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 مصر في الطاقة لبرامج العامة والتوجهات األسس

ركي��زة أساس��ية للتنمي��ة االقتص��ادية واالجتماعي��ة ، ل��ذا ف��إن تنمي��ة م��وارد الطاق��ة  الطاق��ة

األولي���ة وُحس���ن إدارته���ا واس���تخدامها تعتب���ر م���ن أه���م سياس���ات واس���تراتيجيات التنمي���ة 

رحل��ة القادم��ة الت��ي تتطل��ب المتواص��لة وأه��م رك��ائز التنمي��ة المس��تدامة خاص��ة خ��الل الم

قف��زات جدي��دة لالقتص��اد المص��ري للمس��اهمة ف��ي تحقي��ق األه��داف المنش��ودة م��ن ارتق��اء 

 .بمستوى معيشة الفرد والنهوض بالمجتمع

وتمثل الطاقة أحد أهم السبل لتحقيق هذه التطلع�ات باعتباره�ا عص�ب الحض�ارة الحديث�ة 

تماعي�ة، ويت�وافر لوجوده�ا ض�مانات التنمية االقتص�ادية واالج لخططوالمحرك الرئيسي 

، كم��ا وأن حي��اة الش��عوب االقتص��ادي واالجتم��اعيواالرتق��اء   اس��تمرار مس��يرة التق��دم

وتحقيق طموحاتها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى توافر اإلمدادات اآلمنة من مصادر الطاق�ة 

ق�در حس�ن ن تمثل الطاقة الجزء األهم م�ن ث�روات األم�م  وعل�ى أ ، لذا كان من الطبيعي

اس�تغالل ه��ذه الث�روة وعل��ى ق�در الجه��د ال�ذي يب��ذل ف�ي تنميته��ا تتش�كل ص��ورة المس��تقبل 

 .وتتواصل جهود التنمية عبر األجيال المتتابعة

ويعد تأمين المعروض من الطاقة أحد العناصر الهامة التي تحدد قدرة الدولة على   

قتصادات الواعدة يمتلك شأنه في ذلك شأن اال يالتوسع في النمو، واالقتصاد المصر

من المقومات ما يؤهله لتحقيق معدالت نمو تزيد عن مستوياته الحالية، وهو األمر الذي 

 . سيؤدى بدوره إلى تزايد الطلب على الطاقة في المستقبل

ن تضع في حسابها أمن هذا المنطلق فإن الرؤية المستقبلية لقضية الطاقة في مصر البد 

ضخمة تالحقة التي يشهدها العالم والتي تفرض علينا تحديات المتغيرات العديدة والم
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ن نكون من الحفاظ على مصالحنا القومية وأمتميزاً كي نتمكن  أداءً تتطلب فكراً جديداً و

 . اإلنساني التقدم ركب من جزءا

عتبار أن تنمية موارد الطاقة وحسن إدارتها األمر الذي يحتم على الدولة األخذ في اال

م التوجهات خاصة في هذه المرحلة التي تشهد فيها مصر حالياً تغيرات تعد من أه

جوهرية جعلت الجميع يتطلع إلى مستقبل أفضل ونهضة شاملة في كافة المجاالت بما 

إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لجموع المواطنين تساهم في  ييؤد

 .قليمياً وعالميًّا إياً واستعادة مصر للمكانة المرموقة التي تليق بها عرب
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 مصر في البترولية الطاقة وسياسات استراتيجيات

 مقدمة

تعتمد مصر في تحقيق التنمية االقتصادية والتكنولوجية علي عدة مصادر من الطاقة 

 . المتاحة وهي الكهرباء، والبترول، والغاز الطبيعي

ها البترولية التي يتعلق بها جانب ولم تزل أغلب مصادر الطاقة في مصر تأتى من ثروات

كبير من مستقبل التنمية المصري حيث يتم االعتماد بصفــــة أساسية على مصادر 

الطاقـة التقليديـــــة الناضبة للوفاء بالطلب المتزايد على الطاقة لجميع قطاعات الدولـــة 

 .وخاصــــــة لتوليد الطاقة الكهربائية 

ورة أن يتوافر لمصر فكر جديد ورؤية مستقبلية تضمن األمر الذي يتحتم معه ضر

االستثمار األمثل لهذه الثروة وتضمن في نفس الوقت نفسه زيادة مخزونها االحتياطي بما 

 .لية ومعدالت االستهالك المتزايدةبيتفق مع حاجات خطط التنمية المستق

البترول  في قطاع الطاقة بصفة عامة وقطاع ثالثة تحديات رئيسيةمصر وتواجه 

يتمثل في الخليط الحالي للطاقة، وهو غير  التحدي األولالمصري بصفة خاصة، ويتمثل 

ويعد أخطر  آمن وغير اقتصادي وال يحقق التنمية المستدامة لقطاع الطاقة في مصر

التحديات في ظل الظروف الحالية التي تعيشها مصر ، حيث أن الخليط الحالي للطاقة في 

وبالنسبة  95%إلى  نتجات البترولية والغاز الطبيعي بنسبة تصلمصر يعتمد على الم

 .90%لقطاع الكهرباء 
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والتدريجي في إنتاجية حقول الزيت الخام  يفيتمثل في التناقص الطبيع أما التحدي الثاني

خاصة من الحقول القديمة ، ولذا يبذل قطاع البترول جهوداً لزيادة  يوالغاز الطبيع

ول ، حيث أن الكشف الجديد للبترول يستمر إنتاجه لفترة زمنية محددة ثم اإلنتاج من البتر

تعتمد مصر على مصدر  يتناقص اإلنتاج ولذلك البد أن يكون خليط الطاقة آمناً بحيث ال

  .واحد للطاقة ، األمر الذي يتطلب تدعيم الجهود الستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة

 

الحالية والتي تمثل عبئاً كبيراً يضر المواطن واالقتصاد  هو سياسة الدعم والتحدي الثالث

 .الوطني

حيث أن ترشيد االستهالك وتعديل خليط الطاقة من أهم العناصر التي تؤثر في الدعم 

  .فضالً عن ضرورة البحث عن بدائل اقتصادية أخرى للطاقة

 

وذلك لما له  يويمثل قطاع البترول المصري أحد الدعامات األساسية لالقتصاد المصر

لمحلى وخطط من دور فعال ال يقتصر فقط على توفير المنتجات البترولية لالستهالك ا

ل وتوفير فائض من العمالت األجنبية والمحلية التي تسهم بدورها في التنمية االقتصادية ب

 .تحقيق خطط التنمية الشاملة للبالد

بشكل مخطط  لتأمين  يلسعمن هذا المنطلق فإن سياسة وزارة البترول ترتكز على ا

مصادر الطاقة في الحاضر والمستقبل لدعم متطلبات التنمية ، هذا إضافة إلى استهداف 

تعزيز دور مصر االستراتيجي كمركز محوري لتجارة وتداول الزيت الخام والمنتجات 

 البترولية والغاز الطبيعي، األمر الذي يؤدي إلى تأمين إمدادات الطاقة فضالً عن تحقيق

 .عوائد اقتصادية
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 البترول لقطاع اإلستراتيجية األهداف

الغازات الطبيعية مع من المنتجات البترولية و يتلبية احتياجات السوق المحل •

عتبار الزيادة السنوية في معدالت االستهالك خاصة قطاع الكهرباء األخذ في اال

 .كنتيجة مباشرة لزيادة النمو االقتصادي

ودعمه من الزيت الخام والغازات الطبيعية  يتياطالحفاظ على مستوى االح •

 . إستراتيجي لتغطية احتياجـات خطط التنميـة بالبالد يوتكوين احتياط

اإلنتاجية المتاحة واالستغالل  تعظيم االستفادة من البنية األساسية والتسهيالت •

 .األمثل لهذه الموارد ياالقتصاد

البترول  صادر الطاقة منتحويل مصر إلي مركز إقليمي محوري لتداول م •

 .والغاز

استمرار صناعة البترول كأحد المصادر الرئيسية للنقد األجنبي بهدف المساهمة  •

 .الدولة يفي دعم فائض ميزان المدفوعات التجار

كمادة أولية مثل  يتدعيم الصناعات اإلستراتيجية التي تعتمد على الغاز الطبيع •

 .ا والعمل على زيادة القيمة المضافةصناعة البتر وكيماويات واألسمدة وغيره

 .أرصدة إستراتيجية آمنة تطوير وزيادة طاقات التخزين لتكوين •

 . زيادة كفاءة استخدامات مصادر الطاقة وترشيد االستهالك •

) بترول وغاز طبيعي(تدعيم البنية األساسية لقطاع البترول من حيث الخطوط  •

 .حاء مصرلتحقيق التوازن في الشبكة القومية في كل أن
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بعاد قضية الطاقة في أإجراء الدراسات المتعمقة والتي تهدف إلى الوقوف على  •

و مشاكل بيئية مع أ التي تواجهها سواء من دعم  مصر متمثلة في المشاكل

مراعاة توفير االحتياجات األساسية من الطاقة لشرائح المجتمع بأسعار مناسبة 

 . المستدامةوالتنمية  يوأثر ذلك على االقتصاد القوم

في مصر  ستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة المتاحةادعم التوجه نحو  •

للوفاء  ) ، طاقة الكتلة الحيوية، طاقة نوويةطاقة شمسية، طاقة رياح(

خوفاً  باالحتياجات المستقبلية وتقليل االعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة

  .من نضوبها

إلقليمي والذي يتيح التكامل في مجال تبادل استخدام تعزيز التعاون العربي وا •

 .مصادر الطاقة من أجل تحقيق التنمية المستدامة

 

 : مصر في البترول قطاع تواجه التي التحديات أهم

الزيادة الكبيرة والمستمرة في االستهالك المحلى من المنتجات البترولية وما  •

ترنت بالزيادات المتتالية يصاحبه من تغيير في أنماط االستهالك والتي اق

 .والمستمرة في الدعم 

معدالت النمو المتوقعة لقطاعات الدولة المستهلكة والغير مسبوقة، باإلضافة إلى  •

 .القيود البيئية الحديثة بمصر
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منية انخفاض أسعار بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلى وثباتها لفترات ز •

عاتق الحكومة األمر انعكس  ي تقع علىعباء التطويلة مما ساهم في زيادة األ

 .خرى مثل التعليم والصحة وخالفهعلى الخدمات األ سلبياً 

ارتفاع معدالت االستيراد من بعض المنتجات وخاصة البوتاجاز والسوالر  •

سنويا مما يترتب عليه زيادة الدعم السنوي للطاقة وتأثيره السلبي على القطاعات 

 .لها مثل قطاعات التعليم والصحةاألخرى التي يتطلب توفير دعم 

الحاجة المستمرة إلى استثمارات جديدة لتطوير البنية األساسية الالزمة الستيراد   •

وتداول المنتجات البترولية بالموانئ ووسائل التخزين والنقل المختلفة إلى جميع 

 .مناطق االستهالك بالبالد 

اع األسعار العالمية للمنتجات ازدياد الطلب على العملة األجنبية فضالً عن ارتف  •

تزامن معها من العجز في توفير  البترولية التي يتم استيرادها من الخارج، وما

استيراد هذه  السيولة النقدية الالزمة في التوقيتات المطلوبة لتغطية متطلبات

 .المنتجات من الخارج

 .الزيادة الكبيرة في تكلفة إنشاء معامل التكرير الجديدة  •

وضع وتنفيذ خطة تدريجية لتحرير سوق الطاقة وترشيد حجم الدعم مع صعوبة  •

 .توصيله إلي مستحقيه

والتدريجي في إنتاجية حقول الزيت الخام والغاز الطبيعي  يالتناقص الطبيع •

 .خاصة من الحقول القديمة
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حتمية زيادة معامل كفاءة محطات الكهرباء لترشيد استهالك الغاز الطبيعي  •

 ).فأعلي% 72(ل إلي المعدالت العالمية ليصل إلي المعد

الجديدة لوقوع معظمها  يستكشاف الغاز الطبيعارتفاع تكاليف عمليات اإلنتاج ال •

 .المياه العميقة يف

 .محدودية حجم االكتشافات الجديدة من الزيت الخام  •

تأخر بعض الجهات الحكومية والمحلية في سداد قيمة مسحوباتها من المنتجات  •

 .يوالغاز الطبيعالبترولية 

ستثمارات الالزمة لتنفيذ المشروعات البترولية الجديدة نتيجة للزيادة ارتفاع اال •

 ) .عقود ، ومواد ، وخدمات(في تكاليف هذه المشروعات 

تزايد مستحقات الشركاء األجانب نتيجة شراء الهيئة لحصص الشركاء من  •

له تأثير سلبي على  نمما كا يالزيت والغاز للوفاء باحتياجات السوق المحل

 .قيامهم بعمليات البحث والتنمية 

الغاز في اتفاقيات طلب الشركاء األجانب مراجعة البند الخاص بتسعير   •

 يثره على زيادة تكلفة توفير الغاز بالسوق المحلى وبالتالأنتاج واالستكشاف واإل

 .زيادة العبء الخاص بدعم المواد الهيدروكربونية

تعهد من البنك المركزي / على ضمانة وزارة المالية ضرورة حصول الهيئة  •

من البنوك المحلية أو من مؤسسات  للحصول على تسهيالت ائتمانية جديدة سواءً 

 . التمويل العالمية
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  .المباشر في صناعة البترول يجنبفسة اإلقليمية لجذب االستثمار األزيادة المنا •

مداد الطاقة إللتأكد من تأمين  لى تنويع مصادر إنتاج الكهرباءإزيادة الحاجة  •

 .لفترات زمنية مستقبلية

االهتمام بتطبيق اللوائح والقوانين الخاصة بحماية البيئة والتنمية المستدامة في  •

 .كل مشروعات الطاقة

 

وتجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من التحديات التي تواجه قطاع البترول المصري 

البترول والتي تعمل دائماً على تطبيق إستراتيجية  ونتيجة للجهود التي تبذلها وزارة

 .ناجحة

 :2012/2013وحتى عام  2005/2006خالل الفترة من عام  ما تحققفيما يلي نورد  

مليار برميل عام  3.7زيادة االحتياطي المؤكد للزيت والمتكثفات من حوالي  -

ما تم ، باإلضافة ل 2012/2013مليار برميل عام  4إلى حوالي  2005/2006

من الزيت الخام  مليار برميل 1.9إنتاجه خالل هذه الفترة والذي يقدر بحوالي 

والتدريجي في إنتاجية  ي، وذلك على الرغم من التناقص الطبيعوالمتكثفات

 حقول الزيت الخام خاصة من الحقول القديمة  ، فضالً عن محدودية حجم

 .االكتشافات الجديدة من الزيت الخام 

إلى حوالي  2005/2006مليون طن عام  38.4الغـــاز الطبيعي من  زيادة إنتاج -

 .2012/2013مليون طن عام  44.2
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نجح قطاع البترول في زيادة معدالت إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات  -

يوم وذلك / ألف برميل  700حيث وصل متوسط معدل اإلنتاج حالياً إلى حوالي 

 .ي اإلنتاج على الرغم من التناقص الطبيعي ف

 .بليون برميل مكافئ 15.8 من الثروة البترولية إلى حوالي وصل إنتاج مصر -

 .مليار دوالر 6.2حوالي  2013األجنبية عام الوطنية وبلغ إجمالي االستثمارات  -

 .التوسع في مشروعات البنية أساسية لخدمة السوق المحلي والتصدير -

الطبيعية بكمية  بترولية والغازاتتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات ال -

مليون طن منتجات  34منها حوالي (مليون طن  73.2وصلت إلى حوالي 

مليار  49.3بما قيمته حوالي ) مليون طن غازات طبيعية 39.2بترولية وحوالي 

 .2012/2013دوالر باألسعار العالمية عام 

 

 المقبلة المرحلة خالل البترول وزارة سياسات

سياسات على مواجه�ة بع�ض التح�ديات الت�ي تقاب�ل الطاق�ة ف�ي مص�ر والت�ي تعتمد هذه ال

للطاقة و تنويع مص�ادر الطاق�ة  يتتركز على تقليل االعتماد على البترول كمصدر رئيس

وتعديل توليفة أو مزيج الطاقة في مص�ر مس�تقبالً س�واء ف�ي ص�ناعة األس�منت أو لتولي�د 

ة البترولي�ة والغازي�ة، وستغالل األمث�ل للث�رالكهرباء أو الصناعات األخرى بما يحقق اال

وذلك في ضوء المعايير الفني�ة واالقتص�ادية بم�ا يش�جع المس�تثمرين لتحوي�ل الص�ناعات 

القائمة على استخدام المنتجات البترولية أو الغاز إلى استغالل الطاقة الجدي�دة والمتج�ددة 

ل�ة الحيوي�ة وإتاحته�ا وعلى وج�ه الخص�وص الطاق�ة الشمس�ية وطاق�ة الري�اح وطاق�ة الكت
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بوفرة مما يساعد على التوافق البيئي وبما يسهم في تنفي�ذ خط�ة الدول�ة للتنمي�ة الص�ناعية 

 :واالقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة ، وفيما يلي عرض لبعض هذه السياسات

  جذب المزيد من االستثمارات لتنشيط عمليات البحث واالستكشاف بجميع مناطق

 .  افة احتياطيات بترولية جديدة وتعويض ما يتم إنتاجهالجمهورية إلض

  تطوير وتنويع نماذج االتفاقيات البترولية بما يتناسب مع كل منطقة لجذب المزيد من

 . االستثمارات وتعظيم االحتياطيات البترولية واإلنتاج وتعظيم عائد الدولة منها

 يزيادة معدالت إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيع . 

 توسع في إنشاء معامل تكرير حديثة من خالل القطاع الخاص مع العمل على تنقية ال

 . القوانين المقيدة لالستثمار في هذا النشاط

  إضافة سعات تخزينية للزيت الخام والمتكثفات والمنتجات البترولية لتكوين أرصدة

 . منها وجعل مصر مركز إقليمي لتداول الطاقة إستراتيجية آمنة

 كات الخطوط لتحقيق التوازن في ضغوط الغاز علي مستوى الجمهوريةتطوير شب. 

