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ملخص تنفيذي

امللخص التنفيذي

ت�م ثالثة امتيازات تحتوي على ثالث مناطق ‘ت�نمية .ج
ف� ي� العام  ،2007استحوذت شركة دانة غاز على أصول شركة سنتوريون تب�روليوم ،ال�ت ي� كانت ض
و�سدت
صفقة الشراء تلك بداية مشروع استكشاف و‘ت�نمية الغاز الطبيعي (املشروع) لصالح الشركة ا جل�ديدة ،ال�ت ي� �أُ طلق عليها اسم دانة غاز ج
إي�بت ،وذلك بالشراكة
للب�رول (.)EGPC
حكوميت� ن� ،هما الشركة املصرية القابضة للغازات الطبيعية ( )EGASو
ي
هت� ن�
مع ج� ي
الهي�ة املصرية العامة ت
ئ
وحققت هذه االمتيازات ،إلى ج�انب ثالثة امتيازات إضافية أخرى ،نتا�ئ � را�ئ عة .فعلى مدى الـً 12
عاما ال�ت ي� من  2007إلى  ،2019وفر املشروع ملصر إمدادات
ج
بوت�رة ال مثيل لها ف� ي� املنطقة.
موثوقة من الطاقة وبأسعار ج�يدة ،كما وفر فرص العمل وأسهم ف� ي� نمو االقتصاد املصري ي
اإلن�ازات واالحتفاء بها ،أوكلت دانة غاز لشركة “برايس ووتر هاوس كوبرز” ( )PwCج
ج
إ�راء دراسة متعمقة لتقي�يم الفوا�ئ د
لتسليط الضوء على هذه
ج
تأث�ر املشروع وعملياته ح�تى العام  ،2018وأوردت توقعاتها بشأن مساهمته املستقبلية
األخ�رة ي
ي
اال��تماعية واالقتصادية املتعلقة باملشروع .ودرست هذه
بناء على املزيد من أنشطة االستكشاف والت�نمية املتوقعة ف� ي� االمتيازات الحالية.
ح�تى العام ً ،2035
يقدم هذا التقرير النتا�ئ � الر�ئ يسية للدراسة ال�ت ي� ج
أ�رتها شركة  ،PwCكما يسلط الضوء على الفوا�ئ د ا جل�مة واملهمة ال�ت ي� حققها املشروع ح�تى اآلن وال�ت ي�
ج
سيواصل تحقيقها لشعب مصر مستقب ًال.

يقدم هذا التقرير النتا�ئ � الر�ئ يسية للدراسة ال ت� ي� ج
أ�رتها
ج
شركة  ،PwCكما يسلط الضوء على الفوا�ئ د ا جل�مة واملهمة
ال ت� ي� حققها املشروع ح ت�ى اآلن وال ت� ي� سيواصل تحقيقها
لشعب مصر مستقب ًال.

ثالثة ج
م�االت اساسية ملساهمة املشروع:

م�االت أساسية :االقتصاد ج
قّ��يمت شركة  PwCمساهمة املشروع ف� ي� ثالثة ج
ومستقبل�.
منظوري� ن� تاريخي
ي
املحل� والعاملي ،من
املستوي� ن�
ي
والبي�ة ،على
وامل��تمع
ئ
ي
ي
الف�رة من  2007إلى  ،201٨كما ّ
الكب�رة ال�ت ي� قامت بها
قدرت مساهماته املستقبلية ،ف� ي� ضوء االست�ثمارات ي
استعرضت الدراسة مساهمات املشروع خالل ت
الشركة واالست�ثمارات املستقبلية املح�تملة لتطوير موارد إضافية.

مساهماتنا ف� ي�
اقتصاد مصر
تأث�ر اإلست�ثمار الرأسمالى
• ي
•اآلثار التشغيلية
توف�ر الطاقة
• ي

•املساهمة ف�ى اإليرادات الحكومية
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تأث�رنا على
ي
ج
امل� ت�مع ف� ي� مصر
توف�ر فرص العمل
• ي

التوف�ر النات� عن استبدال املازوت
ي
•
ج
بالغاز الطبيعى والغاز السا�ئ ل

الحفاظ
البي�ة
على ئ
•كفاءة التشغيل

الدفي�ة
•إنخفاض انبعاثات الغازات
ئ

•اإلست�ثمار ف�ى املبادرات ج
امل��تمعية
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ملخص تنفيذي

ملخص تنفيذي

نظرة إلى املستقبل :2035 – 2019

املا� ي� :2018 – 2007
نظرة إلى ض

ً
عاما من الشراكة وا خل�دمات والتقدم
إث�ن ي� عشر

كب�ر للنشاط اإلقتصادى ف�ى مصر .ت�تمثل أهم املساهمات
يمثل اإلست�ثمار الرأسمالى ف�ى البنية التحتية ملشروع الغاز والعمليات اليومية مصدر دعم ي
االقتصادية ملشروع دانة غاز ج
تل�ب�
إي�بت ح�تى اآلن ف� ي� تزويد الطاقة الالزمة لتشغيل شبكة الكهرباء ف� ي� مصر .فالكهرباء ال�ت ي� ي�تم توليدها باستخدام الغاز ي

ج
ج
والت�ارة والسياحة.
املحلي� ن� ،كما تعزز النشاط ف� ي� ج�ميع القطاعات االقتصادية ،مثل الزراعة والصناعة
ي
احتيا�ات السكان

وغ�رها من الشركات  ٪ 71من الطاقة املستخدمة لتوليد الكهرباء ف� ي� مصر.
بحلول عام  ،2018شكلت إمدادات الغاز املقدمة من دانة غاز  /واسكو ي
وتش�ر تقديرات شركة  PwCأن املشروع أسهم ف� ي� عام  2018بنسبة  ٪ 2من النشاط االقتصادي ج
املحل�) ف� ي� مصر ،مما يدل على أن
مال� النات�
ي
(إ� ي
ي
ج
بكث�ر دون إنتا� الغاز من املشروع .خالل هذه العمليات ،وفر املشروع  1,000وظيفة
عاما املاضية كان يمكن أن يكون أقل ي
ال ن�مو االقتصادي خالل الـ ً 12
ج
إي� با� ي� ومباشر ،ال س�يما على ج
تأث�ر اقتصادي ج
امل��تمعات املحلية ف� ي�
دا�ئ مة وما يصل إلى  14,000وظيفة مؤقتة خالل مراحل البناء الر�ئ يسية ،وكان لذلك ي
منطقة دلتا النيل.

اح�راقه انبعاثات الكربون.
وفر املشروع ،الغاز الطبيعي النظيف لتوليد الكهرباء ف� ي� مصر بد ًال من استخدام النفط الثقيل (املازوت) الذي
ينت� عن ت
ج
البي�ية اإلضافية
الف�رة ،وما تي�رتب عليه من تكلفة اقتصادية عالية إلى ج�انب التكاليف
ي
كما أسهم بالحد من
است�راد الغاز الطبيعي املسال خالل هذه ت
ئ
يع�ن� انخفاض انبعاثات ثا�ن ي� أكسيد الكربون ف� ي� الغالف ا جل�وي وخفض التكاليف على ج
امل��تمع ألن كمية
التغي��ز  .كل هذا
ي
املرتبطة بالتسييل والنقل وإعادة
ي

ج
بكث�ر من هذه املصادر.
النا�مة عن الغاز الطبيعي أقل ي
االنبعاثات

١,٨5مليار
رك�
 ٣,٩٠مليار دوالر ي
أم� ي
١٤,٨٠٠
رك�
١,7مليار دوالر ي
أم� ي
رك�
دوالر ي
أم� ي
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االست�ثمار

 ٩٥٠مليون دوالر  ٩.. +مليون دوالر من االست�ثمارات

املساهمة ف� ي� ج
املحل�
مال� النات�
ي
إ� ي
ج

 %2من ج
رك�)
املحل� بحلول  3,9( 2018مليار دوالر ي
مال� النات�
أم� ي
ي
إ� ي
ج

فرص العمل

 13,800فرصة عمل مؤقتة خالل مراحل اإلنشاء

الف�رة املقبلة
مواصلة املساهمات والتقدم ي�ف� ت

قيمت ( )PwCأيضًا التأثير االجتماعي واالقتصادي للمشروع خالل السنوات المقبلة ،وذلك باالستناد إلى زيادة اإلنتاج واالستثمارات اإلضافية المتوقعة
ّ
في المشروعات المحتملة في االمتيازات الستة الحالية .ويظهر السيناريو زيادة اإلنتاج بنسبة أربعة أضعاف وارتفاعه من مستواه الحالي البالغ 160
مليون قدم مكعب إلى مليار قدم مكعب في اليوم تقريبًا من خالل الفرص المحددة االستكشاف والتنمية.
وقدرت ( )PwCأن العمليات الموسعة ستسهم بما يتراوح بين  7.1إلى  19.1مليار دوالر أميركي وستحقق ما يصل إلى  ٪ 8من إجمالي الناتج المحلي في
مصر بحلول العام  .2035كما ستوفر  20,000وظيفة مؤقتة و  1140وظيفة دائمة للمواطنين المصريين في مناطق دلتا النيل وشمال سيناء.
سيدعم المشروع ً
أيضا التزام مصر بالطاقة النظيفة والرخيصة بما يتماشى مع رؤية  .2030تشير تقديرات ( )PwCإلى أن المشروع سيسهم في توفير
 3.4مليار دوالر أميركي من خالل االستمرار في توفير الغاز الطبيعي النظيف بدل أنواع الوقود األخرى لتوليد الكهرباء ،وذلك سيؤدي إلى خفض انبعاث
الغازات الدفيئة بمقدار  22مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

االست ث�مار

املساهمة ف� ي� ج
املحل�
مال� النات�
ي
إ� ي
ج

 %8من ج
املحل� بحلول 2035
مال� النات�
ي
إ� ي
ج
رك�)
( 46مليار دوالر ي
أم� ي

فرص العمل

 146,600فرصة عمل مؤقتة خالل مراحل اإلنشاء

 1,140فرصة عمل دا�ئ مة خالل التشغيل بحلول 2035

 1,000فرصة عمل دا�ئ مة خالل التشغيل بحلول 2018

التوف�ر من استبدال الوقود
ي

م� ً
خفض انبعاثات ثا�ن ي� أكسيد الكربون بمقدار ً 21
ريا ج
نتي�ة
طنا ت

رك�)
الستبدال املازوت والغاز الطبيعي املسال ( 1.7مليار دوالر ي
أم� ي

التوف�ر من استبدال الوقود
ي

م� ً
خفض انبعاثات ثا�ن ي� أكسيد الكربون بمقدار ً 21
ريا
طنا ت

ج
رك�)
نتي�ة الستبدال الغاز الطبيعي املسال ( 3.4مليار دوالر ي
أم� ي

٦,٨٠مليار
٤٦مليار

رك�
دوالر ي
أم� ي

رك�
دوالر ي
أم� ي

١٤٧,٧٤٠

٣,٤٠مليار

رك�
دوالر ي
أم� ي
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حول هذا التقرير

تقدم

هذه

الدراسة

نظرت� ن�
ي

تاريخية

ج
مرا�عة مساهمات
ومستقبلية ،من خالل
املشروع منذ بداياته ()2018 – 2007

حول هذا التقرير

عاما على تأسيس شركة دانة غاز ج
الدول� والشريك للشركة املصرية القابضة للغازات
إي�بت وأصبحت املست�ثمر
يعد عام  2019عالمة على مرور ً 12
ي

املش�ركة الوسطا�ن ي� (.)WASCO
للب�رول  EGPCف� ي� الشركة
الطبيعية  EGASو
ت
الهي�ة املصرية العامة ت
ئ

و بعد تحقيق من عقد من التقدم  ،قامت شركة برايس ووترهاوس كوبرز ( )PwCللخدمات املهنية بتقي�يم مساهمة مشروع الغاز  DGEف� ي� املنطقة  ،مع

ومساهماته املتوقعة ي�ف� املرحلة املقبلة على
الف�رة من  2019ولغاية .2035
املنطقة خالل ت

وتأث�ر استهالك الغاز الطبيعي املنت� على مصر.
املقاول� ن�  ،ي
ي
الرأسمال�  ،والعمليات املباشرة  ،وأنشطة املوردين و
األخذ ف� ي� االعتبار :االست�ثمار
ي
ج

ج
تأث�ر االستدامة للمسؤولية ج
لتو�يه األنشطة املستقبلية
البي�ية ف� ي� منطقة دلتا النيل
اال��تماعية للمشروع ( )CSRواملبادرات
قامت  PwCأي�ضً ا بتقي�يم ي
ئ
تأث�رها على ج
امل��تمع.
وتقي�يم ي

ج
مرا�عة مساهمات املشروع منذ بداياته ( )2018 – 2007ومساهماته املتوقعة ف� ي� املرحلة
نظرت� ن� تاريخية ومستقبلية ،من خالل
ي
تقدم هذه الدراسة

ج
ال�رية والبحرية.
والن�اح املس�تمر ألداء آبار الغاز ب
الف�رة من  2019ولغاية  .2035وتع�تمد التقديرات على مراحل التطوير املتوقعة
املقبلة على املنطقة خالل ت
ً
أيضا هذه اآلثار ف� ي� سياق أهداف األمم املتحدة
الناحيت� ن� الكمية واملالية ،ق�يمت شركة ()PwC
ي
امل�رتبة على أنشطة املشروع من
إلى ج�انب توضيح اآلثار ت

املتعلقة بالت�نمية املستدامة ومقارنة برؤية مصر  ،2030وقدمت تحلي ًال حول الطريقة ال�ت ي� يسهم فيها املشروع ف� ي� تلبية أهداف الت�نمية املستدامة ف� ي� مصر.

