضاااعل تلدولاااا ازماااا مااان 

تإلصاااااا اات تلتااااااي تلاااااامنها مشااااااروم تاااااااوير 

وتحاااااادي  ااااااااام تلتعااااااادين موضاااااا  تلتنفياااااااا، 

وتعتماااااوًت ع ااااى آليااااات عم يااااا وسااااريعا توتكااااب 

نياا؛ تلمعمول دها عالمي ا فاي كباره تلادول تلتعدي

اي  تام إجارتء تعادي ت ع اى دعا  ماوتو ااا ول

تلثاااااروض تلمعد ياااااا؛ ايااااا  صاااااد  تلقاااااا ول  اااااام

دتعااادي  دعااا  داناااا  ااااا ول 2019لدااانا 145

، وكااااات 2014لداااانا 198تلثااااروض تلمعد يااااا  ااااام 

، وإصاادت  2020صاادو  تل بحااا تلتنفيايااا فااي يناااير 

ل تألمثا  البحته تلتنفيايا، دما يدمل داالساتغ 

 داى تدم تعددو  النلثروتت مصر تلتعدينياا، كماا 

المدددالي فدددي عمدددو  اال دددتثمار للعمددد  بن ددداى

اإلتدددان  نالضدددرائب بددددلًا مدددال ن ددداى اقتسددداى

فيا ، ووضاا   ظااا  وتضاال يتداام دالشاافااإلنتدداج

تال وتلدرعا لمنل ترتخيص تالستنشااف، وااد د

:هاه تإلص اات ثما ها ع ى تلنحو تلتالي

نجاح طرح المزاود  العالمية الجدود  للدذ ب

فااااااااي جولتهاااااااا تألولااااااااى دعجمااااااااالي2020لعددددددداى 

دلااب كي ااومتر 56اااعًااا ع ااى مدااااا  حااو 320

.مرد  في تلصحرتء تلشرايا وتلبحر تألامر
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هاااات، وااااد تااام تإلعااا ل عااان  تاااابج تلمزتيااادض فاااي 

شااركا 23، وتلتااي اظياال داهتمااا  2020 ااوفمبر 

تشاااترت ااااز  تلمع وماااات تلمتاااااا داااالر م مااان 

فااي إابااال تسااتثما ي " 19-كوفيااد"تحاادي ات جابحااا 

شركا فاز منهاا 17 ير مدبوق؛ اي  تقد  منها 

دلااب 14اااعًااا ع ااى مدااااا 82شااركا دعاادو 11

كي ااااااومتر مرداااااا  دالصااااااحرتء تلشاااااارايا، دااااااالتزت 

م ياول ووال  فاي مرتاا  60تستثما تت دحد دو اى 

شاركات 4شركات عالميا و7تلبح  تألولى منها 

. مصريا

، تلتواياا  ماا  عاادو2021ديلًااا، تاام فااي ددتيااا عااا  

عقاادًت ل بحاا  وتلتنقيااب عاان 16شااركات دعاادو 8

تلاااااهب لشااااركات كنديااااا ومصااااريا ماااا  تلهيئااااا 

ا تت تلمصااريا تلعامااا ل ثااروض تلمعد يااا داسااتثم

.اااعًا31م يول ووال ، وذلك في 30تناهز 

طدددددرح مزاودددددد  عالميدددددة جدودددددد  للبوددددد  عدددددال 

الخامددددات التعدونيددددة، نالمعددددا   المصددددا بة 

الودوددددددد نالفو ددددددفات نالنوددددددا  نالرمددددددا  )

ى نأمدددددد ح البوتا دددددديونالفلسددددددبارالبيضدددددداء 

نطمدددي بويدددر نالكدددانليالنالرصددداص نالزندددك 

فاااااااي عااااااادض اااعاااااااات ع اااااااى مداااااااااا(ناصددددددر

ياايم كي ااومترًت مردعًااا، واااد تاام وضاا  معااايير تق16

مر مدااتحدثا تتلاامن مااده مااا يحققااه تلمدااتث

ماااااان ايمااااااا ملااااااافا ماااااان خاااااا ل تلعم يااااااات 

رجا، تلتصااانيعيا وتلتحوي ياااا ل معااااول تلمدااااتخ

داادلًا ماان تصااديرها فااي صااو تها تلخااا ، وشااهدت

.تلمزتيدض إابالًا كبيرًت من تلمدتثمرين

–2014يوليااااااااااو )تلجاااااااااادير دالاااااااااااكر دل تلفتاااااااااارض 

شهدت تحقي  عدو مان تلمؤشارتت ( 2021يو يو 

م ياااين دواياااا ذهاااب 3.7مااان دهمهاااا، ديااا   حاااو 

م ياااا تت ووال  4.5وفلاااا، دقيماااا إجمالياااا  حاااو 

 حاو % 3دمريني، وتب ا  ايماا تإلتااوض تلمداتحقا 

م ياااااول ووال ، كماااااا تااااام إ تااااااج كمياااااا  حاااااو 139

م يااااااول طاااااان ماااااان تلخامااااااات تلمنتجااااااات 59.4

.تلتعدينيا خ ل تلفترض  فدها
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 اى كما ارصل وزت ض تلبترول وتلثاروض تلمعد ياا ع

ماااي إعااادتو وتنفياااا در اااامج مخاااتص داااالتحوّل تلرا

  لقاااام تلبتاارول، ضاامن مشااروم تاااوير وتحاادي

تلقاام؛ دهدف تحداين وو تت ود ظماا تلعما ، 

وإ شااااااء منظوماااااا  امياااااا متنام اااااا لتحقيااااا  

اااا تلتاارتدل تلما ااوب دااين د شاااا تلقاااام، وإتا

تلبيا ااات لاادعم وساارعا تتخاااذ تلقاارت  وتلمداااعدض

فااي موتجهااا تألزمااات، وفااي هااات تلدااياق، تتمثاا 

:ددرز إ جازتت تلوزت ض فيما ي ي

" "ERPإنشددداء ن ددداى تخطدددي  نإ ار  المدددوار  

ر  ظام يقو  ع ى تجمي  وتح ي  تلبيا ات، وتااوي

تلمع ومااااات فااااي شااااركات تلقاااااام تلمخت فااااا، 

ويرتعاااي تلتنامااا  مااا  د ظماااا تلاااتحنم تلصاااناعيا

تااارول تلقابماااا داأل شااااا تلمخت فاااا لصاااناعا تلب

وتلغاااااااز، دمااااااا يداااااااعد فااااااي تاااااااوير وتحدااااااين 

تإلجاااااااارتءتت، وتاااااااادتول تلبيا ااااااااات وتلمع ومااااااااات 

ووعاام إلنترو يًااا؛ لتحدااين كفاااءض دوتء تلعم يااات،

تتخاااذ تلقااارت ، وتااام تابيااا   ظاااا  تخاااايل وإوت ض

، تلماااوت و فاااي تلهيئاااا تلمصاااريا تلعاماااا ل بتااارول

جااا ِ وجميا  تلشاركات تلقادلااا تلتادعاا ل اوزت ض، و

ه فااي  داال تلشااركات تلتادعااا لهاام، كمااا داادد تنفيااا

عاااااا مصاااااافي تلتنريااااار وشاااااركات تلتداااااوي  تلتاد

ن ل هيئااااا تلمصااااريا تلعامااااا ل بتاااارول، فلاااا ًا عاااا

فااي شاابنات تسااتخدت  د ظمااا متقدمااا ل ااتحنم

."Scada System"تلخاول داستخدت  

هيئدددة بتوددددو  البنيدددة التوتيدددة لوفيماااا يتع ااا  

الثددددددددددرن  المعدنيددددددددددة، نالمسددددددددددح الرقمددددددددددي 

ت ، تتمثااا  ددااارز إ جاااازتللمعلومدددات الجيولوجيدددة

ياااا تنفياااا در اااامج لرفااا  كفااااءض تلبن: تلاااوزت ض فاااي

فحا تلتحتيااا لهيئااا تلثااروض تلمعد يااا، وإ شاااء صاا

إلنترو يااااااا خاصااااااا لقاااااااام تلثااااااروض تلمعد يااااااا، 

وتلعماااا  ع ااااى إ شاااااء  ظااااا  إلنترو ااااي شااااام ًا 

ترو ياا ل ترخيص، دالردل م  خارتبل جيولوجياا إلن

.تبرز دهم مناط  تلثروتت تلمعد يا في مصر
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ا وفي إطا  إعااء وزت ض تلبترول وتلثاروض تلمعد يا

مناااال تألولويااا فااي تسااترتتيجيا عم هااا لتهيئااا تل

تالساااااتثما ي تلجااااااذب، وتحويااااا  تلتحاااااديات إلاااااى 

فاااااار  تسااااااتثما يا، دط قاااااال تلااااااوزت ض ساااااابعا 

مشااااااروعات ل ثااااااروض تلمعد يااااااا، تمثاااااا  فرصًااااااا 

وتخاا  ل سااتثما  تلتعااديني، وتلتااي توتصاا  تلنمااو

:ااام تلبترول ع ى تلنحو تلتالي

مشدددددددددرنم ا دددددددددت    الطفلدددددددددة الكربونيدددددددددة 

روم يتلاامن تلمشاا: جنددو   دديناء-زنيمددةبددسبو 

 يااا تسااتخرتج وتسااتغ ل وتجهيااز تلاف ااا تلنردو

، (ددعاااا، وثاااو ض، وتلحمااار)تلموجاااووض فاااي منااااط  

شاا كا وتتمث  تلفرصا تلمتااا ل مدتثمر فاي م

تلهيئاااا تلمصاااريا تلعاماااا ل ثاااروض تلمعد ياااا فاااي

ياادًت إ شاااء وااادض لتجهيااز تلاف ااا تلنردو يااا تمه

تلهيئاا ل تصني  تلجزبي دو تلن ي، ع اى دل تشاا ك

، دالماااوض تلخااا  وتإلشاارتف تلفنااي ع ااى تلمشااروم

ويااااتم. ويدااااهم تلمدااااتثمر دتموياااا  تلمشااااروم

م يول طن 150دا ( تلماوض تلخا )تغايا تلمشروم 

تب اا  تاتياااطي جيولااوجي ماان تلاف ااا تلنردو يااا، و

م يااول طاان 120تلمنتجااات تلمتواعااا ل مشااروم 

.طف ا كردو يا

بة بهضددالكانلينيددةمشددرنم ا ددت    الرمددا  

يتلااااامن تلمشاااااروم : جندددددو   ددددديناء-الجندددددة 

تسااااتخرتج وتسااااتغ ل وفصاااا  وتجهيااااز تلرمااااال 

ثاا  تلموجااووض فااي جباا  تلماارو ، وتتمتلناولينيااا

ض تلفرصاااا تلمتاااااا ل مداااتثمر فاااي إ شااااء وااااد

تمهياااااادًت تلناولينيااااااالتجهيااااااز وفصاااااا  تلرمااااااال 

تلهيئاا ل تصني  تلجزبي دو تلن ي، ع اى دل تشاا ك

خاا  تلمصريا تلعاماا ل ثاروض تلمعد ياا دالمااوض تل

وتإلشاااااارتف تلفنااااااي ع ااااااى تلمشااااااروم، ويدااااااهم 

وياااااتم تغاياااااا . تلمداااااتثمر دتمويااااا  تلمشاااااروم

م يااااول طاااان 330دااااا ( تلماااااوض تلخااااا )تلمشااااروم 

ب اا  ، وتتلناولينياااتاتياااطي جيولااوجي ماان تلرمااال 

تلمنتجااااااااااات تلمتواعااااااااااا ل مشاااااااااااااروم  حاااااااااااااااو

م ياااول طااان 25م ياااول طااان  ماااال زجااااج، و240

.كاولين
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ي بدددوا الكانلينيدددةمشدددرنم ا دددت    الرمدددا  