  تعظيم استخدام وإدارة األصول المملوكة لقطاع البترول سواء في الشركات

االستثمارية غير بترولية النشاط أو في حقول البترول والغاز لتحقيق أفضل عائد 

 . منها للدولة

 الوقود النووي ـ (مصادر طاقة بديلة  التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتوفير

لزيادة نسبة مشاركتها في توليد الكهرباء بغرض زيادة استخدام ) الخ ... الرياح 

 . في صناعات أخرى مثل البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة منه يالغاز الطبيع

 يض في المنازل والمحال التجارية وتخف يالتوسع في تعميم استخدام الغاز الطبيع

 . استخدامات البوتاجاز
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 أو  ياستغالل البنية األساسية والتسهيالت المتاحة سواء للزيت الخام أو الغاز الطبيع

ـر المي للبتــرول في مصـــــــــــء مركز تجارة عاـة كنواة إلنشـــت البترولياــالمنتج

) Energy Hub . ( 

 ن حيث إمكانية ترشيده وكيفية التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة فيما يخص الدعم م

 . تمويله

 نتشار محطات الخدمة والتموين بالمنتجات البترولية والغاز الطبيعي في اتطوير و

جميع أنحاء الجمهورية والتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات 

إلقامة هذه  ياألمر الذي يتطلب دعم الجهات المعنية بالدولة لتوفير األراض

طات في المواقع المناسبة مجاناً أو بحق انتفاع يتناسب مع اقتصاديات هذه المح

المشروعات ومنح إعفاء جمركي لمعدات تمويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي 

 . لتشجيع المواطنين على التحويل

  مشروعات ـ مهمات ـ (زيادة نسب المكون المحلى في مختلف األنشطة البترولية

 ). الخ... معدات 

 2014من أول يوليو  ابدءً  إعادة توزيع دعم الطاقة ليصل إلى مستحقيه . 
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 :تنفيذ سياسات الطاقة البتروليةآليات 

 .تكثيف أنشطة البحث واالستكشاف وزيادة اإلنتاج .1

 .استيراد الغاز الطبيعي لسد الفجوة الحالية بين اإلنتاج واالستهالك .2

 .المنتجات البترولية اولتطوير البنية األساسية إلنتاج ونقل وتد .3

 .تنويع مزيج الطاقة في مصر بما يساهم في تأمين اإلمدادات .4

 .تحويل مصر إلى دولة محورية في مجال الطاقة بمنطقة الشرق األوسط .5

 .إصالح دعم الطاقة من خالل إستراتيجية متكاملة لضمان وصوله إلى مستحقيه .6

 .ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة اإلنتاج واالستهالك .7

 .إعادة هيكلة قطاع الطاقة .8

 .تطوير صناعة البتروكيماويات وتعظيم الصناعات الالحقة .9

 

 البحث واالستكشاف وزيادة اإلنتاجتكثيف أنشطة 

 :من المستهدف خالل الخمس سنوات المقبلة

  اتفاقية بترولية جدي�دة للوص�ول باتفاقي�ات البح�ث واالستكش�اف إل�ى  100إضافة

 .سنوات 3اتفاقية خالل  150

 استعادة المناخ الجاذب لالستثمار لتكثيف عمليات البحث والتنمية من خالل: 
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  االنتظام في سداد مس�تحقات الش�ركاء األجان�ب باالتفاقي�ات البترولي�ة، وس�داد

 5ملي��ار دوالر عل��ى م��دى  6الم��ديونيات القائم��ة حالي��اً والت��ي تبل��غ ح��والي 

 .سنوات

 ة خاص�ة بالمي�اه العميق�ة والمن�اطق تعديل بند تسعير الغاز باالتفاقيات البترولي

 .ذات التراكيب الصعبة

  الغ��از (تط��وير نم��اذج اتفاقي��ات جدي��دة لتتواف��ق م��ع إنت��اج الغ��از غي��ر التقلي��دي

 .والطفلة الزيتية) الخزانات المتماسكة -الصخري

  ي��وم زي��ت خ��ام، /أل��ف برمي��ل 750بمع��دالت اإلنت��اج خ��الل الفت��رة إل��ى الوص��ول

 .ميو/غاز 3مليون قدم 6500

  إنش���اء كيان���ات وطني���ة جدي���دة وتط���وير القائم���ة للعم���ل ف���ي مج���االت البح���ث

 .واالستكشاف واإلنتاج لزيادة حصة الدولة

 5ي�وم عل�ى م�دار /غ�از 3ملي�ون ق�دم 4700اج بمع�دل ـ�ـول جدي�دة عل�ى اإلنتـدخول حق

 :سنوات

 :حتى نهاية العام الحالي بيانها كما يلي) يوم/ 3مليون قدم 1800(بمعدل  -1

 ):يوم/ 3مليون قدم 855( 2013مشروعات تم وضعها على اإلنتاج منذ يوليو  )أ

 يوم/ 3مليون قدم  160 طارق والسالم

 يوم/ 3مليون قدم  140 تونة ودينيس
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 يوم/ 3مليون قدم   80 10حابي 

 يوم/ 3مليون قدم   38 األبيض

 يوم/ 3مليون قدم   70 خاللة. غ.دسوق وش

 يوم/ 3ن قدممليو   30 غرب القنطرة

 يوم/ 3مليون قدم   60 )إنتاج مبكر(رأس البر 

 يوم/ 3مليون قدم  180 هيدرا

 يوم/ 3مليون قدم   30 غرب علم الشويش

 يوم/ 3مليون قدم   30 القباب الغازية

 يوم/ 3مليون قدم   37 آبار مختلفة

 سنوياً % 25معدل التناقص الطبيعي في إنتاج الحقول 

ي�وم، / 3ملي�ـون ق�دم 950: (ت ت�م االتف�اق عليه�ا وج�اري تنفي�ذها مشــــــروعا) ب

 )مليار دوالر 2.7

 مليون دوالر: التكلفة          

 270  2014أكتوبر -يونيو يوم/ 3مليون قدم  100 تسهيالت دائمة/ دسوق

 307 2014سبتمبر  يوم/ 3مليون قدم  125 كرم واألصيل

 561 2014ديسمبر -سطسأغ يوم/ 3مليون قدم  275 دنيس وكروان

 1570 2014ديسمبر -أكتوبر يوم/ 3مليون قدم  450 أ9مرحلة 
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 :سنوات بيانها كما يلي 5خالل ) يوم/ 3مليـون قدم 2900(بمعدل  -2

ي��وم / 3ملي��ون ق��دم 1600إنت��اج ح��والي : (مش��روعات مخطط��ة ج��اري تنفي��ذها) أ

 )مليار دوالر 15.4وتكلفة حوالي 

 مليون دوالر: التكلفة             

 1670 2016الربع األول  يوم/ 3مليون قدم  400 بحر متوسط ب9مرحلة 

 13700 2018 -2017 يوم/ 3مليون قدم 1200 بحر متوسط شمال اإلسكندرية

 

ي��وم / 3ملي��ون ق��دم 1300إنت��اج ح��والي : ( مش��روعات مطل��وب التعاق��د عليه��ا) ب

 )مليار دوالر 8.9وتكلفة حوالي 

 مليون دوالر: ة التكلف            

 2400 2019 -2018 يوم/ 3مليون قدم  200 بحر متوسط رحمات

 1843 2018  يوم/ 3مليون قدم  400 بحر متوسط شرق الدلتا العميق

 3203 2019 -2017 يوم/ 3مليون قدم  350 بحر متوسط شمال البرج

 217 2017 يوم/ 3مليون قدم  50 بحر متوسط روز

 496 2018 يوم/ 3مليون قدم  100 طبحر متوس شمال العامرية

 320 2017 يوم/ 3مليون قدم  100 بحر متوسط غرب البرلس

 لم تعتمد موازنة 2015 يوم/ 3مليون قدم   50 بحر متوسط شمال سيناء
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 235 2014ديسمبر  يوم/ 3مليون قدم   50 الدلتا سما.غ/بلسم/بيجونيا

غي����������ر (أبولوني����������ا 

 )تقليدي

ص���������������حراء 

 غربية

 209 2016 يوم/ 3ن قدممليو   40

 

 استيراد الغاز الطبيعي

  واالس�تهالك يس�تلزم األم�ر اس�تيراد الغ�از حتى ذلك الح�ين ولس�د الفج�وة ب�ين اإلنت�اج

 .سنوات 5لمدة  يوم/ 3قدم مليون 500 -300الطبيعي بكميات في حدود 

  وهن���اك جه���ود للتعجي���ل  2014ديس���مبر  –المخط���ط ب���دء االس���تيراد خ���الل ن���وفمبر

 :، ويخضع ذلك لما يليبالموعد

 الحصول على الموافقات الالزمة. 

  2014االنتهاء من توقيع العقود خالل النصف األول من إبريل . 

 توفير خطابات ضمان وفتح االعتمادات. 

   س�نوات لح�ين دخ�ول حق�ول الغ�از  5تدبير التمويل الالزم للتعاق�د الش�هري لم�دة

 .الجديدة على اإلنتاج
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 اسية إلنتاج ونقل وتداول المنتجات البتروليةتطوير البنية األس

وضعت وزارة البترول خطة متكاملة لزيادة طاقة التكرير ب�البالد لتص�ل إل�ى ح�والي 

ملي��ار دوالر ويس��تلزم  8ملي��ون ط��ن س��نوياً باس��تثمارات إجمالي��ة ق��درها ح��والي  42

 :ذلك

  19والي ملي��ون ط��ن إل��ى ح�� 4زي��ادة كمي��ات الزي��ت الخ��ام الت��ي ي��تم اس��تيرادها م��ن 

 .مليون طن سنوياً 

  إض��افة وح��دات تحويلي��ة جدي��دة إلنت��اج المقط��رات الوس��طى الت��ي تحتاجه��ا ال��بالد

 )وقود النفاثات -البنزين -السوالر(

  تط��وير ورف��ع كف��اءة معام��ل التكري��ر الحالي��ة وتط��وير البني��ة األساس��ية لنق��ل وت��داول

 .المنتجات البترولية

 :جموعة من المحاور وهيهذا وترتكز خطة وزارة البترول على م

  تنفي��ذ مجموع��ة م��ن المش��روعات االس��تثمارية الجدي��دة ف��ي مج��ال التكري��ر والتص��نيع

س�نوات وق�د روع�ي  5-3ملي�ار دوالر، خ�الل  6.5باستثمارات إجمالية تبلغ ح�والي 

 :في التخطيط والتنفيذ ما يلي

لمختلف��ة البع��د االس��تراتيجي المتمث��ل ف��ي التوزي��ع الجغراف��ي ل��دوائر االس��تهالك ا •

 .بمناطق الجمهورية طبقاً الحتياجات كل منطقة من أنواع المنتجات البترولية

 .وضع برامج زمنية مكثفة لتقليل الفترة الزمنية الالزمة لكل مشروع •
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تعظ��يم المك��ون المحل��ي ف��ي المش��روعات وزي��ادة نس��بة الس��داد بالجني��ه المص��ري  •

 .وخفض التكلفة

 ملي�ون  420التكرير القائم�ة باس�تثمارات ح�والي  إزالة االختناقات الحالية في معامل

 :ويهدف ذلك إلى تحقيق 2014/2015سنوات تبدأ من عام  4دوالر على مدار 

 .التشغيل اآلمن والمستمر لكافة الوحدات •

 .الوصول إلى أقصى طاقة تشغيلية ممكنة لهذه المعامل ورفع كفاءتها •

تكرير مع إمكانية االستفادة توفير طاقة تكريرية إضافية يمكن استغاللها في ال •

 .منها محلياً 

  تطوير ورفع كفاءة البني�ة األساس�ية لنق�ل وت�داول الزي�ت الخ�ام والمنتج�ات البترولي�ة

من خالل مجموعة من مش�روعات خط�وط األنابي�ب ومس�تودعات التخ�زين موزع�ة 

جغرافياً وفقاً ألنم�اط وتط�ور االس�تهالك المحل�ي وذل�ك باس�تثمارات تقديري�ة ح�والي 

 :مليون دوالر، وتهدف هذه المشروعات إلى 465

 .رفع كفاءة عمليات النقل والتداول خاصة بمناطق الصعيد •

تحسين عمليات المناورة في توصيل المنتجات وتأمين اإلمدادات وخاصة ف�ي  •

 .حالة وجود اختناقات

 .زيادة درجة األمان في النقل والتداول من خالل النقل بخطوط األنابيب •

تخدام السيارات الصهريجية لتخفيف العبء على الط�رق وخف�ض الحد من اس •

 .تكلفة النقل
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ف�ي عملي�ات توجي�ه وإم�داد معام�ل  (Optimization) تحقيق المرونة المثلى •

 التكرير بالزي�ت الخ�ام ال�ذي يناس�ب م�ع ظ�روف التش�غيل للوح�دات اإلنتاجي�ة

 .بكل معمل

  اإلس��كندرية/ الس�ويس/ ي�ةالزيت(تط�وير ورف�ع كف�اءة الم�واني البترولي��ة القائم�ة (..../

م��ن خ��الل تحدي��د أم��اكن االختناق��ات واس��تبدال الخط��وط بخط��وط جدي��دة ذات أقط��ار 

 :مليون دوالر، وذلك بهدف 350أكبر باستثمارات تقديرية حوالي 

ذات ) بوتاج����از -م����ازوت(اس����تقبال ن����اقالت المنتج����ات البترولي����ة المس����توردة  •

 .الحموالت األعلى

 .الناقالت على أرصفة التفريغ بالموانيتقليل غرامات توقف  •

االس��تغالل األمث��ل للم��واني البترولي��ة ذات الق��درات العالي��ة ومنه��ا مين��اء الع��ين  •

 .السخنة

ت��أمين احتياج��ات ال��بالد والق��درة عل��ى المن��اورة وس��رعة التلبي��ة ف��ي حال��ة وج��ود  •

 .نقص في اإلمدادات
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 مصر في البترولية الطاقة

  ستكشافواال والبحث االتفاقيات .1

ستراتيجية من تنمية للثروة في ظل سياسة قطاع البترول وتحقيقا ألحد أهدافه اإل

البترولية ومضاعفة االستثمارات األجنبية للبحث عن البترول واستغالله تحققت خالل 

البحث واالستكشاف يمكن االتفاقيات واألعوام الماضية نتائج متميزة في أنشطة 

 :إيجازها كما يلي

1-1 Uالبترولية تفاقياتاال 

 للبحث عالمية مزايدات بطرح مستمرة بصفة المصري البترول قطاع يقوم

 المناطق سواء المختلفة االستكشافية المناطق في والغاز الخام الزيت عن واالستكشاف

 المناطق من العديد بتقييم القيام عن فضالً  عنها المتخلى المناطق أو) البكر( الجديدة

 .قادمة مزايدات في لطرحها تمهيداً  ريةالجمهو مستوي علي

 للبترول العامة المصرية الهيئة خالل من البترول قطاع إبرام عن ذلك أسفر وقد

 من العديد) للبترول الوادي وجنوب" إيجاس" الطبيعية الغازات( القابضة والشركات

 .العالمية الشركات مع البترولية االتفاقيات

اتفاقية بترولية  130إبرام   2013 إلى نهاية عام 2005هذا وقد شهدت الفترة من عام 

 2344 جمالي منح توقيع تبلغ حواليبإ 2ألف كم 454.3تغطي مساحة إجمالية حوالي 

تفاقية بترولية جديدة للبحث عن الثروة ا 80 تفاقياتمليون دوالر وتشمل هذه اال
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اتفاقية تعديل  50البترولية مع عدد كبير من الشركات العالمية من جنسيات مختلفة و

 .التفاقية سارية

) 14(عدد تضمنت  اتفاقية) 20( 2013عدد االتفاقيات التي أبرمت خالل عام  ويبلغ

 .جديدة اتفاقية

 )1(شكل رقم 

 

1-2 Uالبترولية االكتشافات 

 كبير عدد تحقيق) 2012/2013 – 2005/2006( الفترة خالل البترول قطاع استطاع

 تطبيق خالل من وذلك الطبيعي والغاز الخام الزيت من البترولية االكتشافات من

 الجيولوجيين بخبرة واالستعانة جديدة جيولوجية مفاهيم وتطبيق الحديثة التقنيات

 .العالمية والغاز البترول شركات مع وتبادلها الهام المجال هذا في المتراكمة المصريين
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 اكتشافا 176و للزيت اكتشافاً  312 منها اكتشافاً  488 عدد الفترة هذه خالل تحقق فقد

من مناطق البحث واالستكشاف وخاصة مناطق البحر  العديد في يالطبيع للغاز

 .المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس والدلتا

( شافي وـبئر استك)  147( حفر  2012/2013تم خالل عام كما تجدر اإلشارة إلى أنه 

حيث بلغ إجمالي األقدام المحفورة بالنسبة  اهحقن ميبئر ) 47(تنموي منها بئر )  387

مليون قدم كما بلغت األقدام المحفورة لآلبار التنموية  1.61لآلبار االستكشافية حوالي 

 .مليون قدم  3.116حوالي  

 86حوالي  2012/2013بلغ عــدد أجهزة الحفر العاملة في مصر خالل عام كما 

جهاز  48، باإلضافة إلى )حفر بحري  جهاز 17جهاز حفر بري و 69( منهاازاً جه

% 50.5بنسبة ) المملوكة للدولة(ساهمت شركة الحفر المصرية إصالح وإكمال، حيث 

جهزة أمن خالل 2012/2013للعام من إجمالي حفر اآلبار االستكشافيـة والتنمويـة 

 .بئراً تنموياً  188بئرا استكشافياً و  82الحفر المملوكة لها وذلك لحفر 

 )2(قم شكل ر
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  )3(شكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مناطق في اكتشافاً ) 86( عدد 2012/2013 العام خالل البترول قطاع حقق قد وهذا

 في اكتشافاً ) 48(و والدلتا، المتوسط بالبحر اكتشافاً ) 19( تضمن المختلفة، مصر

 وسيناء السويس خليج مناطق في اكتشافاً ) 19(و مصر، وصعيد الغربية الصحراء

 .الشرقية ءوالصحرا

 العام خالل البترولية الثروة اكتشافات توضح) 6(،)5(،)4( التالية واألشكال

 .العربية مصر جمهورية مناطق على موزعة  2012/2013
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 )4(شكل رقم 

  

 )5(شكل رقم 
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 )6(شكل رقم 

 

 قةمنط أن البترولية للثروة واالستكشاف البحث ألنشطة االيجابية المؤشرات أهم ومن

 الماضية الفترة خالل المتميزة االكتشافات من العديد تحقيق شهدت الغربية الصحراء

 بشقيها بالقطاع العاملة شركاتوال الهيئة بين الحثيث والعمل الجهود تضافر نتيجة

 والتي العميقة بالطبقات والغاز الخام الزيت عن واالستكشاف للبحث والمشترك جنبياأل

 تمثل التي البويب علم طبقات لىإ باإلضافة البليوزويكو الجوراسيك يعصر تمثل

 .يالسفل يالكريتاو عصر

 عدد 2012/2013 يالمال العام خالل العميقة الطبقات من االكتشافات عدد بلغ حيث 

 إلى تصل لم نسبة وهى للعام االكتشافات يجمالإ من% 24.5 حوالي بنسبة كشفاً ) 21(

 مناطق وخاصة الغربية بالصحراء لالستكشاف يدةجد آفاق تفتح ولكنها مولالمأ الحد

 المضافة االحتياطيات من يزيد مما بها جديدة خزانات عن تبوح مازالت التي التنمية
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 تنمية بمنطقة روزا وشمال يإيمر كشفي االكتشافات تلك مثلةأ ومن اإلنتاج، من وكذا

 . عجيبة لشركة التابعة مليحة

 حيث الغربية الصحراء عن بها النشاط يقل ال سطالمتو البحر امتياز مناطق نأ كما

 الشركات وتنافسية جدية يعكس مما المختلفة بالخزانات االكتشافات من المزيد تشهد

 واالستكشاف البحث أعمال لتكثيف االستثمارية والبرامج بالخطط االلتزام يف المشتركة

 .المكتشفة الحقول وتنمية

 االستكشاف نيابة خالل من للبترول العامة لمصريةا الهيئة أن إلى اإلشارة وتجدر هذا

 األبحاث من القصوى االستفادة على بالعمل الماضية القليلة السنوات في قامت قد بها

 في يتمثل والذي والغاز الزيت عن تقليدي الغير حثبالب المهتمة العالمية والمؤتمرات

 ظهرتأ والتي) Source Rock( المصدر رــصخ طبقات في والغاز الزيت عن البحث

 بالفعل تم وقد, المتحدة الواليات وخاصة مالعال نحاءأ في مختلفة دول في ملحوظاً  نجاحاً 

 دراسات لعمل المصري البترول بقطاع المشتركة الشركات مع عمل مجموعات تكوين

 للزيت المنتجة الدول خريطة على مصر لوضع المختلفة باراآل نتائج على متطورة

 فقياأل الحفر تقنيات في الهائل لتطورا بعد وخاصة التقليدية غير بالطرق والغاز

 لتعظيم المصري البترول قطاع خطة إطار في وذلك ،الهيدروليكي والتكسير

 . والغاز الزيت من المضافة اتياالحتياط

1-U3 البترولية الثروة من االحتياطيات  

 زي���ادة ف���ي البت���رول عقط���ا نج���اح ف���ي إليه���ا المش���ار  البترولي���ة كتش���افاتاال س���اهمت 

الت��ي تم��ت خ��الل  الكتش��افات اأض��افت  حي��ث ، المص��رية البترولي��ة الث��روة احتياطي��ات
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ملي�ار برمي�ل مك�افئ بم�ا  5.4ح�والي  2013حت�ى نهاي�ة يوني�و   2005الفترة م�ن يولي�و 

ز ، ويمث�ل احتي�اطي الغ�ا 2013من إجمالي االحتياطيات المتبقية في يونيو % 34يعادل 

 .حتياطيات المضافةمن إجمالي اال% 27 المضاف حوالي

 15.8 ح��والي 2012/2013 ع��ام ف��ي البترولي��ة الث��روة م��ن االحتياطي��ات ه��ذه حقق��تو

 والمق��در الفت��رة تل��ك خ��الل واس��تهالكه إنتاج��ه ت��م م��ا بخ��الف ه��ذا مك��افئ برمي��ل ملي��ار

 .  مكافئ برميل مليار 5 حواليب

 عن العالمية والشركات لمصريينا الخبراء خالل من متميزة إيجابية مؤشرات وهناك

 مصر مناطق بها تتمتع التي الجيدة البترولية واالحتماالت البترولي مصر مستقبل

 احتياطيات حجم حيث من ،المتوسط بالبحر العميقة المياه في وخاصة والبحرية البرية

 من الصادرة العالمية والتقارير الدراسات تؤكده ما وهذا المتوقعة، الطبيعي الغاز

 في للعمل العالمية للشركات جاذباً  عامالً  يمثل الذي األمر متخصصة، عالمية مؤسسات

 .مصر

 والبنود الشروط على المناسبة التعديالت بعض بإجراء المصري البترول قطاع قام وقد

 فنية تقنيات تطبيق إلى تحتاج والتي البحرية المناطق في خاصة الجديدة للمزايدة العامة

 تتطلب والتي واعدة بكميات جديدة احتياطيات تحقيق فرص من ديزي مما عالية

 .كبيرة استثمارات

بلغ عدد الشركات العاملة في مصر حالياً في مجاالت البحث وتجدر اإلشارة إلى أنه 

جنسية مختلفة يغطي نشاطها اآلن  27شركة عالمية من  66 واالستكشاف واإلنتاج

 .ألف كيلو متر مربع 336.4حوالي  



 العاشر العربي الطاقة مؤتمر 

 

الورقة القطرية لجمهورية مصر العربية                                      33   

 