اال��تماعية واالقتصادية ً
معا نظرة شاملة حول مساهمات املشروع ف� ي� مصر ككل وآثاره ج
املعاي�ر ج
اإلي�ابية على نمو البالد ف� ي� املرحلة املقبلة.
ي
تمثل هذه

يقدم هذا التقرير النتا�ئ � الر�ئ يسية للدراسة ال�ت ي� ج
أ�رتها شركة ( ،)PwCكما يسلط الضوء على الفوا�ئ د ا جل�مة واملهمة ال�ت ي� حققها املشروع ح�تى اآلن وال ت� ي�
ج
سيظل يقدمها لشعب مصر مستقبالً.
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سياق االقتصاد الشامل ف� ي� مصر

%8.00

سياق االقتصاد الشامل ف�ى مصر

توقعات ال�نمو االقتصادي

الدول�
توقعات صندوق النقد
ي

3,500

%7.00

3,000

%5.00

2,500

ً
العر� ي� بفضل تاريخها العريق ومساهماتها الثقافية وقيادتها السياسية.
مهما ف� ي� العامل
ب

%5.00

2,00

%3.00

1,500

ً
الدول�  ،تعد مصر واحدة من البلدان ذات دخل “متوسط منخفض” و ال�ت ي� تي�ركز فيها النشاط االقتصادي ف� ي� قطاعات ا خل�دمات
وفقا لتصنيف البنك
ي

%2.00

1,000

%1.00

500

ض� الفلسطينية وإسرا�ئ يل من الشرق
تقع ج�مهورية مصر العربية ف� ي� �ش مال إفريقيا ،وتحدها ليبيا من الغرب والسودان من ا جل�نوب والبحر األحمر واألرا� ي
سكانا ف� ي� منطقة الشرق األوسط و�ش مال إفريقيا ،ولطاملا لعبت ً
ً
دورا
وأك�ر الدول
ال�مال .تعد مصر واحدة من ب
والبحر األبيض املتوسطمن ش
أك�ر االقتصادات ث

والصناعة والزراعة ،حيث تبلغ نسب مساهمة هذه القطاعات ف� ي� ج
التوال� .ف� ي� العام  ، 2016كان قطاع
املحل�  ٪55و  ٪33و  ٪12على
مال� النات�
ي
ي
إ� ي
ج
ج
املحل� ،تاله قطاع الصناعات التحويلية بنسبة  ،٪ 17.1ج
األك�ر ف� ي� ج
والت�ز�ئ ة بنسبة  ،٪ 14والزراعة والغابات
وت�ارة ا جل�ملة
مال� النات�
ا خل�دمات املساهم ب
ي
إ� ي
ج
التوال�.
وال�روة السمكية بنسبة  ٪ 11.9على
ث
ي

%0.00
٢٠٠٧ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0

املحل� ج
مال�
التغ�ر ف� ي� النات�
ي
أمريك� • %
• مليار دوالر
اإل� ي
ي
ي
ج

ً
مستفيدا من ج
الت�ارة وا خل�صخصة وفرص
شهد العام  1990تحرير االقتصاد املصري الذي كانت تقوده الدولة وتحوله إلى اقتصاد قا�ئ م على السوق،

كب�رة ف� ي� االست�ثمارات ج
األ�نبية املباشرة.
االست�ثمار .وأدى ذلك بدوره إلى تعزيز الرخاء االقتصادي ،الذي ترافق مع ثبات سعر صرف العمالت وزيادة ي

ملي�ة بالتحديات بدأت تب� ج
ج
كب�ر بسبب االنخفاض الحاد ف� ي� إيرادات
را�ع اقتصادي ي
أثرت الثورة املصرية ف� ي� العام  2011ف� ي�
التع�يل بحدوث مرحلة انتقالية ئ
ً
سلبا على االست�ثمارات ج
السياحة واالست�ثمار ج
األ�نبية وال�نمو االقتصادي وفرص العمل،
ن�ب� املباشر .وأثرت االضطرابات السياسية الالحقة وعدم االستقرار
األ� ي

مما تسبب ف� ي� ضعف املساهمة املالية للقطاع العام وزعزعة ثقة املست�ثمرين .وأثر نظام الدعم الذي طبقته الحكومة ،ال س�يما ج
كب�ر ف� ي�
ملنت�ات الطاقة ،بشكل ي
م��ز انية مصر وأعاق قدرة الحكومة على سداد ديونها للمست�ثمرين ج
زيادة ج
األ�انب.
الع�ز ف� ي� ي

مدفوعة بما عانته البالد من انعدام التوازنات املالية ونقص الطاقة ف� ي� العام  ، 2014طرحت الحكومة برنام� إصالح شامل ض
التداب�ر،
ي
ت�من اتخاذ العديد من
ج
ج
ج
الدول� أن يصل ال�نمو
ونتي�ة لذلك ،بدأ االقتصاد املصري التعا ف� ي� بصورة قوية .ويتوقع صندوق النقد
التدري�ي للدعم (،)IRENA
من بينها خطة لإللغاء
ي

تحس� ن� إطار عمل السياسات العامة وتنافسية العملة
ي
االقتصادي ف� ي� مصر إلى  ٪5.6ف� ي� العام  2019و  ٪6ف� ي� العام  .2021تع�تمد توقعات ال�نمو على

وخفض معدالت الفا�ئ دة والتضخم ونمو السياحة والتقدم املس�تمر على صعيد تطبيق اإلصالحات.

%٦.00

الدول�
توقعات صندوق النقد
ي

التاريخ والتوقع السكا�نى

١٢٠

%٥.00

١٠٠

%٤.00

٨٠

%٣.00
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%٢.00

٤٠
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%١.00

%٠.00
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• تعداد السكان • ال�نمو السكا�ن ي�
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سياق االقتصاد الشامل ف� ي� مصر

سياق االقتصاد الشامل ف� ي� مصر

التوظيف

إي� ً
أثرت تحسينات االقتصاد الشامل ج
للتعب�ة العامة واإلحصاء ( )CAPMASانخفاض
تب� ن� إحصا�ئ يات ا جل�هاز املركزي
توف�ر فرص العمل ،إذ ي
ابيا من حيث ي
ئ
الف�رة نفسها من العام  .2017واس�تمر املعدل باالنخفاض
معدل البطالة ف� ي� مصر إلى  ٪9.9ف� ي� الربع الثا�ن ي� من العام  ، 2018مقارنة بـ  ٪11.98خالل ت
بشكل مطرد بفضل اإلصالحات االقتصادية ال�ت ي� حفزت ال�نمو االقتصادي.

ال�مان ج
من املهم اإلشارة إلى أن سوق العمل ف� ي� مصر ي�ت يم��ز بمستوى عال من عدم الرسمية ،أي عدم ج
و�ود عقود عمل وعدم توفر ض
يش�ر
اال��تماعي .هذا ي
العامل� ن� ف� ي� الزراعة يعملون دون عقود وال ي�تمتعون بحماية
ي
الكث�ر من
ي
للعامل� ن� ف� ي� مصر هي ،ف� ي� الحقيقة ،أقل من الواقع ألن هناك
ي
إلى أن النسبة الرسمية

ال�مان ج
ض
اال��تماعي (وهبة).

املبادرات و اإلصالحات ا لحكومية بت�رز بوضوح
رؤية مصر  ٢٠٣٠املتوقع أن تحسن النشاط
االقتصادي و تحد من ج
ع�ز املوازنة العامة .

اإلصالحات االقتصادية ستسهم ي�ف� دفع ج
ع�لة ال�نمو واالستقرار

تحس� ن� النشاط االقتصادي وتحقيق االستقرار
ي
تش�ر لها بوضوح رؤية مصر  ،2030إلى
من املتوقع أن تؤدي خطط طرح املبادرات واإلصالحات الحكومية ،ال�ت ي� ي
ً
وبالتال� دفع ال�نمو
استخداما للوقود ف� ي� البالد،
األك�ر
ف� ي� اختالالت ي
امل��ز انية .نفذت الحكومة عملية إلصالح نظام الدعم ،وذلك بهدف إلغاء الدعم على الشرا�ئ ح ث
ي
الع�ز ج
املال� والسيطرة على ج
التسع�ر الفصلية (.)IMF
ي
الت�اري .ف� ي� يونيو  ، 2019تم رفع الدعم عن الوقود واستبداله بآلية
ي

الدول� ،إلى استعادة ثقة املست�ثمرين ،ال س�يما ف� ي� قطاع
أدت اإلصالحات االقتصادية ال�ت ي� بدأت الحكومة تطبيقها منذ العام  ،2016بدعم من صندوق النقد
ي

إي�ن� (وهي شركة إيطالية متعددة ا جل�نسيات للنفط والغاز) لحقل غاز ظهر الضخم ف� ي� العام  ،2015أصبحت مصر تسعى ألن
الطاقة .بعد اكتشاف شركة ي
ً
ً
ً
مركزا ر�ئ
ومركزا لتصدير الغاز الطبيعي املسال .زاد إنتا� الغاز الطبيعي ،الذي يغطي  ٪65من
يسيا لصناعة الغاز الطبيعي ف� ي� منطقة البحر املتوسط
تكون
ج
ج
احتيا�ات البالد من الطاقة ،ف� ي� عامي  2018و  ،2019وبات اآلن ج
ج
احتيا�ات السوق املحلية الستهالك الغاز الطبيعي.
يت�اوز
يع�تمد اس�تمرار ال�نمو االقتصادي على تطبيق اإلصالحات بشكل فعال ،مما يساعد على تحويل االقتصاد املصري إلى سوق تنافسية متنوعة قا�ئ مة على املعرفة.

تفاصيل ج
املحل� حسب القطاع
مال� النات�
ي
إ� ي
ج
•  ٪ 17الصناعة
ج
والت�ز�ئ ة
•  ٪ 14ا جل�ملة
•  ٪ 12الزراعة
•  ٪ 10القطاعات الحكومية العامة
•  ٪ 8استخرا� املعادن
ج
•  ٪ 5البناء
•  ٪ 5النقل والتخزين
•  ٪ 2الضيافة
•  ٪ 27قطاعات أخرى
18
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مشهد الطاقة ف� ي� مصر

الغاز الطبيعي  -املساهمة ف� ي� ال�نمو

مشهد الطاقة ف� ي� مصر

ً
ً
محركا ر�ئ
األخ�رة
ي
يسيا للت�نمية االقتصادية .لذلك يع�تمد ال�نمو االقتصادي على استقرار إمدادات الطاقة ،وقد كان ال�نمو ف� ي� السنوات
يعد قطاع الطاقة ف� ي� مصر
ً
مدفوعا بمعدالت عالية إلنتا� النفط واكتشافات مكامن مهمة للغاز الطبيعي.
ج

ج
املحل� وانخفاض مستويات اإلنتا� بسبب نفاذ موارد النفط والغاز املحلية ،تحولت مصر من بلد مصدر إلى بلد
ونتي�ة تل��ز ايد الطلب
منذ العام ، 2011
ي
ج
مستورد للنفط والغاز (.)IRENA
يس� للكهرباء .أسفر استخدام الزيت الثقيل
أدى ذلك إلى حدوث نقص ف� ي� إمدادات الكهرباء بسبب انخفاض إنتا� الغاز
املحل� ،الذي يستخدم كمصدر ر�ئ ي
ي
ج
تحس� ن� إمدادات الطاقة ،لكن ذلك كان على حساب زيادة االنبعاثات وغاز ثا�ن ي� أكسيد الكربون .عالوة على ذلك ،كان ألسعار
ي
كوقود بديل لتوليد الكهرباء إلى
سل�ب� على اإليرادات الحكومية.
مال�
الطاقة املدعومة ي
ي
تأث�ر ي

املال� ،ج
نفذت الحكومة املصرية برنام� إصالح ض
و�اء ذلك ف� ي� إطار الشروط ال�ت ي� حددها صندوق
ت�من إلغاء دعم الطاقة بهدف الحد من اإلنفاق وتعزيز الوضع ي
ج
الدول� ف� ي� حزمة اإلصالح االقتصادي.
النقد
ي
ك�رى ف� ي� هذا الصدد.
يمثل تطوير قطاع الطاقة املستدامة أولوية ر�ئ يسية ف� ي� رؤية مصر  ،2030ويشهد صعيد مصر تطوير مشاريع ب
ً
تلعب مصر ً
دورا ر�ئ
أك�ر منت� للغاز الطبيعي
أك�ر منت� للنفط من خار� منظمة أوبك ف� ي� إفريقيا وثالث ب
يسيا ف� ي� أسواق الطاقة اإلقل�يمية والعاملية ،فهي تعد ب
ج
ج
ج
األم�ركية ( .)EIAيسهم النفط ا خل�ام والغاز بنسبة  ٪ 3.4و ٪ 3.2ف� ي� ج
التوال� (وزارة
املحل� على
مال� النات�
ا جل�اف ف� ي� القارة ،بحسب إدارة معلومات الطاقة ي
ي
ي
إ� ي
ج
التخطيط  ،)2016ويتوقع أن تزداد نسبة مساهمة الغاز الطبيعي إلى الضعف.
ً
حققت مصر استقالليتها ف� ي� ج
اعتبارا من العام  ،2019مكانتها كدولة مصدرة ف� ي� املنطقة .تعززت ج�اذبية مصر كمركز
م�ال الطاقة ،ولكنها قد تستعيد،
ج
املم��ز بالنسبة إلى طرق التصدير إلى أوروبا وآسيا .ي�تمثل أهم العوامل
األخ�رة ف� ي� سياسة الطاقة املحلية وموقعها ا جل�غرا ف� ي� ي
لت�ارة الغاز من خالل اإلصالحات ي
ال�ت ي� تلعب ً
الت�ارة الدولية للنفط والغاز ،مع ج
مف�رق طرق ج
االس� ج
طريق� ن� ر�ئ
لل�رانزيت:
ي
ي
و�ود
دورا ف� ي� تحقيق مصر هذه املكانة ف� ي� موقعها
يسي� ن� ت
راتي�ي على ت
ت

الب�رول (سوميد).
ي
قناة السويس وخط األنابيب املمتد من السويس إلى البحر املتوسط ،باإلضافة إلى خط
است�راد غاز من الشركة العربية ألنابيب ت

ف� ي� العام ّ ،2017
املرا�عة اإلحصا�ئ ية ال�ت ي� ج
ج
أ�رتها شركة بريتش تب�روليوم ف� ي� .2018
شكل الغاز الطبيعي نسبة  ٪53من مزي� الطاقة املصري ،حسب
ج
حوال�  ٪12.1من ج
مال� است�ثمارات مصر الداخلية للسنوات املالية ،٢٠١٥/٢٠١٦ - ٢٠١٠/٢٠١١
باإلضافة إلى ذلك ،شكلت است�ثمارات الغاز الطبيعي
إ� ي
ي
حس�ب ما ذكرت وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري.