يتلاااامن : صددددما  الصددددوراء الشددددرقية-قدندددددا 

ز تلمشااروم تسااتخرتج وتسااتغ ل وفصاا  وتجهياا

او تلموجاووض فاي مناقاا دداو ااتلناولينيااتلرمال 

لمتااا ، وتتمث  تلفرصا تالستثما يا ت(وتوي انا)

فااااااي إ شاااااااء وااااااادض لتجهيااااااز وفصاااااا  تلرمااااااال 

ا ك تمهياااادًت ل تصااااني ، ع ااااى دل تشااااتلناولينيااااا

تلهيئااااا دالماااااوض تلخااااا ، وتإلشاااارتف تلفنااااي ع ااااى 

تلمشاااااااااروم، ويداااااااااهم تلمداااااااااتثمر دتمويااااااااا  

( تلمااوض تلخاا )تلمشروم، ويتم تغاياا تلمشاروم 

م يول طان تاتيااطي جيولاوجي مان تلرماال 120دا 

م ياول 90، وتب   تلمنتجات تلمتواعاا تلناولينيا

.كاولينم يين طن 10طن  مال زجاج، و

-غيجمشرنم ا ت    الرصاص نالزنك بسى 

يتلااااااامن : البودددددددر األ مدددددددر-جندددددددو  المصدددددددير 

ز تلمشااروم تسااتخرتج وتسااتغ ل وفصاا  وتجهياا

تلموجووض فاي مناقاا " تلرصا  وتلز ك"خامات 

مر فاي ، وتتمثا  تلفرصاا تلمتاااا ل مداتث يجد  

، إ شاء وتجهيز وفصا  خاماات تلرصاا  وتلز اك

تشا ك تمهيدًت ل تصني  تلجزبي دو تلن ي، ع ى دل

هيئااا تلثااروض تلمعد يااا دالماااوض تلخااا  وتإلشاارتف

يااا  تلفناااي ل مشاااروم، ويداااهم تلمداااتثمر دتمو

( تلمااوض تلخاا )تلمشروم، ويتم تغاياا تلمشاروم 

م يين طن تاتياطي جيولوجي مان خاماات105دا 

ا تلرصاااا  وتلز اااك، وتب ااا  تلمنتجاااات تلمتواعااا

.دلب طن ز ك600دلب طن  صا ، و800

مشدددددددرنم ا دددددددت    المصددددددددور نالمعدددددددا   

الصدددددوراء -الموولوددددد المصدددددا بة بمنطمدددددة 

ويتلاااااااامن تلمشااااااااروم تسااااااااتخرتج : الشددددددددرقية

.وتستغ ل وفص  وتجهيز تلقصدير وتلمعاول
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ي هاااات، وتتمثااا  تلفرصاااا تلمتاااااا ل مداااتثمر فااا

مشاااا كا تلهيئاااا تلعاماااا ل ثاااروض تلمعد ياااا فاااي

إ شاااء وتجهيااز وفصاا  خااا  تلقصاادير وتلمعاااول

 اااي، تلمصااااابا، تمهيااادًت ل تصاااني  تلجزباااي دو تلن

ض ع ااى دل تشاااا ك هيئاااا تلثااروض تلمعد ياااا دالمااااو

تلخاااااا  وتإلشااااارتف تلفناااااي ل مشاااااروم ويداااااهم 

م تلمدااااتثمر دالتموياااا ، ويااااتم تغايااااا تلمشااااارو

طااان  صاااا  تاتياااااطي 600دااااا ( تلمااااوض تلخاااا )

، وتب اااااااا  تلمنتجااااااااات (تلناسااااااااتريل)جيولااااااااوجي 

.طن اصدير500تلمتواعا من تلمشروم 

مددة مشدرنم ا دت    المعددا   الثميلدة بمنط

من يتلاا: جنددو  الصددوراء الشددرقية- فافيددت

تلمشروم تستغ ل وتستخرتج وفصا  تلمعااول

هيئاا تلثقي ا تلموجووض في تلمناقا دمشاا كا تل

تتمثااااااا  تلفرصاااااااا . تلعاماااااااا ل ثاااااااو ض تلمعد ياااااااا

ياااز تالساااتثما يا تلمتاااااا فاااي إ شااااء واااادض لتجه

 ، ع ااى وفصاا  تلمعاااول تلثقي ااا تمهياادًت ل تصااني

دل تشاااااا ك تلهيئاااااا تلمصاااااريا تلعاماااااا ل ثاااااروض 

تلمعد يااااااا دالماااااااوض تلخااااااا  وتإلشاااااارتف تلفنااااااي 

تم ل مشااروم، ويداااهم تلمداااتثمر دالتمويااا ، ويااا

دنمياااات مااان ( تلمااااوض تلخاااا )تغاياااا تلمشاااروم 

-ين تلدااف–تلجا  اال–تلبيرياا )تلمعاااول تلثقي ااا 

ماااان ، و(تلروتياااا ، تلمجنيتياااال، تلز كااااول، تألداتياااال

.خ له سيتم إ تاج دع  تلمعاول تلثقي ا

طمدة مشرنم ا دت    النفلديال  ديانيت بمن

: جندددو  الصدددوراء الشدددرقية-جبددد  أبدددو خدددرنق 

ياز يتلمن تلمشاروم تساتغ ل وتساتخرتج وتجه

قااا، تلموجاووض فااي تلمنا" تلنف ااين ساايا يل"خاا  

شاا كا وتتمث  تلفرصا تلمتااا ل مدتثمر فاي م

دض تلهيئا تلعاما ل ثروض تلمعد ياا فاي إ شااء واا

هياادًت تم" تلنف ااين ساايا يل"لتجهيااز وفصاا  خااا  

هيئااا ل تصااني  تلجزبااي دو تلن ااي، ع ااى دل تقااو  تل

روم، دتوفير تلماوض تلخا ، وتإلشرتف تلفناي ل مشا

ويداااااهم تلمداااااتثمر دالتمويااااا ، وياااااتم تغاياااااا

م يااااول طاااان 200دااااا ( تلماااااوض تلخااااا )تلمشااااروم 

، تاتيااااطي جيولاااوجي مااان خاااا  تلنف اااين سااايا يل

وتب اااااا  تلمنتجااااااات تلمتواعااااااا ماااااان تلمشااااااروم

.طن سيا يل160
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النمدددددددددددددددددددد  نالتوزودددددددددددددددددددد  

نالتسووق

"

زياا  تقااو  تسااترتتيجيا تلدولااا فااي مجااال  قاا  وتو

ع ااى تلخااا  وتلمنتجااات تلبتروليااا دقاااام تلبتاارول

دسااااح ت بياااا تاتياجاااات تلداااوق تلمح ياااا مااان

غ ل تلمنتجاات تلبترولياا، وذلاك مان خا ل تالسات

تألمثاااا  لاااااااات تاااادتول وتوزياااا  تلمااااوتو تلخااااا  

زياااز وتلمنتجاااات داساااتخدت  تآللياااات تلحديثاااا لتع

تلراادااااااا وتلمتادعااااااا تلدو يااااااا ع ااااااى تلمنتجااااااات 

عاااان طرياااا   ظااااا  تلااااتحنم وتحصااااي  تلبيا ااااات 

(.  (SCADA" سناوت"

هااات داإلضااافا إلااى تلعماا  ع ااى تناماا  وتجمياا 

تلبيا اااااات مااااان د ظماااااا تلناااااا ت تلااااااكي ودجهااااازض 

ومنظوما تتب  ،((ATGتلقياح تآللي دالمحاات 

وذلاااك إلتاااااا ،((GPSشااااانات تلماااوتو تلبترولياااا 

تلاااتحنم تلنامااا  فاااي منظوماااا تااادتول تلمنتجاااات

تلبترولياااااا وإاناااااا  تلرااداااااا ع يهاااااا وياااااتم ذلاااااك 

:يما ي يدوساب  تلنق  تلمخت فا، وتلتي تتمث  ف

تلوااااادتت تلبحريااااا لنقاااا  تلمااااوتو تلخااااا  دااااين ▪

.تلموت ا
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ي تلشاااابنا تلقوميااااا لخاااااول تأل اديااااب وتلتاااا▪