مراراً للجهود المبذولة في جذب االستثمارات الخارجية فقد بلغت االستثمارات واست

فيما يخص نشاط في مجاالت البحث واالستكشاف وتنمية الحقول  2012/2013للعام 

مليار دوالر  0.7 مليار دوالر، منها 6.4حوالي الهيئة المصرية العامة للبترول 

 .مليار دوالر مصروفات تشغيل 2ية ، التنم مليار دوالر لعمليات  3.7، لعمليات البحث

 )7(شكل رقم 

 

 الف��رص م��ن الكثي��ر وبه��ا واع��دة والزال��ت كان��ت مص��ر أن نؤك��د أن ن��ود نن��اإف س��بق مم��ا

 البش��رية بالق��درات ذاخ��رة ك��ذا و المن��اطق مختل��ف ف��ي واالستكش��اف للبح��ث المتمي��زة

  البترولي�ة الث�روة عن قيبوالتن البحث في والبرامج التقنيات أحدث استخدام على المدربة

 البت�رول م�ن اإلنتاج وزيادة االحتياطيات ودعم مصر ثروات زيادة لىإ يؤدى سوف مما

 .الطبيعي والغاز
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2- Uالبترولية الثروة واستهالك إنتاج( الطاقة ميزان( 

 في) طبيعي وغاز وبوتاجاز ومتكثفات خام زيت( البترولية الثروة إنتاج إجمالي بلغ

 عن% 11.3 حوالي نسبتها بلغت بزيادة طن مليون 78.6 حوالي 2012/2013 عام

 .2006/ 2005 عام

 من طن مليون 26 حوالي 2012/2013 للعام المصرية التكرير معامل إنتاج بلغ كما

 . البترولية المنتجات

 خالل الطبيعية والغازات البترولية المنتجات من المحلى االستهالك كمية بلغت بينما

 عن% 41.6 يحوال نسبتها بلغت بزيادة طن مليون 73.2 حوالي 2012/2013 عام

 إجمالي من% 53.5 حوالي الطبيعي الغاز استهالك ويمثل ،2005/2006 عام

 .االستهالك

  بالحقول والبوتاجاز والمتكثفات الخام الزيت إنتاج 2-1

 يلبرم مليون 243 حوالي 2012/2013 العام خالل والمتكثفات الخام الزيت إنتاج بلغ

 ،)برميل ألف 666 حوالي ييوم إنتاج معدل متوسط( طن مليون 33 حوالي تعادل

 الصحراء منطقة أهمها رئيسية مناطق أربعة من والمتكثفات الخام الزيت إنتاج ويأتي

 مثل حيث مصر في الخام الزيت إنتاج في عظماأل الجانب إنتاجه يمثل الذي الغربية

 بنسبة السويس خليج منطقة تليها اإلنتاج، يجمالإ من% 49 حوالي العام هذا إنتاجها

 خالل المختلفة اإلنتاج مناطق مساهمة يبين الذي يالتال بالشكل موضح هو كما% 21.7

 2012/2013 عام
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 )8(شكل رقم 

 

 

 طن، مليـون 1.5 حوالي 2012/2013 العام خـالل الحقول بوتاجاز إنتـاج بلـغ كما

 مليون 44 يعادل مكعب قدم بليون 2077 يحوال للعام ةالمباع الطبيعية الغازات وإنتاج

 البحر منطقة وتعتبر) مكعب قدم مليار 5.69 حوالي ييوم إنتاج معدل متوسط( طن

 يإجمال من% 71.8 حوالي أنتجت حيث الغازات إنتاج في المناطق أكبر من المتوسط

 .التالي الشكل في موضح هو كما%. 22 ةبنسب الغربية الصحراء منطقة وتليها اإلنتاج
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 )9(شكل رقم 

 

 

 فقد الستينات، منذ اكتشافها تم التي الخام الزيت لحقول يالطبيع التناقص من الرغم على

 جماليإ يف ثبات) 2012/2013 -2010/2011( الفترة خالل األخيرة السنوات شهدت

 اكتشاف إلى تهدف مكثفة برامج لوضع نتيجة والمتكثفات، الخام الزيت نتاجإ

 يحقق بما اإلنتاج خريطة على وضعها سرعةو االكتشافات وتنمية جديدة احتياطيات

 .منها عائد أفضل

 و المطلوبة االستثمارات توفير األمر تطلب البرامج هذه لتنفيذ نهأ بالذكر الجدير ومن

 عمالأ في المتطورة الحديثة التكنولوجيا واستخدام التقنية من مستوى على اً توفير

) والمياه بالغاز الحقن( التقليدية اإلنتاج طرق تحسين  كذلك و واالستكشاف البحـــث

 مناطق في واالستكشاف البحث رقعة لتوسيع يالسيزم المسح وسائل أحدث واستخدام
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 ، منها اإلنتاج كفاءة رفع دفبه الخزانات إدارة تكنولوجيا أحدث واستخدام ، جديدة

 على ووضعها المكتشفة الحقول في تنميتها تم التي االحتياطيات تحويل في سراعواإل

 اآلبار وحفر ، الحالية التسهيالت من والقريبة الصغيرة الحقول على التركيز مع نتاجاإل

 التسهيالت وتحديث صيانة إلى باإلضافة البحر، سطح تحت اآلبار وإكمال األفقية

 .الحالية  اإلنتاجية

 حوالي 2012/2013 عام والبوتاجاز اتوالمتكثف الخام الزيت من نتاجاإل يجمالإ بلغ

 .طن مليون 34.4

 من الفترة خالل والبوتاجاز والمتكثفات الخام الزيت إنتاج تطور التالي الشكل ويوضح

 .2012/2013 عام إلى 2005/2006 عام

 

 )10(شكل رقم 

 

 

 

 

 

34.4 

طن مليون  
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 2-2U الخام الزيت تكرير معامل إنتاج 

 حيث التكرير لصناعة خاصة أهمية المصرية المعدنية والثروة البترول وزارة تولي

 باعتبارها الصناعة هذه أهمية وترجع البترول، صناعة في الهامة المراحل أحد تعتبر

 المنتجات من البالد احتياجات لتأمين الرئيسي والمصدر اإلستراتيجية الصناعات من

 إحداث ىإل مصر بها مرت التي والمتغيرات األحداث أدت وقد المكررة، البترولية

 من العديد شمل المصرية التكرير صناعة واستراتيجيات سياسات في جذري تغيير

 من المتزايدة البالد احتياجات لتغطية المتاحة التكرير طاقة زيادة منها المحاور

 ظروف أية لمواجهة أمان كهامش احتياطية تكرير طاقة توفير مع البترولية المنتجات

 نشرها بهدف التكرير لطاقات الجغرافي التوزيع في النظر إعادة تم كما..  متوقعة غير

 السويس مدينة في يتركز الطاقات هذه معظم كان فبينما ، الجمهورية أنحاء مختلف في

 موزعة المتاحة التكرير طاقات وأصبحت الوضع تغير اإلسكندرية مدينة في والباقي

 البترولية المنتجات توفير إلى الجغرافي االنتشار هذا أدى مما مصر أنحاء جميع في

 تشغيل على فضال ، جديدة صناعية مجتمعات خلق في ساهم كما نقلها، تكاليف وخفض

 .العمالة من المزيد

 مناطق على موزعة تكرير معامل 8 حالياً  مصر في توجد أنه بالذكر وجدير

 حوالي ةاإلجمالي طاقتها تبلغ  أسيوط طنطا، السويس، اإلسكندرية، بالقاهرة، الجمهورية

 .طن مليون 38
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 البترول لتكرير األوسط الشرق شركة معمل طاقة اإلجمالية الطاقة هذه وتتضمن

 .  2001 عام في تشغيله تم والذي السنة/طن مليون 5 تبلغ والتي) ميدور(

 

 : الجمهورية مناطق علي القائمة التكرير معامل توزيع التالي الشكل ويوضح

 )11(شكل رقم 

 

 والسياسات القيود أهمها من التحديات من العديد المصرية التكرير صناعة وتواجه  

 الشاملة التنمية لتحقيق عديدة تغيرات الماضية العقود خالل العالم شهد فقد البيئية

 والقوانين اللوائح وتقضى التنمية ةيلعمل خراآل الجانب هي البيئة وأصبحت والمتواصلة

 يتم التي القيود عن فضالً  ، التلوث ومكافحة البيئة بحماية الكفيلة اإلجراءات تخاذاب

 عالية مواصفات ذات تكون أن ضرورة من المصدرة البترولية المنتجات على فرضها
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 المنافسة مواجهة في يحيو كهدف الالزمة يالمحل التصنيع مقومات واستكمال ، الجودة

  .العالمية لبيئةا قوانين مع تتالءم يك ، العالمية

 حوالي 2012/2013 العام خالل المعالج الخام كمية بلغت أنه إلى اإلشارة وتجدر هذا

  المعامل على المعالج الخام توزيع يوضح التالي والشكل ،طن مليون 26.7

 )12(شكل رقم 

 

 كمي��ة تش��مل ط��ن ملي��ون 26 ح��والي الع��ام خ��الل البترولي��ة المنتج��ات كمي��ة بلغ��ت بينم��ا

 الرئيس�ية المنتج�ات كمي�ات يوض�ح الت�الي لج�دولوا رئيس�ية، منتج�ات ط�ن مليون 24.7

 . 2012/2013 العام خالل إنتاجها تم التي
طن مليون/  الكمية  

 )1( قمر  جدول
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وتهدف إستراتيجية وزارة البترول ف�ي مج�ال ص�ناعة التكري�ر إل�ى تط�وير أداء معام�ل 

ة التكرير على مستوى الجمهورية والعمل عل�ى تح�ديثها لتحس�ين اقتص�ادياتها ومواكب�

  -:التطورات العالمية وذلك من خالل

 متط�ورة اقتص�ادية وح�دات إل�ى وتحويله�ا القائم�ة التكري�ر لمعامل الشامل التقييم .1

 .عالية كفاءة ذات

 والتع���ديالت االختناق���ات وإزال���ة القائم���ة الوح���دات كف���اءة رف���ع ف���ي االس���تمرار .2

 وذل�ك اتوالمع�د واألجه�زة والقي�اس ال�تحكم وآالت األف�ران واس�تكمال باستبدال

 دراس�ة م�ع المتخصص�ة الش�ركات لدى المحلي التصنيع إمكانيات من باالستفادة

 نظي���ر االس���تثمارية بالمش���اركة االقت���راض طري���ق ع���ن س���واء لتموي���لا ت���وفير

 .األرباح اقتسام مع االستثمارية التكلفة استرداد

 قط��اع بش��ركات اإلنتاجي��ة بالوح��دات المس��تغلة غي��ر للطاق��ات األمث��ل االس��تغالل .3

 للش��ركات ممي��ز عائ��د لتحقي��ق اقتص��ادية بطريق��ة وتش��غيلها المختلف��ة لبت��رولا

 م���وارد لزي���ادة للغي���ر المس���تغلة غي���ر الطاق���ات ه���ذه ت���أجير ودراس���ة البترولي���ة

 .المصرية الفنية العمالة خبرة من واالستفادة الشركات

) والتفح���يم الهي���دروجيني التكس���ير( التحويلي���ة الصناع���ـات إنش���ـاء ف���ي الت���ـوسع .4

 م�ن ج�زء تحويل وكذا ومنتجاته، البترول من االقتصادي العائد لتعظيم ازوتللم
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 التكري�ر معم�ل رب�ط طري�ق ع�ن وذل�ك البوتاج�از، إنتاجي�ة لتعظ�يم النافت�ا فائض

 م�ن االستف�ـادة تعظ�م خارجي�ة استثمارية بمشروعات البسيطة التعقيد درجة ذات

 منتج��ات إل��ي وتحوله��ا ـةالمنخفض�� االقتص��ادية القيم��ة ذات البترولي��ـة المنتج��ات

 تحس���ين ف���ي يس���اعد عائ���د يحق���ق وبم���ا مرتفع���ة اقتص���ادية قيم���ة ذات بترولي���ة

 .المعامل هذه اقتصاديات

 .المستوردة الخامات وخفض المحلية البترولية الخامات من االستفادة تعظيم .5

 الخ�ـام لل�ـزيت المضاف�ـة القيم�ة لزي�ادة التكري�ـر معام�ل كافة بين التكامل تحقيق  .6

 .البترولية منتجاتوال

 محلي�اً  المعني�ة والجه�ات والتكنولوجي�ا العلمي�ة األبح�اث مراكز مع التعاون تدعيم .7

 األس���اليب تطبي���ق ف���ي واالس���تمرار التكنولوجي���ة الق���درة زي���ادة به���دف وعالمي���اً 

 .الحديثة

 جـدي�ـدة تكـري�ـر معـام�ـل إلقـام�ـة واألجنبية العربية االستثمارات وجـذب تشجيع .8

 المحل��ي للس��وق البترولي��ة المنتج��ات ت��وفير ف��ي للمس��اهمة رولي��ةبت ومش��روعات

 . الخارج من االستيراد من والحد واالستهالك اإلنتاج بين الفجوة لتغطية

 من عدد تنفيذ 2012/2013 – 2005/2006 الفترة شهدت فقد اإلطار هذا وفى

 : أهـما نورد يلي وفيما ،والتصنيع التكرير مجال في المشروعات

  تنفيذهــا مـن االنتهاء تم التي المشروعــات: أوالً 

 بشركة )الزيت من الشمع إلزالة 16 الوحـدة( التزييت زيوت مجمع تحديــث -

 ألف 25 بحوالي اإلنتاجيـة الطاقــــة زيــادة بهدف البتـرول لتكرير العامريـة

 80 ةكلي استثمارية بتكلفة  زيـوت  ةسن/طن ألف 40& برافينية شمــــوع ةسن/طن

 .2006 يونيو في االنتهاء تم  حيث ،جنيه مليون
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 تغذية بطاقة إنربك بشركة اإلسكندرية بمنطقة بالهيدروجين النافتا معالجة وحدة إنشاء -

 كليـــة ـــةاستثماريـ بتكلفة) بوتاجاز/  بنزين/  نافتا( إنتاج بهدف سنة/  طن ألف 400

 .2013 سبتمبر في التشغيل تم حيث ،جنيه مليون 430

 الحالي التفحيم مجمع تغذية طاقة زيادة بهدف ميدور بمعمل التفحيم توسعات إنشاء -

 المنتجات كمية زيادة وبالتالي التفريغي المتبقي من سنة/طن ألف 157 بحوالي

 في االنتهاء تم حيث ،) غازات/  فحم/  سوالر/  نافتا/  بوتاجاز( البترولية

 .دوالر مليون 60 حوالي كلية استثمارية بتكلفة 2010سبتمبر

 عدد تأهيل إعادة خالل من للبترول اإلسكندرية بشركة الزيوت مجمع أداء تحديث -

  التوالي علي االنتهاء تم حيث ،) األسفلت معالجة/تفريغي تقطير( ووحدتي غالية) 2(

 .جنيه مليون 130 كلية استثمارية بتكلفة 2012 يونيو/ 2008 أكتوبر في

 التش�غيل طاق�ة لرف�ع البت�رول لتص�نيع الس�ويس بش�ركة التفح�يم مجمع اختناقات إزالة -

 خ�الل م�ن وذل�ك س�نة/  م�ازوت ط�ن ملي�ون 1.25 التص�ميمية الطاق�ة إل�ى وللوصول

 كلي�ة اس�تثمارية بتكلف�ة 2013  - 2005  الفت�رة خ�الل والمعدات األفران تأهيل إعادة

 . جنيه مليون 135

 إح��الل خ��الل م��ن البت��رول لتص��نيع الس��ويس بش��ركة الزي��وت مجم��ع اختناق��ات إزال��ة -

  الفت��رة خ��الل ب��المجمع التش��غيل طاق��ة عل��ى الحف��اظ به��دف المع��دات بع��ض وتجدي��د

 . جنيه مليون 12 كلية استثمارية بتكلفة 2013  - 2005

 إل�ى للوص�ول البت�رول لتكري�ر أس�يوط بش�ركة التقطي�ر وح�دتي داءأ وتحسين تحديث -

/  خط�وط ش�بكات/  أب�راج/  ف�رن( وتجدي�د إح�الل لخ�ال م�ن وذلك التصميمية الطاقة



 العاشر العربي الطاقة مؤتمر 

 

الورقة القطرية لجمهورية مصر العربية                                      44   

 

 2007 ين�اير ف�ي الت�والي على االنتهاء تم حيث ،) األمالح فصل وعاء/  تحكم أجهزة

 . جنيه مليون 45 حوالي كلية استثمارية بتكلفة 2013 أبريل& 

 للبت���رول النص���ر بش���ركة) كيروس���ين/  بوتاج���از/  بن���زين( معالج���ة وح���دات إنش���اء  -

 يف� االنته�اء ت�م حي�ث ، والترب�اين والبوتاج�از للبن�زين اإلنتاجي�ة الطاقة زيادة بغرض

 . جنيه مليون 16 حوالي كلية استثمارية بتكلفة 2008

 م��ن للبت��رول اإلس��كندرية بش��ركة (V.R.U) الغ��ازات اس��ترجاع وح��دة وتجدي��د إح��الل -

 به�دف) طلمب�ات/  مب�دالت/ أوعية/ أبراج( الوحدة معدات بعض وتجديد إحالل خالل

 600 ، بوتاج�از طن ألف 83( الحالية للوحدة السنوية اإلنتاجية الطاقة على المحافظة

 ملي�ون 16 ح�والي كلي�ة اس�تثمارية بتكلف�ة 2008 ف�ي االنتهاء تم حيث ،) بروبان طن

 . جنيه

 

  تنفيذهـا جــارى مشروعــات: ثانياً 

 وحدتي طويرت بغرض)  العامرية -اإلسكندرية( يبشركت الزيوت يمجمع تحديث -

) والفينول الفورفورال( الحالية المذيبات استخدام باستبدال العطريات استخالص

 وبشركة 2015 نهاية في العامرية بشركة االنتهاء متوقع( NMPالـ بمذيب

 . جنيه مليون 290 كلية تقديرية بتكلفة) 2016 نهاية في اإلسكندرية

 بالشركة بالقاهرة مسطرد ةبمنطق متكامل جديد هيدروجيني تكسير مجمع إقامة -

 بطاقة الجودة عالية بترولية منتجات إنتاج زيادة بهدف (ERC) للتكرير المصرية

 – سوالر – نفاثات وقود – األوكتان عالي بنزين – بوتاجاز(  سنة/طن مليون 4.2



 العاشر العربي الطاقة مؤتمر 

 

الورقة القطرية لجمهورية مصر العربية                                      45   

 

 االنتهاء ومتوقع دوالر مليار 3.7  حوالي متوقعة استثمارية وبتكلفة)  كبريت – فحم

 . 2016/2017 عام خالل ذهتنفي من

 الطاقة زيادة بهدف ميدور بمعمل والتفريغ الجوي التقطير وحدة تحديث مشروع -

 ويأتي دوالر، مليون 6 حوالي المشروع استثمارات وتبلغ% 15 بنسبة التكريرية

% 60 بنسبة ميدور لمعمل التكريرية الطاقة لزيادة متكامل مشروع إطار في هذا

 .دوالر مليار ليبحوا تقدر باستثمارات

 

  لالستثمار مطروحة مستقبلية مشروعــات: ثالثاً 

 600 تغذي�ة  بطاق�ة  البت�رول لتص�نيع الس�ويس ش�ركة ف�ي جدي�د زي�وت مجمع إنشاء -

 إل��ى باإلض��افة أساس��ية زي��وت س��نة/ ط��ن أل��ف 120 إلنت��اج م��ازوت س��نة/ ط��ن أل��ف

 احتياج��ات لت��أمين ) دي��زل - تفريغ��ي س��والر – نافت��ا(  المختلف��ة البترولي��ة المنتج��ات

 .دوالر مليون 430  تقديرية استثمارية تكلفة المحلى السوق

 2.75 تغذي��ة  بطاق��ة البت��رول لتص��نيع الس��ويس ش��ركة ف��ي جدي��د تفح��يم مجم��ع إنش�اء -

 بتكلف��ة) س��والر – كيروس��ين – نافت��ا – بوتاج��از( إلنت��اج م��ازوت س��نة/  ط��ن ملي��ون

 .دوالر مليار 2.5 تقديرية استثمارية

 3 تغذي�ة بطاق�ة البت�رول لتص�نيع الس�ويس ش�ركة في جديدة جوى تقطير دةوح إنشاء -

 – نافت�ا – بوتاج�از( م�ن يالمحل� الس�وق احتياج�ات س�د به�دف خ�ام س�نة/ ط�ن مليون

 .دوالر مليون 100 بنحو تقدر استثمارية بتكلفة) مازوت -سوالر – كيروسين
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 اإلس�كندرية المك�س ف�ي للبت�رول اإلس�كندرية بش�ركة جديدة جوى تقطير وحدة إنشاء -