ّ
األخ�رة ،وما رافقه
ي
شكل انخفاض إنتا� الغاز ف� ي� السنوات
ج
املحل� على الطاقة ،ج�وهر التحدي
من تزايد سريع ف� ي� الطلب
ي
الذي ج
توا�هه الحكومة ف� ي� مسألة العرض والطلب.
ً
يوميا  6.9مليار قدم مكعب من الغاز  ،يذهب
تنت� مصر
ج
 ٪62منها إلى قطاع الكهرباء.
يس�ا ف� ي� ال�نمو االقتصادي،
مساهما ر�ئ ًي
كان قطاع الغاز
ً
حيث أدى إلى تحسن ف� ي� إمدادات الطاقة  ،حيث امتد إلى

القطاعات األخرى  ،أي مثل التصنيع.
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املثبتة وإنتا� الغاز الطبيعي واستهالكه .توفر مصر  ٪20من
ج
إنتا� الغاز الطبيعي ي�ف� إفريقيا.
ج

أدت اكتشافات الغاز ي�ف� البحر األبيض املتوسط  ودلتا النيل

والصحراء الغربية إلى تعزيز احتياطيات مصر من الغاز الطبيعي.

أك�ر من  ٪ 60من استخد ا م الغاز
يسهم القطاع الصناعي ي�ف� ث

املحل� .
ي

ف� ي� عام  2014/2013بدأت الحكومة ف� ي� تنفيذ سياسة
ت�نمية االستكشاف واالنتا� ( )upstreamبهدف زيادة
ج
إنتا� الغاز .ساعد اكتشاف حقل زهر ف� ي� عام  2015أي ً�ض ا على زيادة إمدادات الغاز املحلية .من املتوقع أن تس�تمر الزيادة السريعة ف� ي� إنتا� الغاز الطبيعي
ج
ج
ف
الكل� � ي� تسريع ال�نمو والطلب على زيادة إمدادات الكهرباء  ،بسبب زيادة التنافسية االقتصادية وثقة املست�ثمرين
من حقل ظهر وإصالح سياسات االقتصاد
ي
(تحليل النفط والغاز املصري).

إنتا� الغاز الطبيعي
ج

كيلوم�ر مربع على
˝إي�ن� ف� ي� عام  ،2015يغطي حقل غاز ظهر مساحة 100
ي̋
م�ر من قبل شركة الطاقة اإليطالية
ت
تم اكتشاف حقل ظهر على عمق  1450ت
إي�ن� ج
بحوال�  30تريليون قدم مكعب من الغاز.
مال� إنتا� الحقل
م�ر .من خالل است�ثمار
عمق  4131ت
ي
إ� ي
حوال�  10مليارات دوالر ف� ي� املشروع  ،تقدر ي
ي
ج
10,000

9,000

ظهر

8,000

• اإلنتا� اليومي (مليون قدم مكعب يوميا)

ج

7,000
6,000
5,000
4,000
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ً
ً
مهما إلنتا� الغاز الطبيعي ،وهي من يب� ن� أفضل
بلدا
تعد مصر
ج
 20دولة على مستوى العامل من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي

٢٠٣٢

٢٠٣٠

٢٠٢٨

٢٠٢٦

٢٠٢٤

٢٠٢٢

٢٠٢٠

٢٠١٨

٢٠١٦

٢٠١٤

٢٠١٢
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مشهد الطاقة ف� ي� مصر

مشهد الطاقة ف� ي� مصر

معامل صناعة الغاز ف�ى مصر

أول اكتشاف للغاز
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أول عميل من قطاع
الصناعة

1976

أول عميل من
السك�ن�
القطاع
ي

1981

البدء ف� ي�
تصدير الغاز

است�راد
ي
أول
للغاز الطبيعي

2003

2015

بداية اإلنتا� ف� ي�
ج
حقل ظهر

2017

افتتاح مشروع
محطات س�يم�ن�ز

2018

است�ناف تصدير
ئ
الغاز الطبيعي املسال

2019
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إنتا� الكهرباء
ج

139,000

146,796

157,406

164,628

168,050

174,875

186,320

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

189,550

(� ج
مال� إنتا� الكهرباء ج
• ج
ي�اواط • ساعة)
إ� ي
ج

٢٠١٦

٢٠١٧

196,760

ج
كب�رة
اإلنتا�ية زيادة ي
ي�تم إنتا� غالبية الكهرباء ف� ي� مصر بواسطة الغاز ،وذلك ف� ي� محطات التوليد ال�ت ي� تعمل بالغاز باإلضافة إلى الدورة املركبة .شهدت السعة
ج
منذ أن بدأت شركة س�يم�ن�ز عملياتها.

تنت� مصر  6.9مليار قدم مكعب من الغاز
ج

ً
يوميا ،ي ت�م استخدام معظما ي�ف� توليد الكهرباء.

٢٠١٨

الطلب على الغاز الطبيعي حسب القطاع
•  ٪ ٦٢توليد الكهرباء
•  ٪ ٢٣الصناعة
•  ٪ ١٠النفط
السك�ن� والغاز الطبيعي املضغوط
•  ٪ ٥القطاع
ي
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5
دانة غاز ف� ي� مصر
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دانة غاز ف� ي� مصر

دانة غاز ف�ى مصر

دخلت دانة غاز السوق املصرية ف� ي� العام  2007من خالل شركة دانة غاز ج
إي�بت التابعة لها ( ،)DGEواستحوذت على امللكية الكاملة لثالث مناطق امتياز
ً
برية ف� ي� دلتا النيل ،وهي امتيازات امل�ن�ز لة وغرب امل�ن�ز لة وغرب القنطرة .ض
موقعا
تت�من هذه االمتيازات اليوم  14عقد ت�نمية و إنتا� الغاز واملكثفات من 30
ج
مستق ًال .ف� ي� النصف األول من العام  ،2019بلغ متوسطاإلنتا� اليومي  155مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و 4,800برميل من املكثفات و 240
ج
الب�رول املسال.
طن من غاز ت
ً
ج
اإلنتا�ية .وشهد
يوميا إلى الطاقة
ف� ي� العام  ، 2018أسهمت  5آبار إضافية ،بما فيها ئب�ر ت�نمية أفقى بلسم ،8-ف� ي� إضافة  41مليون قدم مكعب من الغاز

وامل��ز ايد ف� ي� مناخ االست�ثمار ف� ي� مصر ف� ي� دعم
العام  2019حفر أول ئب�ر بحري ف� ي� القطاع 6-ف� ي� منطقة االمتياز البحري �ش مال العريش .ويؤدي التحسن املس�تمر ت
خطط االست�ثمار املستقبلية ف� ي� قطاع الغاز الطبيعي.
إي�بت بحضور راسخ ف� ي� سوق الطاقة املصرية .لقد كان ملشروع دانة غاز ج
ت�تمتع دانة غاز ج
توف�ر إمدادات
كب�ر منذ العام  ،2007حيث أسهم ف� ي� ي
تأث�ر ي
إي�بت ي

الغاز الطبيعي ال�ت ي� أسهمت بدورها بدفع ج
ع�لة ال�نمو االقتصادي وتعزيز مكانة مصر ف� ي� سوق الطاقة على الصعيد العاملي.

التوقعات املستقبلية

تم إعداد خطة نمو على املدى املتوسطلزيادة اإلنتا� من عقود الت�نمية الحالية ف� ي� امل�ن�ز لة وغرب امل�ن�ز لة وغرب القنطرة ف� ي� دلتا النيل ،باإلضافة إلى حفر آبار ج�ديدة
ج
ال�رية ف� ي� �ش مال الصالحية واملطرية الواقعة ف� ي� دلتا النيل.
ف� ي� مناطق التنقيب ب
ض
ال�رية حمالت متعددة لحفر  5آبار ،بما ف� ي� ذلك ئب�ر ت�نموى أفقى واحد ف� ي� حقل بلسم و3
تت�من خطة االست�ثمار للخمس سنوات املقبلة ف� ي� مناطق دلتا النيل ب

(�نوب البسنت ودافوديل ج
آبار استكشاف ضحلة ج
وب�ر استكشاف أعمق (لينا .)1-ض
تحس� ن� اإلنتا� على إعادة تأهيل  8آبار وعمليات
ي
وتت�من خطط
و�نات) ئ
ج
صيانة ألربع آبار بهدف الحفاظ على سالمة األصول .باإلضافة إلى ذلك ،ض
تت�من ا خل�طط مشاريع ضغط الغاز لتحقيق أقصى قدر من استخرا� االحتياطيات
ج
ض
و�مان االستخدام املس ت�مر ملرافق املعا جل�ة ف� ي� مصنع الوسطا�ن ي�.
ً
تهدف خطة ال�نمو طويلة ج
الكب�رة ف� ي� امتياز �ش مال العريش البحري بشرق البحر املتوسط (القطاع .)6-سيساعد ئب�ر
ي
أيضا إلى استكشاف فرص ال�نمو
األ�ل
أك�ر عند الطبقات األوليغوسينية ،وهو
م�راك ،1-الذي تم حفره ف� ي� الربع الثا�ن ي� من العام  2019ح ت�ى الطبقة امليوسينية ،ف� ي� الوصول من ج�ديد إلى أعماق ب
ي

األمر املخطط له ف� ي� الربع الثا�ن ي� من العام .2021

من املقرر ج
حوال�  300مليون
ال�ريا .التكلفة التقديرية لحفر هذه اإلح ت�ماالت اإلستكشافية
إ�راء مسح ي
س��ز مى ثال�ث ي� األبعاد لتغطية االح ت�مال اإلستكشا ف�ى ث
ي

س�رتفع االست�ثمارات ج
دوالر .ف� ي� حالة ج
ال�راكمي إلى 10
اإل�مالية لت�نمية هذه الحقول إلى  6.2مليار دوالر  ،وقد يصل
اإلنتا� ت
ن�اح عمليات الحفر واإلستكشاف ت
ج
الب�رول املسال.
تريليون قدم مكعب من الغاز و  120مليون برميل من املكثفات وغاز ت

الف�رة السابقة واإلنتا� املتوقع مستقب ًال (مليون قدم مكعب ف� ي� اليوم)
اإلنتا� ف� ي� ت
ج
ج
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املساهمة االقتصادية
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مساهمات دانة غاز ف� ي� مصر
املساهمة االقتصادية

ع�ر سلسلة الق�يمة ف� ي� مصر
املساهمة االقتصادية ب

املساهمة االقتصادية للمشروع

الرأسمال� ،ومن خالل املردود واألثر املتحقق من
التأث�ر االقتصادي للمشروع بثالث طرق :من خالل النشاط االقتصادي املدعوم من االست�ثمار
ي
يتحقق
ي

توف�ر الطاقة للقطاعات االقتصادية األخرى.
العمليات التشغيلية ،ومن خالل ي

سلسلة اإلمداد

دانةغاز

أثر االست�ثمار

العمالء
مكي�ن�
األثر ال�ت
ي

اآلثار التشغيلية

الرأسمال� على االقتصاد من خالل اإلنفاق على السلع وا خل�دمات املحلية ،مثل شراء ج
األ�هزة وتوظيف العمالة وخدمات تطوير املشاريع.
يؤثر االست�ثمار
ي

عند االستحواذ على أصول املشروع ،كانت هناك بنية تحتية مهمة ج
الرأسمال� املس�تمر يب� ن� عامي  2007و 2018
مو�ودة بالفعل .ومع ذلك ،أدى اإلنفاق
ي

رك�.
إلى إضافة  914مليون دوالر ي
أم� ي

املحل� ج
مال� من خالل عملياته املس�تمرة .يمكن تقس�يم هذه املساهمة إلى  3أنواع.
الرأسمال� ،يسهم املشروع ف� ي� النات�
باإلضافة إلى االست�ثمار
اإل� ي
ي
ي
ج

مطورو املشروع

ي�تمثل النوع األول ف� ي� املساهمة املباشرة ال�ت ي� يقدمها املشروع من خالل املردود واألثر املتحقق من العمليات التشغيلية ،ويقاس ذلك من خالل ج
مال� الربح
إ� ي
ج
واأل�ور ا خل�اصة باملشروع.