آالف كي اااومتر وتشااام  5يصااا  طولهاااا إلاااى 

. ق  تلموتو تلخا  وتلمنتجات تلبتروليا

لنقااااااا  تلمنتجاااااااات تلصاااااااهريجياتلدااااااايا تت ▪

  وتوزيعهااا ماان خاا ل شااركات تلتدااوي  تلبااال

شااااااركا إلااااااى محاااااااات تلتمااااااوين 12عاااااادوها 

آالف محااااا 3.6وتلخدماااا تلتاااي د غااال  حاااو 

.عمي  صناعي1550داإلضافا إلى عدو 

.تلصناول تلنهريا▪

تمرت  وت سيدًا ع ى ما ساب ، تعما  تلدولاا داسا

ع ااى  فاا  معاادالت تساات   تلزياال تلخااا  وتاا مين

تاتياجاااااااات تلاااااااب و مااااااان تلمنتجاااااااات تلبترولياااااااا، 

 اااك داإلضاااافا إلاااى ضااامال تساااتمرت يا توصاااي  ت

تلمنتجااااات إلااااى جمياااا  محافظااااات تلجمهو يااااا، 

وتغاياااا محااااات تلنهردااااء داااالواوو تلااا ز ، لاااات 

خاًا لنق  33فقد تم إ شاء وإا ل وتجديد عدو 

2014تلموتو تلخا  وتلمنتجات تلبترولياا مناا عاا  

دلاااب 1.13دعجماااالي دطاااوتل يب ااا  2020اتاااى عاااا  

كي اااااااااومتر، ودتن فاااااااااا إجمالياااااااااا د غااااااااال  حاااااااااو 

: تيم يا تت جنيه، وتتوزم ت ك تلخاول كاآل3.8

خاااول لنقاا  6إ شاااء وإااا ل وتجديااد عاادو ▪

، 2014تلخاااا  وتلمنتجاااات تلبترولياااا خااا ل عاااا  

كي اااااومترًت دمحافظاااااات؛ 92دعجماااااالي دطاااااوتل 

ن فاااا تإلسااانند يا، وتلداااويس، وتلق يودياااا دت

.م يول جنيه280إجماليا د غل  حو 

خااااول لنقااا  7إ شاااء وإاااا ل وتجدياااد عاادو ▪

ا  تلمااوتو تلخااا  وتلمنتجااات تلبتروليااا خاا ل عاا

كي ااااااااااومترتت 207، دعجمااااااااااالي دطااااااااااوتل 2015

ا، دمحافظااات؛ دساايول، ودنااي سااويب، وتلمنياا

قااهرض، وتإلسنند يا، وتلغردياا، وتلق يودياا، وتل

.م يول جنيه574ودتن فا إجماليا د غل  حو 

إااااااا ل وتجديااااااد خاااااااين لنقاااااا  تلمنتجااااااات ▪

، دعجمااااالي دطااااوتل 2016تلبتروليااااا خاااا ل عااااا  

غردياا، كي ومترًت دمحافظاات؛ تلق يودياا، وتل26

وتلداااااويس، ودتن فاااااا إجمالياااااا تصااااا  إلاااااى

.م يين جنيه106.6
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خاااول لنقااا  7إ شاااء وإاااا ل وتجديااد عااادو ▪

ا  تلمااوتو تلخااا  وتلمنتجااات تلبتروليااا خاا ل عاا

كي اااااااااااااومترًت 233دعجماااااااااااااالي دطاااااااااااااوتل 2017

، دمحافظاااات؛ تلقااااهرض، ودسااايول، وتلق يودياااا

 غال وسوهاج، وتلدويس ودتن فا إجماليا د

.م يول جنيه713.8 حو 

ات إ شاء وإا ل وتجديد خاين لنقا  تلمنتجا▪

دعجمااااالي دطااااوتل2018تلبتروليااااا خاااا ل عااااا  

ايا، كي ااومترًت دمحافظااات؛ تلغرديااا، وتلشاار57

وتلدااااويس، ودتن فااااا إجماليااااا د غاااال  حااااو

.م يول جنيه169

خاااول لنقاا  5إ شاااء وإااا ل وتجديااد عاادو ▪

دعجمااالي 2019تلمنتجااات تلبتروليااا خاا ل عااا  

، كي ااومترًت دمحافظااات؛ تلدااويس112دطااوتل 

ويب، وتلق يوديا، ودسيول، وتلقاهرض، ودناي سا

.م يول جنيه394.4وتلغرديا، ودتن فا 

خاااول لنقاا  4إ شاااء وإااا ل وتجديااد عاادو ▪

دعجمااالي 2020تلمنتجااات تلبتروليااا خاا ل عااا  

كي ااااااومترًت دمحافظااااااات؛ تلبحاااااار 397دطااااااوتل 

، تألاماار، ودساايول، وتلدااويس، وتإلساانند يا

حاااااو وتلق يودياااااا، ودتن فاااااا إجمالياااااا د غااااال  

.م يا  جنيه1.6

عات في تلدياق ذتته، تم تنفيا عادو مان تلمشارو

تألخااااره فااااي مجااااال  قاااا  وتوزياااا  تلمااااوتو تلخااااا  

:وتلمنتجات تلبتروليا، ويتمحو  ددرزها في

يناااء تسااتغ ل تدااهي ت تلرصاايب تلبحااري لم▪

اجاااز السااتقبال  اااا ت تلبوت" سااوميد"شااركا 

ذتت تلحماااااوالت تلنبيااااارض وتلتاااااي د غااااال  حاااااو 

دلاااب طااان، وذلاااك تساااتبدتلًا ل نااااا ت ذتت45

الها تلحموالت تلصاغيرض تلتاي كاال ياتم تساتقب

ت دميناااااء تلدااااويس، و داااال ت ااااك تلتدااااهي 

.دشبنا خاول تأل اديب تلقوميا
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رول إ شاااء مدااتووم جديااد لشااركا مصاار ل بتاا▪

دلاااب متااار منعاااب 28.5دمناقاااا داااد  دداااعا 

.آالف متر منعب5داااا شحن يوميا 

ز إ شاااء صااها يج كرويااا جدياادض لغاااز تلبوتاجااا▪

دمحاااااافظتي تإلسااااانند يا وساااااوهاج دداااااعا 

.دلب طن12.5تخزين اد ها 

وهاج سا/ تنفيا وتشغي  خل د اديب دسيول ▪

كي اااااومترًت، 114لنقااااا   ااااااز تلبوتاجااااااز دااااااول 

.12واار 

/ تنفيااااااااا وتشااااااااغي  خاااااااال د اديااااااااب تلتبااااااااين ▪

كي اااومترًت 87جناااوب ا اااوتل تلمعااازول دااااول 

.بدني سوي/ ، و داه دخل تلتبين 16واار 

تااااااوير وزيااااااوض منافاااااا تداااااوي  تلمنتجاااااات ▪

تلبترولياااا؛ ايااا  تمااال زيااااوض دعااادتو محااااات 

آالف محااا 3.6خدما وتموين تلديا تت إلى 

، وذلاااااك دتشاااااغي  عااااادو      2018دنهاياااااا يو ياااااو 

% 3محاااات جدياادض دنداابا زياااوض اااد ها 108

، كماااا تمااال زيااااوض عااادو مرتكاااز 2017عااان عاااا  

مركااازًت 39توزيااا  دسااااوت ات تلبوتاجااااز دعااادو 

آالف مركز 3ليصبل إجمالي مرتكز تلتوزي   حو 

.2017عن عا  % 1.3دندبا زياوض اد ها 

ي إ شاااء مناقااا تاادتول و قاا  وتخاازين لمنتجاا▪

ن تلدااوال  و اااز تلبوتاجاااز دااالعين تلدااخنا ماا

د ها دداعات تخزينياا اا" سو نر"خ ل شركا 

ى دلااب متاار منعااب ل دااوال  داإلضااافا إلاا100

دلااااب متاااار منعااااب لغاااااز تلبوتاجاااااز، وكااااات 150

إ شاااااء خاااال ل ااااردل دااااين تدااااهي ت شااااركا 

.كي ومترًت24وميناء تلداوتت داول " سو نر"

دوصااا 24تلتبااين اااار / إ شاااء خاال تلدااخنا ▪

كي اااااااااومترًت لنقااااااااا  تلماااااااااازوت 115ودااااااااااول 

تلمداااتو و مااان مينااااء تلداااخنا إلاااى مناقاااا 

اء تلتبين دالقاهرض وذلك إلمدتو محاات كهردا

جنااااااوب ا ااااااوتل وتلنريمااااااات ودنااااااى سااااااويب 

ي ماان دالمااازوت وت بيااا تاتياجااات تلوجااااه تلقب اا

.تلمناااتجات تلبتااااااروليا
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س زياااوض تلدااعات تلتخزينيااا دمناقااا تلدااوي▪

آالف طااااااااان لزيااااااااااوض تلمخااااااااازول 10دنمياااااااااا 

قبال السات" تلبيتاومين"تالسترتتيجي مان مااوض 

إعاااوض تلناااا ت دميناااء تلزيتيااات دالدااويس و

تجهيااااز منصااااات شااااحن تألسااااف ل دمعماااا  

.تلدويس

إ شااااااء مداااااتووم لشاااااركا تلنيااااا  د سااااايول ▪

آالف متر منعب لمنتج 3ددعا إجماليا تب   

وتلدااوال  داااااا شااحن يوميااا 92و80دناازين 

.دلب متر منعب1.5تص  إلى 

مينااااابي) داااال تدااااهي ت مناقااااا تلدااااخنا ▪

اديااب دالشاابنا تلقوميااا أل ( وسااوميدسااو نر

ى تلبتاارول وذلااك لتحوياا  مناقااا تلدااخنا إلاا

مناقااااااا محو يااااااا ل اااااااااا لتاااااادتول تلخااااااا  

.وتلمنتجات تلبتروليا

ولااام يتوااااب تألمااار عناااد هاااات تلحاااد؛ ايااا  تعمااا  

تلدولااا ع ااى و تسااا مجموعااا ماان تلمشااروعات 

:تلحاليا، وتلتي تتمث  فيما ي ي

( (CNGتوصااااااي  تلغاااااااز تلابيعااااااي تلملااااااغول 

وصاي ها ل مناط  تلبعيدض وتلنابيا تلتي يصاعب ت

ا تت دالشبنا تلقوميا ل غاز، وذلك من خ ل ساي

(.(CNGمخصصا لنق  

ز تجهياااز مينااااء ومياااال الساااتقبال  ااااا ت  اااا▪

  تلبوتاجاااز وإ شاااء سااعات تخزينيااا جدياادض ماا

ياااا إ شااااء خااال لاااردل تلمناااتج دالشااابنا تلقوم

.ل بوتاجاز

يا إ شاااء مناقااا خاادمات لوجدااتيا تسااتثما ▪

ذتت عوتبااااد متعاااادوض تتلاااامن مركااااز تااااد يب 

نتجاات تننولوجي ل داابقين لدا ما  قا  تلم

.  ومناقا خدمات لشركات تلبترول
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ا وفاااي إطاااا  تلجهاااوو تلتاااي تباااالها تلدولاااا لت بياااا

تاتياجاااات محااااات تلنهردااااء وتلمصاااا   دالغااااز 

تلابيعااااي تلاااا ز ، فقااااد تاااام إ شاااااء تلعديااااد ماااان 

خاااااااااا ل تلفتاااااااااارضخااااااااااول تلغاااااااااااز تلابيعااااااااااي 

:، موزعا كاآلتي(2020–2014)