  – كيروس�ين – نافت�ا – بوتاج�از( من كل إلنتاج خام سنة/ طن مليون 2 تغذية  بطاقة

 .دوالر مليون 80 تقديرية بتكلفة) مازوت -سوالر - ترباين

 س��احل عل��ى البتروكيماوي��ات إلنت��اج ومجم��ع الراب��ع الجي��ل م��ن تكري��ر معم��ل إنش��اء -

 تغذي�ة  بطاق�ة الج�ودة عالية البترولية تجاتبالمن المحلية السوق لتزويد األحمر البحر

 البترولي�ة المواد من العديد إلنتاج العربي الخليج من مستورد خام سنة/ طن مليون 7

 تلبي��ة وك�ذا العالي��ة المض�افة القيم��ة ذات البتروكيماوي�ة الم��واد إنت�اج ف��ي واس�تخدامها

  التكلف�ة تص�ل حي�ث والبتروكيماوية البترولية المنتجات من المحلي السوق احتياجات

 .دوالر مليارات 7  للمشروع التقديرية

 إنش�اء خ�الل م�ن البت�رول لتكري�ر أس�يوط لش�ركة االقتص�ادي األداء وتحسين تطوير -

 األوكت�ان يع�ال بن�زين ( نتاجإل  CCR المساعد بالعامل النافتا إلصالح جديدة وحدة

 الس���لعة هه���ذ م���ن الص���عيد منطق���ة ف���ي المحل���ى الس���وق طل���ب لت���أمين بوتاج���از ،

 .دوالر مليون 230 بحوالي تقدر استثمارية بتكلفة ،...) اإلستراتيجية،

 بطاقة البترول لتكرير أسيوط بشركة للمازوت هيدروجيني تكسير مجمع إنشاء -

 المنتجات من  المحلى السوق في الطلب لتأمين مازوت سنة/  طن مليون 2.5 تغذية

 تكلفةب) ....  -سوالر – ترباين – بنزين - نافتا - بوتاجاز ( الجودة عالية البترولية

 .دوالر مليار 2.8 بحوالي مقدرة استثمارية

 للبترول العامة بالشركة الوقود وغازات الشعلة غازات استغالل مشروع -

 إلى باإلضافة ، متكثفات سنة/طن ألف 7 و بوتاجاز سنة/ طن ألف 19 إلنتاج 

 مليون 60 تقديرية بتكلفة جةمعال متبقية غازات سنة/ مكعب قدم مليون 4352

 .دوالر
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2-U3 والغازات البترولية المنتجات استهالك  

 مليون 34 حوالي 2012/2013 عام خالل البترولية المنتجات استهالك بلغ -

 .السابق العام عن%  4.6 نسبتها بزيادة السنة/طن

 ىالمحل االستهالك في الزيادة معدالت أعلى للمازوت يالمحل االستهـالك يمثل  -

 هذا استهالك في الزيادة نسبة بلغت حيث السابق، العام عن للعام البترولية للمنتجات

 9.18 حوالي إلى العـام هذا استهالكه ليصل السابق العـام عن% 14.6 المنتج

 .طن مليـون

 بزيادة طن الفآ 6 حوالي له يالمحل االستهـالك بلغ حيث البنزين استهــالك ويليه  -

 .السابق عامال عن% 7.3 نسبتها

 مباشراً  رتباطاا ترتبط هامة إستراتيجية سلعة يعتبر الذي البوتاجاز منتجل بالنسبة أما -

 لهذا يالمحل االستهالك أبد ولكن ،كبير بشكل استهالكه معدالت تتزايدو بالمستهلك

 استهالك كمية بلغت حيث 2010/2011 عام من بدءاً  االنخفاض في المنتج

% 2.2 قدرها نقص بنسبة طن مليون 4.2 حوالي 2012/2013 العام هذا البوتاجاز

 من% 50 يمثل طن مليون 2.1 حوالي  محلياً  إنتاجه تم ما وبلغ السابق، العام عن

 التكرير معامل من طن ألف 373 حوالي إنتاج تم حيث البوتاجاز، استهالك إجمالي

 الستثماريةا والشركات الغاز معالجة مصانع من طن مليون 1.7 وإنتاج الوطنية،

 االستهالك باقي لتغطية طن مليون 2.1 استيراد وتم ميدور، ومعمل البترولية

 . المحلي

 إلى ليصل السابق العام عن طفيفاً  انخفاضاً  للسوالر المحلى االستهالك انخفض كما -

 .السابق العام عن% 0.2 انخفاض بنسبة العام هذا طن مليون 12.7 حوالي
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 هذا والسوالر للبوتاجاز المحلى االستهـالك في انخفاضاً  تاليةال البيانية شكالاأل توضحو

 .السابق بالعام مقارنة العـام

 

 

 )13(شكل رقم 

 
 )14(شكل رقم 
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 للعام البترولية المنتجات من المختلفة القطاعات استهالك نسب التالي الشكل ويوضح

 استهالكه يمثل والذي النقل قطاع هو مستهلك أكبر أن منه يتضح والذي 2012/2013

 إجمالي من %20 بنسبة الكهرباء قطاع يليه االستهالك، يجمالإ من% 32 حوالي

  .ستهالكاال

 )15(شكل رقم 
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 مليون 39.2 حوالي 2012/2013 للعام الطبيعية لغازاتل المحلى ستهالكاال بلغ كما

 لطبيعيةا لغازاتل المختلفة القطاعات استهالك نسبل التالي الشكل من يتضح كماو طن

 إجمالي من% 57 حوالي استهالكه يمثل والذي  الكهرباء قطاع هو مستهلك أكبر أن

 .االستهالك

 

 

 )16(شكل رقم 
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 2030 عام حتى الرئيسية البترولية المنتجات استهالك توقعات

 الس�نوات خ�الل االس�تهالك مع�دالت انخف�اض المتوق�ع فم�ن البوتاج�از من�تجل بالنسبة -

 للع��ام البوتاج��از م��ن س��تهالكاال يص��ل أن المتوق��ع م��ن أن��ه حي��ث ل��ة،المقب الخم��س

 أل�ف 3650 إل�ى ليصل  االنخفاض في ويستمر طن، ألف 4500 إلى 2013/2014

 .2019/2020 خالل طن

 بأنواع��ه لبن��زينل االس��تهالك ي��زداد أن المتوق��ع م��ن فإن��ه البن��زين لمن��تج بالنس��بة أم��ا -

 االس��تهالك ف��ي الزي��ادة وتس��تمر ،2014 ع��ام خ��الل ط��ن أل��ف 6231 إل��ى لتص��ل

 أن�ه بال�ذكر الج�دير وم�ن ،2030 خ�الل طن ألف 13602 حوالي إلى لتصل تدريجياً 

  .2014 عام من بدءاً  80 بنزين إنتاج وقف سيتم

 ل�فأ 12916 إل�ى ليص�ل هاس�تهالك يزداد أن المتوقع فمن السوالر لمنتج بالنسبة أما -

 ط�ن أل�ف 20726 ح�والي إل�ى ص�للي الص�عود ف�ي يس�تمر و ،2014 عام بختام طن

 .2030 خالل
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 الزي�ادة اس�تمرار المتوق�ع فمن, المازوت منتج من االستهالك تطور لمالمح وبالنسبة -

 2014 ع�ام بخت�ام ط�ن أل�ف 14700 إلى ليصل المقبلة السنوات خالل استهالكه في

 .2030 العام خالل طن ألف 27086 إلى ليصل الزيادة في ويستمر

 

 ع��ام حت��ى الرئيس��ية البترولي��ة المنتج��ات اس��تهالك تق��ديرات )2( رق��م ج��دول ويوض��ح

2030. 

 )2( رقم جدول

 طن ألف:  الوحدة 

 

 العــــــــــــــام

 

 البترولية المنتجات

 مازوت سوالر البنزين يإجمال

2014 6231 12916 14700 

2015 6543 13303 14935 

2016 6870 13702 17737 

2017 7214 14114 17996 

2018 7574 14537 18268 

2019 7953 14973 18554 

2020 8351 15422 18854 

2021 8768 15885 19169 
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2022 9207 16361 19500 

2023 9667 16852 19847 

2024 10150 17358 20212 

2025 10658 17879 21223 

2026 11191 18415 22284 

2027 11750 18967 23398 

2028 12338 19536 24568 

2029 12955 20123 25796 

2030 13602 20726 27086 

3- Uوالتوزيـــــــع النقـــــــل 
يعتبر نشاط النقل والتوزيع من أهم عناصر منظومة صناعة البترول لكونه واجهة هذه 

مليات بين ع يالصناعة التي تتعامل مع المستهلكين وكبار العمالء وتعتبر الرابط الرئيس

 .اإلنتاج والتكرير والتسويق

 والمنتجات الخام نقل شبكات ستكمالوا وتطوير دعم إلى البترول وزارة سياسة وتهدف

 طاقات ودعم واالستهالك، والتصنيع والتكرير اإلنتاج مناطق بين والغازات

 بما الشحن وموانئ واالستهالك والتكرير اإلنتاج مناطق في والتخزين المستودعات

 في التوزيع جهات أو المصب جهة إلى البترولية والمنتجات الخامات وصول يحقق

 . المناسبة االقتصادية وبالتكلفة المناسبين وقتوال المكان
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ويعتمد نشاط النقل والتوزيع على وسائل النقل المختلفة لنقل الخامات والمنتجات من 

موانئ االستيراد إلى مناطق استخدامها من  مصادرها بالحقول ومعامل التكرير أو

صول المنتج بما يضمن و) ، مستوردين ، كبار عمالء أو مستهلكينتكرير معامل(

 .بالمواصفة المناسبةالوقت المناسب بالكمية المناسبة و لوجهته في

 :ومن أهم وسائل النقل المستخدمة

 خطوط األنابيب  .1

وتتميز بأنها أرخص أنواع وسائل النقل من ناحية تكاليف التشغيل اليومية كما أنها 

  .جويةتضمن اإلمداد المستمر للخام والمنتجات و ال تتأثر بالتقلبات ال

 :الناقالت البحرية .2

وتستخدم أساساً لنقل بعض خامات البترول من مناطق اإلنتاج بخليج السويس 

لمعامل التكرير المحلية مع استغالل الطاقة االحتياطية في نقل شحنات الغير مقابل 

 .فئة نقل للطن مما يساهم في خفض تكلفة نقل الخام لمعامل التكرير 

 : السيارات الصهريجية  .3

 يستخدم لنقل المنتجات البترولية لجهات االستخدام المنتشرة داخل المدن كما تغطت

يعتبر إمدادها عن طريق أية وسائل أخرى غير  ياحتياجات المناطق النائية والت

 .  يممكن أو غير اقتصاد
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 : السكك الحديدية والوحدات النهرية .4

ة من معامل التكرير إلى مناطق من أهم استخداماتها نقل الخام والمنتجات البترولي

االستهالك للوفاء باالحتياجات التي تزيد عن طاقة خطوط األنابيب كما أنها من أهم 

 .وسائل تلبية احتياجات كبار العمالء بجنوب الوادي خاصة

هذا وقد واكبت عمليات النقل التطور الذي حدث في مج�االت االس�تهالك المحل�ى حي�ث  

ملي�ون ط�ن  س�اهمت  78.3كمي�ة  2012/2013نقولة خالل عام بلغ إجمالي الكميات الم

ملي�ون ط�ن م�ن  55خطوط األنابيب بنقل النسبة األكبر منها  حي�ث ت�م نق�ل كمي�ة ح�والي 

ملي��ون  16.5س��اهمت بنق��ل كمي��ة  يالت��الس��يارات الص��هريجية  الخ��ام والمنتج��ات وتلته��ا 

تم نق�ل ب�اقي الكمي�ات ع�ن مليون طن و 6.6أما عن الناقالت البحرية فكان نصيبها  ،نط

 .طريق الوحدات النهرية وخطوط السكك الحديدية 

 : ويوضح الشكل التالي توزيع الكميات المنقولة طبقا لوسيلة النقل المستخدمة

 )17(شكل رقم 
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3-1 Uوالمنتجات والمتكثفات للخام الرئيسية األنابيب شبكات تطور:  

 الوسائل أكثر أنها حيث بالخطوط النقل شبكة يمبتدع خاصاً  اهتماما البترول قطاع أولى

 تضاعفت فقد المنطلق هذا ومن ،تكلفة وأقلها البترولية المنتجاتو الخام لنقل أماناً 

 أضعاف 7 حوالي البترولية والمنتجات والمتكثفات الخام لنقل الرئيسية الخطوط أطوال

 حوالي والمنتجات مالخا نقل خطوط أطوال بلغت حيث 1981/1982 امع عليه كانت ما

 إلى اإلنتاجية اآلبار من الخام لنقل الخطوط أطوال فبخال هذا ،كيلومتر 5314.5

 . التجميع ومراكز المعالجة محطات إلى التجميع تسهيالت ومن التجميع منصات

 الفترة خـــالل والتوزيع النقل مجال في البترولية المشروعات أهـم نورد يلي وفيما
2005/2006 -  2012/2013  

U ًتنفيذهــا مـن نتهاءاال تم يالت المشروعــات : أوال 

 للبترول مصر بشركة" ) 10/  كم15.5(  القاهـرة مطار/  مسطرد ترباين خط إنشاء -

 بتكلفة الترباين من القاهـرة مطار احتياجات تلبية تأمين بهدف وذلك بمسطرد

 .2006 أغسطس يف االنتهاء تم حيث ،جنيه مليون 24.5 كلية استثمارية

 بطاقة البترول أنابيب بشركة") 16/  كم72( المكس/  دمنهور منتجات خط إنشاء -

 تم حيث ،جنيه مليون 86 كلية استثمارية بتكلفةو السنة/طن مليون 4 تصميمية

 .2009 سبتمبر في منه  االنتهاء

 الزيادة الستيعاب وذلك") 20/22 كم، 33( كرير سيدي/ الحمراء خام خط ازدواج  -

 التكرير معامل إلى ونقلها الخام الزيت من الغربية الصحراء إنتاج في المتوقعة
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 مايو في تشغيله وتم جنيه مليون 70 حوالي للخط استثمارية بتكلفة اإلسكندرية بمنطقة

2006. 

 أنابيب بشركة ")20/كم44( كرير سيدي/  الحمراء خام  خط من الثاني االزدواج -

 .2012 يونيو في منه نتهاءاال تم حيث ، جنيه مليون 78 ةاستثماري بتكلفة البترول

  بطاقة التيوب بشركة بمشتمالته") 20/ كم 89( التبين/  بدر منتجات خط إنشــاء - 

 منه  االنتهاء تم حيث ، دوالر مليون 37 كلية استثمارية بتكلفةو السنة/طن مليون5

 .2012 أغسطس في

 بشركة") 12/كم 35( كرير سيدي باءكهر محطتي/  المكس مازوت خط إنشاء -

 في منه االنتهاء تم حيث ، جنيه مليون  84 كلية استثمارية بتكلفة البترول أنابيب

 .2013 سبتمبر

 البترول أنابيب بشركة") 30/كم 22( المعامل/  كرير سيدي خام خط وتجديد إحالل -

 .2013 سبتمبر يف منه االنتهاء تم حيث ، جنيه مليون 49 كلية استثمارية بتكلفة

 البت��رول أنابي��ب بش��ركة") 12،"10/ك��م 102( طنط��ا/دمنه��ور/ إدك��و المتكثف��ات خ��ط -

 س��بتمبر ف��ي المش��روع تش��غيل ت��م وق��د ، جني��ه ملي��ون 132 إجمالي��ة وبتكلف��ة بطنط��ا

2005. 

 خ���ط اس���تكمال به���دف) "20/ك���م90( الهايكس���تيب/مس���طرد/  قويس���نا بوتاج���از خ���ط -

 البوتاج�از نق�ل يتيح ما وهو الهايكستب إلى قويسنا/ طنطا /القمر وادي القائم البوتاجاز

 الص�عيد وش�مال الق�اهرة بمناطق االستهالك دوائر لتغذية اإلسكندرية منطقة من القادم
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P3م مليون 1.6 بطاقة
P /المرحل�ة تشغيل تم وقد ، جنيه مليون 107 إجماليـة وبتكلفة سنة 

 حت�ى الثاني�ة المرحل�ة س�تكمالا وت�م 2007 مارس في مسطرد حتى قويسنا من األولى

 .2008 نوفمبر في الهايكستب

P3م ملي�ون 13.1 بطاق�ة)  " 30/  ك�م 8.5(  الحف�اير -السادات  خام  خط -
P /ليت�يح  س�نة 

 اس�تقبال وق�ت نفس في بمسطرد التكرير معامل إلى السادات لميناء الوارد الخام تدفيع

 بالس��ويس التكري��ر معام��ل إل��ى تدفيع��ه ي��تم وال��ذي ش��قير رأس بمين��اء المس��تورد الخ��ام

 .2007 أكتوبر في المشروع تشغيل تم وقد ، جنيه مليون 81 إجماليــة وبتكلفة

/  القطامي��ة خ��ط مس��ار لتع��ديل)  " 10/ ك��م 4ر5( الس��ويس/  القطامي��ة بوتاج��از خ��ط -

 الق��اهرة مط��ار ب��أرض س��اعة/  ط��ن أل��ف 700 بطاق��ة الهايكس��تب بمنطق��ة الس��ويس

 وق�د ، جني�ه مليون 13.5 إجماليـــة وبتكلفــة الجديد الممر مع هلتعارض وذلك  الدولي

 .2007 أكتوبر في المشروع تشغيل تم

 تط��وير إل��ى باإلض��افة)  " 8 ،" 6/  ك��م13( غم��رة/الف��رز/ مس��طرد المنتج��ات خ��ط - 

 الف�رز منطقت�ي إل�ى مسطرد منطقة تكرير معمل من المنتجات نقل بهدف الفرز محطة

 تش��غيل ت��م وق��د ، جني��ه ملي��ون 30 إجمالي��ة وبتكلف��ة س��نة/ نط�� ملي��ون بطاق��ة وغم��رة

 .2009 يناير في المشروع

 البوتاج�از وص�ول ت�أمين به�دف") 6 ك�م، 2.5) (قالبش�و مص�نع( بوتاج�از خط إنشاء  -

 .الصهريجية السيارات خالل من نقله من بدالً  المصنع إلى أبوماضي حقل من
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 الم��ازوت لنق��ل البت��رول ابي��بأن بش��ركة" 20وقط��ر ك��م 5.2بط��ول م��ازوت خ��ط إنش��اء -

 محط�ة لتغذي�ة وال�الزم بالس�خنة س�وميد بش�ركة القائم�ة التسهيالت خالل من المستورد

 أبري��ل ف��ي االنته��اء وت��م ،جني��ه ملي��ون 13 كلي��ة بتكلف��ة  الجدي��دة الس��خنة الع��ين كهرب��اء

2014. 