غ�ر املباشرة للمشروع ،وذلك من خالل النشاط االقتصادي ف� ي� سلسلة التوريد املحلية ،ويقاس ذلك من خالل ج
مال� الربح
النوع الثا�ن ي� يرتبط باملساهمة ي
إ� ي

االست�ثمار (النفقات الرأسمالية)

العمليات

ج
واأل�ور ا خل�اصة باملوردين.

النا�م عن ج
ج
ج
األ�ور ال�ت ي� يكسبها العاملون ف� ي� املشروع وسلسلة التوريد ا خل�اصة به.
بالتأث�ر
ي
واألخ�ر ف� ي� املساهمة املتعلقة
ي
يت�سد النوع الثالث

و� قَّ
م��تمع�ةً
ً
بلغت هذه املساهمات ج
تقريبا بفعل زيادة
رك�
تو�ع أن يرتفع هذا املبلغ إلى  1.9مليار دوالر ي
رك� ف� ي� العام ُ .2018ي
حوال�  157مليون دوالر ي
أم� ي
أم� ي
ي

مبيعات اإلنتا�
ج

القطاع العام
الصناعة
املنازل
والصادرات

املوردون املحليون

اإلنتا�.
ج

يس� جل�ميع القطاعات االقتصادية،
تمك� ن� النشاط االقتصادي من خالل ي
ي
ت�تمثل املساهمة األهم للمشروع ح�تى اآلن ف� ي�
توف�ر الطاقة ال�ت ي� تعد املحرك الر�ئ ي

بالتال� نمو النشاط االقتصادي ج
املحل� ف� ي� مصر .
مال� النات�
وتدعم
ي
وإ� ي
ي
ج

الف�رة املاضية أسهمت ف� ي� ما يصل إلى  ٪ 2من النشاط االقتصادي ف� ي� مصر ،بحسب قياسها من خالل ج
ج
مال�
تش�ر التقديرات إلى أن الطاقة
ي
املنت�ة خالل ت
إ� ي
املحل� .ومن املتوقع أن تزداد هذه النسبة لتصل إلى  %8بحلول العام  ،2035وذلك ج
نتي�ة العديد من خطط االست�ثمارات املستقبلية.
النات�
ي
ج

ج
واأل�ور (النفقات التشغيلية)
املش�ريات
ت

املحل�
مال� النات�
ي
توف�ر النفقات
اآلثار ال�تمكينية ي
ي
وتحس� ن� جإ� ي
ج

التوف�ر ف� ي� النفقات ج
رك�)
نتي�ة استبدال الوقود (مليار دوالر ي
ي
أم� ي

توف�ر تكلفة الكهرباء ،وذلك ج
وتش�ر التقديرات
ي
إست�راد الغاز الطبيعى املسال
ي
نتي�ة عدم إستخدام
إلى ج�انب دعم النشاط االقتصادى ،يسهم املشروع أيضا ف�ى ي

37,4

التوف�ر ليصل الى  37مليار دوالر أمريكى من عام  2020الى .2035
ي
إلى زيادة هذا

٤,٣
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مساهمات دانة غاز ف� ي� مصر

املساهمة االقتصادية

املساهمة االقتصادية

األثر االقتصادي لالست�ثمارات الرأسمالية

األثر االقتصادي للعمليات التشغيلية

وتأث�ره على ج
املحل�
مال� النات�
است�ثمار دانة غاز ي
ي
إ� ي
ج

التأث�رات السابقة
ي
تقديرات

التأث�رات املقبلة
ي
تقديرات

• النفقات الرأسمالية املحلية (مليار دوالر) 1.6

مك� ن� ف� ي� املشهد االقتصادي األوسع
نشاط ال�ت ي

1.5

• النفقات الرأسمالية املحلية (مليار دوالر) 1.0
التأث�رات املقبلة
ي
تقديرات

1.4

0.8

1.3
1.2

ج
إ�مالى اإلست�ثمارات السابقة

0.7

1.1

 894مليون دوالر أمريكى

0.6

1.0

االست ث�مارات املستقبلية
 6.8مليار دوالر أمريكى

0.9

0.5

0.8
0.7

0.4

0.6

0.3

0.5
0.4

0.2

0.3

0.1

0.2
0.1
2036

2034

2032

2030

املساهمة املستقبلية
ف� ي� ج
مال� النات�
إ� ي
ج
املحل� ف� ي� مصر :الحالة
ي
املتوقعة:
 7,1مليار دوالر

املساهمة ف� ي� ج
مال�
إ� ي
املحل� ف� ي� مصر
النات�
ي
ج
ح�تى اآلن:
 913مليون دوالر
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غالبا على:
تركز النفقات الرأسمالية ف� ي� شركة دانة غاز
•منشآت ومرافق الغاز
•االستكشاف والت�نمية
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املساهمة ف� ي� ج
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ي
إ� ي
ج
رك�
 195مليون دوالر ي
أم� ي

املساهمة ف� ي� ج
املحل�
مال� النات�
ي
إ� ي
ج
رك�
 157مليون دوالر ي
أم� ي

املساهمة ف� ي� ج
املحل�
مال� النات�
ي
إ� ي
ج
رك�
 1.9مليار دوالر ي
أم� ي
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مساهمات دانة غاز ف� ي� مصر
اآلثار ج
امل��تمعية

اآلثار ج
امل��تمعية

ً
توف�ر فرص العمل وبرام� املسؤولية ج
تأث� ًرا على ج
اال��تماعية
وغالبا ما يكون ذلك من خالل ي
امل��تمع املصري،
باإلضافة إلى مساهمته االقتصادية  ،فإن للمشروع ي
ج
للشركات.
قص�رة ج
ض
األ�ل ف� ي� قطاعات مثل البناء ،وتقدر
توف�ر فرص عمل ي
تت�من مساهمة املشروع االقتصادية خلق فرص العمل ،فقد حفزت االست�ثمارات ف� ي� املشروع ي

الف�رة املاضية بـ  13,800سنة عمل.
هذه الفرص خالل ت

من املتوقع أن تزداد هذه املساهمة مستقب ًال لتصل إلى ما يقدر بنحو  146,600سنة عمل بسبب خطط االست�ثمار.

حوال�  1,000شخص من خالل عمليات املشروع ،ومن املتوقع أن
الكث�ر من الوظا�ئ ف ف� ي� مصر .ففي عام  ،2018تم توظيف
ي
وتوفر العمليات املس�تمرة
ي

حوال�  1,140بحلول العام .2035
يرتفع هذا العدد إلى
ي

رؤية مصر 2030

ج
يس�
تمثل رؤية مصر  2030خطوة مهمة نحو تحقيق االزدهار االقتصادي
واال��تماعي ،حيث ستسهم ف� ي� إحياء دور مصر كالعب ر�ئ ي
اس� ج
راتي�ية الت�نمية املستدامة لغاية
ال� ي
رك��ز على ت
على املستوى اإلقل�يمي .تهدف رؤية مصر  2030إلى تحقيق ت�نمية شاملة من خالل ت

راتي�ية الت�نمية املستدامة ف� ي� مصر ،وهي :الصحة ،والطاقة ،والعدالة ج
اس� ج
اال��تماعية ،والتعل�يم والتدريب،
تتفق ثمانية أهداف من أصل سبعة عشر مع أهداف ت

والت�نمية الحضرية ،والت�نمية االقتصادية ،وا جل�انب البي�ئ ي� ،والشفافية واملؤسسات الحكومية الفعالة.

املسؤولية ج
اال��تماعية للشركات

ً
اس� ج
هدفا من أهداف الت�نمية املستدامة ،وكذلك مع
راتي�ية رؤية مصر  2030مع 17
تل��ز م الحكومة املصرية بتحقيق أهداف الت�نمية املستدامة ،وت�تما�ش ى ت
ت
ً
ج
إطارا إلدارة ج�ميع برام� الت�نمية واملشاريع ال�ت ي� سي�تم تنفيذها ح�تى عام .2030
أ�ندة أفريقيا  ،2063كما تمثل
ج

توف�ر فرص العمل ،طرح املشروع العديد من برام� املسؤولية ج
اال��تماعية للشركات ال�ت ي� توزعت على أربع أولويات ر�ئ يسية للمشروع ،وهي:
باإلضافة إلى ي
ج
ج
الكث�ر من املبادرات.
ال�رنام� منذ صفقة االستحواذ ،وأسفر منذ ذاك ال يح� ن� عن ي
امل��تمع والتعل�يم والصحة والتوعية .بدأ ب
ج
ً
ج
مؤخرا دعم ج
ض
للت�رع بالدم
االحتيا�ات الخ�اصة وحملة ب
مك� ن� املرأة ف� ي� محافظة الدقهلية وزيارة دار لأليتام ذوي
م�موعة ل�ت ي
ت�منت األنشطة على هذا الصعيد
و ج�لسة فنية للطلبة ف�ى مقر ا جل�امعة األمريكية ف�ى القاهرة (.)AUC

تعرض الصفحات التالية دراسات حالة للمبادرات الر�ئ يسية ض�من األولويات األربع الر�ئ يسية.

امل��ز ة التنافسية للبالد وثقة املست�ثمرين.
تعزيز ي

ً
ً
ً
قً
الس� ج
ومتوازنا
تنافسيا
اقتصادا
راتي�ية الت�نمية املستدامة :رؤية مصر “ ، 2030بحلول عام  ، 2030ستحقق مصر ا جل�ديدة
وف�ا ت
ً
ومتنوعا وقا�ئ ً
ً
امل� ت�معية ،مع ج
اقتصادا ي ت� يم��ز بالعدالة واملشاركة ج
و�ود نظام بي ئ� ي� متوازن ومتنوع ،يستفيد مما ت ت�متع به البالد من موقع
ما على املعرفة،
اس� ج
املصري� ن�”.
ي
وتوف�ر حياة أفضل جل�ميع
ي
راتي�ي ورأس مال البشري لتحقيق الت ن�مية املستدامة
ت

االس� ج
رك��ز على ثالثة أبعاد
ال� ي
ي
لتحس� ن� نوعية الحياة
ي
مباد� األمم املتحدة للت�نمية املستدامة كإطار عام
راتي�ية
اع�تمدت خطة الت�نمية
وتوف�ر الرفاهية ،مع ت
ت
ئ
ر�ئ يسية ،اقتصادية ج
وبي�ية.
وا��تماعية ئ

توف�ر فرص العمل
ي
توف�ر فرص العمل ح�تى تاريخه*:
املساهمة ف� ي� ي
فرصة عمل13.800

غ�ر املباشره.
ت�مل فرص العمل املباشره و ي
* ش

توف�ر فرص العمل ف� ي� :2008
املساهمة ف� ي� ي
فرصة عمل950
توف�ر فرص العمل ف� ي� :2018
املساهمة ف� ي� ي
فرصة عمل1.000
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الرأسمال�
تأث�ر االست�ثمار
ي
ي

توف�ر فرص العمل
املساهمة املستقبلية ف� ي� ي
ألف فرصة عمل146.6

*Job years of direct, indirect and induced employment

اآلثار التشغيلية

توف�ر فرص العمل ف� ي� :2035
املساهمة ف� ي� ي
فرصة عمل1.140

15

LIFE ON LAND
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DANA GAS’ CONTRIBUTION TO EGYPT
IMPACT ON SOCIETY

اآلثار ج
امل��تمعية

اال��تماعية للشركات ()1/2قا�ئ مة نشاطات املسؤولية ج
املسؤولية ج
الف�ة
اال��تماعية للشركات حسب ئ

الف�ات
ئ
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النشاطات ال�ت ي� دعمتها شركة دانة غاز ج
الف�رة السابقة ()2019 – 2007
إي�بت ف� ي� ت

الصحة

• ج
ت�ديد  10وحدات صحية ف� ي� أنحاء مصر
•تزويد الوحدات الصحية باملعدات واللوازم الطبية
•بناء مركز خل�دمات اإلسعاف
لتحس� ن� ج�ودة ا خل�دمات الطبية
ي
واملمرض� ن�
ي
•تدريب األطباء
•تمويل إنشاء وتأثيث مركزين للعيادات
•تزويد سيار�ت ي� إسعاف
•تغطية التكاليف املالية لـ 6عمليات قلب
•تغطية التكاليف املالية لـ 10عمليات عيون
للت�رع بالدم ف� ي� العام  2019بالتعاون مع وزارة الصحة
•إطالق حملة ب