خااااول  ااااز طبيعاااي دعجماااالي 4إ شااااء عااادو ▪

ا، كي ااومترًت دمحافظااات؛ تلغردياا130.4دطااوتل 

وتلبحياااارض، ودسااااوتل، وتلمنوفيااااا خاااا ل عااااا  

.م يين جنيه905.6، ودعجمالي دتن فا 2014

خااااول  ااااز طبيعاااي دعجماااالي 4إ شااااء عااادو ▪

ب، كي ومترًت دمحافظاات؛ دناي ساوي66دطوتل 

، 2016وكفااااار تلشااااايخ، وتلقااااااهرض خااااا ل عاااااا  

.م يول جنيه365ودعجمالي تن فا د غل 

خااااول  ااااز طبيعاااي دعجماااالي 3إ شااااء عااادو ▪

كي اااااومترًت دمحافظاااااات؛ دسااااايول، 77دطاااااوتل 

وتلقاااااهرض، وتلجياااازض، وتلدااااويس خاااا ل عااااا  

.م يول جنيه813، ودعجمالي تن فا د غل 2017

خااااول  ااااز طبيعاااي دعجماااالي 4إ شااااء عااادو ▪

كي اااااومترًت دمحافظاااااات؛ ومياااااال، 55دطاااااوتل 

وتلقاااااهرض، وتلجياااازض، وتلدااااويس خاااا ل عااااا  

.م يا  جنيه1.1، ودعجمالي تن فا د غل 2018

خااااول  ااااز طبيعاااي دعجماااالي 7إ شااااء عااادو ▪

، كي اومترًت دمحافظاات؛ تلداويس342دطوتل 

وتلقااااهرض، وتلجيااازض، ودناااي ساااويب، وتلبحياااارض 

، ودعجمااالي تن فااا د غاال  حااو2019خاا ل عااا  

.م يا تت جنيه4.7

خااااول  ااااز طبيعاااي دعجماااالي 9إ شااااء عااادو ▪

كي ااااومترًت دمحافظاااات؛ تلقاااااهرض، 164دطاااوتل 

واناااااااا، وتلداااااااويس، وومياااااااال، وتلداه ياااااااا، 

، ودعجمااالي تن فااا 2015وتلمنوفيااا خاا ل عااا  

.م يا  جنيه1.8د غل 
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خااااول  ااااز طبيعاااي دعجماااالي 5إ شااااء عااادو ▪

كي ااااااومترًت دمحافظااااااات؛ ساااااايناء، 71دطااااااوتل 

وتلقاااهرض، وتلجياازض، ودساايول، وتلبحياارض خاا ل

م ياااا  1.7، ودعجماااالي تن فاااا د غااال 2020عاااا  

.جنيه

تجاااد  تإلشاااا ض إلاااى دل تلدولاااا تبنااال إعااادتو خااااا 

تيا لنقا  متنام ا لتاوير و ف  كفاءض تلبنيا تلتح

تلغاااز تلابيعااي خاصااا دعااد تلافاارض تلهاب ااا فااي

ى إ تاج تلغاز تلابيعي دمصر وضارو ض تلعما  ع ا

ت بيااااا تلا ااااب تلمتزتيااااد ع يااااه ل مداااااهما فااااي

د تحقياا  تلخااال تلتنمويااا وإا لااه محاا  تلعدياا

ديقًا ماان تلمنتجاااات تلبترولياااا داعتباااا ه منتجًاااا صااا

.ل بيئا

وفاااااي تلداااااياق ذتتاااااه، د غااااال دطاااااوتل تلشااااابنا 

تلقوميااااا ل غاااااز تلابيعااااي دخاوطهااااا تلربيدااااا

دلاااااب 66.5 حاااااو 2020وتلفرعياااااا دنهاياااااا يو ياااااو 

م يااااول متاااار 250كي ااااومتر ددااااعا  قاااا  تقااااا ب 

منعااب فااي تليااو ، هااات واااد تاام تاادعيم تلشااركا 

ز  داسااتنمال وإ شاااء خاااول جدياادض ومااا يداات 

ذلاااك مااان محااااات ضاااوت ل وف تااارض وتخفاااي  

تاي واياح ل لغل، وتتمث  ددرز خاول تلغااز تل

،(2020–2014)تاااااااام تنفياااااااااها خاااااااا ل تلفتاااااااارض 

:في تلتالي

تلداااااااااوتت داااااااااول / خاااااااال  اااااااااز تلنودا يااااااااا ▪

دوصااا لتوصااي  تلغاااز 36كي ااومترًت واااار 70

.تلابيعي لمدينا تلداوتت

كي اااومترتت 8خااال تغاياااا مديناااا اناااا دااااول ▪

دوصااااا لتوصااااي  تلغاااااز تلابيعااااي 26واااااار 

.ل منازل وتلمصا  

خاااال تغايااااا محاااااا كهرداااااء  اااارب تلقاااااهرض ▪

دوصاااااااا 16كي اااااااومترتت وااااااااار 4.5دااااااااول 

.لتغايا محاا كهرداء  رب تلقاهرض
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تلمرا ااااا تألولااااى )مياااال  مااااا / خاااال تلنودا يااااا ▪

كي اااااااومترتت، وااااااااار105دااااااااول ( وتلثا ياااااااا

ي  دوصااا لتاادعيم تلشاابنا تلقوميااا وتوصاا32

.تلغاز تلابيعي لمدينا ميل  ما

وهشااااو  / خاااال تلعاصااااما تإلوت يااااا تلجدياااادض ▪

دوصااا لتغايااا 32كي ااومترًت، واااار 70داااول 

محااااا كهرداااااء تلعاصاااما تإلوت يااااا تلجدياااادض 

.دالغاز تلابيعي تل ز 

خاال تغايااا محاااا كهرداااء تلدااويس داااول ▪

دوصااااااا لتغايااااااا 16كي ااااااومترتت، واااااااار 3.5

.محاا كهرداء تلدويس

ومياااااااااال دااااااااااول / تزووتج خااااااااال تلجميااااااااا  ▪

دوصاا لتغاياا محااا 42كي ومترًت، وااار 50

.كهرداء تلبرلس

داول( مرا ا ثا يا)تلوتساي / خل وهشو  ▪

دوصاا لتغاياا محااا 36كي اومترًت، وااار 65

.كهرداء دني سويب ومناقا تلصعيد

تلعاصااااما / ددااااو ساااا اال / خاااال  اااااز تلتينااااا ▪

دااااااول ( تلمرا اااااا تألولاااااى وتلثا ياااااا)تإلوت ياااااا 

دوصاااااااا لتااااااادعيم 42كي اااااااومترًت، وااااااااار 165

تلشااااااابنا تلقومياااااااا ل غااااااااز داإلضاااااااافا إلاااااااى 

تلمدااااااهما فاااااي تغاياااااا محاتاااااي كهردااااااء 

تلعاصااااما تإلوت يااااا دالغاااااز تلابيعااااي ووعاااام 

.مناط  جنوب تلقاهرض ومدته ني تلصعيد

دنااااااااي سااااااااويب داااااااااول/ خاااااااال تلوتساااااااااي ▪

دوصاا لتغاياا محااا 36كي اومترًت، وااار 65

.كهرداء دني سويب

كي اومترًت، 15خل تغايا مديناا تلج لاا دااول ▪

دوصاااااات لتغاياااااا مديناااااا تلج لاااااا 10وااااااار 

.دالغاز تلابيعي

خاااال تغايااااا محاااااا كهرداااااء  اااارب دساااايول ▪

دوصااا لتغايااا 24كي ااومتر، واااار 1.4داااول 

محاا كهرداء  ارب دسايول دالغااز تلابيعاي

.ازللتوليد تلنهرداء تل زما ل مصا   وتلمن
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دداااااااو اماااااااص دااااااااول / إوكاااااااوتزووتج خااااااال ▪

دوصاااااا  قااااا  تلغااااااز 42كي اااااومترًت، وااااااار 30

لتاااادعيم تلشاااابنا إوكااااوتلمنااااتج ماااان اقااااول 

.تلقوميا ل غاز

تساااتنمال خااال تغاياااا محااااا كهردااااء  ااارب ▪

دوصااا 30كي ااومترًت، واااار 16تلقاااهرض داااول 

.لتغايا محاا كهرداء  رب تلقاهرض

دااااول تلوليديااااخااال تغاياااا محااااا كهردااااء ▪

دوصااااااااا إلماااااااادتو 32كي ااااااااومترتت، واااااااااار 6

.تلمحاا دالغاز تلابيعي

تلشاااااااايخ زويااااااااد داااااااااول / خاااااااال تلعااااااااريك ▪

دوصاااا إلمااادتو مديناااا 36كي اااومترًت، وااااار 19

.تلعريك دالغاز تلابيعي

عااا وض ع اااى ذلاااك، فهناااااك عااادو مااان تلخاااااول 

 حاو تلجا ي تنفياها، وتلتي يب ا  إجماالي دطوتلهاا

م يااا تت جنيااه 7.7كي ااومترًت، دعجمااالي تن فااا 355

: ير شام ا محاات تللغل، ومن دهمهم

خااااال تغاياااااا تلعاشااااار مااااان  ملاااااال دااااااول ▪

دوصا إلمادتو مديناا 16كي ومترتت، واار 4.7

.تلعاشر من  ملال دالغاز تلابيعي

فينوساااااااااا دااااااااااول / خااااااااال تزووتج ومياااااااااال ▪

دوصا، دهادف تحداين 42كي ومترًت، واار 12

، وتلقاااهرض، ووهشااو  إوكااوتللاغول دمناااط  

ي داإلضااافا إلااى تاا مين إماادتوتت تلغاااز تلابيعاا

.لمحاتي كهرداء تلبرلس و رب وميال

كي ااومترًت، 38.5ساافاجا داااول / خاال تلغرواااا ▪

دوصاااااا إلمااااادتو مديناااااا تلغروااااااا 24وااااااار 

.دالغاز تلابيعي
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كي اومترتت، 10دااول ميادو / خل درج تلعارب▪

مياااااادو دوصااااااا لتغايااااااا معماااااا  24واااااااار 

.دالغاز تلابيعي

كي اومترًت، 120تلع مين دااول / خل تلعامريا ▪

دوصاااااا لتغاياااااا مديناااااا تلع ماااااين 32وااااااار 

.دالغاز تلابيعي

اتلشارااوي/ ميل  ما / خل تزووتج تلتينا  رب▪

.دوصا42كي ومترًت، واار 170داول 

وع اااااى صاااااعيد جهاااااوو تلدولاااااا لتاااااوفير مخااااازول 

نفاياااا تساااترتتيجي ل منتجاااات تلبترولياااا وزيااااوض تل

دو  لت بياا تاتياجاات تلدااوق تلمح ياا وتجناب ااا

مداااتووعًا خااا ل 40تختناااااات، فقاااد تااام إ شااااء 

، دعجمااااالي سااااعا تخزينيااااا (2020–2017)تلفتاااارض 

م ياااا  جنياااه، 12.1دلاااب طااان، ودتن فاااا تب ااا  484

: موزعا كاآلتي

صااااهريجًا لتخاااازين تلمنتجااااات 12إ شاااااء عاااادو ▪

(  اااااااز تلبوتاجاااااااز، سااااااوال ، دناااااازين)تلبتروليااااااا 

، خااا ل (داااد )دمحافظاااات؛ ساااوهاج وتلقااااهرض 

دلاب طان، 32.5، دعجمالي سعا  حاو 2017عا  

.م يول جنيه670ودتن فا تب   

صااااااها يج كرويااااااا لتخاااااازين 10إ شاااااااء عاااااادو ▪

ند يا تلمنتجااات تلبتروليااا دمحافظااات؛ تإلساان

، دعجمااااالي سااااعا 2018ودساااايول، خاااا ل عااااا  

آالف طااااااااااان، ودتن فاااااااااااا تب ااااااااااا  10.9 حاااااااااااو 

.م يول جنيه220

صااااهريجًا لتخاااازين تلمنتجااااات 12إ شاااااء عاااادو ▪

(  اااااااز تلبوتاجاااااااز، سااااااوال ، دناااااازين)تلبتروليااااااا 

ل دمحافظات؛ تلدويس، تلعين تلدخنا، خا 

دلاب طان، 276، دعجماالي ساعا  حاو 2019عاا  

.م يا تت جنيه7.1ودتن فا تب   

صاااها يج لتخااازين وتااادتول  ااااز 6إ شااااء عااادو ▪

ا، تلبوتاجااااز وتلداااوال  دمديناااا تلعاااين تلداااخن

دلااب طاان، ودتن فااا تب اا 165دعجمااالي سااعا 

.م يا تت جنيه4.1
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تدددددددددددددددددسميال اإلمددددددددددددددددددا ات 