P3م ألف 15 بسعة متكثفات صهريج) 2( عدد إنشاء -
P /بشركة طنطا بمنطقة للواحد 

 في منها االنتهاء تم حيث ، جنيه مليون 30 كلية استثمارية بتكلفة البترول أنابيب

 .2005 سبتمبر

P3م4000 سعة بوتاجاز صهريج) 1( عدد إنشاء -
P البوتاجاز لتعبئة أسيوط بمصنع 

 نتهاءاال تم حيث ، جنيه مليون 17.6 كلية استثمارية بتكلفة البترولية الغازات بشركة

 .2010 يناير في  منه

P3م 4000 سعة بوتاجاز صهريج) 2( عـدد إنشاء -
P /الجنوبية بالمنطقة للواحد 

 حيث ، جنيه مليون 35 كلية استثمارية بتكلفة البترولية الغازات بشركة باإلسكندرية

 .2012 يونيو في منها االنتهاء تم

  3م ألف 76  إجمالية بسعة)  بنزين/  كيروسين/ سوالر(  صهاريج) 10( عدد إنشاء -

 تم حيث ، دوالر مليون 53 كلية استثمارية بتكلفة التيوب بشركة) طن ألف 60(

 .2013 يناير في منها االنتهاء
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 مكعب متر ألف 94 حوالي بطاقة سوميد بشركة مستودع) 2( عدد تأهيل إعادة -

 ألف 70( الكبيرة الحمولة ذات المستورد السوالر ناقالت الستقبال وذلك للمستودع

 .دوالر مليون 20 استثمارية بتكلفة) طن

U ًتنفيذهـا جــارى مشروعــات:  ثانيا  

 أنابي�ب بش�ركة") 20/ك�م 25( كري�ر س�يدي/  الحم�راء خ�ام  خ�ط من الثالث االزدواج -

 .جنيه مليون 75 كلية تقديرية كلفةبت البترول

 أنابي��ب بش��ركة") 16 ك��م،26( خورش��يد حت��ى دمنه��ور/ المك��س م��ازوت خ��ط ازدواج -

 كمي�ات ب�أي أب�وقير كهرب�اء تس�ليمات لزي�ادة الم�ازوت خ�ط كفاءة لرفع ذلكو البترول

 .جنيه مليون 60 حوالي كلية بتكلفة وذلك يوم/طن ألف 12 حتى

 لتوجي��ه وذل��ك البت��رول أنابي��ب بش��ركة") 20 ك��م،14( الدخيل��ة/ مي��دور س��والر خ��ط -

 ملي�ون 55 اليح�و تقديري�ة بتكلف�ة الدخيل�ة إل�ى األس�كندرية مين�اء م�ن السوالر ناقالت

 .جنيه

 للمنتجات جديدة إستراتيجية تخزين مستودعات) 6( عدد إنشاء المخطط ومن هذا

 3م ألف 155 إجمالية بسعة السخنة بمنطقة)  بوتاجاز/ سوالر( المستوردة البترولية

 السوق احتياجات لسد ضماناً  اإلستراتيجية المنتجات لهذه التخزينية السعات زيادة بهدف

 .اختناقات أي لحدوث ومنعاً  امنه المحلى

U3-2 البوتاجاز توزيع   : 
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 موزع�ة مرك�ز 2925 الم�واطنين ةلخدم� البوتاج�از توزي�ع مراك�ز ع�دد جماليإ بلغ -

 .2013 يونيو بنهاية الجمهورية محافظات جميع علي

 منها ساعة/ سطوانةأ ألف 77 حوالي بالبالد اإلجمالية البوتاجاز تعبئة طاقة بلغت -

" بتروجاس" البترولية الغازات شركة تمتلكها مصانع في ساعة/ ةسطوانأ ألف 28

 الخاص والقطاع للمحليات التابعة التعبئة مصانع خالل من تتم التعبئة طاقة وباقي

 .  الجمهورية مناطق جميع تغطي التي و

 لتعبئ�ة ينمص�نع إنش�اء 2012/2013 حت�ى 2005/2006 الفت�رة خ�الل تم وقد هذا -

 1850 إجمالي���ة بطاق���ة األقص���ر منطق���ة/  بالس���ويس رودعج��� بمنطق���ة البوتاج���از

 البوتاج��از تعبئ��ة محط��ة تط��وير إل��ى باإلض��افة) تج��ارى/من��ازل( س��اعة/  أس��طوانة

 س�اعة/  س�طوانةأ 1700 إل�ى 700 م�ن بالمحط�ة التعبئ�ة طاق�ة زيادة بهدف بالفيوم

 / 2005 ن��وفمبر ف��ي الت��والي عل��ى االنته��اء ت��م حي��ث ، البترولي��ة الغ��ازات بش��ركة

 . جنيه مليون 21.5 كلية استثمارية بتكلفة 2007 نوفمبر/  2006 أبريل

 

3-3 Uالبترولية المنتجات توزيع: 
 ف��ي عليه��ا المس��تهلك حص��ول وتحقي��ق البترولي��ة المنتج��ات بت��وفير االلت��زام إط��ار ف�ي -

 مختل��ف ف��ي الس��يارات وتم��وين خدم��ة محط��ات إنش��اء ف��ي التوس��ع ت��م ويس��ر س��هولة

 جـــ��ـذب  إل��ى باإلض��افة القائم��ة المحط��ات م��ن لع��دد روالتط��وي الجمهوري��ة أن��ـحاء

 محط�ات وإقامة المـنتجـات هذه تسويق في للمشاركة واألجنبية العـربية االستثمارات

 .والتموين الخدمة
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 منف�ذ 1863 ح�والي الجمهورية مستوى على المنتجات تسويق منافذ عدد بلغ وقد هذا -

 .)للبترول ومصر للبترول التعاون(  الوطنية للشركات تسويقي

 إنش�اء ت�م فق�د الط�ائرات تم�وين محط�ات نش�اط مج�ال ف�ي أنه بالذكر جدير هو ومما  -

 مص�ر بش�ركة القائم�ة لمحطات تطويرا إلى باإلضافة جديدة طائرات تموين محطات

 الثابت��ة النق��اط م��ن الط��ائرات لتم��وين الهي��درانت خط��وط اس��تكمال ت��م حي��ث للبت��رول

 تم�وين محط�ة إنش�اء خ�الل م�ن وذل�ك العرب برج مطار وتطوير الشيخ شرم بمطار

 تم�وين محط�ة إنش�اء جان�ب إلى)  الهيدرانت خطوط – الصهاريج(  شاملة الطائرات

 كلي�ة اس�تثمارية بتكلف�ة  طابا بمطار) المواسير شبكة – الصهاريج(  شاملة الطائرات

 اً ض��مان الط��ائرات تم��وين خدم��ة ت��وفير ف��ي للتوسـ��ـع وذل��ك جني��ه ملي��ون 60 ح��والي

 .الداخلية المطارات احتياجات سد لسهولة

 الطبيعي الغاز مشروعات

 
 

 واالستكشاف البحث
تفاقيات التي في عدد اال حققت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية نمواً متزايداً 

جمالي عدد إصبح أحيث  2014حتى عام /2009أبرمت خالل الفترة من عام 

بمنطقة  "يجاسإ"شراف الشركة القابضة خاضعة إلة وتفاقية تابعا) 32(االتفاقيات 

 2كم 21000بعاد  ي األثالث يتم تنفيذ مسح سيزموقد . البحر المتوسط ودلتا النيل

 عامخالل الفترة من  بعاد بمناطق البحر المتوسط ودلتا النيلكم ثنائي األ 2448 كذلكو

أسفرت عن  يموتقيي يبئر استكشاف 86تم حفر عدد  ، كما2013 عامحتى  2009
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كتشاف بمناطق إيجاس والخاضعة إلشراف إيجاس بالبحر المتوسط ا) 43(تحقيق عدد 

من عام بئر استكشافي خالل الفترة  112ومن المخطط حفر عدد حوالي  .ودلتا النيل

بئر بالبحر المتوسط بنسبة  48بئر بدلتا النيل وكذلك  64منهم ، 2030حتى عام  2013

 %. 40-30بين تتراوح احتمالية نجاح 

 

 

 

 

 

 )18(شكل رقم 
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  الحفر نشاط
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 )3( رقم جدول

 السنة

 اآلبار التنموية
 اآلبار االستكشافية

عدد  إجمالي والتقييمية

 اآلبار
 البحر المتوسطو الدلتا البحر المتوسط الدلتا

09/2010 4 9 21 34 

10/2011 6 8 23 37 

11/2012 4 12 19 35 

12/2013 5 10 23 38 

 

 الطبيعي الغاز من المحلي اإلنتاج

بمنطقة الدلتا ثم  يمن حقل أبو ماض 1975نتاج الغاز الطبيعي في مصر عام بدأ إ 

توالى بعد ذلك اكتشاف الغاز في المناطق المختلفة بالصحراء الغربية والبحر المتوسط 

ليج زيت الخام بمنطقتي خفضال عن تنفيذ مشروعات لتجميع الغازات المصاحبة لل

 .السويس وسيناء
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وتأتي منطقة البحر المتوسط في المقدمة بالنسبة إلنتاج الغاز الطبيعي تليها منطقة 

الصحراء الغربية ثم منطقة الدلتا وخليج السويس على التوالي كما هو موضح بالشكل 

 :التالي

 )19(شكل رقم 
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 )20(شكل رقم 

مكعب متر بليون :الوحدة  

 

 

 

 

 

 

 

 )البروبان-االيثان(من ومشتقاته يالطبيع الغاز إنتاج تطور التالي الجدول ويوضح

 :2012/2013 ـ 1995/1996 الفترة خالل والبوتاجاز

 )4( رقم جدول

 الفترة
المباع الغاز  

3متر بليون  
 البوتاجاز

طن ألف  
 البروبان

طن ألف  
بروبان/ ايثان  

طن ألف  

1995/1996  ــ ــ 926.4 12.8 

1996/1997  ــ ــ 984 13.3 

1997/1998  ــ ــ 956 13.4 

12.8 13.3 13.4 14.8
18.2

23 25.4
28.1

31.7
34.3
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61 62.8 61.6 61.3 58.8
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1998/1999  ــ ــ 1024.9 14.8 

1999/2000  ــ ــ 1037.8 18.2 

2000/2001  23 1211.3 175.3 190.2 

2001/2002  25.4 1149.3 252 345 

2002/2003  28.1 1164.5 226 428 

2003/2004  31.7 1057.8 249 435 

2004/2005  34.3 1125.7 294 472 

2005/2006  51.9 1166.5 458.7 452.6 

2006/2007  54.9 1173.1 457.9 492.5 

2007/2008  57 1317.1 618.3 462.9 

2008/2009  61 1418.4 635 475 

2009/2010  62.08 1302 550 472 

2010/2011  61.62 1374 538 484 

2011/2012  61.3 1475 605 437 

2012/2013  58.8 1481 708 497 

 الطبيعي الغاز ستهالكا
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 52.14 يحوال  2012/2013 عام خالل الطبيعة الغازات من المحلى االستهالك بلغ

P3م بليون
P والشكل الجـدول ويوضح ،1999/2000 عام عن تقريبا % 191 نسبتها بزيادة 

 – 1995/1996 من الفترة خالل يالطبيع الغاز من يالقطاع االستهالك تطور التاليين

2012/2013  

 

 السنوات
قطاع 
 الكهرباء

قطاع 
 االسمدة

قطاع   
الحديد   

 والصلب

قطاع 
 األسمنت

قطاع 
الصناعات 
األخرى 
 والحراريات

قطاع 
 البترول

قطاع        
بتروكيماويات 
 و ميثانول

قطاع 
مشتقات 
 البترول

قطاع 
 المنازل

قطاع     
تموين  

 السيارات

قطاع 
 التصدير

 اإلجمالى

1995/1996  8.04 1.76 0.69 0.58 0.59 0.85 0.11 0.03 0.18 0.00 0.00 12.82 

1996/1997  8.42 1.78 0.73 0.58 0.66 0.68 0.11 0.00 0.22 0.01 0.00 13.2 

1997/1998  8.32 1.67 0.93 0.5 0.84 0.76 0.12 0.00 0.28 0.03 0.00 13.44 

1998/1999  8.81 2.07 0.87 0.57 0.99 0.89 0.11 0.00 0.31 0.07 0.00 14.69 

1999/2000  11.27 2.25 0.87 0.86 0.97 1.09 0.13 0.02 0.36 0.1 0.00 17.92 

2000/2001  14.09 2.61 1.09 1.00 1.12 1.37 0.25 0.49 0.42 0.14 0.00 22.56 

2001/2002  15.41 2.76 1.19 1.1 1.33 1.88 0.24 0.65 0.5 0.19 0.00 25.23 

2002/2003  17.49 2.68 1.29 1.38 1.56 1.91 0.27 0.79 0.51 0.24 0.00 28.12 

2003/2004  19.38 2.73 1.37 1.62 1.87 1.97 0.25 0.85 0.53 0.27 0.74 31.58 

2004/2005  18.42 2.8 1.41 1.82 2.19 1.98 0.26 1.05 0.59 0.3 3.35 34.18 

2005/2006  20.77 2.86 1.48 2.03 2.48 2.79 0.29 1.23 0.63 0.3 8.05 42.92 

2006/2007  20.91 3.86 1.48 2.21 2.86 3.4 0.3 1.35 0.64 0.34 7.91 45.27 

2007/2008  21.97 4.25 1.54 2.47 3.12 3.36 0.15 1.56 0.83 0.36 7.29 46.89 

)5(جدول رقم   
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           )مكعب متر بليون حدةالو( 
 

 )21(شكل رقم 

 الفترة خالل الطبيعي الغاز من القطاعات استهالك تطور

1995/1996 – 2012/2013        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008/2009  23.09 4.79 1.4 2.53 3.37 3.1 0.26 1.61 0.96 0.41 9.43 50.95 

2009/2010  24.52 5.16 1.53 2.85 3.67 2.84 0.37 1.5 1 0.44 9.73 53.61 

2010/2011  26.01 5.25 1.57 3 4.1 2.72 0.95 1.76 1.09 0.46 8.31 55.22 

2011/2012  29.55 4.89 1.57 3.59 4.48 2.45 1.68 1.91 1.37 0.5 4.12 56.09 

2012/2013  29.66 4.57 1.39 3.5 5.28 2.38 1.37 1.96 1.52 0.52 1.27 53.41 
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قطاع الصناعات األخرى والحراريات قطاع األسمنت قطاع الحديد والصلب 

قطاع االسمدة قطاع الكهرباء

بليون متر مكعب
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 الق�رارات جميع�ا عل�يهم يطب�ق محل�ى عميل 2540 مع التعامل يتم أنه إلى اإلشارة وتجدر

 6 األقص���ى ح���دها يص���ل األس���عار م���ن مح���ددة مس���تويات فيه���ا توض���ع والت���ي الوزاري���ة

 حي�ث س�عريه مع�ادالت بعض�ها عل�ى يطبق حين في بريطانية حرارية وحدة مليون/دوالر

. النه���������������ائي المن���������������تج بأس���������������عار فيه���������������ا الغ���������������از أس���������������عار ي���������������رتبط



 العاشر العربي الطاقة مؤتمر 

 

الورقة القطرية لجمهورية مصر العربية                                      72   

 

 الالحقة النفطية الصناعات تطور

  وتسييله الطبيعي الغاز معالجة

 للغاز المصرية انيةاألسب  الشركة(  دمياط – والبتروكيماويات الغاز مجمع

("SEGAS"  

 مايو 30 في افتتاحه تم وقد مساالً  المصري الطبيعي الغاز تصدير مشروعات أول هو

Pمتر بليون 7.56 التصميمية طاقته وتبلغ ،2005

3
P/ أوائل من وهو الطبيعي الغاز من سنة 

 موقع ويستوعب التصميمية، الطاقة بهذه العالم مستوى على المنفذة المشروعات

 .إضافية إسالة خطوط ثالثة مشروعال

 شركة خالل من أسبانيا أسواق إلى 2013 ديسمبر حتى شحنة 391 تصدير تم وقد

 إلى )إيجاس( الطبيعية للغازات القابضة المصرية والشركة األسبانية فينوسا يونيون

 بها قامت التي التعاقدات خالل من األمريكية المتحدة والواليات طالمتوس البحر أسواق

  .وبتروناس جاس وبريتش بتروليم بريتش شركة مع إيجاس شركة

 فى للبترول العامة المصرية والهيئة الطبيعية للغازات القابضة المصرية الشركة وتساهم

 )منهما لكل %10( %20 بنسبة "سيجاس" للغاز المصرية األسبانية الشركة مال رأس

 %.40 بنسبة اإليطالية إينى وشركة %40 بنسبة األسبانية فينوسا يونيون وشركة

 وشحن التشغيل بدء وتم دوالر، مليار 1.3 حوالي للمشروع االستثمارية التكلفة بلغت وقد

 .2005 يناير في ناقلة أول
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  إدكو -الغاز وتصدير إلسالة المصرية  الشركة مشروع

Pمتر بليون 10 نحو بطاقة المتوسط البحر ساحل على وحدتين المشروع يشمل

3
P  ًسنويا 

 على المشروع حصل وقد وأمريكا، أوروبا دول إلى المسال المصري الغاز لتصدير

  .العالمية يورومنى مؤسسة نظمتها التي 2003 لعام تمويل أفضل جائزة

 ألن ونظراً  العالم، مستوى على الغاز إسالة مشروعات من المستفادة الخبرات إطار فيو

 إنشاء عند االعتبار في تؤخذ أن يجب يالت العناصر أهم أحد يه المستقبلية التوسعات

 نموذج وضع تم حيث المشروع، موقع اختيار عند ذلك مراعاة تم فقد لإلسالة مشروع

 يضم كيان نشاءإ النموذج هذا ويتضمن مستقبلية، توسعات ألية الكافية مرونةال يتيح قانوني

 :تشمل شركات، عدة

 األرض تمتلك التي المشتركة ركةالش وهى :المسال الطبيعي للغاز المصرية  الشركة

 .المشتركة والتسهيالت والمرافق

 الطبيعي الغاز إسالة مشروعات لتشغيل المصرية الشركة

 بطاقة األول اإلسالة لخط المالكة الشركة وهى :الطبيعي الغاز إلسالة البحيرة شركة

 ،2005 وماي 29 في األول اإلسالة خط من التصدير بدأ .سنة /طن مليون 3.6 تصميمية

 مليون 1120 االستثمارية التكلفة بلغت وقد ،2013 ديسمبر حتى شحنة 411تصدير وتم

 .دوالر

 :الشركات هذه الشركة هذه في ويساهم

 12 الطبيعية للغازات القابضة المصرية  الشركة% 
 12 للبترول العامة المصرية الهيئة% 
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 35.5 جاس بريتش شركة% 
 35.5 الماليزية بتروناس شركة% 
 5 الفرنسية فرانس دى جاز ةشرك% 
 

 بطاقة الثاني اإلسالة لخط المالكة  الشركة وهى : الطبيعي الغاز إلسالة إدكو شركة

 965  االستثمارية ةـالتكلف بلغت وقد المسال، الغاز من سنة /طن مليون 3.6 تصميمية

 تصدير وتم ،2005 سبتمبر 15 في مسال غاز شحنة أول تصدير تم وقد .دوالر مليون

 للخطين دوالر مليار 1.9 االستثمارية التكلفة بلغت وقد ،2013 ديسمبر حتى شحنة 367

 .الغاز إلسالة والثاني األول

 سجا بريتش شركة مع 2003 سبتمبر 24 في المسال الغاز بيع اتفاقيات توقيع تم وقد

 هذه في ويساهم .أوروبا دول وبعض األمريكية المتحدة الواليات أسواق إلى ليصل

 :الشركات هذه لشركةا

 12 الطبيعية للغازات القابضة المصرية  الشركة% 
 12   للبترول العامة المصرية الهيئة% 
 38    جاس بريتش شركة% 
 38    الماليزية بتروناس شركة% 

 

 

 



 العاشر العربي الطاقة مؤتمر 

 

الورقة القطرية لجمهورية مصر العربية                                      75   

 

 )UGDC( الطبيعي الغاز مشتقات استخالص مجمع

 شمال حقول من تجالمن الطبيعي الغاز على ويعتمد بورسعيد محافظة في المشروع ويقع

 الغاز مشتقات الستخالص )آخن حابى، بورفؤاد، التمساح،( المتوسط البحر شرق

 يوميا مكعب قدم مليون 1100 الطبيعي للغاز تصميمية بطاقة البوتاجاز، من الطبيعي

 تصل بطاقة الخارجي للتصدير والبروبان المحلي، للسوق بوتاجاز طن ألف 300 إلنتاج

 إلمداد ومستقبال سنويا، برميل مليون إلى تصل بطاقة لمتكثفاتوا طن، ألف 280 إلى

 .سنويا طن ألف 400 إلى تصل بكمية البروبان/االيثان بخليط األولفينات مجمع

 حتى اإلنتاج كميات وبلغت 2005 يناير في بروبان شحنة أول تصدير وتم اإلنتاج بدأ وقد

 :يلي كما 2013 مبرسدي

  بروبان طن ألف 2775

  بوتاجاز طن لفأ 2219

 . دوالر مليون 400 حوالي التقديرية االستثمارية التكلفـة بلغت وقد 

 :المساهمون

 33.3  )جاسكو( الطبيعية للغازات المصرية  الشركة% 

 33.3  )أجيب( فى بى إنترناشيونال أجيب شركة% 

 33.3  )بى بى( ليمتد إنفستمنتس جلوبال بى بى شركة % 
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 هي مصر في المنفذة والمشتقات المسال الطبيعي زالغا تصدير مشروعات وتعد

 نقل أو التكلفة أو التنفيذ فترة في سواء العالمي المستوى على القياسية األرقام مشروعات

 .التكنولوجيا

 المشروعات لتمويل اقتصادي نموذج تباعبإ البترول قطاع قام المشروعات تلك ولتمويل

 الدولية المصرفية بالسوق المتاح التمويل نم االستفادة أساس على يقوم االستثمارية

 :يلي لما وفقاً  وذلك أعباء بأي للدولة العامة الخزانة يحمل وال والمحلية

 التكلفة هذه من % 80حتى( للمشروعات الرأسمالية للتكلفة الرئيسي التمويل تدبير( 

 المشروع اقتصاديات تضمن حيث "PROJECT FINANCE المشروع تمويل" بنظام

  .بالكامل التمويل أعباء سداد االقتصادية اهوجدو

 وطويلة متوسطة قروض خالل من البترول لقطاع الرأسمالية المساهمة حصة تدبير 

 العربية التمويل وصناديق العالمية التمويل مؤسسات من عليها الحصول يتم األجل

 أسماليةالر المساهمة عائد من التمويل هذا أعباء سداد يتم بحيث المحلية والبنوك

 . المشروعات في للقطاع

 بتنفيذ المتعلقة المختلفة األنشطة في المتخصصة الوطنية الشركات مشاركة 

 . االستثمارية المشروعات

  لنموذج المثالي التطبيق "الثاني والخط األول الخط" بإدكو الغاز إسالة مشروع يمثل 

 .البترول لقطاع الجديد التمويل
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 الغربية الصحراء غازات مجمع من بروبان/اإليثان يطخل استخالص تعظيم مشروع