التعل�ي م

ً
معلما من مختلف مدارس محافظ�ت ي� الدقهلية ودمياط للحصول على االع�تماد ف� ي� ج
م�ال ممارسات التدريس
•تدريب 180
األم�ركية ف� ي� القاهرة.
املتقدمة ،وذلك بالتعاون مع ا جل�امعة ي
املتفوق� ن� من مدارس مختلفة
ي
بطولت� ن� لكرة القدم يب� ن� الطالب
ي
•تنظ�يم
ف
ف
مخت�رات تقنية املعلومات � ي�  13مدرسة � ي� عدة محافظات
ب
•إدخال
مخت�رات تقنية املعلومات ف� ي� املدارس
ب
توف�ر التدريب على استخدام
• ي
ً
•تقديم ج
طالبا من عدة مدارس
أ�هزة كمبيوتر لوحي ألفضل 15
إلك�رو�ن ي� ج
وم�ا�ن ي� ف� ي� مصر
•دعم موقع  ،Skoool.com.egوهو أول موقع تعل�يم ت
•تأثيث أول حضانة عامة
• ج
مدرست� ن�
ي
ت�ديد
•تزويد مدارس ف� ي� ثالث محافظات مختلفة باملعدات واملواد الالزمة
امله�ن� واملهارات الشخصية
توف�ر فرص التطوير
ي
•املساهمة ف� ي� دعم وتطوير الشباب الريادين ف� ي� ا جل�امعات الحكومية من خالل
ي
خل� ج
لتحس� ن� إمكانياتهم وقدراتهم.
ي
ري�ي ا جل�امعات

ج
امل��تمع

ج
مس�د ف� ي� محافظة دمياط
•بناء
•رعاية نموذ� مشروع لعلف الحيوانات الذي دعم ج
امل��تمعات املحلية على تأسيس مرافق لالستخدام العام أو تل��ز ويد ا خل�دمات
ج
املحلية
•بناء مخ�ب�ز ف� ي� الدقهلية
•تزويد مركز األيتام ف� ي� الدقهلية باملعدات واملواد الالزمة
•توزيع األلعاب واللوازم املدرسية على األطفال ج
وأ�هزة الكمبيوتر اللوحي على طلبة ا جل�امعات
•تزويد األلعاب واللوازم املدرسية لألطفال ف� ي� مستشفى السرطان
•شراء  4,600سلة رمضانية (أطعمة ج�افة) لتوزيعها ف� ي�  3محافظات ف� ي� 2018و 2019لدعم ج
امل��تمعات ف� ي� محيط مرافق دانة
•غاز مصر
توف�ر مشاريع تحقق الدخل ف� ي� محافظة الدقهلية
•دعم  30امرأة استفدن من ي

تّ
ال�وعية

•املساهمة ف� ي� تطوير نشاطات التدريب وحمالت تّ
ال�وعية العامة حول املسؤولية ج
الوط�ن�
اال� ت�ماعية للشركات من خالل املركز املصري
ي
للمسؤولية ج
اال��تماعية للشركات
اال��تماعية للشركات مثل مؤتمرات غرفة ج
•رعاية العديد من فعاليات املسؤولية ج
األم�ركية ف� ي� مصر وبرنام� األمم املتحدة
الت�ارة ي
ج
•لإلنماء ،فعالية املسؤولية ج
التغ�ر املناخي ف� ي� مصر
ي
والبي�ة وأول قمة أعمال حول
اال��تماعية للشركات والصحة والسالمة واألمن
ئ
•تنظ�يم ج�لسات تثقيفية لطالب ا جل�امعات حول صناعة النفط والغاز
ج
•تعزيز التوعية ج
اإلحتي�ات ا خل�اصة
للرياضي� ن� ذوى
ي
الت�رعات
و�مع ب
ً
ف
أك�ر من  15شريكا ،ومنهم أهم ا جل�امعات والشركات واملؤسسات � ي� املنطقة ،ج
إل�راء دراسة إقل�يمية عن املمارسات
•التعاون مع ث
•املسؤولة لألعمال ف� ي� املنطقة
•إطالق أول تقرير عن االست�ثمار ج
اال��تماعي لشركة دانة غاز 2014 - 2009
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التأث�ر ف� ي� ج
م�ال الصحة
ي

أك�ر على حق الفرد ف� ي� الرعاية الصحية ،وتسعى ضل�مان حق كل مواطن بال�تمتع بحياة
تركز مصر بشكل ب
معاي�ر ا جل�ودة .يمثل تطوير القطاع الصحي
ي
صحية والحصول على رعاية صحية شاملة وفق أفضل
أولوية ف� ي� أهداف الت�نمية املستدامة ،ويعد ج� ً
زءا ال ج
يت�زأ من تحقيق الت�نمية املستدامة ،وذلك على

اآلثار ج
امل��تمعية

الصحة :الحملة الطبية

الحملة الطبية

أساس فكرة االست�ثمار ف� ي� رأس املال البشري.

إ�راء الفحوصات الطبية ج
ج
امل�انية لسكان قرية أبو ج�ريدة النا�ئ ية ،ال�ت ي� يفتقر سكانها إلى ا خل�دمات واللوازم الطبية املناسبة.

الس� ج
راتي�ية رؤية مصر ،2030
التأم� ن� الصحي أحد األهداف الر�ئ يسية
ي
ويمثل تطوير نظام
ت

التأم� ن� الصحي من  ٪58إلى  ٪100بحلول
ي
مول� ن� بتغطية
امل� ي
ي
وذلك بهدف زيادة نسبة
املواطن� ن� ش

عام .2030

السياق

للمواطن� ن� ،وذلك رغم ما ج
توا�هه من قيود تتعلق
ي
تحس� ن� الخ�دمات الصحية املتوفرة
ي
تعمل حكومة مصر باس�تمرار على

بتوفر املوارد املالية وتزايد عدد السكان وال ج
حا�ة إلى حوكمة أفضل.

ركزت دانة غاز نشاطاتها املتعلقة باملسؤولية ج
اال��تماعية للشركات على القطاع الصحي ،وذلك من خالل تنظ�يم الحمالت الطبية املختلفة .ف� ي� العام

إل�راء الفحوصات الطبية ج
 ، 2018نظمت الشركة حملة ج
امل�انية ف� ي� قرية أبو ج�ريدة النا�ئ ية ،ال�ت ي� يفتقر سكانها إلى ا خل�دمات واللوازم الطبية املناسبة.

النشاط

ع� ن� بعد ج
ط�ب� لـ  105أشخاص ف� ي� هذه القرية.
وتكفلت شركة دانة غاز بتغطية تكاليف ستة ج�راحات قلب وعشرة ج�راحات ي
إ�راء فحص ي

تكفلت شركة دانة غاز بتكاليف ستة ج�راحات قلب وعشرة ج�راحات عيون بعد ج
ط�ب� لـ  105أشخاص
إ�راء فحص ي

ف� ي� قرية أبو ج�ريدة وفاراسكور ودمياط (.)2018

توف�ر الفحوصات الطبية ج
امل�انية
ي

التكفل بتكاليف ج�راحات قلب

التكفل بتكاليف ج�راحات عيون
ج
إ�راء الفحوصات الطبية لـ 105أشخاص ف� ي� .2018

قا�ئ مة بأنشطة املسؤولية ج
الف�ة
اال��تماعية للشركات حسب ئ

الق�يمة

السنة

الهدف ف� ي� 2030

معدل الوفاة أثناء الوالدة (لكل  100ألف مولود حي)

١٣٣

٢٠١٦

٧٠

معدل الوفيات يب� ن� األطفال دون ا خل�مس سنوات (لكل  1000مولود حي)

٢٧

٢٠١٤

١٨

معدل الوفيات يب� ن� األطفال حدي ث� ي� الوالدة (لكل  1000مولود حي)

١٤

٢٠١٤

٨

١٣،٠٠٠

٢٠١٦

غ�ر متوفر
ي

٥٢

٢٠١٥

غ�ر متوفر
ي

١٣٫٢

٢٠١٦

٨

حاالت اإلصابة بالسل (لكل  100ألف شخص)
ج
النا�مة عن االنتحار
معدل الوفيات
ج
الس�ر (لكل  100ألف شخص)
ي
النا�مة عن إصابات حوادث
معدل الوفيات
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النتا�ئ �
ج

التكفل بتكاليف ا جل�راحات التالية:
•  6ج�راحات قلب

•  10ج�راحات عيون
م� ً
انا ،ثم تكفلت ج
عت�ن� على جإ�راء فحص القلب ج
«غ�رت دانة غاز حيا�ت ي� بالكامل بعد أن ج
بإ�راء ج�راحة القلب يل� .فقد كنت أعا�ن ي� من
ي
ش� ي

لكن�ن� صرت أتنفس بشكل أفضل اآلن».
تضيق ف� ي� الشريان،
ي

مقتطفات من تعليقات
املر�ضى الذين
خضعوا ج
لل�راحة

ترا� ً
الع� ن� ،وهي حالة من ضبابية العدسات ال ت� ي� تسبب ج
عا ف� ي� الرؤية .فقد بدأت أرى األلوان باهتة وبت
«كنت أعا�ن ي� من إعتام عدسة ي

أعا�ن ي� من عدم وضوح الرؤية وهاالت حول الضوء ومشكلة من األضواء الساطعة وصعوبة ف� ي� الرؤية لي ًال .ج
عت�ن� دانة غاز على جإ�راء
ش� ي
امل�ا�ن ي� ،وتكفلت ج
الفحص ج
بإ�راء ا جل�راحة يل� .لقد تحسنت رؤي ت� ي� ف� ي� غضون أيام قليلة بعد ا جل�راحة ،وأستطيع اآلن االه ت�مام بأسر�ت ي� والقيام
�ش�ء بشكل مستقل».
بكل ي

تأث�ر دانة غاز ج
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اآلثار ج
امل��تمعية

اآلثار ج
امل��تمعية

باإلضافة

إلى

مساهمته

تأث�ر
ي
االقتصادية للمشروع
على ج
امل��تمع املصري.

باإلضافة إلى دعم التوظيف قدم

املشروع العديد من مشروعات
املسؤولية ج
اال��تماعية.
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اآلثار ج
امل��تمعية

املعلم� ن�
ي
التعل�يم :برنام� تدريب
ج

التأث�ر على التعل�يم
ي

رك��ز ة أساسية ف� ي� ج
أ�ندة  2030ف� ي� مصر .كما هو الحال بالنسبة للصحة ،حظي التعل�يم
يمثل رأس املال البشري ي
كب�ر ومفيد على العمالة والفقر والتحول الديموغرا ف� ي�.
تأث�ر ي
األخ�رة ،ملا لذلك من ي
ي
م��ز ايد ف� ي� اآلونة
باه�تمام ت

لتحس� ن� نظام التعل�يم ف� ي� مصرُ .ي� َّ
قسم ج�انب
ي
تحدد أهداف الت�نمية املستدامة اإلصالحات الضرورية الالزمة

االس� ج
العال�
الف�ن�  ،التعل�يم
راتي�ية إلى ثالثة مستويات :التعل�يم العام (االبتدا�ئ ي� والثانوي) ،التعل�يم
التعل�يم ف� ي�
ت
ي
ي
(التعل�يم ا جل�امعي والدراسات العليا).
أك�ر نظام تعل�يمي ف� ي� الشرق األوسط و�ش مال إفريقيا ،حيث ج
يو�د  20مليون طالب ف� ي� التعل�يم قبل ا جل�امعي .قد تعكس معدالت
تمتلك مصر ب
ً
نسبيا ف� ي� التعل�يم االبتدا�ئ ي� والثانوي مدى كفاية نظام التعل�يم ،لكن ارتفاع وتزايد متوسطعدد الطالب ف� ي� الفصل (من  42.7ف� ي� 2016/2017
االلتحاق املرتفعة

املعلم� ن�
ي
برنام� تدريب
ج

السياق

ً
سلبا على الفهم ونقل املعرفة .تدرك مصر أن
يث�ر املخاوف بشأن ج�ودة التعل�يم .فارتفاع الكثافة الطالبية ف� ي� الفصول يؤثر
إلى  43.7ف� ي�  )2017/2018قد ي
تحس� ن� نوعية نظام التعل�يم.
ي
التحدي الحقيقي هو

للمعلم� ن� ليصبحوا
ي
بتوف�ر التدريب
ي
تعمل دانة غاز على تحقيق ج�ودة التعل�يم ف� ي� مصر من خالل برام� التدريب وبرام� التطوير الوظيفي .قامت دانة غاز
ج
ج
ف
حاصل� ن� على شهادة كاملة ف� ي� أساليب التدريس املتقدمة بالتعاون مع ا جل�امعة األمريكية � ي� القاهرة ( )AUCج
وأ�رت برام� تركز على التطوير الوظيفي
ي
ج
والتدريب على املهارات الشخصية خل� ج
ري�ي ا جل�امعات الحكومية.