اال تراتيجية

"

تدااهي  وصااول تلخدمااا ل مااوتطنين فااي جمياا 

دهااااااه ... د حااااااء تلجمهو ياااااا وتلتيداااااير ع ااااايهم

تلن ماااات شااادو تلدااايد  بااايس تلجمهو ياااا ع اااى 

ضاااارو ض تسااااتنمال إ جااااازتت تلدولااااا فااااي ااااااام 

تلبتااااارول وتلغااااااز تلابيعاااااي وتداااااهي  وصاااااول 

إلااى تلمنتجااات تلبتروليااا وخاصااا تلغاااز تلابيعااي

داوق تلموتطنين في تلمناازل وت بياا تاتياجاات تل

تلمح ياااااا دماااااا يُداااااهم فاااااي تحداااااين مداااااتوه 

.تلمعيشا دالمجتم 

و ه في هاات تلصادو، تلتاز  اااام تلبتارول دت وياا و

تلمناااااول داااااه فاااااي تاااااوفير تاتياجاااااات تلاااااب و مااااان 

ن تلمنتجااااات تلبتروليااااا وتلغاااااز تلابيعااااي وتاااا مي

يااا إماادتوتتها ماان خاا ل زياااوض تإل تاااج تلمح ااي لت ب

ات، ها. تلجزء تألكبر من تاتياجاات تلداوق تلمح ياا

ياجااات واد تلمنل خاا تلدولا لت بيا كام  تات

تاااا مين إماااادتوتت تلااااب و ماااان -تلدااااوق تلمح يااااا 

لاااي تألماار ت-تلمنتجااات تلبتروليااا وتلغاااز تلابيعااي

دوه إلاااى عاااد  اااادو  دي دزماااات فاااي تاااوفير هااااه 

.2018تلد عا تالسترتتيجيا ددتيا من عا  
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وذلك ع اى تلار م مان موجاات تلبارو تلشاديد تلتاي

هااات واااد تمث اال دداارز جهااوو. تعرضاال لهااا تلااب و

:تلدولا في هات تلمجال فيما ي ي

زياااوض عاادو مرتكااز توزياا  تلبوتاجاااز، وذلااك ع ااى▪

مدااااتوه تلجمهو يااااا وإ شاااااء مرتكااااز توزياااا  

جدياااادض داااابع  تلماااادل تلعمرت يااااا تلجدياااادض؛ 

واتااى  هايااا مااا ح 2014اياا  تاام منااا يوليااو 

مركااااااازًت جديااااااادًت لتوزيااااااا  234، تشاااااااغي  2021

دساااااوت ات تلبوتاجاااااز ليصااااا  إجمااااالي عااااادو 

. آالف مركز3.1تلمرتكز إلى 

زياااااوض عاااادو مااااوت ا تسااااتقبال  اااااز تلبوتاجاااااز ▪

مااااااوت ا، وزياااااااوض 6تلمدااااااتو و ليصاااااا  إلااااااى 

دلااااب 77.7تلدااااعات تلتخزينيااااا ل بوتاجاااااز ماااان 

دلب طن دنهاياا يو ياو 220إلى 2014طن عا  

، ممااااااا وفاااااار مخزو ًااااااا تسااااااترتتيجي ا ماااااان 2021

ي تلبوتاجاااز، هااات دخاا ف تلدااعات تلتخزينيااا فاا

از مصاااافي تلتنريااار ومصاااا   معالجاااا تلبوتاجااا

. دالحقول

افاا تشجي  شركات تلتداوي  ع اى إ شااء من▪

جدياااااادض لخدمااااااا تلدااااااوق تلمح يااااااا وزياااااااوض 

.تالستثما  في تلبنيا تلتحتيا

فااي جمياا  GPSتركيااب منظومااا تلتتباا  تآللااي ▪

يااا تلداايا تت تلعام ااا فااي  قاا  تلمااوتو تلبترول

ل محااااات، وذلاااك للااامال تلرااداااا ومتادعاااا 

.وصول تلمنتج لأماكن تلمدتهدفا

فاااي مناقاااا تلوجاااه تلقب اااي 92إ تااااج تلبنااازين ▪

للاااامال تااااوتفره دصااااو ض مدااااتمرض وتق ياااا 

تالعتمااااو ع اااى تلنقااا  مداااافات طوي اااا داااين

تلمحافظاااااااات وتحقيااااااا  تساااااااتقرت  تلمناااااااتج

.دالوجه تلقب ي

ذي تلع مااااا 95طااار   ااااوم جديااااد ماااان دناااازين ▪

تلتجا يااااا لشااااركات مودياااا ، وتوتااااال، ومصاااار،

وتلتعااااول ل بتااارول، فاااي إطاااا  تحداااين جاااووض

تلمنتجاااااااات تلبترولياااااااا وموتكباااااااا متا باااااااات

.تلديا تت تلحديثا
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لمرتاباا د صادض تلوااوو، ATGإوخال منظوماا ▪

وتخ  تلخزت ات دجمي  محااات خدماا تماوين 

تلداايا تت ع ااى مدااتوه تلجمهو يااا و داهااا 

و داااااال جمياااااا  . دالشاااااركات وهيئااااااا تلبتاااااارول

تلمحاااااااااااااات ومنافااااااااااااا تلتوزياااااااااااا  وكبااااااااااااا  

تلمدااااااااااته نين وتلمااااااااااوزعين دالمنظومااااااااااا 

ال عاد  تإللنترو يا دهيئا تلبتارول وذلاك للام

.تدريب دو تهريب دي منتجات

نجااا  فااي تلدااياق ذتتااه، تسااتثمر ااااام تلبتاارول د

يد سياساااا تإلصااا   تالاتصااااوي ل دولاااا وترشااا

وعااااام تلمحروااااااات وتصاااااحيل تألساااااعا  وزيااااااوض 

تإل تاااااج تلمح ااااي ماااان تلغاااااز تلابيعااااي ف اااااد  

تسااااتقرت ًت فااااي تلدااااوق تلمح يااااا، وتمث اااال دهاااام

:مؤشرتت تلنجا  هاه فيما ي ي

ت خفاااااض تسااااته ك تلواااااوو ماااان تلداااااوال  ▪

  اي  ت خف  تسته ك تلداوال80وتلبنزين 

إلااااى 2017/2016م يااااول طاااان عااااا  14.3ماااان 

2021/2020م يااااااول طاااااان عااااااا  12.2اااااااوتلي 

، وشاهدت تلفتارض ذتتهاا %14دا خفاض ااوتلي 

ماااااااااان 80ت خفاااااااااااض تسااااااااااته ك تلبناااااااااازين 

م ياين طان دا خفاااض 3م ياين طان إلاى 3.9

%.23اوتلي 

زياااااوض تلمتوساااال تلشااااهري لمبيعااااات تلغاااااز ▪

تلابيعااااي تلملااااغول ل داااايا تت ماااان  حااااو 

م ياااااول متااااار منعاااااب فاااااي تلدااااانا عاااااا  30

م ياااول متاااار منعااااب 62إلاااى  حااااو 2017/2016

وذلاااااااك  تيجاااااااا لتحويااااااا  2021/2020تلعاااااااا  

دنازين )تلمركبات تلمدته نا ل واوو تلدااب  

.إلى تلغاز تلابيعي تلملغول( وسوال 

فااي سااياق متصاا ، دااالل تلدولااا جهااووًت عدياادض

ا ومتنوعااا ل  تقاااء دمدااتوه تلخاادمات تلمقدماا

ا دو ل ماااوتطنين فيماااا يخاااص تلمنتجاااات تلبتروليااا

تلغااااز تلابيعاااي، وساااعل تلدولاااا ل وصاااول إلاااى 

.جمي  تلمدته نين ددهولا ويدر



64 | نــــــــــــــوات مــــ  ايأجــــــــــــــازات7

ي إوت ض هات، داإلضافا إلى تنفيا تلتحول تلرامي ف

تأل شاااا، وتنوعاال جهااوو تلدولااا دهااات تلمجااال 

ياااااا داااين جهاااوو لنقااا  وتوزيااا  تلمنتجاااااات تلبترول

ودخااااره لتوصااااي  تلغاااااز تلابيعااااي إلااااى تلمنااااازل، 

وتلتوسااااااا  فاااااااي تساااااااتخدت  تلغااااااااز تلابيعاااااااي 

تلملااااغول كواااااوو لتمااااوين تلداااايا تت، فع ااااى 

مث ال صعيد  قا  وتوزيا  تلمنتجاااات تلبترولياااا، ت

:ددرز جهوو ومباو تت تلدولا فيما ي ي

ل تطبيدددق إلكترنندددي علدددى الهددداتإطااا ق دول ▪

2021عااااا   Mop stationsالمومددددو  

ل تعرياااب دموتاااا  ودمااااكن محااااات تماااوين 

تلداايا تت دمخت ااب د ااوتم تلواااوو ع ااى جمياا 

دجهاااااازض تلهوتتااااااب تلاكيااااااا ويتاااااايل تلتابياااااا  

لمدااتخدميه تحديااد موتااا  دااارب تلمحاااات 

تلتااي تقااد  تلخدمااا تلتااي يحتاجهااا، وذلااك ماان

خااا ل تختيااااا   ااااوم تلواااااوو تلاااااي ير ااااب اابااااد 

.تلمركبا في تستخدتمه

تدشااااااااااين دول منظومااااااااااا إلنترو يااااااااااا إلوت ض ▪

ومتادعااااا عم يااااات تاااادتول وتوزياااا  تلبوتاجاااااز 

اداا مح يًا في كافا مرتا ها دغرض إانا  تلرا

فياا ع ى تلنميات تلمنقولا، وذلك فاي إطاا  تن

مشروعات تلتحول تلرامي فاي إوت ض ومتادعاا

.منظوما تدتول تلبوتاجاز

وفيماااا يخاااص جهاااوو تلدولاااا فاااي توصاااي  تلغااااز 

:تلابيعي ل منازل، تمث ل ددرزها في تآلتي

المشدددددرنم المدددددومي لتوصدددددي  ال ددددداز تنفيذ▪

، تااام مااان خ لاااه توصاااي الطبيعدددي للمنددداز 

م يااااااول وااااااادض 11.8تلغاااااااز تلابيعااااااي لنحااااااو 

غاااز سااننيا، وذلااك منااا داادء  شااال توصااي  تل

، 2020واتاااى  هاياااا عاااا  1981فاااي مصااار عاااا  

وألول ماارض شااهدت تلداانوتت تلااث   تألخياارض

3.5افاااازض فااااي معاااادالت تلتوصااااي ، دعجمااااالي 

لغااز م يين وادض سننيا جديادض تام توصاي  ت

. تلابيعي إليها
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وفااااي هااااات تلدااااياق، يُقااااد   عاااادو دساااااوت ات 