 من بروبان /اإليثان خليط إنتاج تعظيم إلى ويهدف اإلسكندرية بمنطقة المشروع يقع

 البتروكيماويات مشروعات تغذية في خام كمادة الستخدامه الغربية الصحراء غازات

 الصحراء غازات بمجمع توسعات إجراء طريق عن للتصدير التجاري البروبان وكذلك

 وحدة من المشروع يتكون  .العامرية بوتاجاز ومصنع )جاسكو لشركة المملوك( الغربية

Pقدم مليون 300 تصميميةال طاقتها

3
P/ تصل حرارة درجات إلى الغاز وتبريد لمعالجة يوم 

 فصل أبراج ،تبريد وحدات ،حرارية مبادالت( على وتحتوي )مئوية درجة 90- إلى

 :مرحلتين علي المشروع تنفيذ وتم )التحكم وحدات ،ازالغ ضواغط ،الغاز

 

Uاألولى المرحلةU : حقول من التغذية غازات من المشتقات ستخالصا نسبة زيادة 

Pقدم مليون 720 بلغت والتي الغربية الصحراء

3
P/قدم مليون 120 بزيادة يومP

3
P/يوم 

 يومي اجإنت بمتوسط العامرية، بوتاجاز ومصنع الغربية الصحراء مجمع بتسهيالت

 150 حوالي بزيادة بروبان طن 800 يوم،/طن 200 حوالي بزيادة بوتاجاز طن 1000

 خليط طن 1500 يوم،/برميل 600 حوالي بزيادة متكثفات برميل 2400 يوم،/طن

  .2011 مارس في التشغيل تم قد بأنه علماً  يوم/طن 150 حوالي بزيادة البروبان/اإليثان

 

Uالثانية المرحلة:U ليصل  الغربية الصحراء حقول من التغذية غازات في لزيادةا استيعاب 

Pقدم مليون 900 إلى التغذية غازات إجمالي

3
P/إنتاج ليتم الغربية الصحراء بمجمع يوم 

 طن 1100 ،بوتاجاز طن 1200 يومي إنتاج توسطبم الغاز مشتقات من إضافية كميات
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 في التشغيل بدأ وقد .وبانالبر/اإليثان خليط طن 2200 متكثفات، برميل 2900 بروبان،

  . 2011 أبريل

 :يلى كما 2013 ديسمبر حتى اإلنتاج كميات بلغت وقد

 بوتاجاز طن ألف 4335

 بروبان طن ألف 3318

 البروبان/اإليثان خليط طن ألف 5709

   .مصري هجني مليار 2 حوالي )للمرحلتين( التقديرية التكلفة إجمالي ويبلغ

 

 خليج منطقة( NGL الغاز مشتقات ستخالصال رينيةالبح المصرية الشركة مشروع

 )السويس

Pقدم مليون 150 معالجة إلى يهدف حيث السويس خليج بمنطقة المشروع يقع

3
P/من يوم 

  .البيوتان من يوم/طن 44 و البروبان من يوم/طن 360 كمية إنتاج بهدف شقير غازات

 بداية من سنوات 7 دةلم يوم/ غاز مكعب قدم مليون 150 توريد على االتفاق تم وقد

 التعاقد فترة طوال  يوم/مكعب قدم مليون 120 إلى هذا بعد تقل للمصنع التجاري التشغيل

 الهيئة بين المبرم للعقد طبقاً  وهذا .للمصنع التجاري التشغيل بداية من سنة 15 وهى

 قدالع توقيع وتم للغاز مشترى بصفتها البحرينية المصرية والشركة للغاز بائع بصفتها

 .2005أكتوبر
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 البيوتان لفصل التصميمية الكفاءة تبلغ حيث للمشتقات مرتفعة فصل بكفاءة المصنع يمتاز

 عمل إمكانية إلى بجانب هذا %99 إلى البروبان فصل كفاءة تصل بينما % 100 حوالي

 خليج بمنطقة بتروكيماويات مستهلك توافر حال في المستقبل في اإليثان لفصل التعديالت

  .يسالسو

 
 لنسبة طبقاً  المالية القيمة اقتسام ويتم جابكو شركة ميناء عبر البروبان تصدير يتم

   .محلياً  والمتكثفات البوتاجاز استهالك يتم بينما الشركاء

 :يلي كما 2013 ديسمبر حتى اإلنتاج كميات وبلغت 2012 أغسطس في اإلنتاج بدأ وقد

 بروبان طن ألف 52

 بوتاجاز طن آالف 3

 .دوالر مليون 112 حوالي والتشغيل اإلدارة مصاريف شاملة التقديرية التكلفـة لغبتو 

 :المساهمون

 40 )إيجاس( الطبيعية للغازات  القابضة المصرية  الشركة% 

 40 البحرينية جاز دانة شركة% 

 20 أبيكورب شركة% 
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 بي بي -الفرعونية/ المتوسط البحر – الضواغط ومشروع بورسعيد مصنع توسعات

 استيعاب من نلتتمك البرية WEST HARBOR محطة سعة زيادة إلى المشروع يهدف

 الضروري من يكون للخزان المستمر االستنزاف مع أنه وحيث اإلنتاج، في الزيادة

 إنشاء يستلزم مما اإلنتاج كميات على للمحافظة البرية للمحطة الوصول ضغط تخفيض

 كنتيجة  المساعدة للمعدات المختلفة تالتحديثا من العديد يوجد كما ،ضواغط وحدة

 .الضغط وحدة لتسهيالت

 كما بها، الخاصة والخطوط معداتوال والتوربينة الثالثة الضواغط وحدة تركيب تم وقد

 تركيب من االنتهاء تم كذلك الالزمة، الـخطوط عمل وجاري الجليكول وحدة بتركي تم

 ةغرف تركيب من االنتهاء تمو اوطلمباته به الخاصة K/O DRUM   الـ و FLARE الـ

 إنزال في العمل جاري و ،النيتروجين وحدة تركيبو السقف ملحقات في والعمل التحكم

 .الدقيقة األجهزة في والعمل التحكم وكابالت الكهربية الكابالت

 المتوقع ومن أمريكي، دوالر ونملي 260 حوالي وعرشللم التقديرية التكلفة بلغتو

 .2014 أكتوبر خالل وعالمشر من االنتهاء

 

 المنصورة/  الدلتا -الثانية المرحلة - البوتاجاز ستخالصا

 50 يبحوال تقدر غاز كميات لمعالجة مصممة )REFRIGERATION( ةالثاني المرحلة

Pقدم مليون

3
P/إلى اإلنتاج يصل أن ويتوقع دكرنس غرب من الغاز إنتاج مرحلة خالل يوم 

 التقديرية التكلفة بلغتو .يوم / متكثفات برميل 450 يحوال , يوم / بوتاجاز برميل 1000
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 والتشغيل تجاربالـ عمالأ تنفيذ جارىو دوالر ونملي 30 حوالي وعرشللم

COMMISSIONING & START-UP 2014 أبريل في نتاجاإل بدء المتوقع منو للمحطة. 

 

 جاز دانه - الوسطاني/ الدلتا -يالوسطان محطة سعة زيادة

 200 إلى لتصل المحطة سعة لزيادة المطلوبة التعديالت دراسة لىإ  المشروع يهدف

Pقدم مليون

3
P/وزيادة يوم / طن 115 إلى تصل بكميات جديد تجكمن البروبان وإنتاج يوم 

  طريق عن للمحطة التصميمية لسعةا عن زيادة يوم /طن 40 بحوالي البوتاجاز كميات

 وعرشللم التقديرية التكلفة بلغتو .ومالياً  فنياً  المطلوبة األهداف تحقق تقنية أفضل ختيارإ

 .2014 أبريل في المشروع من االنتهاء المتوقع ومن دوالر ونملي 1.2 حوالي
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 يالعرب الغاز خط

 وهو اإلستراتيجية، العربي التعاون لمشروعات متميزاً  نموذجاً  العربي الغاز خط يعد

 أفريقيا قارات وبين ولبنان، ورياوس واألردن مصر بين استراتيجي اقتصادي شريان

 .الحقة مرحلة في وأوروبا وآسيا

 )22(شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القومي لالقتصاد المشروعات أهم من واحداً  كونه من العربي الغاز خط أهمية وتنبع

 ومستقبالً  العربية الدول مع التجاري التبادل لزيادة القومي الهدف يحقق حيث المصري

 .أوروبا قارة

 

CAIRO

TurkeyTurkey

قبرصقبرص

االردناالردن

طرابلس

مصرمصر
العقبة

عمان
رحاب

دمشق

بورسعيد
سيــــناء

طــــابا

بانياس
سوريــــاسوريــــا

المرحلة الثانيةالمرحلة الثانية
 رحاب رحاب––العقبة العقبة 

المرحلة االولىالمرحلة االولى
 العقبة العقبة–– طابا  طابا ––العريش العريش 

المرحلة الرابعةالمرحلة الرابعة
 حمص  حمص ––الحدود االردنية السورية الحدود االردنية السورية 

 الحدود  الحدود -- الحدود السورية اللبنانية  الحدود السورية اللبنانية ––
السورية التركيةالسورية التركية

 ومنها الي أالسواق األوروبيةومنها الي أالسواق األوروبية

تركياتركيا

لبنانلبنان

حمص

وع
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الم
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مر
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اح
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العريش

المرحلة الثالثةالمرحلة الثالثة
/ / الحدود االردنية الحدود االردنية ––رحاب رحاب 

السورية السورية 
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 :المشروع من  األولى رحلةالم

 وطول بوصة 36 بقطر األردنية العقبة مدينة حتى المصرية العريش مدينة من وتمتد

 تصل تصميمية وطاقة متر، 850 بعمق مياه في كم 15 على ويشتمل كم، 265 حوالي

 27 في المرحلة تلك وافتتاح المشروع من االنتهاء وتم  .سنوياً  مكعب متر بليون 10 إلى

 .باألردن العقبة منطقة إلى المصري الغاز تصدير ببدء إيذاناً  2003 يوليو

 وحتى التصدير بدء منذ يالعرب الغاز خط خالل الغاز من المنقولة الكميات بلغت وقد

Pمتر بليون 24.28 نحو 31/12/2013

3
P 400 حوالي له االستثمارية التكلفة وبلغت 

 .دوالر مليون

 : الثانية المرحلة

 من االنتهاء تم حيث المشروع من الثانية المرحلة المصرية األردنية فجر شركة نهتأ

 شمال الكهرباء محطات إلى الخط في الغاز ضخ بدء تم كما نابيباأل لخط الفحص أعمال

 .2006يناير شهر أوائل في األنابيب عبر األردنية المملكة

 منطقة حتى دناألر جنوب العقبة مدينة من بوصة 36 وبقطر كم 395 بطول الخط يمتد

 محطة ويشمل ) السورية الحدود من كم 30 بعد على(  األردن شمال في الرحاب

 وقد ،دوالر مليون 300 حوالي استثمارية بتكلفة متطور يآل تحكم ونظام الغاز لضواغط

 عام بداية يف يالرسم فتتاحاال وتم 2005 ديسمبر شهر في الخط يف الغاز ضخ بدأ

 .سنوياً  مكعب متر بليون  8.75 نحوب الخط طاقة وتقدر ،2006

 بالمملكة الطاقة وزارة بقيام بدأت مراحل بعدة المشروع من الثانية المرحلة ومرت

 فاز يالعرب الغاز خط من الثانية المرحلة إلنشاء عالمية مناقصة بطرح الهاشمية األردنية
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 قابضةال الشركة :البترول قطاع شركات من يتكون وهو( يالمصر ئتالفاال فيها

 فنياً  المتميز بعرضه تفوقاً  حقق حيث )جاسكو – بتروجت – انبى – الطبيعية للغازات

 .ومالياً 

 وتوريد لنقل المصرية األردنية فجر شركة بإنشاء يالمصر ئتالفاال شركات قامت 

 المرحلة وتشغيل متالكال وذلك دوالر مليون 125 مدفوع مال برأس الطبيعي الغاز

 .يالعرب زالغا خط من الثانية

 )23(شكل رقم 

األردناألردن

عمانعمان

محطـــة العقبــــــة الحرارية 
مصنعى الفوسفات واألسمدة
توصيل الغــــــاز للمنـــــازل
تموين السيـــــــارات بالغاز

توصيل الغـــاز الطبيعى للمنازل
تموين السيارات بالغاز الطبيعى

منطقة الزرقاء الصناعيةمنطقة الزرقاء الصناعية

منطقة الكركمنطقة الكرك
الصناعيةالصناعية

العقبةالعقبة

كهرباءكهرباء
رحابرحاب

منطقة سحابمنطقة سحاب
الصناعيةالصناعية

محطتى كهرباء سمرا وحسينمحطتى كهرباء سمرا وحسين
أسمنتأسمنت
الفحيصالفحيص

 الصافى الصافىبوتاسبوتاس

الرشاديةالرشاديةأسمنت أسمنت 

سـوريا

  

 المشروع من الثانية المرحلة في األنابيب خط مسار
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 :الثالثة ةـــالمرحل

 الحدود إلى األردن شمال لرحابا منطقة من بوصة 36 وبقطر كم 35 بطول تمتد 

  .دوالر مليون 35 يحوال ستثماراتاب السورية ردنيةاأل

 :لرابعـــةا المرحلــــة

 حمص مدينة  وحثي السورية األردنية الحدود بين الواصل الخط تنفيذ من االنتهاء تم

 ،2008 يوليو في السورية األراضي إلى الطبيعي الغاز تدفيع بدء تم وقد ،سوريا بوسط

 تم كما روسية، شركة بواسطة كم 320 بطول يالسور الجانب خالل من التنفيذ تم حيث

 كم 80 بطول اللبنانية طرابلس مدينة وحتى حمص مدينة بين الواصل الغاز خط إنشاء

 للغاز التجاري التدفيع بدء تم كما ،2009 سبتمبر في والتشغيل التجارب أعمال بدء تم وقد

  .2009 نوفمبر في لبنان إلى الطبيعي

  الغاز قطاع في االستثمارات

 تمثلت ضخمة مبالغ ضخ تم ،2013ديسمبر شهر نهاية وحتى 2009/2010 الفترة خالل

 والمشتركة األجنبية بالشركات والتنمية البحث ألنشطة المالية االستثمارات إنفاق في

 المتنوعة النفقات في أيضاً  االستثمارات ههذ تمثلت كما ،يالطبيع الغاز إنتاج تعظيم بهدف

 ةالقومي الشبكة مشروعات من كالً  يف يالطبيع الغاز وتوزيع نقل مشروعات ألنشطة

 الغاز توصيل مشروعات وكذلك الغاز وتصدير تصنيع ومشروعات يالطبيع للغاز

 قطاع - الصناعة قطاع - الكهرباء قطاع( المختلفة اإلستهالكية للقطاعات يالطبيع

 للعمل السيارات وتموين تحويل قطاع - والتجاري المنزلي القطاع - ومشتقاته البترول

 :التالي للجدول وفقاً  وذلك )يالطبيع بالغاز
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 النشاط
 االستثمارات

 المالية

2009/

2010 

2010/

2011 

2011/

2012 

2012/

2013 

2013/

2014* 
 اإلجمالي

 للشركات والتنمية البحث
 والمشتركة األجنبية

 )إليجاس تابعة اتفاقيات(
 2740 400 811 423 606 500 دوالر مليون

 للشركات والتنمية البحث
 والمشتركة األجنبية

 إلشراف اضعةخ اتفاقيات(
 )إيجاس

 7287 867 1304 1544 1582 1990 دوالر مليون

 10027 1267 2115 1967 2188 2490 دوالر مليون المجموع

 مشروعات استثمارات
 القومية الشبكة

 5015 267 566 1599 913 1670 جنيه مليون

 مشروعات استثمارات
 الغاز وتصدير تصنيع

 1127  - 5 133 559 430 جنيه مليون

 مشروعات استثمارات
 الغاز توصيل

 2031 287 406 395 535 408 جنيه مليون

 8173 554 977 2127 2007 2508 جنيه مليون المجموع

)2013 ديسمبر -سبتمبر( للفترة تقديرية بيانات يتضمن 2013/2014 يالمال العام* 

)6(جدول رقم   
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 صناعة البتروكيماويات في مصر

 

4Bمقدمة 
تساهم في تعظيم القيمة المضافة  يلتنمية التقاطرة ا يصناعة البتروكيماويات ه

 تكرير لصناعة طبيعياً  امتداداً  البتروكيماويات صناعة كما تعتبر للثروات البترولية

 الزراعة مقدمتها وفي القطاعات األخرى مختلف مع نها تتشابكأ، كما  البترول

 بالتنوع وياتالبتروكيما صناعة تمتاز كما ، واإلسكان والنقل والمواصالت والصناعة

 صارت حيث ، الطبيعية المنتجات محل حاللعلى اإل وقدرتها منتجاتها في الكبير

 أيضاً  تتفوق البتروكيماويات أن صناعة ذلك إلى يضاف ، عليها وتتفوق بل ، تنافسها

 .المضافة القيمة حيث من التكرير صناعة على

 ، أخرى صناعة أي في لله مثي يسبق لم تطوراً  صناعة البتروكيماويات تطورت ولقد

 يمكن مواد أمكن استحداث – الكيماوي التصنيع خالل من - أنه إلى أساساً  ذلك يرجع

للموارد الطبيعية  ال يمكن التي المنتجات من المتزايدة البشرية االحتياجات تسد أن

 . تغطيها أن وحدها

 

5Bخصائص صناعة البتروكيماويات 
 : يلي بما األخرى الصناعات من هاغير تتميز صناعات  البتروكيماويات عن

 الص�ناعة له�ذه المختلف�ة المنتج�ات نت�اجإ ف�ي المس�تخدمة الخ�ام الم�واد تع�دد .1

 البت��رول ومقط��رات الطبيعي��ة والغ��ازات الخ��ام المختلف��ة الزي��وت مث��ل
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 نت��اجإل اس��تخدامها يمك��ن يالمتع��ددة والمص��ادر الحيوي��ة  م��ن المص��ادر الت��

 . المختلفة المنتجات البتروكيماوية

 حي�ث ، البتروكيماوي�ات م�ن اس�تنباطها يمك�ن الت�ي لألن�واع نهاي�ة توج�د ال .2

 م�ن العدي�د نت�اجإ المس�اعدة والعوام�ل الح�رارة والض�غط خ�الل م�ن يمك�ن

 .واالستخدامات البتروكيماوية المختلفة الخصائص المنتجات

مث�ل ( الطبيعي�ة  المنتج�ات مح�ل تح�ل بت�رو كيماوي�ة منتج�ات إنت�اج مكاني�ةإ .3

 خواص��ها م��ن تف��وق منتج��ات اس��تطاعت اس��تحداث ، كم��ا)األخش��اب ب��دائل

 . الطبيعية المنتجات

 .البتروكيماوية المنتجات تطور تكنولوجيات تصنيع .4

 

6B عوامل تطوير صناعة البتروكيماويات 
 الت�ي الش�املة و للتنمي�ة الوس�يلة المثل�ى تعتب�ر البتروكيماوي�ات ص�ناعة ألن نظ�ًرا

 عل�ى وأهمه�ا المحافظ�ة الص�ناعة ه�ذه م�ن مص�ر االت�ي تنش�ده األه�داف م�ع تنس�جم

 ع�ن فض�ال ، التكنولوجي�ا ونق�ل ال�دخل مص�ادر وتنوي�ع ، والغ�از البت�رول م�وارد

 بتروكيماوي�ة ص�ناعات وإنش�اء بتنمي�ة القي�ام فعن�د ل�ذلك ، الوظيفي�ة خل�ق الف�رص

 : اآلتية األساسية العوامل إلى بإمعان النظر يجب

 . والمنافسة األسواق -۱

 . المستقبلية والتنمية الفنية والمعرفة التكنولوجيا عوض -۲

 . االستثمار اقتصاديات -۳

 . لها المصاحبة والمهارات العاملة القوى توافر مدى -٤
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1. 7Bسواق المنافسةاأل 

 ي�تم ال�ذي المن�تج يك�ون أن يج�ب ، ناجح�ة ص�ناعة قام�ةإ ألج�ل أن�ه المعل�وم م�ن

 وذل�ك ، مقبول�ة تنافس�ية بأس�عار العالمي�ة األس�واق ف�ي للتس�ويق اختي�اره ص�الحا

 جمي�ع اس�تيعاب يمكنه�ا ال األس�واق كان�ت وإذا ، بش�كل اقتص�ادي نتاج�هإ عن�د

 ذات بأحج�ام تك�ون أن يفت�رض المص�انع الت�ي م�ن نتاجه�اإ المق�رر المنتج�ات

 إل��ى األس��واق ال��دخول الض��روري م��ن ن��هإف ، مناس��ب اقتص��ادي م��ردود

 ألن ونظ�راً  ، عالي�ة بدرج�ة تنافس�ية أس�واق األم�ر واق�ع ف�ي ه�ي الت�ي العالمي�ة