للمعلم� ن� ليحصلوا على شهادة االع�تماد الكامل بممارسات التدريس املتقدمة ،وذلك بالتعاون مع
ي
وفرت الشركة التدريب

األم�ركية ف� ي� القاهرة ()2018
ا جل�امعة ي

ً
معلما من مختلف املدارس الواقعة ف� ي� محيط عملياتها ف� ي� محافظ�ت ي� الدقهلية ودمياط،
تكفلت الشركة بتدريب 180
وتعزيز مستوى مهاراتهم الشخصية ومعرفتهم بطرق التدريس.
األم�ركية ف� ي� القاهرة
التعاون مع ا جل�امعة ي

النشاط

استضافة دورة ف� ي� مهارات التدريس املتقدمة

ض�مان نقل املعرفة املتعلقة بأفضل ممارسات التدريس

ً
ال�رنام� وحصلوا على شهادة االع�تماد الكامل ف� ي� ممارسات التدريس املتقدمة.
معلما أكملوا ب
180
ج
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السنة

الهدف ف� ي� 2030

وأك�ر)
ف�ة الـ 10سنوات ث
نسبة األمية (( )%لدى ئ

٢٥٫٨

٢٠١٧

٧

عدد الطالب ف� ي� الفصل

٤٣٫٧

٢٠١٧/١٨

٣٠

ج�ودة التعل�يم االبتدا�ئ ي�

٢٫٤

٢٠١٧/١٨

غ�ر متوفر
ي

ج
التس�يل ف� ي� التعل�يم االبتدا�ئ ي� (صا ف� ي� )%
نسبة

٩٨

٢٠١٧

غ�ر متوفر
ي

ج
التس�يل ف� ي� التعل�يم االبتدا�ئ ي� (صا ف� ي� )%
نسبة

٣٫٢

٢٠١٧

غ�ر متوفر
ي
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األم�ركية ف� ي� القاهرة
حاصل� ن� على اع�تماد ا جل�امعة ي
املعلم� ن� ال ي
ي
داخل� من
اتفقت دانة غاز مع إدارة املدرسة لتنظ�يم دورة تدريب
ي
النتا�ئ �
ج

لنقل معرفتهم إلى كوادر التدريس األخرى ف� ي� املدرسة.

الكث�ر ج� ً
دا من اآلراء والتعليقات ج
اإلي�ابية
األم�ركية ف� ي� القاهرة بعد تلقيها ي
ال�رنام� مع ا جل�امعة ي
ستواصل دانة غاز تطبيق هذا ب
ج
واألهال�.
املعلم� ن� واملدارس والطلبة
ي
من قبل
ي
ً
ج
لتش�يع الطالب على التعلم وإيصال الرسالة بطرق مختلفة.
تماما للطريقة الصحيحة
أصبح املعلمون مدركون

تأث�ر دانة غاز ج
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51

مساهمات دانة غاز ف� ي� مصر

مساهمات دانة غاز ف� ي� مصر
اآلثار ج
امل��تمعية

التعل�يم :املبادرات الر�ئ يسية  -ا جل�معية املصرية لشباب ريادة االعمال
املبادرة الر�ئ يسية  -ا جل�معية
املصرية لشباب ريادة االعمال

أطلقت برام� تدريب تركز على التطوير امله�نى واملهارات الشخصية لخ� ج
ري�ى ا جل�امعات الحكومية مع ا جل�معية املصرية لشباب
ج
ريادة االعمال.)2013( .

السياق

تحس� ن� مهاراتهم وتطويرها.
ي
أسهمنا ف� ي� تطوير ودعم شباب األعمال ف� ي� العديد من ا جل�امعات الحكومية وساعدنا الطالب على

اآلثار ج
امل��تمعية

التأث�ر على ج
امل��تمع والتوعية
ي

الكث�ر من
والبي�ة .وأسفر ارتفاع الكثافة السكانية ف� ي� املدن عن ي
أدى ارتفاع معدل ال�نمو السكا�ن ي� والكثافة السكانية ف� ي� مصر إلى تدهور ف� ي� نوعية الحياة الحضرية
ئ

ج
ج
للمها�رين
واال��تماعية
ض� الزراعية وتردي الظروف االقتصادية
ي
النتا�ئ � السلبية ،منها انتشار األحياء
الفق�رة واالزدحام املروري والتلوث والتعدي على األرا� ي
ج
من الريف إلى املدن.
تش�ر أهداف الت�نمية املستدامة إلى ال ج
حا�ة إلى ممارسات تخطيط حضري متكاملة ومستدامة ،وقد بنيت هذه األهداف على مبدأ الت�نمية املناطقية ،ال�ت ي�
ي

االس� ج
راتي�ي ملصر .قامت وزارة اإلسكان واملرافق
وتحس� ن� نوعية الحياة الحضرية وتعزيز االستفادة من املوقع
ي
تهدف إلى زيادة املناطق املأهولة بالسكان
ت

ج
الك�رى ،مثل مشروع تطوير
وامل��تمعات العمرانية ف� ي� مصر بتطوير ا خل�طة القومية للت�نمية الحضرية  )NUDP( 2052لدفع تطوير العديد من املشروعات ب
الذه�ب� ف� ي� صعيد مصر.
محور قناة السويس ومشروع املثلث
ي

لطاملا ركزت شركة دانة غاز على ج
توف�ر فرص العمل .فقد أسهمت الشركة ،على سبيل
امل��تمع وتعزيز الوعي فيه ،وذلك من خالل مشاريع مختلفة تفيد ف� ي� ي

النشاط

التعاون مع ا جل�امعات الحكومية ف� ي� مصر

امله�ن�
تنظ�يم دورات تدريبية لتعزيز املهارات الشخصية والتطوير
ي

ض�مان نقل املعرفة املتعلقة بأفضل املمارسات

توف�ر الوظا�ئ ف وا خل�دمات عن طريق افتتاح مخ�ب�ز وفر خمسة وظا�ئ ف للسكان
تحس� ن� نوعية الحياة ف� ي� قرية نا�ئ ية ف� ي� الدقهلية إلى حد ما من خالل ي
ي
املثال ،ف� ي�
املحلي� ن�.
ي

وت�مل املشاريع األخرى توزيع األطعمة ا جل�افة خالل شهر رمضان املبارك .وقد استفاد من هذه املبادرة  2000فرد من سكان املناطق املحيطة بمنشآتنا ف� ي�
ش
محافظ�ت ي� الدقهلية ودمياط خالل شهر رمضان ف� ي� العام .2019/2018

ج
امل��تمع :مشروع املخ�ب�ز
مشروع املخ�ب�ز

النتا�ئ �
ج

امله�ن� خل� ج
توف�ر التدريب ف� ي� ج
لتحس� ن�
ي
ري�ي ا جل�امعات الحكومية
م�ال تطوير املهارات الشخصية والتطوير
ال�رنام� على ي
ركز ب
ي
ج

قدراتهم وإمكانياتهم.

توف�ر فرص العمل والخ�دمات عن طريق
تحس� ن� ج�ودة الحياة ف� ي� إحدى القرى النا�ئ ية ف� ي� محافظة الدقهلية ،إلى حد ما ،من خالل ي
ي
أسهمت الشركة ف� ي�
افتتاح مخ�ب�ز ف� ي� هذه القرية.

السياق

فّ
تك�ل املشروع ببناء املخ�ب�ز  ،وذلك ج
خ�ر مصر املحلية لتشغيله واإلشراف عليه وذلك
ك�زء من «مشروع املخ�ب�ز » ف� ي� الدقهلية ،وتسل�يمه إلى ج�معية ي
تحس� ن� ج�ودة حياة السكان.
ي
بهدف

النشاط

بناء املخ�ب�ز وتزويده باملعدات الالزمة
توظيف الكوادر لتشغيل املخ�ب�ز وإدارته
إنهاء صيانة املخ�ب�ز

عدد املستفيدين 800 :طالب

ً
اش�رتها شركة دانة غاز ف� ي� العام .2017
حاليا بكفاءة بنسبة  ،%100باستخدام اآلليات الحديثة ال�ت ي� ت
يعمل املخ�ب�ز

ً
ً
(توف�ر فرص العمل لـ %70من الطالب)
ي
ال�رنام�
تقريبا بعد انتهاء ب
طالبا
تم توظيف 550
ج

ج
املحل�.
للم��تمع
وفر املخ�ب�ز  5فرص عمل
ي

النتا�ئ �
ج

إي�ابية ج� ً
دا من ج
تلقت الشركة ردود فعل ج
املحل� لدعمها املس�تمر للمخ�ب�ز .
امل��تمع
ي

تش�يع ج
ج
عال� ا جل�ودة وخلق فرص العمل لسكان املنطقة.
ي
املحل� من خالل إتاحة امللكية املحلية لألصول
امل��تمع
وتوف�ر خ�ب�ز ي
ي
تم إفتتاح املخ�ب�ز ف�ى يناير .2015

ديسم�ر .2018
ب
أكملت شركة دانة غاز املشروع وقامت بتسل�يمه ف�ى
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مساهمات دانة غاز ف� ي� مصر

مساهمات دانة غاز ف� ي� مصر
اآلثار ج
امل��تمعية

ج
امل��تمع :السالل الرمضانية
السالل الرمضانية

السياق

النشاط

اآلثار ج
امل��تمعية

التوعية :ا جل�لسات الفنية
اش�رت الشركة  4,800سلة رمضانية لتوزيعها على السكان ف� ي� محافظ�ت ي� الدقهلية ودمياط ،وذلك لدعم ج
امل��تمعات املحيطة
ت
بمرافق منشأة الغاز (2018و)2019

ملي�ة باألطعمة ا جل�افة خالل شهر رمضان املبارك ،بما ي�تما�ش ى مع تعل�ي مات
شارك موظفونا ف�ى توزيع  4,800سلة رمضانية ئ

املحافظ ،وذلك للمساعدة ف� ي� إطعام الفقراء.

ج
ملي�ة باألطعمة ا جل�افة
ت� ي
ه��ز سالل رمضانية ئ

توزيع السالل الرمضانية بما ي�تما�ش ى مع خطط املحافظ وتعل�يماته

املوظف� ن� ف� ي� تغليف السالل وتوزيعها وتسل�ي مها
ي
مشاركة

ا جل�لسات الفنية

السياق

النشاط

نظمت الشركة ج�لسات حول صناعة النفط والغاز لطالب كلية العلوم ف� ي� ج�امعة املنصورة ،محافظة الدقهلية (.)2018

نظمت الشركة ج�لسات قدمها مهندسونا حول صناعة النفط والغاز تهدف إلى تعزيز معرفة الطالب ف� ي� ج�امعة املنصورة

بعمليات صناعة النفط والغاز ككل.

التعاون مع ج�امعة املنصورة

استضافة ج�لسات حول صناعة النفط والغاز

ج
هدفت هذه ا جل�لسات إلى تعزيز وعي الطالب ومعرفتهم بالعمليات ض
وتش�يعهم على االنخراط
املت�منة بصناعة النفط والغاز،

النتا�ئ �
ج

ج
تتوا�د فيها مرافقنا ف� ي�
استفاد  4,800شخص من سكان املناطق ال�ت ي�

توف�ر األطعمة ا جل�افة خالل
محافظ�ت ي� الدقهلية ودمياط من ي
العام� ن� 2018و.2019
ي
شهر رمضان ف� ي�
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االس� ج
راتي�ية ذات الصلة بالهيدروكربونات والطاقة وتعزيز دور دانة
ف� ي� هذه الصناعة ال�ت ي� تسهم ف� ي� تحقيق البالد ألهدافها
ت

النتا�ئ �
ج

إي�بت ف� ي� ج
غاز ج
امل��تمعات املحلية.

ً
طالبا من ج�امعات دمياط والدقهلية.
بلغ عدد الطالب الذين شاركوا ف� ي� هذه ا جل�لسات 120

تأث�ر دانة غاز ج
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تقي�يم ي
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6.3
البي�ة
الحفاظ على ئ

56

تأث�ر دانة غاز ج
إي�بت 2019
تقي�يم ي

تأث�ر دانة غاز ج
إي�بت 2019
تقي�يم ي

57

مساهمات دانة غاز ف� ي� مصر
البي�ة
الحفاظ على ئ

البي�ة
الحفاظ على ئ

ً
بي�ية ،ج
واال��تماعية ،ينطوي مشروع دانة غاز ج
ج
ين�م معظمها عن استخدام الغاز الطبيعي
ختاما ،باإلضافة إلى مساهماته االقتصادية
إي�بت على فوا�ئ د ئ

الق�ي مة

السنة

الهدف ف� ي� 2030

حاصل� ن� على الكهرباء ()%
ي
نسبة السكان ال

٩٩٫٧

٢٠١٦

١٠٠

املت�ددة من ج
حصة الطاقة ج
مال� إنتا� الكهرباء ()%
إ� ي
ج

٢٫٢٨

٢٠١٦

غ�ر متوفر
ي

مساهمة قطاع الطاقة ف� ي� ج
املحل� ()%
مال� النات�
ي
إ� ي
ج

١٧٫١

٢٠١٧

٢٥

نسبة است�ثمارات الطاقة إلى ج
مال� االست�ثمارات ()%
إ� ي

٢٤٫١

٢٠١٧

غ�ر متوفر
ي

كمصدر طاقة بديل عن أنواع الوقود األخرى.

