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 التكرير والبنية التحتية  مشروعات جديدة في مجاالت

 كوقود في السيارات  هطفرة في مشروعات توصيل الغاز للمنازل واستخدام

 

المصرية  التكرير    تمثل إضافة قوية لصناعةالتى    تنفيذ عدداً من المشروعات الجديدة  ى نجح قطاع البترول ف

المشروع القومى  تنفيذ  واإلسراع فى البنية التحتية  ىلتوسع ف لطموحة عمل  استراتيجية تنفيذ استطاع و

  ، خالل الفترة الماضية الذى شهد طفرة السيارات  ىف واستخدامه كوقود لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل 

ليستمر  ، والغاز الطبيعى  ت البالد من المنتجات البترولية توفير احتياجا استدامة نجاحه فى باإلضافة إلى 

 . ساسى لتحقيق خطط الدولة التنموية ومحرك أدعم االقتصاد القومى    ى قطاع البترول كأحد الروافد الهامة ف

جاا  ذلاك خالل التقرير الاذى تلقاام المهنادق طاار  المال وزير البترول والثروة المعادنياة حول أ م نتاا   

أنشاااااطة   ىف  2020 2019األعماال التى تحققت خالل الفترة ييوليو  سااااابتمبرل من العام المالى الحالى 

 ما يلى :التقرير التكرير والبنية التحتية ومشروعات توصيل الغاز الطبيعى ، حيث أوضح 

مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بالشركة المصرية للتكرير إنشا   بد  التشغيل التجريبي لمشروع  تم   •

 مليون طن 2ر3  ىنتاا  حوالوالاذى يهادإ إلى تحويال الماازوت الى مقطرات وساااااطى عاالياة الجودة وا

ً   ريفورمات  ألإ طن  522، وسانوياً    ساوالر ً   بوتاجاز  ألإ طن  79،    سانويا سانوياً  ألإ طن  599،  سانويا

ً   ألإ طن  336وقود نفاثات،  من ً   ألإ طن  96،   من النافثا الخفيفة  ساااانويا  453  و  من الكبريت،  ساااانويا

ً  ألإ طن  .مليون دوالر 4ر3 ىحوال استثماريةبتكلفة و من الفحم. سنويا

 مجال النقل والتوزيع والبنية األساسية ىمشروعات ف
محطة تموين وخدمة جديدة باإلضافة إلى محطتين تم تقنين أوضاعها بمختلإ محافظات   50تم تشغيل  •

 الجمهورية خالل  ذم الفترة. 

خالل  ذم الفترة بمحافظات كفر الشيخ  البوتاجاز  مراكز توزيع بوتاجاز جديدة ألسطوانات  3تم فتح  •

 مركزاً.   3052يبلغ إجمالى عدد مراكز توزيع البوتاجاز بجميع أنحا  الجمهورية يرة ، لوالبح والشرقية

بوصة    16كم وقطر    18من خط المازوت جنوب حلوان   بياض العرب بطول  اإلنتها     2019تم فى يوليو   •

 مليون جنيه .   65بتكلفة حوالى

بوصة بتكلفة   10كم وقطر 35اإلنتها  من خط منتجات المحلة   شاوة بطول  2019تم فى أغسطق  •

 مليون جنيه .  107حوالي 

زينل بشركة السويق لتصنيع  صهاري  جديدة يسوالر، بن  4االنتها  من تشغيل  2019تم في يوليو  •

 مليون جنيه.   70ألإ متر مكعب وبتكلفة حوالى  45البترول بسعة إجمالية 

  يالمرحلة األولى والثانيةل  خط التينة  العاصمة االدارية الجديدة االنتها  من إنشا   2019تم فى يوليو  •

 مليار جنيه.   3.3والى  كم بمرحلتيه االولى والثانية وبتكلفة اجمالية ح 165بوصة وطول   42بقطر 
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 مشروعات توصيل الغاز الطبيعي
ألإ وحدة سكنية خالل  ذم الفترة ليصل اجمالى الوحدات   305ر 5تم توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالى  •

 مليون وحدة سكنية.    10ر 4السكنية منذ بد  النشاط وحتى اآلن حوالى 

 مصانع.  3مستهلك تجارى و   178تم توصيل الغاز إلى  •

سيارة للعمل بالغاز الطبيعى خالل  ذم الفترة ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة   4613تم تحويل  •

 ألإ سيارة.   288ر4

 المحلى   معدل نمو االستهالك

اا كمية االستهالك المحلى من المنتجات البترولية والغااازات خ إجمالى  بلغ اا  ااااااااااااذم الفترة حوالي  الل  اااا

% عن الفترة الممااثلاة من العاام الساااااابق، وذلاك على النحو  5ر2سااااابتاه  باانخفااض ن مليون طن 19ر6

 التالى: 

% عن الفترة المماثلة من 5ر7مليون طن بنقص نساااابته    7ر5بلغ اسااااتهالك المنتجات البترولية حوالى  •

 92وارتفع معدل اساتهالك بنزين   % ،9.5بنسابة    80العام الساابق، حيث انخفض معدل اساتهالك بنزين  

% وذلك لتحول شاااريحة كبيرة من مساااتخدمي 74بنسااابة    95% بينما ارتفع اساااتهالك بنزين  4بنسااابة  

نظرا لتقارب ساعر ما ، وانخفض اساتهالك الساوالر بنسابة   92بديالً عن   95السايارات الساتخدام البنزين  

% ، وانخفض 56الكهربا  بنساااابة حوالى  السااااوالر لقطاع  % ويرجع ذلك الى انخفاض اسااااتهالك3ر5

 %.19استهالك المازوت بنسبة 

% من إجماالى االساااااتهالك المحلى 62.3مليون طن تمثال حوالى  12بلغ اساااااتهالك الغاازات أكثر من  •

% عن الفترة المماثلة من العام الساااابق ويرجع ذلك إلى نقص كمية إساااتهالك   4ر9وبانخفاض نسااابته  

 % .6بنسبة محطات الكهربا  من الغاز 

 الميزان التجاري  

 الصادرات  

والبتروكيماوية   المنتجات البترولياةوالغاز المسال والزيت الخام قطاع البترول من  ات قيماة صادراتبلغ

لرغم من زيادة كمية  وعلى امليار دوالر  2ر87 ىمقابل حوال دوالر مليار  2ر42خالل  ذم الفترة حوالي 

األسعار العالمية   نتيجة انخفاض % 15ر7فقد انخفضت قيمتها بنسبة % 2ر1الصادرات بنسبة حوالي 

 لبعض المنتجات. 

  الـواردات

  بانخفاض مليار دوالر  2ر7خالل  ذم الفترة حوالي  ة االمنتجات البتروليمن الخام و واردات القيمة بلغت 

% ويرجع ذلك إلي انخفاض األسعار  0ر4% بالرغم من زيادة الكميات المستوردة بنسبة  13  ى نسبته حوال

 العالمية لبعض المنتجات. 