ح هاا تلبوتاجاز تلتي تم إا ل تلغاز تلابيعاي م

خااااااا ل تلدااااااانوتت تلداااااااب  تلماضااااااايا  حاااااااو

م يااااين دساااااوت ا، تألماااار تلاااااي دوه إلااااى 110

تخفااااااااي  تلاااااااادعم تلماااااااااااااااوجه ل بوتاااااااااااااااجاز 

.م يا تت جنيه8وتاااوفااااااير مب ااااا  يزيد ع ى 

: مناازلمباو ض تقديل تن فا توصاي  تلغااز ل ▪

؛ تنفيااااًت لتوجهااااات 2018ت ا قااال فاااي يوليااااو 

م تلدولاااا دالتيداااير ع اااى تلماااوتطنين؛ ايااا  تااا

ه ألول ماااارض تلتقداااايل تلمُيدّاااار لمااااا يتحم اااا

يعاي تلموتطنول في تن فا توصي  تلغااز تلاب

لوااااااادتتهم تلدااااااننيا فااااااي تلماااااادل وتلقااااااره 

ها ومشروعات تإلسنال تالجتماعي تلتاي يصا 

تلغاااز تلابيعااي ألول ماارض وذلااك داادول مقااد  

جنيهًا ع اى فااتو ض 30تعااد ودقدل شهري 

. سنوتت ددول فوتبد6تالسته ك لمدض 

وتجاااد  تإلشاااا ض إلاااى د اااه تااام مااان خااا ل ت اااك 

مان تلمباو ض توصاي  تلغااز تلابيعاي إلاى دكثار

مناقاااا جديااادض يااادخ ها تلغااااز تلابيعاااي 198

.ألول مرض خ ل تلث ثا تألعوت  تلماضيا

مشااااروعات توصااااي  تلغاااااز تلابيعااااي ل قااااره ▪

وتلنجاااااااااوم تألكثااااااااار تاتياجًاااااااااا دالمحافظاااااااااات 

جاااءت فااي إطااا  تلمباااو ض تلرباساايا: تلحدوويااا

ات ، وماان خ لهااا تاام تنفيااا شاابن"اياااض كريمااا"

تلغاز تلابيعي دهااه تلقاره دعاد تال تهااء مان

ه تساااتنمال شااابنات تلصااارف تلصاااحي داااالقر

.تلتي لم يدخ ها تلغاز تلابيعي
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ي  وفي تلدياق ذتته، تم إط ق مشاروم توصا

تلغاااااز تلابيعااااي لمحافظااااا تلااااوتوي تلجديااااد 

ي من خ ل تننولوجيا تلغاز تلابيعا2020عا  

ات تلملااغول، وتاام تلباادء فااي توصااي  شاابن

دلاااب 14تلغااااز لمديناااا تلخا جاااا لتوصاااي ه إلاااى 

.وادض سننيا كمرا ا دولى

مبااااااو ض توصااااااي  تلغاااااااز تلابيعااااااي ل مخااااااادز ▪

 تت وذلاك ألول مارض دالتعااول داين وزت: تلب ديا

تلبتااااااااارول وتلتماااااااااوين وتلتنمياااااااااا تلمح ياااااااااا 

ي وتداااتهدف توصاااي  تلغااااز تلابيعاااي لحاااوتل

آالف مخبااز ماان تلمخااادز تلب ديااا ألول ماارض5.6

آالف مخباااااز يعمااااا  دالغااااااز 6.9تلااااااف إلاااااى 

.2020تلابيعي ددلًا من تلدوال  اتى عا  

  تلغاز تتصالًا، فع ى صعيد تلتوس  في تستخدت

تت، تلابيعاي تلملااغول كواااوو لتمااوين تلداايا 

اديا فقد ت ا   هات تلمدا  في ظ  تلنتابج تإليج

تلتاااي اققهاااا تلمشاااروم تلقاااومي لتوصاااي  تلغااااز

تلابيعاااااي ل مناااااازل، وتمث ااااال ددااااارز جهاااااوو وزت ض 

دو تلبتاارول وتلثااروض تلمعد يااا دهااات تلصاادو فااي عاا

:من تلمشروعات وتلمباو تت وتلتي من ددرزها

مشاااااروم تحويااااا  تلدااااايا تت ل عمااااا  دالغااااااز ▪

 ل تلابيعااي، دط قتااه تلمباااو ض تلرباساايا إلااا

يثاا وتحوي  تلمركبات تلمتقاوماا ددايا تت اد

وماان 2020تعماا  دالغاااز تلابيعااي فااي يوليااو 

دلاب سايا ض ل عما  368خ له تم تحوي   حاو 

.دالغاز تلابيعي تلملغول

مباااااو ض  باااايس تلجمهو يااااا إلااااا ل وتحوياااا  ▪

في إطا  2021تم إط اها في يناير : تلديا تت

  تلمشااروم تلقااومي لتحوياا  تلداايا تت ل عماا

 اا كبيارض دالغاز تلابيعي، ايا  تُعادُّ دمثاداا  ق

يدياا في هات تلش ل، إذ تلمنل ا ولًا  يار تق 

.  وتعاو ًا انوميًا مثمرًت
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وتُدااااهم هاااااه تلمباااااو ض ديلًااااا فااااي تااااوطين 

ا، صااااناعا تلداااايا تت خاصااااا تلصااااديقا ل بيئاااا

هااات وإاامااا دنيااا دساساايا متنام ااا لتحقياا 

تلغرض تشم  تلتوسا  فاي إ شااء محااات

تلتاااازوو دالاااااااا تلجدياااادض، دمااااا يعماااا  ع ااااى 

تال تقاااء داانمل اياااض تلمااوتطن ووساااب   قاا 

عات تألفرتو وتعمي  صناعا تلمركبات وتلصنا

.تلمغايا

زياااااااوض تشااااااغي  محاااااااات تمااااااوين وخدمااااااا ▪

تلديا تت وتلمنافا، واد جاءت هااه تلخااوض 

منم اااا لمشاااروم تحويااا  تلدااايا تت ل عمااا  

دالغااااااز تلابيعاااااي، ومااااان خ لهاااااا د ااااا  عااااادو 

محاااات تمااوين تلدااايا تت دااالواوو تلدااااب 

واتااااى  هايااااا 2014خاااا ل تلفتاااارض ماااان يو يااااو 

محاااا تاام تشااغي ها 1129عاادو 2021مااا ح 

ليصاا  إجمااالي عاادو محاااات تلواااوو تلداااب  

.آالف محاا3.8إلى 2021اتى  هايا ما ح 

وتجااااد  تإلشااااا ض إلااااى دل خاااااا تلدولااااا دهااااات 

تلصاااااادو تدااااااتهدف تلتوساااااا  فااااااي إ شاااااااء 

محاااااات تلغاااااز ل داااايا تت وتخاااا  محاااااات 

تلواااااوو تلداااااب ، وإاامااااا محاااااات تمااااوين 

ا  جديدض، داإلضافا إلى تشجي  تلقاام تلخ

.ع ى إ شاء محاات جديدض

هااات وتملاااي تلخاااا فاااي دهاادتفها مدعوماااا 

يا دتااوتفر تلاادعم تلناماا  ماان تلقياااوض تلدياساا

ماا وتلحنوما وتوتفر تلبنياا وتلمقوماات تلدتع

ي ماان شاابنا اوميااا ل غاااز تلابيعااي تمتااد فاا

د حاااء مصاار وموتااا  م بمااا تماال و تسااتها 

.وتحديدها لتت ء  م  تلبر امج
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ي تلتشاااغي  تلفع اااي ألول محااااا متنق اااا فااا▪

تبادد مصر لتموين تلديا تت دالغاز تلابيعي، ل

فاااي تقاااديم خااادماتها مااان خااا ل تلوجاااوو فاااي 

مناط  اركا تلجمهاو ، وتتمياز هااه تلمحااا 

ين دجاهزيتهااا لتمااوين تلداايا تت داااااا تمااو

ساااااااااعا ترتفاااااااا  إلااااااااى12ساااااااايا ض كاااااااا  500

.سيا ض يومي ا م  إعاوض تلم ء1000

وتُعااااد ت ااااك تلمحاااااا  ااااوتض دولااااى لمشااااروم 

لغااز تلمحاات تلمتنق اا لتماوين تلدايا تت دا

تلابيعاااي، ايااا  يجاااري تلملاااي فاااي إجااارتءتت 

محاااااات متنق ااااا جدياااادض لنشاااارها 10تااااوفير 

دالمناااااااااط  تلمخت فااااااااا لت بيااااااااا تاتياجااااااااات 

تلجمهااو  وخاصااا تلمناااط  تلتااي ال توجااد دهااا

االيًاااااااا خدماااااااا محااااااااات تلغااااااااز تلابيعاااااااي 

ل داااااااايا تت ومنهااااااااا مناااااااااط  تالسااااااااته ك 

.تلموسمي كالمناط  تلدياايا و يرها

ى هات، وتتميز هاه تلمحااا ديلًاا دقاد تها ع ا

5 قااا  وتخااازين كمياااات مااان تلغااااز تصااا  إلاااى 

آالف متاااار منعااااب مااااا يجع هااااا ااد ااااا ديلًااااا 

ل ساااتخدت  فاااي إمااادتو تلمنشااا ت تلصاااناعيا

ي وتلتجا يااا تلبعياادض عاان تلشاابنا، وكااالك فاا

ت ااالت تلاوت   وتلصيا ا لشبنات ومحاا

ا  هات واد فتل ااام تلبترول تلباب دما. تلغاز

تلقااااام تلخاااا  ل مشاااا كا فاااي  قااا  تلغااااز 

ن تلملااغول دالداايا تت تلمتخصصااا لأماااك

.تلبعيدض عن تلشبنا

بيااا ختامًااا، خاا ل تلداانوتت تلدااب  تألخياارض تاام ت 

كامااااااا  تاتياجااااااااات تلداااااااوق تلمح ياااااااا دوتاااااااا  

از م يااول طاان ماان تلمنتجااات تلبتروليااا وتلغاا532

م ياااول 297م ياااول طااان منتجاااات دترولياااا، 235)