ف� ي� مراحل االست�ثمار األولى ،أنت� املشروع الغاز الطبيعي الذي حل محل املازوت وزيت الوقود الثقيل ،ثم دعم ف� ي� املراحل الالحقة االستغناء عن الغاز الطبيعي
ج
ف
ج
ج
ُ
الدفي�ة.
الغازات
انبعاثات
تقليل
�
�
يساعد
ته
�
ل
ومعا
نقله
نب
ت�
لكن
راق،
االح�
عند
للكربون
مماثلة
كثافة
�
ن�
ِ
�
ي
املسال
الطبيعي
املسال املستورد .فالغاز
ت
ئ
ي
ت ج
ج
الف�رة
ونتي�ة لذلك ،ي
م�ري من انبعاثات ثا�ن ي� أكسيد الكربون خالل ت
تش�ر التقديرات إلى دور املشروع ف� ي� تحقيق انخفاض بما يقرب من  21مليون طن ت
الف�رة املقبلة.
املاضية ،باإلضافة إلى تحقيق خفض إضا ف� ي� بمقدار  22مليون طن ف� ي� ت

يع�ن� أن املشروع يسهم ف� ي�
حوال�  4.6طن من ثا�ن ي� أكسيد الكربون ف� ي� العام ،فهذا
على سبيل املقارنة ،إذا علمنا أن سيارة ركاب متوسطة تسبب انبعاث
ي
ي
أك�ر من  380,000سيارة ف� ي� العام.
املتوسط ف� ي� خفضانبعاثات تعادل تلك ال�ت ي� تصدر عن ث
توف�ر التكلفة ج
من حيث الق�يمة ج
رك�
الف�رة املاضية ،ويقدر أنه سيوفر  3.4مليار دوالر ي
امل��تمعية بق�يمة  1.7مليار دوالر ي
امل��تمعية ،أدى ذلك إلى ي
رك� خالل ت
أم� ي
أم� ي
الف�رة املقبلة.
ف� ي� ت
ج
م�ري من ثا�ن ي� أكسيد الكربون يب� ن� عامي  2014و
من حيث البصمة الكربونية املباشرة ،بلغت االنبعاثات
النات�ة عن الحرق مستوى أقل من  40,000طن ت
التأث�ر الضار.
ي
 .2018تقوم الشركة بتقي�يم التقنيات لتقليل أو إزالة هذا

املبالغ املنفقة على دعم الوقود (مليار ج�نيه مصرى)

ال��ز ام مصر بالطاقة النظيفة ومعقولة التكلفة
ت

٣٥

٢٠١٧

صفر

ال��ز ام مصر بالطاقة النظيفة واملعقولة التكلفة ج� ً
راتي�ية طاقة ج
اس� ج
زءا ال ج
مو�هة نحو
يت�زأ من رؤية مصر .2030
ً
وبناء على ذلك ،وضعت الحكومة ت
يعد ت

تحويل قطاع الطاقة ف� ي� البالد للعب دور مهم ف� ي� االقتصاد ض
البي�ة.
و�مان استخدام املوارد املحلية بفعالية وموثوقية مع مراعاة الحفاظ على ئ

الدفي�ة ج
م�ري من ثا�ن ي�
ال�خ فض ف� ي� انبعاث الغازات
نتي�ة استبدال الوقود (طن ت
ئ
أكسيد الكربون)

21,0

15

1,7
الف�رة السابقة
ف� ي� ت
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3,4

21,8

LIFE ON LAND
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الدفي�ة ج
التوف�ر ف� ي� التكاليف ج
نتي�ة
اال��تماعية املرتبطة بخفض انبعاث الغازات
ي
ئ
رك�)
استبدال الوقود (مليار دوالر ي
أم� ي

الف�رة املقبلة
ف� ي� ت

الف�رة السابقة
ف� ي� ت

الف�رة املقبلة
ف� ي� ت

تأث�ر دانة غاز ج
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٧
امللحق الف ن� ي�
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امللحق الف�ن ي�

امللحق الف ن� ي�

قا�ئ مة االختصارات

62

Bbls

برميل  /براميل

Capex

النفقات الرأسمالية

CO2

ثا�ن� أكسيد الكربون
ي

CSR

املسؤولية ج
اال� ت�ماعية للشركة

GDP

ج
املحل�
مال� النات�
ي
إ� ي
ج

GHG

الدفي�ة
الغازات
ئ

GVA

ج
مال� الق�يمة املضافة
إ� ي

kbpd

ً
يوميا
ألف برميل

LPG

رول� املسال
الغاز ت
الب� ي

MMscfd

ً
يوميا
مليون قدم مكعب

MOP

وال�روة املعدنية
الب�رول ث
وزارة ت

Opex

النفقات التشغيلية

SCC

أهداف الت�نمية املستدامة

SDGs

تكلفة الكربون ج
اال��تماعية

تأث�ر دانة غاز ج
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ملخص أألثار ال�ت ي� تم تقي�يمها
اآلثار التشغيلية

٢٠١٨

٢٠٣٥

ج
رك�)
املحل� (مليار دوالر ي
مال� النات�
أم� ي
ي
إ� ي
ج

٢٫٤٠

١٩٫١٠

١٫٠٠٠

١٫١٤٠

٢٠١٨

٢٠٣٥

١٧

١٧٦

١٣٫٨٠٠

١٤٦٫٦٠٠

اآلثار ال�تمكينية

٢٠١٨

٢٠٣٥

رك�)
الق�يمة (مليار دوالر ي
أم� ي

٣٫٩٠

 ٤٦٫٠٠ي

النسبة من ج
املحل�
مال� النات�
ي
إ� ي
ج

٪٢

٪٨

التوف�ر ف� ي� تكاليف الوقود
ي

٢٠١٨

٢٠٣٥

رك�)
الق�يمة (مليار دوالر ي
أم� ي

٤٫٣٠

٣٧٫٤٠

التوف�ر ف� ي� انبعاثات الكربون
ي

٢٠١٨

٢٠٣٥

٢١٫٠٠

٢١٫٨٠

رك�
 ١٫٧٠٠دوالر ي
أم� ي

رك�
 ٣٫٤٠٠دوالر ي
أم� ي

فرص العمل

تأث�ر أعمال اإلنشاء
ي
ج
رك�)
املحل� (مليون دوالر ي
مال� النات�
أم� ي
ي
إ� ي
ج
فرص العمل

م�ري من مكا ف� ئ� ثا�ن ي�
خفض انبعاث الكربون (طن ت
أكسيد الكربون)

التوف�ر ف� ي� تكاليف الكربون
ي

تأث�ر دانة غاز ج
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تقي�يم ي
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امللحق الف�ن ي�

امللحق الف ن� ي�

النه� :اآلثار التشغيلية
ج

تأث�ر أعمال اإلنشاء
النه� :ي
ج
ج
مو�ز عن النه�
ج
•	

•	

ً
ُي� َّ
مال� النفقات الرأسمالية السابقة واملقبلة ،أو ًال ،ج
تأث�ر است�ثماراتنا ف� ي� مصر باستخدام املضاعفات .ي�تم ضبط ج
محليا .بعد ذلك،
لل�زء الذي ي�تم إنفاقه
قدر ي
إ� ي
تُ�و�ضَّ ح بنود النفقات الرأسمالية مقابل القطاعات االقتصادية ذات الصلة.

ُي� َّ
ج
تأث�ر النفقات الرأسمالية على النتا�ئ � ج
املخر�ات
اإل�مالية باستخدام النوع األول والنوع الثا�ن ي� من مضاعفات النتا�ئ � .بعد ذلك ي�تم تحويل
قدر مبد�ئ ًيا ي
ج
ج
ج
ج
مال� الق�يمة املضافة وفرص العمل باستخدام معدالت ج
االقتصادية إلى ج
املخر�ات
املخر�ات االقتصادية وفرص العمل /
مال� الق�يمة املضافة /
إ� ي
إ� ي
التوال�.
االقتصادية على
ي

خطوات الحساب املبسطة

ج
مو�ز عن النه�
ج

•	
•	

امل�رتبة األخرى .تُ� َّ
تُ� َّ
قدر
تأث�ر النفقات التشغيلية املباشرة ونفقات سلسلة التوريد ي
تأث�رات عملياتنا عن طريق إضافة ي
قدر ي
غ�ر املباشرة والنفقات ت

مال� ج
مال� األرباح ج
النفقات التشغيلية املباشرة من خالل إضافة ج
األ�ور للتوقعات املالية.
وإ� ي
إ� ي
واملوظف� ن� تُ
واأل�ور ،تُ
تُ� َّ
ج
و�و�ضَّ ح
ي
املحلي� ن�
ي
و�ضبط مع نفقات املوردين
املش�ريات
امل�رتبة األخرى باستخدام بيانات
قدر النفقات ي
ت
غ�ر املباشرة والنفقات ت

املخر�ات للتحويل إلى ج
ج
مال� الق�يمة املضافة وفرص
ط�ق النوع األول والنوع الثا�ن ي� من مضاعفات
مقابل القطاعات االقتصادية ذات الصلة .بعد ذلك ُي� َّب
إ� ي

العمل.

ال�خ طوة 1

خطوات الحساب املبسطة

مال� ج
ج
األ�ور
إ� ي

ج
مال� األرباح
إ� ي

النفقات الرأسمالية

معدالت ج
مال� الق�يمة
إ� ي

السابقة ( أعوام

املضافة

)2018 – 2007
ج
املخر�ات
مضاعفات

ج
املخر�ات االقتصادية

( نوع  1ونوع )2

)2035 – 2009

االقتصادية

النفقات الرأسمالية

مع مرور الوقت.

ال�خ طوة 2

()2035 – 2009

ج
املخر�ات
مضاعفات
االقتصادية

(النوع األول والثا�ن ي�)
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(معدل ج
مال� الق�ي مة
إ� ي

ج
املخر�ات االقتصادية

ج
املخر�ات
املضافة /

()2035 – 2009

وغ�ر املباشرة
امل�رتبة ي
ت
()2035 – 2009

االقتصادية)

ج
املخر�ات

مصادر البيانات الر�ئ يسة املستخدمة

ج
مال� اآلثار
إ� ي

فرص العمل

التشغيلية

2035-2009

ج
		
واملخر�ات
ج�دول املدخالت
			
بيانات التوظيف

للتعب�ة العامة واإلحصاء ()CAPMAS
ا جل�هاز املركزي
ئ

منظمة العمل الدولية

		
بيانات النفقات الرأسمالية

دانة غاز ج
إي�بت

االف�راضات الر�ئ يسة
ت

ف� َرض أن املضاعفات ومعدالت ج
مال� الق�ي مة
ُي� ت
إ� ي
املضافة وفرص العمل ظلت على الق�يمة نفسها

مع مرور الوقت.

مصادر البيانات الر�ئ يسة املستخدمة

ج
		
واملخر�ات
ج�دول املدخالت
			
بيانات التوظيف

للتعب�ة العامة واإلحصاء
ا جل�هاز املركزي
ئ
منظمة العمل الدولية

			
املش�ريات
بيانات
ت

دانة غاز ج
إي�بت

مال� ج
ج
األ�ور
إ� ي

		

ج
مال� األرباح			
إ� ي
تأث�ر دانة غاز ج
إي�بت 2019
تقي�يم ي

ج
مال� الق�يمة املضافة
إ� ي

ال�خ طوة 3

2035 –2010

املضافة وفرص العمل ظلت على الق�يمة نفسها

املباشرة

( )2035 – 2009

(2035 - 2009

ج
واأل�ور
املش�ريات
ت

فرص العمل  /نسب

املقبلة

ف� َرض أن املضاعفات ومعدالت ج
مال� الق�يمة
ُي� ت
إ� ي

2035 – 2009

( أعوام

املقدرة ف�ى املرحلة

االف�راضات الر�ئ يسة
ت

ج
مال� الق�يمة املضافة
إ� ي

ج
مال� الق�يمة املضافة
إ� ي

دانة غاز ج
إي�بت
دانة غاز ج
إي�بت
تأث�ر دانة غاز ج
إي�بت 2019
تقي�يم ي
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امللحق الف�ن ي�

امللحق الف ن� ي�

التوف�ر ف� ي� تكاليف الوقود
ي
النه�:
ج

النه� :اآلثار ال�تمكينية
ج
ج
مو�ز عن النه�
ج
•	
•	

ً
مك� ن� الر�ئ يسة للنشاط االقتصادي ،لذلك فإن تعزيز إمدادات الطاقة يلعب ً
دورا ر�ئ
تحف��ز ال�نمو االقتصادي .نع�تمد ف� ي�
ي
يسيا ف� ي�
تعد الطاقة من عوامل ال�ت ي
تقي�يم األثار ال�تمكينية لعملياتنا على توضيح العالقة يب� ن� إمدادات الطاقة وال�نمو االقتصادي.
ً
تُ� َّ
ج
استنادا إلى توقعات ال�نمو االقتصادي
س��ز ودها دانة غاز للسوق املحلية
نتي�ة تعزيز
املستقبل� ال�ت ي� ستحدث
قدر نسبة ال�نمو
إنتا� الطاقة ال�ت ي� ت
ي
ج
ج
ج
ومستويات اإلنتا� املستقبلية للشركة .ي�تم تحويل هذا إلى ق�يمة املساهمة ف� ي� ج
املخر�ات االقتصادية
املخر�ات يب� ن�
املحل� باستخدام مرونة
مال� النات�
ي
إ� ي
ج
ج
واستهالك الطاقة.

ج
مو�ز عن النه�
ج

تُ�قارن كلفة الغاز الطبيعي مع كلفة توليد الكمية نفسها من الكهرباء باستخدام أنواع الوقود األخرى.