 األس�واق  به�ذه الموج�ودة العالمي�ة الش�ركات العتب�ارات تخض�ع ه�ذه األس�واق

 سلس�لة التص�نيع والمتوس�ط ف�ي األساس�ي المن�تج ن اختي�ارإف� طويل�ة فت�رة من�ذ

 ت�أثير ل�ه المنتج�ات تس�ويق  أن م�ن الب�ديهي أن�ه إذ ، األهمي�ة غاي�ة ف�ي أم�ر

 يح��دد ب��دوره اإلنتاجي��ة االقتص��ادية للمش��روع وه��ذاالطاق��ة  تحدي��د ف��ي كبي��ر

 .المطلوب االستثمار حجم

 

2. 8Bالتكنولوجيا والمعرفة الفنية 

 نتيج���ة البتروكيماوي���ة الص���ناعات تكنولوجي���ا نظ���ًرا للتط���ور الس���ريع ف���ي

 ،االقتص��ادية الناحي��ة م��ن التص��نيع ط��رق لتحس��ين التكنولوجي��ة لألبح��اث

ه���دف تحس���ين ب جدي���دة تعماالتمنتج���ات ذات تطبيق���ات واس��� نت���اجإل وك���ذلك

 اختي��ار التكنولوجي��ا نف��إ االقتص��اديات وزي��ادة القيم��ة المض��افة لم��واد التغذي��ة ،

 أن المخت�ارة التكنولوجي�ا عل�ى يج�ب حي�ث األهمي�ة غاي�ة ف�ي عملي�ة ونوعه�ا

 : اآلتية بالمتطلبات يتف

 . حديثاً  مبتكرة أبحاث على مبنية تكون أن )أ
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 وك�ذلك والص�ناعي الفن�ي لالس�تعمال مقبول�ة لي�ةالعم الناحي�ة م�ن تك�ون أن) ب

 .تجاريا مقبولة

 دول ف��ي بنج��اح ُواس��تخدمت بق��تطُ  أن وس��بق ،دولي��اً  مقبول��ة تك��ون أن) ج

 .ة العالميةيمتعددة وأن تتوافق مع المتطلبات البيئ

 . وعلمياً  عملياً  الناجحة والتجارب االختبارات اجتازت قد تكون أن)  د

 المواص��فات ذات المش��ابهة للمنتج��ات منافس��ة تجاته��امن تكلف��ة تك��ون أن) ه��ـ

 . العالمية

 

3. 9Bاقتصاديات االستثمار 

 ف��ي أساس��يا ع��امال يعتب��ر للمص��انع نتاجي��ةاإل الطاق��ة ت��أثير أن المعل��وم م��ن

 ن�هإف ل�ذلك ، تنافس�ية تك�اليف ذات النهائي�ة تك�ون المنتج�ات حت�ى اقتص�ادياتها

 البتروكيماوي��ة لمش��روعاتاالقتص��ادية ل الج��دوى دراس��ة ج��راءإ عن��د يتح��تم

 العوام��ل الم��ؤثرة تكلف��ة تق��دير ف��ي والعمل��ي العلم��ي والمرج��عة ، الدق�� مراع��اة

 ، اإلنش��اء وتك��اليف الخ��ام الم��واد أس��عار تش��مل والت��ي الص��ناعة ه��ذه ف��ي

 الالزم��ة األساس��ية البني��ة لمراف��ق المق��درة التش��غيل والرس��وم وتك��اليف

 له��ذه الواقعي��ة الدراس��ة أن إذ ، المنتج��ات تك��اليف نق��ل وك��ذلك ، للص��ناعة

  .القرار اتخاذ خاللها من يمكن نتائج واقعية إلى التوصل من تمكننا العوامل

 

4. 10Bوالمهارات العاملة القوى توافر 

 ص��ناعة ه��ي البتروكيماوي��ات ص��ناعة تحتاجه��ا الت��ي العمال��ة ألن نظ��راً 

 بش�كل له�ا يع�د أن فيج�ب ، والمعرف�ة م�ن العل�م ع�الٍ  مس�توى ذات متخصص�ة
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 عن�دما ق�د تواجه�ه الت�ي المش�اكل اجتي�از العام�ل بع�دها يس�تطيع متمي�ز قن�يت

ج�ب ي ن�هفإ ل�ذلك ، والمجمع�ات المعام�ل ه�ذه تش�غيل ف�ي العم�ل مس�ئولية يتحم�ل

 الطاق��ة البش��رية الق��ادرة عل��ى مواجه��ة لتأهي��ل الالزم��ة الخط��ط أن ي��تم وض��ع

 تراتيجيةباس�� فيه��ا التعل��يم سياس��ة رب��ط عل��ى بالعم��ل مبتدئ��ة ، األم��ور ه��ذه

 بحي�ث الفن�ي والتعل�يم الج�امعي التعل�يم ذل�ك ف�ي بم�ا ، الواج�ب اتخاذه�ا التص�نيع

 ع��ن فض��ال ه��ذا ، والمؤهل��ة ل��ذلك ع��دد كبي��ر م��ن الك��وادر الالزم��ة له��ا تت��وفر

وتط�ويرهم  م�واهبهم تنمي�ة عل�ى تس�اعد الت�ي والعيني�ة المادي�ة الح�وافز إيج�اد

 ذات المتط��ورة ناعةالص�� ه��ذه مث��ل ف��ي والمعرف��ة العل��م عل��ى للحص��ول

 . العالية التكنولوجيا

 

11Bالمقومات األساسية لصناعة البتروكيماويات في مصر: 
 

 يتمتلك مصر المقومات األساسية الالزمة إلنشاء صناعة بتروكيماويات متميزة ف

 .منتجاتها وقوية في اقتصادياتها

في مصر  كيماوياتوتتمثل أهم المقومات التي توفر ميزة نسبية إقليمية لصناعة البترو 

 :فيما يلي

 اكتشافات الغاز الطبيعي من حقول الغاز بالمياه العميقة باإلضافة إلى  يتنام

من البترول الخام ) مليون طن سنوياً  120(مكانية استغالل الطاقة التصميمية إ

لخط سوميد  بشراكة عربية في إقامة مجمع التكرير والبتروكيماويات وتصدير 

 . لألسواق العالمية المنتجات النهائية
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 سيا آو من حيث القرب من أسواق دول أوروبا الغربية، يالموقع االستراتيج

األسواق الرئيسية العالمية  وأفريقيا  ودول البحر المتوسط والتي تمثل أحد أكبر

 .للمنتجات البتروكيماوية والتي ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارية طويلة األجل

 سيا آفريقيا وخاصة دول الكوميسا وأفاقيات مع دول توقيع العديد من االت

بي تسمح بتصدير ولى وجود اتفاقيات دولية مع دول االتحاد األورإباإلضافة 

المنتجات البتروكيماوية بتسهيالت تزيد من القدرة التنافسية للمنتجات 

 .البتروكيماوية

 توافر بنية أساسية متكاملة وخدمات ومرافق بأسعار مناسبة. 

 المتواصل يم الحكومالدع. 

 موانئ متعددة على البحر المتوسط والبحر األحمر مجموعة. 

 تواجد سوق محلى قوي بمعدل نمو متزايد. 

  لخبرات الفنية والعمالة المتخصصة في مجاالت البترول اتوافر

 .والبتروكيماويات المختلفة

  

12Bتطور صناعة البتروكيماويات في مصر 
 

مص���ر بداي���ة متواض���عة ، ف���ي نهاي���ة األربعين���ات  ب���دأت ص���ناعة البتروكيماوي���ات ف���ي

وبداي��ة الخمس��ينات م��ن الق��رن العش��رين بمدين��ة الس��ويس م��ن ف��ائض غ��ازات معام��ل 

 .للسماد بمنطقة عتاقة" عبود"التكرير بها وذلك بمصانع 

وف������ى حقب������ة الثمانيني������ات ب������دأت وزارة البت������رول ف������ي تنفي������ذ مجم������ع لص������ناعة 

وفيم���ا يل���ي . ي���دة لل���دخول ف���ي ه���ذه الص���ناعة البتروكيماوي���ات كبداي���ة لف���تح آف���اق جد
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ع���رض للش���ركات العامل���ة ف���ي مج���ال البتروكيماوي���ات بمص���ر وحت���ى إنش���اء الش���ركة 

 :2002المصرية القابضة للبتروكيماويات في عام 
 

 LABوحدة إنتاج األلكيل بنزين الخطي  -1

إنتاج مادة األلكيل بنزين الخطي وهي المادة الوسيطة واألساسية في إنتاج 

نظفات الصناعية وذلك بهدف تغطية االحتياجات المحلية باإلضافة إلى تصدير الم

السنة وتم بدأ تشغيل الوحدة /ألف طن 50الفائض للخارج وتبلغ الطاقة اإلنتاجية لها 

 .بشركة العامرية لتكرير البترول باإلسكندرية 1984عام 
 

 اإلسكندرية -شركة البتروكيماويات المصرية  -2

شراف إتحت  ت المملوكة للهيئة العامة للبترول وتعمل حالياً وهى إحدى الشركا

الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ، وقد تم تأسيسها بغرض إنتاج وتشغيل 

وتصنيع ومعالجة وبيع وشراء واستيراد البتروكيماويات والمواد الكيماوية 

كلوريد بطاقة إلنتاج البولي فينيل  1986الوسيطة وقد تم بدء التشغيل في عام 

 .ألف طن سنوياً  100السنة وجاري زيادتها إلى /ألف طن 80إنتاجية 
 

 )سيدبك ( شركة سيدي كرير للبتروكيماويات  -3

قد بدأت الشركة التشغيل في عام وأول شركة مصرية تنتج اإليثيلين والبولي إيثيلين 

رض السنة بغ/ألف طن 300ويهدف المشروع إلى إنتاج اإليثيلين بطاقة  2000

السنة لتلبية احتياجات /ألف طن 225استخدامه في إنتاج البولي إيثيلين بطاقة 

السوق المحلي وتصدير الفائض من مادة البولي إيثيلين والذي يدخل في العديد من 

مثل شبكات الصرف المغطى والري بالرش والتنقيط والتعبئة والتغليف المجاالت 
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د احتياجات شركة البتروكيماويات المصرية باإلضافة إلى س والمواسير البالستيكية

 .من مادة اإليثيلين إلنتاج البولي فينيل كلوريد

 

ن تضع مجموعة من الخطط والسياسات لدعم تلك أوقد استطاعت وزارة البترول 

تكثيف عمليات البحث والتنقيب عن الغازات  يالصناعة عن طريق االستمرار ف

نجاح هذه الصناعة باإلضافة إلى إنشاء الشركة الطبيعية حيث تمثل العامل الرئيسي ل

بهدف تنفيذ الخطة القومية لتنمية وتطوير  2002المصرية القابضة للبتروكيماويات عام 

صناعة البتروكيماويات والوفاء باالحتياجات الحالية والمستقبلية للسوق المحلى وخطط 

الصناعة بالتنسيق مع  مجال هذه يعن الترويج لالستثمار ف التصدير للخارج ، فضالً 

الشركات المصرية والعالمية المروجة ومع الشركات المتخصصة فى مجال جذب 

 .االستثمارات 

 

ته���دف الخط���ة القومي���ة للبتروكيماوي���ات إل���ى ت���رويج وإنش���اء مش���روعات ف���ي قط���اع 

مراح���ل  ، إلنت���اج  3مش���روعا  ، ي���تم تنفي���ذها عل���ى  24البتروكيماوي���ات تص���ل إل���ى 

 .ن سنويا من المواد البتروكيماوية النهائيةمليون ط 15حوالي 

وق����د انته����ت الش����ركة القابض����ة م����ن تنفي����ذ المرحل����ة األول����ى م����ن الخط����ة القومي����ة 

 يجم���الإ ش���روعات المرحل���ة الثاني���ة م���ن الخط���ة، وق���د بل���غوج���ارى تنمي���ة وتنفي���ذ م

اس����تثمارات المش����روعات الت����ي ت����م االنته����اء م����ن تنفي����ذها والمش����روعات الج����اري 

ل�����ى المش�����روعات الت�����ي تق�����وم إملي�����ار دوالر ه�����ذا باإلض�����افة  7.7تنفي�����ذها قيم�����ة  

 :الشركة القابضة بدراستها وتنميتها ، وتشمل األتي
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Uمشروعات الخطة القومية التي تم االنتهاء من تنفيذها: أوال : 

 " :موبكو"شركة مصر إلنتاج األسمدة  -1

ستخدام الغاز با) كأسمدة نيتروجينية(ألف طن سنويا  من مادة اليوريا  600إنتاج 

مليون دوالر ويقع المشروع  400استثمارات  يكمادة تغذية وبإجمال يالطبيع

 .2009بالمنطقة الحرة بدمياط وقد تم بدء التشغيل التجاري في أغسطس 
 

 )إيالب(الشركة المصرية إلنتاج األلكيل بنزين الخطي  -2

في العديد من  السنة تستخدم/ألف طن 100إنتاج مادة األلكيل بنزين الخطي بطاقة 

مليون دوالر ويقع المشروع  530المنظفات الصناعية وبإجمالي استثمارات 

 .2009باإلسكندرية وقد تم بدء التشغيل التجاري  في مارس 
 

 الشركة المصرية إلنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين -3

 400السنة تستخدم بالكامل فى إنتاج /ألف طن 400إنتاج مادة البروبيلين بطاقة 

تستخدم في العديد من الصناعات  يألف طن سنوياً من مادة البولي بروبيلين الت

 790مثل التعبئة والتغليف ، السجاد والموكيت وغيرها ، وبإجمالي استثمارات 

مليون دوالر ويقع المشروع بمنطقة الجميل الصناعية ببورسعيد وقد تم بدء 

 . 2010في أغسطس  يالتشغيل التجار
 

 صرية ميثانكس إلنتاج الميثانولالشركة الم -4

السنة من مادة الميثانول باستخدام الغاز الطبيعي وتستخدم /مليون طن 1.3إنتاج 

مادة الميثانول في إنتاج الفورمالدهيد ، المواد الالصقة ، الوقود ، وبإجمالي 

مليون دوالر ويقع المشروع بدمياط وقد تم بدء التشغيل  1022استثمارات 

 .2010وليو التجاري في ي
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 الشركة المصرية النتاج الستيرين والبولى ستيرين -5

تستخدم في صناعة فوم  يالسنة من مادة البولي ستيرين الت/ألف طن 200إنتاج 

العزل ، التعبئة والتغليف ، مكونات الحاسب اآللي ، األدوات المنزلية ، وبإجمالي 

ة باإلسكندرية وقد تم مليون دوالر ويقع المشروع بميناء الدخيل 408استثمارات 

 .2012في سبتمبر  يبدء التشغيل التجار
 

 مشروع الشركة المصرية الهندية إلنتاج البولي إستر -6

والتي تستخدم في صناعة   السنة من مادة البولي إستر/ألف طن 420إنتاج 

مليون دوالر ويقع المشروع بالمنطقة  253 بإجمالي استثماراتزجاجات المياه، و

 2014الخط األول في يناير  تشغيل وتمال غرب خليج السويس االقتصادية شم

 .2014 مايو في الخط الثاني ومخطط بدء تشغيل

 

Uمشروعات الخطة القومية الجاري تنفيذها: ثانيا : 

 :"موبكو"توسعات شركة مصر إلنتاج األسمدة  -1

بإجمالي و) أسمدة نيتروجينية(السنة من مادة اليوريا /مليون طن 1.38إنتاج 

وع بالمنطقة الحرة العامة بدمياط، مليون دوالر ويقع المشر 1840 ثماراتاست

 .2015ومن المخطط بدء تشغيله في بداية عام 
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 الشركة المصرية النتاج الستيرين والبولى ستيرين -2

السنة من مادة الستيرين بغرض توفير المادة الخام لوحدة /ألف طن 300إنتاج 

مليون دوالر ويقع  464وبإجمالي استثمارات إنتاج البولي ستيرين بالشركة 

 .2016المشروع بميناء الدخيلة باإلسكندرية ومخطط بدء التشغيل بنهاية عام 

 

 :مشروع الشركة المصرية النتاج اإليثيلين ومشتقاته  -3

السنة من مادة البولي /ألف طن 400سنة من مادة اإليثيلين و /ألف طن 460إنتاج 

بإجمالي ، و إنتاج مواد التعبئة والتغليف والمواسير إيثيلين والذي يستخدم في

مليون دوالر ويقع المشروع بمنطقة العامرية باإلسكندرية ومن  1874 استثمارات

 .2015  المخطط بدء التشغيل خالل الربع الرابع من عام

 

4- Uكلوريد فينيل البولي مجمع توسعات مشروع PVC البتروكيماويات شركة في 

  يةباإلسكندر المصرية

 100 إلى سنة /طن ألف 80 من كلوريد فينيل البولي لمنتج اإلنتاجية الطاقة لزيادة

 .جنيه مليون 16  حوالي تقديرية بتكلفة سنة /طن ألف
 

Uمشروعات جاري دراستها : ثالثا: 

 :مشروع إنتاج البروبيلين ومشتقاته  -1

 لين اعتماداً السنة من مادة مشتقات البروبي/لف طنأ 250يهدف المشروع إلى إنتاج 

لف طن من البروبان من الشركة المصرية للغازات الطبيعية أ 300علي توافر 

مليون دوالر للمرحلة األولى ،  600جاسكو  وبإجمالي استثمارات تقديرية حوالي 

وذلك الستغالل الكميات المنتجة من غاز البروبان التجاري في الصحراء الغربية 
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عداد ي إلعالم يرح مناقصة الختيار استشارالمتاح من شركة جاسكو وقد تم ط

دراسة جدوى تفصيلية البنكية للمشروع وجاري التقييم الفني لها ومن المخطط بدء 

 .2017التشغيل بنهاية عام 

 

 :مشروع إنتاج الفورمالدهيد ومشتقاته  -2

السنة من الفورمالدهيد ومشتقاته باستخدام /لف طنأ 70يهدف المشروع إلى إنتاج 

دة الميثانول المنتجة من الشركة المصرية إلنتاج الميثانول بدمياط ومادة كل من ما

اليوريا المنتجة من شركات األسمدة بدمياط واإلسكندرية وبإجمالي استثمارات 

مليون دوالر حيث تم طرح مناقصة الختيار استشاري عالمي  50تقديرية حوالي 

تيار التكنولوجيا األنسب إلعداد دراسة الجدوى التفصيلية للمشروع متضمنة اخ

لها ومن المتوقع بدء التشغيل خالل الربع األول من  يللمشروع وجاري التقييم الفن

 .2017عام 
 

 :مشروع إنتاج اإليثانول الحيوى بإستخدام موالس البنجر -3

من مادة اإليثانول الحيوي والذي  ةالسن/ألف طن 100يهدف المشروع إلى إنتاج 

استثمارات تقديرية  ي، وبإجمال) البنزين(الجازولين يستخدم كوقود بخلطه مع 

 .2016مليون دوالر ومن المتوقع االنتهاء من تنفيذه بنهاية عام   120حوالي 

 

 :مشروع إنتاج اإليثانول الحيوى باستخدام قش األرز والمخلفات الزراعية -4

دام باستخ) اإليثانول(السنة كمرحلة أولى من الوقود الحيوي /ألف طن 50إنتاج 

 220قش األرز والمخلفات الزراعية األخرى وبإجمالي استثمارات تقديرية حوالي 
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مليون دوالر بالمنطقة الصناعية بمحافظة كفر الشيخ ومن المتوقع االنتهاء من 

 .2016تنفيذه بنهاية عام  

 

 U مشروع زيادة الطاقة اإلنتاجية لمصنع الـ VCM  بشركة البتروكيماويات

 :المصرية

 100رفع الطاقة اإلنتاجية من منتج البولي فينيل كلوريد من  إلىشروع يهدف الم

 200استثمارات تقديرية حوالي  يالسنة بإجمال/ألف طن  170سنة  إلي /ألف طن

 . شهر 30مليون دوالر ومن المخطط أن يتم تنفيذ المشروع في 

   

Uالرؤية المستقبلية لتطوير صناعة البتروكيماويات 
 

 )نافثا -غاز(الالزمة لصناعة البتروكيماويات  ةاد مواد التغذيالتوسع في استير •

 .التكامل بين صناعات تكرير البترول والبتروكيماويات •

دعم البحث العلمي وإنشاء مركز بحوث وتطوير صناعة البتروكيماويات  •

  .لمشروعات صناعة البتروكيماويات في مصر

تاج البوليمرات الهندسية بهدف إيجاد تطبيقات جديدة للمنتجات البتروكيماوية وإن •

  .زيادة القيمة المضافة

  .تطوير العوامل الحفازة المستخدمة حالياً من خالل استخدام النانو تكنولوجي •

استخدام تكنولوجيا النانو في تطوير منتجات البتروكيماويات األساسية  •

  .والوسيطة والنهائية

 .كإعداد خطة قومية لمشروعات إعادة تدوير البالستي •
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 .تنمية مشروعات إنتاج البوليمرات الحيوية •