نحاااو ، دتن فاااا إجمالياااا تُقاااد   د(طااان  ااااز طبيعاااي

.م يا تت ووال 204
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الشددددددددددراكات اإلقليميدددددددددددة 

نالدنليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة

"

اققااااال تلدولاااااا ع اااااى مااااادت  تلدااااانوتت تلداااااب  

تلماضاااااايا، تلعديااااااد ماااااان تلنتااااااابج وتلمؤشاااااارتت 

نتيجااا تإليجاديااا فااي ااااام تلبتاارول، وتلتااي تاا تي ك

لدولا ل جهوو تلمدتمرض وتلمتنوعا تلتي دالتها ت

.ع ى مخت ب تلمدتويات

وكاااااال تلتعااااااول تلااااادولي وجااااااب تالساااااتثما تت 

تلعالميااااا فااااي مجااااال تلاااااااا، داااااد تلمدااااا تت 

تهاا تلربيدا تلتي سا ت تلدولا ع ى خااهاا ومنن

ي ماان إااارتز تقااد  كبياار لاادف  عج ااا تالسااتثما  فاا

تلبحاا  عااان تلبتااارول وتلغااااز فاااي مصااار؛ مااان دجااا  

افات تنميااااا تلثااااروتت تلبتروليااااا وتحقياااا  تكتشاااا

.جديدض

ي وت تنزت هاه تلجهوو تلدوليا إلى تلمقومات تلت

دمتها تمت نها تلدولا في ااام تلبترول، وفي مق

تلبنيااااااا تألساساااااايا ل زياااااال تلخااااااا  وتلمنتجااااااات

تلبتروليااااااا ومعاماااااا  تلتنرياااااار ومااااااوت ي تلبتاااااارول 

.ستلما ا ع ى تلبحر تلمتوسل وخ يج تلدوي
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فااي هااات تلدااياق، تمث اال دداارز جهااوو مصاار ع ااى 

ء إنشددداتلمداااتوه تلااادولي فاااي تلمبااااو ض دفنااارض 

خاا ل 2019منتدددن غدداز صددرق المتو دد  عدداى 

امااااا جزياااارض كرياااال دااااين زعماااااء مصاااار واباااار  

وتليو اااال، وهاااي تلفنااارض تلتاااي الاااال تستحداااال

.وتس  تلنااق من معظم وول تلمناقا

ودالفعااا  تاااام ت سااايس تلمنتااااده فاااي دااااا  ماااان 

شااهرًت؛ اياا  تاام تواياا  ميثاااق تلمنتااده ماان20

مبر اباا  تلاادول تلدااب  تلمؤسدااا لااه فااي ساابت

، خاا ل 2021ووخولااه ايااز تلنفاااذ فااي مااا ح 2020

تالجتماااااام تلاااااوزت ي تلرتدااااا  لمنتاااااده  ااااااز شااااارق 

تلمتوساااال تلاااااي عقااااد دالقاااااهرض، دحلااااو  وز تء 

المبرصددددددددي نالمصددددددددري ناليوندددددددداني تلاااااااااااا 

ناإل ددددددددددددددددرائيلي ناإلوطددددددددددددددددالي ناألر نددددددددددددددددي 

ده، ل اااادول تلمؤسدااااين ل منتاااانالفلسددددطيني 

ووليا ودمقتلى تلميثاق دصبل تلمنتده منظما

ض، انوميا في مناقا تلمتوسل، ومقرها تلقاهر

 دددددذا نتمثلدددددت األ ددددددام الرئيسدددددة للمنتددددددن 

:فيما ولي

تلعماا  ع ااى إ شاااء سااوق  اااز إا يميااا تخااد  ▪

مصاااالل تألعلااااء مااان خااا ل تااا مين تلعااارض 

وتلا ااب، وتنميااا تلمااوت و ع ااى تلوجااه تألمثاا 

يم دساعا  وترشيد تن فاا تلبنياا تلتحتياا، وتقاد

.تنافديا، وتحدين تلع اات تلتجا يا

ضامال تا مين تلعارض وتلا اب لأعلااء ماا  ▪

تلعم  ع اى تنمياا تلماوت و ع اى تلوجاه تألمثا 

ابماااا وتالساااتخدت  تلنااابء ل بنياااا تلتحتياااا تلق

وتلجدياااااادض ماااااا  تقااااااديم دسااااااعا  تنافداااااايا، 

.وتحدين تلع اات تلتجا يا

تعزيااز تلتعاااول ماان خاا ل خ اا  اااوت  منهجااي ▪

ا ماانظم وصاايا ا سياسااات إا يميااا مشااترك

ات دش ل تلغاز تلابيعي دماا فاي ذلاك سياسا

.تلغاز تإلا يميا

د تعميااا  تلاااوعي داالعتمااااو تلمتبااااول وتلفوتبااا▪

يماا تلتي يمنن دل تجنى من تلتعاول وتلحوت  ف

دااااين تألعلاااااء، دمااااا يتفاااا  ومباااااو  تلقااااا ول 

.تلدولي
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ياا ضمال تالساتدتما ومرتعااض تالعتباا تت تلبيئ▪

دنااء في تكتشافات تلغاز وإ تاجاه و ق اه، وفاي

اء تلبنياااااا تألساسااااايا، داإلضاااااافا إلاااااى تال تقااااا

دالتنام  في مجال تلغاز وم  مصاو  تلااااا

تألخاااره خاصاااا تلااااااا تلمتجااادوض وشااابنات 

.تلنهرداء

وعام دصااحاب تالاتياطااات تلغازيااا وتلمنتجااين▪

تلحاااليين فااي تلمناقااا فااي جهااووهم تلرتميااا

إلاااااى تالساااااتفاوض مااااان تاتياطااااااتهم تلحالياااااا 

يمااا وتلمدااتقب يا ماان خاا ل تعزيااز تلتعاااول ف

دياانهم وماا  دطاارتف تالسااته ك وتلعبااو  فااي

يااااا تلمناقااااا، وتالسااااتفاوض ماااان تلبنيااااا تلتحت

تلحالياااا، وتااااوير تلمزيااااد مااان خياااا تت تلبنيااااا

يااااااا تلتحتيااااااا السااااااتيعاب تالكتشااااااافات تلحال

.  وتلمدتقب يا

مدااااااعدض تلااااادول تلمداااااته نا فاااااي تااااا مين ▪

  تاتياجاتهاا وإتاااا مشاا كتها ما  وول تلعباو

في وض  سياساات تلغااز فاي تلمناقاا، مماا

يتاايل إاامااا شاارتكا مدااتدتما دااين تألطاارتف

.تلفاع ا في كافا مرتا  صناعا تلغاز

تاي في سياق متص ، وت ا اًاا مان تلمقوماات تل

تول تمت نهااا مصاار ماان دنيااا دساساايا لنقاا  وتااد

تلغاااااز تلابيعااااي، فلاااا ًا عاااان تكتشااااافات تلغاااااز 

ا تلعم ااااا داااالبحر تلمتوسااال، ومصاااا   تإلساااال

، وكاالك تلمواا  تلمتمياز تلاايوإوكاوفي ومياال 

  يتوسااال تلااادول تلغنياااا دمصااااو  تلااااااا وكباااا

تلمدته نين وتمت كها دهام ممار م ااي عاالمي

وهاااااو انااااااض تلداااااويس، وضاااااعل تلدولاااااا  ؤياااااا 

دتول طمواًا ل تحوّل إلاى مركاز إا يماي لتجاا ض وتا

. تلغاز وتلبترول
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وفاااااي هاااااات تلصااااادو، تبن ااااال مصااااار سياساااااا ذتت 

تحقياااااا  تالكتفاااااااء تلاااااااتتي ماااااان األن هاااااادفين، 

تلتصاااااادير ماااااان نالثددددددانيتإلماااااادتوتت تلمح يااااااا، 

تيرتو تلمنش ت وشبنات تأل ادياب تلمتاوتفرض داسا

تلغااااااااااز مااااااااان تلااااااااادول تلمجااااااااااو ض، وتالكتفااااااااااء 

.تلغازي تلمصري

كااااالك سااااعل تلدولااااا إلااااى جاااااب تلغاااااز تلخااااا  

قبدددددرص نإ دددددرائي  تلمنتشااااب فاااااي كااااا  مااااان 

ومعالجتااه فااينلبنددا  ن ن  المنطمددة األخددرن

ي منشاا تها اباا  إعاااوض تصااديره دو تسااتغ له فاا

تلصااااناعات تلمصااااريا، ممااااا يعااااوو دااااالنف  ع ااااى 

  تالاتصاااو تلقااومي تلمصااري ماان تحصااي   سااو

مقادااااا  تساااااتخدت  تلمنشااااا ت تلحنومياااااا مثااااا  

ماا،  محاات تديي  تلغاز دو د ادياب تلنقا  و يره

دو ماان خاا ل إوخالااه فااي مشااروعات تحقاا  ايمااا 

ملااااافا لااااه وتعظاااام ايمااااا تلعابااااد منااااه، مثاااا  

.مشروعات إ تاج تلموتو تلبتروكيميابيا

ا وع يااه، سااعل وزت ض تلبتاارول وتلثااروض تلمعد ياا

إلااى تحقياا  هاااه تألهاادتف ماان خاا ل تلعديااد ماان 

:تلجهوو، كال ددرزها

ك تلرؤياا وض  تسترتتيجيا متنام ا لتنفياا ت ا▪

محااااو  عمااا   بيداااا ساااوتء ع اااى 3تلااامنل 

تلمداااااتوه تلااااادتخ ي دو تلدياساااااي دو تلفناااااي

.وتلتجا ي

إصااادت  ااااا ول تنظااايم ساااوق تلغااااز والبحتااااه ▪

م تلتنفيايااااا وإ شاااااء جهاااااز مدااااتق  لتنظااااي

.سوق تلغاز

تواياا  ماااكرتت تفاااهم ل اادعم وتلتعاااول فااي▪

مجال تلااااا ما  تالتحااو تألو وداي وتلوالياات

فااين تلمتحدض تألمرينيا، اي  يُدهم ك  تالت

فاااااي دل تصااااابل مناقاااااا شااااارق تلمتوسااااال 

مصااد ًت ل غاااز ألو ودااا تألماار تلاااي يداااعد فااي

.ات مين مصاو  تلاااا دالمناقا وتنويعه
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ر توايااا  تتفااياااا انومياااا داااين اناااومتي مصااا▪