خطوات الحساب املبسطة
ال�خ طوة 1

خطوات الحساب املبسطة
ال�خ طوة 1
تقديرات ال�نمو االقتصادي ف� ي�
املرحلة املقبلة

العالقة املتبادلة يب� ن� ج
املحل�
مال� النات�
ي
إ� ي
ج
واستهالك الطاقة
رك� /مليون وحدة حرارية بريطانية)
(دوالر ي
أم� ي

املستقبل� للطاقة
تقديرات االستهالك
ي

استهالك الغاز الطبيعي
(مليون قدم مكعب /
السنة)

(مليون وحدة حرارية بريطانية)

معامل تحويل الطاقة
(مليون وحدة حرارية

بريطانية  /مليون قدم
مكعب)

فرق تكاليف الوقود (دوالر

التوف�ر ف� ي� تكاليف الوقود
ي
ق�يمة

رك�  /مليون وحدة حرارية
ي
أم� ي

رك�  /السنة)
(دوالر ي
أم� ي

بريطانية)

ال�خ طوة 2
إنتا� دانة غاز من الطاقة ف� ي� املستقبل
ج
(مليون وحدة حرارىة بريطانية)

حصة دانة غاز من ج
مال�
إ� ي
استهالك الطاقة ()%

املستقبل� للطاقة
االستهالك
ي

(مليون وحدة حرارىة بريطانية)

ال�خ طوة 3

•	

حصة دانة غاز من ج
مال� استهالك الطاقة
إ� ي
()%

ج
مخر�ات الطاقة
مرونة

االف�راضات الر�ئ يسة
ت

يع�ن� نمو ج
ج
مال�
مخر�ات الكهرباء تساوي  ،0.77وهذا
ف�رض أن مرونة
ُي� ت
إ� ي
ي

النات� ج
ل� بنسبة  %0.77لكل زيادة بنسبة  %1ف� ي� إمدادات الكهرباء.
امل� ي
ج
املعاي�ر العاملية ال�ت ي� تت�راوح يب� ن� حد أد�نى
ي
وتشكل هذه الق�يمة متوسط عدد من

قدره  0.4وحد أعلى يصل إلى .1.2
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االف�راضات الر�ئ يسة
ت

تأث�ر دانة غاز ج
إي�بت 2019
تقي�يم ي

تقديرات الزيادة املح�تملة ف� ي� ج
مال�
إ� ي
املحل� ()%
النات�
ي
ج

مصادر البيانات الر�ئ يسة املستخدمة
ج
املحل� ف� ي� السابق
مال� النات�
ي
إ� ي
ج
ج
		
املحل� املتوقع
مال� النات�
ي
إ� ي
ج
			
إنتا� الكهرباء
ج
مرونة ج
		
املحل�
مال� النات�
ي
إ� ي
ج
			
إنتا� دانة غاز
ج

الدول�
البنك
ي

الدول�
صندوق النقد
ي

يستند التقي�ي م إلى واقع مضاد ،حيث ي�تم استبدال الغاز املستخدم ف� ي� توليد
حال� و ف� ي� املستقبل باملازوت (من  2007إلى )2015
الكهرباء ف� ي� الوقت ال ي

ً
فصاعدا).
والغاز الطبيعي املسال املستورد (من 2016

•	

التوف�ر ف� ي� تكلفة الوقود فقط ،دون أي فروق
ي
يأخذ التقي�ي م ف� ي� االعتبار

•	

ال ج
تو�د تحسينات ف� ي� كفاءة إنتا� الكهرباء يب� ن�  2018و  2035ف� ي� ج�ميع
ج
األحوال.

مصادر البيانات الر�ئ يسة املستخدمة
بيانات أسعار الغاز الطبيعي املسال

دانة غاز ج
إي�بت

بيانات أسعار الغاز السابقة والالحقة

دانة غاز ج
إي�بت

		
عوامل تحويل الطاقة

دانة غاز ج
إي�بت

النوع� ن� من الوقود.
ي
مح�تملة ف� ي� النفقات الرأسمالية والتشغيلية يب� ن� هذين

وزارة الكهرباء والطاقة ف� ي� مصر
معاي�ر دولية
ي

دانة غاز ج
إي�بت
تأث�ر دانة غاز ج
إي�بت 2019
تقي�يم ي
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امللحق الف�ن ي�

امللحق الف ن� ي�

التوف�ر ف� ي� انبعاثات الكربون
ي
النه�:
ج

الوثا�ئ ق ومصادر البيانات املستخدمة

ج
مو�ز عن النه�
ج

ُي� َّ
الف�رة السابقة والتقديرات املستقبلية باستخدام املازوت
ي
قدر
التوف�ر ف� ي� انبعاثات الكربون عن طريق مقارنة االنبعاثات املرتبطة بتوليد الكهرباء ف� ي� ت
ً
ً
محليا.
والحقا) مع كلفة استخدام الغاز الطبيعي املنت�
(من  2007إلى  )2015والغاز الطبيعي املسال املستورد (من 2016
ج
اال��تماعية ،ال�ت ي� تحدد ق�يمة الضرر ج
التوف�ر ف� ي� انبعاثات الكربون باستخدام متوسط تكلفة الكربون ج
اال��تماعي الذي تسببه هذه االنبعاثات.
ي
تُ�حسب ق�يمة

•	

•	

خطوات الحساب املبسطة
ال�خ طوة 1

استهالك الغاز الطبيعي

(مليون قدم مكعب  /السنة)

معامل تحويل الطاقة (مليون
وحدة حرارية بريطانية /
مليون قدم مكعب)

ال�خ طوة 1
الدفي�ة
التوف�ر ف� ي� الغازات
ي
ق�يمة
ئ

تكلفة الكربون ج
اال��تماعية

الكربون  /السنة)

ثا�ن ي� أكسيد الكربون)

(طن من مكا ف� ئ� ثا�ن ي� أكسيد

رك�  /طن من مكا ف� ئ�
(دوالر ي
أم� ي

االف�راضات الر�ئ يسة
ت

الدفي�ة (طن من مكا ف� ئ� ثا�ن ي�
ئ
أكسيد الكربون  /مليون وحدة

•	

الدول� ( ،)2019قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية (/02/2019/https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo
صندوق النقد
ي

)weodata/index.aspx

•	

واالس� ج
راتي�ية الصناعية ف� ي� اململكة املتحدة ( ،)2019عوامل تحويل االنبعاثات (https://www.gov.uk/government/
إدارة األعمال والطاقة
ت

•	

الدول� ()/https://data.worldbank.org
الدول� ( ،)2019البيانات املفتوحة للبنك
البنك
ي
ي

)collections/government-conversion-factors-for-company-reporting

رك�)
(دوالر ي
أم� ي

مصادر البيانات الر�ئ يسة املستخدمة

•	

•	

تُ� َّ
قدر تكلفة الكربون ج
رك� لكل طن ،وهي ت�نمو
اال��تماعية بـ  102دوالر ي
أم� ي

تكلفة الكربون ج
اال��تماعية

ً
الف�رة من  2018و  .2035تع ت�مد هذه التقديرات
سنويا بنسبة  %3خالل ت

•	

وكالة الطاقة الدولية ( ،)2019البيانات واإلحصا�ئ يات ()https://www.iea.org/data-and-statistics

التوف�ر ف� ي� التكلفة ج
اال��تماعية
ي

ض
الدفي�ة ك ًال من االنبعاثات املتولدة عن
تت�من كمية انبعاثات الغازات
ئ
ج
واستخرا�ه ونقله.
اح�راق الوقود
ت

•	

منظمة العمل الدولية ( ،)2019إحصا�ئ يات منظمة العمل الدولية ()https://www.iea.org/data-and-statistics

•	

الدفي�ة (طن من مكا ف� ئ� ثا�ن ي�
ئ
أكسيد الكربون  /السنة)

حرارية بريطانية)

عامل انبعاث غاز ثا�ن ي� أكسيد الكربون

•	
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الفرق ف� ي� انبعاثات الغازات

التوف�ر ف� ي� الغازات
ي
ق�يمة

•	

للتعب�ة العامة واإلحصاء ( ،)CAPMASبيانات أفريقيا املفتوحة ()http://egypt.opendataforafrica.org/tadpaqg
ا جل�هاز املركزي
ئ
وزارة الكهرباء والطاقة ف� ي� مصر ( ،)2019اإلحصا�ئ يات()http://www.moee.gov.eg/english_new/report.aspx

				

واالس� ج
راتي�ية
إدارة األعمال والطاقة
ت

الصناعية

معامل التقي�ي م ف� ي� PwC

وغ�رها من املواد ال�ت ي� ج�معتها شركة .PwC
على تحليل التقارير األكاديمية ي
عدم ج
و�ود تحسينات ف� ي� كفاءة إنتا� الكهرباء يب� ن�  2018و  2035ف� ي� ج�ميع
ج
األحوال.

تأث�ر دانة غاز ج
إي�بت 2019
تقي�يم ي

تأث�ر دانة غاز ج
إي�بت 2019
تقي�يم ي
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تأث�ر دانة غاز ج
إي�بت 2019
تقي�يم ي

تأث�ر دانة غاز ج
إي�بت 2019
تقي�يم ي
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دانة غاز:

يحتـوي هـذا الكتيـب علـى بيانـات مسـتقبلية ت�تمثـل بعبـارات تش يـ�ر إلـى ا خل�طـط والتوقعـات والتصـورات والتقديـرات .وتعد ج�ميـع البيانـات التـي تتعلـق بالتوقعات والتصورات املسـتقبلية ،وال�ت ي� ض
ت�م على
ج
سبيل الذكـر ال للحصر بيانات عن اس تـ� ج
املنت�ـات واملكانـة فـي السـوق واإلنفاق والنتا�ئ � املالية ،والبيانات املسـتقبلية.
راتي�ية ال�نمو وتطوير
ج
اف�راضات وتوقعات تتعلق بأحداث مسـتقبلية ،وال تسـتطيع شـركة دانة غاز أوالشـركات التابعة لها (”الشـركات“) الواردة ف� ي� هذه الوثيقة أن ض
االف�راضات
ت�من دقة هذه ت
تسـتند البيانات املسـتقبلية إلى ت
ال��ز ام ًـا وإق ً
االل��ز امات املرتبطة بالنفقات املالية .وقد
ـرارا بـأي شـكل مـن األشـكال مـن طـرف دانة غاز ،بما ف� ي� ذلك ت
والتوقعات أو أن تؤكد تحققهـا .وال تشـكل أي مـن البيانـات املطروحـة فـي هـذه الوثيقـة ت
ج
غ�رها قد تنت� من
واإلن�ازات الفعلية للشـركات عن التوقعات ال�ت ي� تش يـ�ر إليها البيانات املسـتقبلية .ولن تكون الشـركات مسـؤولة عن أي خسـا�ئ ر أو أضرار مباشـرة أو تعاقبية أو ي
تختلف النتا�ئ ـ� واألداء
ج
ج
ج
ج
مرا�عـة أي مـن البيانـات املسـتقبلية املذكـورة فـي
يتو�ـب علـى الشـركات القيـام علن ًـا بتعديـل أو تصحيـح أو
أو ترتبط باسـتخدام املعلومات أو األقوال أو البيانات املسـتقبلية الواردة ف� ي� هذه الوثيقـة .وال
ضـوء أي تطورات أو معلومـات أو أحداث قد تطرأ قً
الح�ا.

 PwCتنصل

إي�بت ) ( من ج
س� :إن املحتويـات والتحليـالت املذكـورة فـي هـذه الوثيقـة هـي مـن إعـداد شـركة برايـس وتـر هـاوس كوبـرز أبوظبـي )”بـي دبليـو سـي“( لصالح شركة دانة غاز ج
أ�ـل تحقيق أغـراض
ب� ي� دبليو ي
بمو�بـه بتقديـم ا خل�دمـات .ال تتحمـل بـي دبليـو سـي أي مسـؤولية (بمـا فـي ذلـك اإلهمال) ج
ج
ت�ـاه أي شـخص آخـر ذي صلـة بهـذه
نوفم�ر ، 2019والـذي تقـوم بـي دبليـو سـي
ب
الطرف� ن� فـي
ي
امل�رم يب� ن�
االتفاق ب
ج
خار�يـة ووثا�ئ ـق أخـرى للـزوم .لـم تقـم بـي دبليـو سـي بتدقيـق
الوثيقـة .تسـتند املعلومـات الـواردة ف� ي� هذه الوثيقة بشـكل أساسـي إلـى البيانات املقدمـة مـن دانة غاز واملدعومـة بأبحـاث خاصـة بأطـراف
هـذه املعلومـات أو التأكـد مـن صحتهـا ،وبالتالـي تتحمـل إدارة دانة غاز وحدهـا كامل املسـؤولية عـن تطبيق أي أحكام مسـتقلة متعلقـة باألعمـال علـى أي قـرارات تنفيـذ أو ج
إ�ـراءات متعلقـة با خل�دمـات
إ�ـراءات اس ً
ـار� عـدم اتخـاذ أي ج
ـتنادا إلـى املعلومـات الـواردة فـي هذه الوثيقـة من دون الحصول على استشـارة مهنية متخصصة.
واألعمال التـي تقدمهـا بـي دبليـو سـي .ويتعيـن علـى الق ئ

دانة غاز ج
إي�بت
قطعة  ، 188وسط املدينة
ج
الت�مع ا خل�امس
القاهرة ا جل�ديدة
مصر
هاتف+٢٠ ٢٢٥٠ ٣٣٣٨٠

www.danagas.com