إيجاد بدائل للمواد الخام وتوفير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة المستخدمة فى  •

 . صناعة البتروكيماويات 

تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات وتطويرها من خالل مشروع  •

 . (Clusters)الصناعات التكاملية 

 .صباغية إلنتاج إضافات البوليمرات واأللتنمية مشروعات تكام •

إعداد أجيال جديدة من الكوادر المؤهلة الستيعاب التكنولوجيات الحديثة  •

وتطبيقها ثم تطويرها ونقل هذه الخبرات لألجيال المتوارثة بما يحقق لمصر 

  .المستوي العالمي ىمواكبة التطور التكنولوجي عل

 

المتوقع���ة  يمع���دالت اس���تهالك الس���وق المحل��� تط���ورواألش���كال التالي���ة توض���ح أمثل���ة ل

 :من البوليمرات 2030حتى عام 
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 الطاقة صناعة في البيئة على ظالحفا إجراءات

 مناخ توفير على والعمل البيئة على للمحافظة للدولة العامة السياسة تنفيذ طارإ يف

 موضوعات حدىإ هي القضية هذه تعتبر حيث ،المصري للمواطن مناسب يصح

 البترول وزارة أولت ،يوالعالم يالمحل المستويين على باالهتمام تحظى التي الساعة

 وجعلت أولوياتها رأس على البيئية العوامل ووضعت البيئية يبالنواح كبيرا هتماماً ا

 عمليات عن أهمية يقل ال إستراتيجيتها عناصر من أساسياً  عنصراً  البيئة على الحفاظ

 مع البيئي بالتوازن اإلخالل دون تتم أن يجب يوالت,  نفسها البترولية الموارد تنمية

 الجهود يف والفعالة اإليجابية بالمشاركة وذلك بالبيئة الضارة اآلثار تقليل على العمل

 . نظيفال هواءال توفيرو البيئة على للمحافظة المبذولة

 للمشاركة المجال هذا في االيجابية الخطوات من العديد باتخاذ البترول وزارة قامت وقد

 مواطنال بها ينعم نظيفة بيئة تحقيق و التلوث معدالت لتخفيض المبذولة الجهود في

 حماية ساليبأو نظم حدثأ بتطبيق تقضى ومحددة واضحة سياسة إتباع خالل من وذلك

 الضارة العوادم نسبة خفض على والعمل البترولية الصناعة مراحل شتى في البيئة

 قانون متطلبات مع بالتوافق بااللتزام يضاأ البترول وزارة سياسة تقضى كما بالبيئة،

 2009 لسنة 9 بقانون والمعدل التنفيذية والئحته 1994 ةلسن) 4( رقم المصري البيئة

 .مصر ليهاإ انضمت التي الدولية والبروتوكوالت باالتفاقيات جاء ما وتنفيذ

 

 في الطبيعية للغازات القابضة المصرية الشركة بها قامت التي الجهود أهم يلي وفيما

 :البيئة حماية مجال
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  مجال في ةالعامل الشركات مع إبرامها يتم يالت البترولية االتفاقيات كافة تضمين 

 ألي يالبيئ لألثر دراسة بتقديم لتزاماال بضرورة واإلنتاج واالستكشاف البحث

 . القائمة المشاريع في توسعات يأ عمل حالة في وكذا التنفيذ في البدء قبل مشروع

  منها ةيجابياإل كانت سواء المشاريع من المتوقعة البيئية الجوانب كافة دراسة 

 وضع على والعمل السلبية الجوانب وأ منها االستفادة تعظيم على والعمل

 .تأثيراتها من للحد المناسبة جراءاتاإل

  عمر فترة طوال البيئية الجوانب ورصد لمتابعة البيئية دارةاإل خطط وضع 

 عدم لضمان وذلك وغيرها والضوضاء والمياه الهواء نوعية حيث من المشاريع

 .البيئة علي لسلبيا التأثير

 البيئية دارةاإل نظم تطبيق ISO 14001 القابضة المصرية بالشركة العالمية 

 .إشرافها وتحت لها عةتابال الشركات من العديد وكذا الطبيعية للغازات

  البيئة خاصة البيئة حماية في المتاحة والطرق والتكنولوجيات التقنيات أحدث إتباع 

 البترول قطاع طوارئ لخطة عام إطار ضمن ذلكو التلوث مخاطر من البحرية

 .للدولة بالزيت التلوث لمكافحة القومية الخطة مع تتوافق

  البيئة شئون جهاز يقوم بالزيت البحري التلوث مواجهة خطط بعمل الشركات لزامإ 

 .عليها والموافقة بتقييمها

  الشركة مع لعاملةا الشركات منح يتم نهفإ الخطرة والمخلفات المواد إدارة مجال في 

 اآلمن التخلص من التأكد بعد الخطرة والنفايات المواد تداول تراخيص القابضة
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 9 بقانون والمعدل 1994 لسنة 4 رقم البيئة لقانون تطبيقا وذلك المخلفات هذه من

 .2009 لسنة

  الرصيف نفس على خزانات في اآلبار وإصالح الحفر عمليات نواتج تجميع 

 والمعتمدة المخصصة األماكن في منها اآلمن للتخلص البر إلى نقلها ثم البحري

 .البيئة شئون جهاز من

  كسيدأ ثاني وتخزين اصطياد مشروعات تنفيذ واقتصاديات إمكانيات تقييم دراسة 

 معامل لتحسين المنتجة اآلبار في حقنه أو الناضبة البترول حقول في الكربون

 .االسترجاع

 االختصاص جهات أجرتها التي البيئية والقياسات اجعاتالمر جميع أن بالذكر وجدير

 المطبقة البيئية والقوانين اللوائح به تقضى بما وشركاته البترول قطاع التزام أثبتت قد

 . المجال هذا يف ومحلياً  عالمياً 

 على المحافظة في البترول وزارة به تساهم الذي الدور تعظيم ضرورة منطلق ومن 

 المجال هذا يف الوزارة سياسة نفإ المصري، للمواطن نظيف ءهوا تحقيق و البيئة

 . العامة الصحة على تؤثر يوالت بالبـيئة الضارة االنبعاثات خفض على العمل تستهدف

 :التالية السياسات على المجال هذا في الوزارة تعتمد الهدف لهذا وتحقيقا

 يوقود األحفورالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي باعتباره أنظف أنواع ال 

 -:ووقود حضاري صديق للبيئة وذلك من خالل 

تأمين احتياجات كافة القطاعات المستهلكة للغاز خاصة قطاع الكهرباء حيث   .1

من المحطات الحرارية باحتياجاتها من الوقود لتوليد % 90أصبح يمد أكثر من 
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في الحفاظ الكهرباء بدالً من الوقود السائل ، األمر الذي ساهم مساهمة فعالة 

 .على البيئة حيث ترتب على ذلك تحقيق نتائج اقتصادية وبيئية ممتازة 

 .ازل والمنشآت التجارية والصناعيةالتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمن .2

 االستخدامات الغير تقليدية للغاز الطبيعي والتي بدأت وزارة  االستمرار في

األوسط وأفريقيا حيث تم  البترول في تطبيقها ألول في مرة في مصر والشرق

 :استخدامه 

كوقود حضاري نظيف في وسائل النقل المختلفة بديال عن البنزين أو السوالر   .1

وذلك  في إطار اهتمام الدولة بتوسيع قاعدة استخدام الغاز الطبيعي كوقود 

للسيارات خاصة وأن مصر أصبحت اآلن من الدول المتقدمة في العالم في هذا 

ألف مركبة الستخدام  199تحويل حوالي  2013حتى ديسمبر  المجال، وقد تم

الغاز الطبيعي، كما تم إنشاء العديد من محطات التموين بالغاز على نطاق 

 .محطة 172الجمهورية بلغ عددها 

في أجهزة تكييف الهواء نظراً للمزايا البيئية والفنية التي يتمتع بها هذا النظام   .2

المتبع في أجهزة التكييف التي تعمل بالكهرباء هذا بالمقارنة بالنظام التقليدي 

نبعاثات من غاز الفريون الذي يسبب ضرراً عن المساهمة في خفض اال فضالً 

 .بالغاً بطبقة األوزون 

كبديل للمازوت في تشغيل المخابز والمناطق التي تقع في نطاق شبكات توزيع  .3

ود للمخابز بحوالي الغاز الطبيعي، األمر الذي أدى إلى خفض تكاليف الوق
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باإلضافة إلى المحافظة على البيئة لما يتميز به الغاز الطبيعي من مزايا , % 30

 .بيئية حيث أنه مصدر نظيف للطاقة 

  تحسين مواصفات المنتجات البترولية وخفض نسبة الكبريت بها للوصول إلى

أسواق التصدير  المواصفات العالمية وكذا العوادم الضارة المنبعثة منها للمنافسة في

 .العالمية وتصدير منتج مصري عالي الجودة 

  نه يتم حالياً أوكتان وجدير بالذكر األ يتسويق البنزين الخالي من الرصاص و العال 

هذا و تؤكد من الرصاص،  نواع البنزين المستخدمة في مصر خالياً كافة أنتاج إ

بعد مرور فترة  ين حالياً جرائها عدد من الخبراء و المتخصصالقياسات التي يقوم بإ

زمنية مدى االيجابيات التي تحققت في انخفاض نسب االنبعاثات الضارة من وسائل 

 .النقل نتيجة لهذه الجهود 

 متخصصة في مجال حماية البيئة واألمن الصناعيعداد وتنمية كوادر إعداد خطة إل. 
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 تطور القوى العاملة في صناعة الطاقة

 هاواالحتياجات المطلوبة من

 ضوء اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بتنمية المـوارد البشرية بقطـاع  يف

 ع و النـهوض بههـداف القطاأحدى المقومات الرئيسية لتحقيق إالبترول واعتبارها 

 :تتمثل في يوذلك من خالل تلك الرؤية الجديدة والت. نتاج لزيادة اإل

هداف المخططة لقطاع بما يحقق األـوى الموارد البشرية االرتـقاء بمست -1

دخال التعديالت الالزمة على التدريب لتتماشى مع تكوين جيل جديد من إالبترول، و

 .الكوادر ذات الجدارة

وضع الخطط المشتركة الالزمة لتنفيذ برامج التدريب والتطويـر القياسية لتـنفيذ  -2

 .الرؤيـة ههـذ

تقـوم بوضعهـا شركات التدريب على  يالتدراسـة ومراجـعة المنـاهج العلميـة  -3

متها ومـدى مالء) منار مصر للبترول/ بىإن/ مهارات الزيت والغاز(سبيل المثال 

الخطـط واقتـراح بـرامـج جـديدة و ذلك في ضـوء احتياجات العـمل وبالتنسيق  هلهـذ

 .مع الشركات

جة القطاع وذلك بما يتماشى وحا يوالالمركز يعداد وتطوير التدريب المركزإ -4

 .دارة تنمية الموارد البشرية بالشركة القـابضةإباالشتراك مع 

جـهزة التدريب خـارج أمكــانيات التـدريب المـتاحة بالشـركات وإالتنــسيق بـين  -5

 .القطاع بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن لالستفادة منها على مستوى قطـاع البترول
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 تم عقـد عدة اجتماعات مع كل من الهيـئة المصريـة  الرؤية الجديـدة قد هووفقــا لهذ

على أالعامـة للبتـرول ورؤساء الشركات القابضة و الشركات التابعة وذلك لتقديم 

مسـتوى مـن البرامج التــدريبية التي تتنــاسب واالحتياجــات الوظيفية للعامل 

مناقشـتها  من الخــطوات بعد هـداف القطاع ومـن ثـم تم وضع عددأوتــخدم 

 :طراف أهمــهاواالتـفاق عليـها بـين جميع األ

  إنشاء قاعدة بيانات موحــدة لجمــيع العاملين بشركات القطاع من خــالل نظام

حــفظ الملفات الكتـرونياً بحيث يمكن االعتماد عليها في عمليات التخطيط والتنظيم 

 .وتطــوير الموارد البشرية على مستوى القطاع 

 دوحدة للشركات ذات النشاط الواحـظيمية ومسميات وظـيفية مـياكل تنـع هوض. 

  وضع المواصفات والــشروط والمــهارات الالزمــة الختيار أفضــل العنــــاصر

 .البشــرية لشغل الوظائف المــتاحة 

  تحديد البرامج التدريبية القياسية التي يجــب الحصــول عليها لزيادة المهارات

المــهارات القياسيــــة لكل وظيـفــة  ىشغل الوظائف والوصول بها إلـــالالزمة ل

 ةوذلك مــن خــــالل تقييم وتنفيذ مجــموعة من الــبرامج المعــتمدة لــكل وظيف

 .ســـــنوات مــــن بــدايــة التعيين وصوالً ألعلى مستوى وظيفي 6خالل 

  ًمؤتمر الطاقــة العربي التاسع عام  للورقة السابقة التي تم مناقشاتها في ووفقا

سسها القطــــاع أ ساسي على شركات التدريب التيأتم االعتماد بشكل  2010

هداف الوزارة ومن ثم بلوغ الرؤية أهمــــها شركة مهارات الزيت والغاز لتحقيق أو

 .الخاصة بها 
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 متوسطة  صميم خطط سريعةقد تم االتفاق على قيام شركة مهارات الزيت و الغاز بت

دارة الحديثة أساليب اإلحدث أعداد وتأهيل كوادر مدربة على إجل بهدف وطويلة األ

 -: تيي على اآللقيادات البترول و قد تم االتفاق المبدئ يوتأهيل صف ثان

ستراتيجية تنمية الموارد البشرية بقطـــاع البـــترول و الثــــروة إوضع رؤية و -1

المطلوبة طبقا و تطور نشاط القطاع والنظر في تدبير المعدنية و مستوى الكفاءات 

 .الموارد المـــالية الالزمة 

لية لتنمــية الموارد البشرية بقطاع البترول باالشــتراك فيذ آضــع ومتابعة تنو -2

 .مــع خــبراء متخصــصين 

 إقرار المؤهالت والمهارات المطلوبة لكل وظيفة من وظائف القيادات العليـــا -3

باالستعانة بخبراء  هوالذي يتم إعداد) مستوى مساعد رئيس شركة فأعلى (بالقطاع 

 .متخـصصين 

 .وضــع و تنــفيذ خطـــة لتــــأهيل الصـــف الثاني لقـــيادات قطــاع البترول -4

 -:وذلك من خالل القيام بالخــطوات التالية 

وير القيادي والتي تتبعــها ساليب التطــأحدث أعداد البرامج لتتماشى مع إتم  -1

من خالل  ثبت فعاليتها يوالــت) بى بى  /شل ( شركات البترول العالمية  أمثال

 .داء بعد عمليات التدريب متابعة األ

ي باإلضــافة إلى برامـــج من برامج التطوير القياد ةتصميم الدورة لتشمل حزم -2

داء المتـــوقعة مـن مع طبيعة األ لتتالءمدارة مباشرة في تفعيل وتحديث منظومة اإل

 . يقيادات قطاع البترول المصر
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على أن تنفذ البرامج من خــالل المزج بين وسائل التدريب و المتابعة لقيـاس   -3

هـم المـعوقات أبعد انتهاء البرامج والتعرف علـى أثناء وداء السادة المرشحين أ

 .ارة الحديثة دي تحول دون التنفيذ األمثل لقواعد اإلالتـــ

مية البرامـج المعتمدين مـن كـبرى الـشـركــات الــعال يفـضـل مقدمأتم اختـيار  -4

 . دارة حيث سيتم االستعانة بأدوات التدريب المعتمدةالمتخصصة في اإل

 إلعداد وتــــطوير الكــوادر ذات  يومن هنا تم تنفيذ برنامج قيادي ذو مستوى عال

سس علمية أا الوظيفية بما يسمح باختيار القيادات علـــى الجدارة بكافة مستوياته

ومنهجية وهذا البرنامج تم تطبيقه على مختلف الشرائح الوظيـفية على مســـتوى 

وينتهي   (CLEP)ببرنامج بعنوان الـــجدد أ من المعينين الالقطاع حــيث يبد

ربعة مراحل أالل من خ (LEAP) الــعليــا ببرنامج بعنوان الـبالقيـــــــادات 

 : يكالتال

 

 : المرحلة األولى -

 قيادة من قيادات الصف األول بالقطاع  لحضـــور برامج 100و تشمل 

)CEOS/ Top management 20+years.( 

 :المرحلة الثانية  -

من الكوادر الشابة الواعدة من قيادات الصــف الثاني بالقطاع  100و تشمل 

 -:دة لتأهيلهم  للحصــــــول على شها
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(Middle Management 13-20 Years)  مدربين  ييــدأوذلك على

وتجعله  يفي السلم الوظيف يلتأهيل الموظف للترق يمتخصــصين وامتحان دول

 . مميزاً  قائداً 

 

 :المرحلة الثالثة  -

  تطبيق برنامج تدريبي متخصص للمستويات الوظيفية المتوســـطة:- 

(Junior Level 6-12 Years). 

 :لة الرابعة المرح -

   تدريب و تــأهيل الكوادر من حديثي التعيــين(New Entrants 1-5 Years) 

 نه يتم تطبيقه على كل القطاع ومن ثم يخلق روح التعاون أالبرامج  هومـن مزايا هذ

 .والتنافس بين العاملين باختـالف شـركاتهم

 : تيكما تم تنفيذ اآل -

 ل على الشهادة الدوليــة الفنية فى مجــال تنفيذ البرنامج التدريبي الخاص بالحصو

سالمة العمليات بصناعة النفط والغاز والمعتمـدة من مجلـس االعتماد البـريطـانـي 

 RRCوبالتـــعاون مع شـركة   NEBOSHللسـالمة والصـــحـة المهنـــــيـة

Middle East W.LL متـــــدرب من الشــــــــــركة 29ــعددلـ

 .ـــــــــة للغازات وشــــركات القـــــــــطاعالقابضــــــــ
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  وكذا تــــــم التـــــــعاقد مع مركـــــز الـــــــعدالة للتــــــحكيم واالستشارات

القــــانونية لتــــــنفيذ برنــــامج إستراتيجيات إدارة العقود باللغة العـــــــــربية 

 .وذلك بمقر الشركةمتدرب  28واإلنجـــــــــــــليزية لعدد 

 والقيادة اآلمنة ليةسعافات األوبرامج السالمة والصحة المهنية داخل بيئة العمل واإل. 

 البترول حديثي التعيين تتضـــــمن مجموعة  يوضع خطة تأهيلية متــــكاملة لمهندس

بمواقع الــــــــعمل  يمن البرامج تشمل المحاضرات النظرية والتطبيق العــــــمل

 . simulators)(ستخدام برامج المحاكاة ركات بابالش

  تنفيذ مجموعة برامج تدريبية لتأهيل العاملين بشركات القطاع للتــــــعامل مع

 :تطـــــورات التنمية البشرية ومنها على سبيل المثال بـــرامج

 Improve HR Planning 

 Recruitment and Selection 

 Personal Effectiveness for HR professionals 

  تنفيذ برامج الحــــــاسب اآللي التخصصية واللغة االنجليزية من خـــالل التعاون

 .Cambridgeوجامعة  OGSمــع شركة 

  كما تم تنفيذ برنامجCertified welling inspection (CWI)  للمتخصصين

 .بالشركة وذلك بالتنسيق مع  شركة انبى 

 جامعه  –الطبيعية بالتنسيق مع كليه الهندسة للغازات  ةالقابض ةكما تقوم الشرك

وذلك لرفع )  يالغاز الطبيع ةهندس(الدبلوم في  ةالقاهرة بتنظيم الحصول على درج

وحتى تاريخه وحصل عليها  2006الكفاءة لدى العاملين وبدء التنسيق منذ العام 



 العاشر العربي الطاقة مؤتمر 

 

الورقة القطرية لجمهورية مصر العربية                                      116   

 

ى مهندس حصلوا على تلك الدبلوم عل 240عدد  يمن العاملين من إجمال 43عدد 

 .مستوى القطاع من الجهة المذكورة أعاله

 القابضة للغازات الطبيعية بتشجيع العاملين للحصول على  ةوكذا قيام الشرك

حاالت في العام ) 10(بحد أقصى ) دكتوراه /ماجستير / دبلوم (دراسات عليا 

 . 2007في جميع التخصصات وذلك منذ عام  التدريبي

  ومن خــــــالل مراجعة هيئة الـDNV  على نظم العمـــــل باإلدارة العامة لتنمية

الموارد البشرية لتقدير مدى مواكبتها للتطورات العالمية في مجال نظم السالمة 

رفع درجات أوهو ) مجهود يستحق اإلشادة ( والصحــــــة المهنية تم إعطاء تقدير 

 .يتم منحها في هذا المجال يالتقــييم الت
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