خاال واباار  لتشااجي  تلمدااتثمرين إل شاااء

   اااز دحااري دااين تلاادولتين لنقاا  تلغاااز ماان اقاا

ر دفروويااال تلقبرصاااي لمصاااا   تإلساااالا دمصااا

عادُّ وإعاوض تصديره إلى تألسوتق تلمخت فاا، ويُ

م هات تالتفااق دااد تلمحااو  تألساسايا لتعظاي

تالساااااتفاوض مااااان تكتشاااااافات اقاااااول تلغااااااز 

 مين تلقبرصاايا، ويُدااهم دشاان  إيجااادي فااي تاا

.إمدتوتت تلغاز ل تحاو تألو ودي

ا تواياا  ماااكرض تفاااهم دااين تألطاارتف تلشاارين▪

فاااي اقاااا   اااااز  اااازض مااااا ين وتلمتمث ااااا االيًااااا 

لين دصاندوق تالساتثما  وشااركا تتحااو تلمقاااو

CCC” " ماااااااا  تلشااااااااركا تلمصااااااااريا تلقادلااااااااا

ل تعاااااااااول " إيجاااااااااح"ل غااااااااازتت تلابيعيااااااااا 

ا دمدااااااعي تااااااوير تلحقااااا  وتلبنياااااا تلتحتيااااا

ن تل زماااا، دماااا ياااوفِّر تاتياجاااات ف دااااين مااا

ن تلغااااز تلابيعاااي ويعااازز تلتعااااول داااين تلب ااادي

ن تلشقيقين م  إمنا يا إعااوض تصادير جازء ما

.تلغاز عبر مصا   تإلسالا دمصر

لثروض تواي  ماكرض تفاهم دين وزت ض تلبترول وت▪

ا تلمعد يااا ووزت ض تلبيئااا وتلاااااا دالجمهو ياا

تليو ا ياااااا دهااااادف وضااااا  إطاااااا  عاااااا  لتعزياااااز 

تلتعااااول فاااي مجااااالت تجاااا ض تلغااااز تلابيعاااي 

.ازتلمُدال وإ شاء خل  دل ثنابي لنق  تلغ

اف  وفي إطا  تلمشا كا تلفع الا لمصر في تلمح

رويج وتلمؤتمرتت تلدوليا في صناعا تلاااا وتلتا

لمااااااا تم نااااااه مصاااااار ماااااان إمنا يااااااات وتلفاااااار  

تالسااااااتثما يا تلمتااااااااا دالقاااااااام، ااماااااال وزت ض 

ا كا تلبتااارول وتلثاااروض تلمعد ياااا دتنظااايم وتلمشااا

ها في تلماؤتمرتت تلدولياا، وتلتاي جااء فاي مقادمت

:تلجا ي ذكره
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ظم تان: "إوجدبس"ممتمر مصدر الددنلي للبتدرن  

ثاداا تلدولا هات تلمؤتمر دشن  سانوي ليناول دم

صاري  افاض توتصا  متميازض لصاناعا تلبتارول تلم

ع ااى تلعااالم إللقاااء تللااوء وتلتعاارف ع ااى فاار 

غاااز تالسااتثما  وتلشاارتكا فااي ااااام تلبتاارول وتل

ومنا ااا مصاار كوتااادض ماان دهاام منتجااي تلغاااز فااي 

تلمناقاااااااا ووولاااااااا محو ياااااااا لتااااااادتول وتجاااااااا ض 

.تلغاز وتلبترول

2017واااااااد ت ا قاااااال تلاااااادو ض تألولااااااى لااااااه عااااااا  

ات دمشااا كا كبااره تلمنظمااات تلدوليااا، وتلشاارك

ك تلعالميااا وتلاادول تلعرديااا وتألجنبيااا، ومنااا ذلاا

تلحااااااين تكتدااااااب تلمااااااؤتمر دهميتااااااه تلمتزتياااااادض 

فاي كوسي ا لعقد تلمزيد من تلشرتكات تلناجحاا

ظااا  ماااا تشاااهده تلمناقاااا مااان تعااااول إيجاااادي 

.الستثما  تالكتشافات تلجديدض

ياااااتم تنظااااايم هاااااات : مدددددمتمر البتدددددرن  العدددددالمي

دكبار تلمؤتمر تلعالمي دشن  وو ي اي  يُعدُّ من

تلتجمعاااااات تلدولياااااا ألطااااارتف صاااااناعا تلبتااااارول 

وتلاااااا ع ااى مدااتوه تلعااالم، واااد شااا كل دااه

مصاار ماان خاا ل وزت ض تلبتاارول وتلثااروض تلمعد يااا

.تألمرينيا" هيوستن"دمدينا 23في وو ته تلا 

وخاا ل هاااه تلاادو ض دكاادت مصاار ضاارو ض تلتعاااول 

ماااااا  وول تلعااااااالم كوسااااااي ا فعّالااااااا لموتجهااااااا 

تلتحاااديات فاااي مجاااال تلااااااا، مشااايرض إلاااى د هاااا 

عاااززت مااان ع ااااات تلتعااااول تإلا يماااي مااا  وول 

  تلمناقا من خ ل مشروعات  دل شبنات  ق

ا تلغااااز تلابيعاااي وتلنهردااااء دماااا يعاااوو دالمنفعااا

.تلمشتركا ع ى تلجا بين

  الممتمر الدنلي لدن   دوو البودر المتو د

"OMC" ينعقاااااد هاااااات تلماااااؤتمر دشااااان  سااااانوي

إليااليا، ت تفييناداإلسنند يا دالتباول م  مدينا 

اي  ينااك عدوًت من موضاوعات تلااااا محا  

تالهتماااااا  تلمشاااااترك داااااين وول ضااااافتي تلبحااااار 

تلمتوساااال فااااي ظاااا  تلتحااااوالت تلتااااي تشااااهدها 

صااااااااناعا تلاااااااااااا وتاااااااانعنس ع ااااااااى صااااااااناعا

.تلبترول وتلغاز
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بالوالودددددددات المتودددددددد  "  ددددددديرانوك" مدددددددمتمر 

اعا هو دكبر تجم  وولي في مجال صن: األمروكية

تلاااااا، واااد شااا كل مصاار دااه كمتحااد   باايس

ي لتوضيل ما يتم ع ى د ض مصار مان إ جاازتت فا

مجااااال تهيئااااا منااااال تالسااااتثما  وكااااالك فاااار  

. عدينتالستثما  تلمتااا في مجالي تلبترول وتلت

تصااو تتصالًا، وفى ضوء تلتوجه تلعالمي  حو تالا

ا تألخلاار، ااماال وزت ض تلبتاارول وتلثااروض تلمعد ياا

دتو دالتندي  م  تلوزت تت وتلجهات تلمعنياا إلعا

.تسترتتيجيا وطنيا إل تاج تلهيد وجين

وتاام فااي هااات تلصاادو تواياا  ماااكرتت تفاااهم ماان 

ت جا ب شركات ااام تلبترول وعدو من تلشاركا

ي تلعالميااا تلمتخصصااا فااي مجاااالت تلتحااوّل فاا

تلااااااااا وإزتلاااااا تلنرداااااول وتلهياااااد وجين، وتلتاااااي 

تدوشااااوتويوتااااا ( ENI)تلاااامنل شااااركات إينااااي 

(Toyota Tsusho )وتننياب(Technip Energies )

Tecnicas) يو ياااادتحوتننيناااااح Reunidas )

، هااات فلاا ًا عااان (DEME Concessions)وويمااي 

تلتوتص  م  عادو مان شاركات تلااااا تلعالمياا

تلتاااااي تتخاااااات خااااااوتت متقدماااااا فاااااي مجااااااالت 

.تلاااا تلخلرتء ل ستفاوض من تجا دها

هاااااات وااااااد، دسااااافرت ت اااااك تلجهاااااوو تلمتنوعاااااا 

يااا وتلممتاادض ع ااى مخت ااب تلمدااتويات عاان، تنم

مار ااام تلبترول وتااو  دوتباه كقااطرض ل نماو، تأل

ا تلاااي تج ااى فااي عاادو ماان تلمؤشاارتت تالاتصاااوي

  نجاح المطام في زودا تلتي اققها، ومن ددرزها 

م ياا تت 7مان قدرات  اإلنتاجية مال ال داز ألكثدر 

اااد  منعااب يوميًااا، وتحوياا  معاادل  مااو ااااام 

عااااا  % 20.2تلغاااااز خاااا ل تألعااااوت  تلدااااادقا إلااااى 

تي ، ماا منّناه مان تحقيا  تالكتفااء تلاات2019/2018

.ل ب و من تلغاز وتستئناف تلتصدير
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از فااي هااات تلدااياق، يب اا  تإل تاااج تلحااالي ماان تلغاا

م ياااا تت ااااد  منعاااب يومي اااا 6.6تلابيعاااي  حاااو 

وهااااو مااااا ينفااااي لتغايااااا تالسااااته ك تلمح ااااي 

.وتلتصدير

د اا  معاادل  مااو ااااام تنرياار تلبتاارول  حااوفيما 

، كمااااا  جااااال تلقاااااام فاااااي 2020/2019عااااا  % 25

تخفاااااي  مداااااتحقات تلشاااااركاء تألجا اااااب مااااان 

م ياول ووال  850إلى 2011م يا تت ووال  عا  6.3

، وذلااك  2020/2019دمرينااي دنهايااا تلعااا  تلمااالي 

%.86دندبا ت خفاض د غل دكثر من 

ا تباااودت مصااار تلمركاااز تلثالااا  عشااار عالمي اااختامًا، 

رق وتلثااا ي إفريقيااا وتلخااامس ع ااى مدااتوه تلشاا

.تألوسل في إ تاج تلغاز تلابيعي

بيعي ويوضل تلشن  تلتالي تاو  إ تاج تلغاز تلا

(.2021/2020–2014/2013)خ ل عامي 

.وزت ض تلبترول وتلثروض تلمعد يا: تلمصد 

39.2

49.9

2014/2013 2021/2020

وجمالم وأتا  الغاز الطةيعم تاي عامم 

(2014/2013–2021/2020)

(مليو  طال)
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ايأجــــــازات

 نـــــــــــــوات

اطـــــــــــــــــــــــــــــاع الةتــــــــــــــــــــــــــــروي
ــــــــــــــــــــــروة المعمأيــــــــــــــــــــــل والا

الالتنميـــــل االاتصاد






