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أوراق القاهرة

العدد الخامس

)سياسات تطوير قطاع الطاقة في مصر(

تعريف مركز رع للدراسات:
 تأســس مركــز رع للدراســات فــي ينايــر ٢٠٢١، كمركــز تنويري، 
يســتمد اســمه مــن الحضــارة المصريــة القديمــة، ومــا مثلــه 
اإللــه “رع ” مــن الضــوء والضيــاء، قاصــدًا  أن يكــون المركــز 
منصــة فكريــة تنويريــة، تطــرح الحلــول والبدائــل لصنــاع 
القــرار فــي مصــر والــدول العربيــة، ســاعيًا إلــى رصــد وتحليــل 
التحــوالت والتغيــرات الكبــرى فــي العالــم وفــي األقاليــم 
الجغرافيــة المهمــة، وبخاصــة الشــرق األوســط، ومحاولــة 
ــى  ــا عل ــتقباًل، وتأثيره ــوالت مس ــذه التح ــر ه ــراف تأثي استش

ــة المنطق

عن أوراق القاهرة:
ــي  ــات، وه ــز رع للدراس ــدارات مرك ــدى إص ــرة، إح أوراق القاه
ــيات  ــل السياس ــى تحلي ــز عل ــة ترك ــات متخصص ــلة دراس سلس
ــي  ــدًا ف ــًا جدي ــس نهج ــة وتعك ــة المصري ــا الدول ــي تتبناه الت
والمســتقبل،  الحاضــر  تمــس  التــي  القضايــا  مــع  التعامــل 
ــد، خاصــة  وتعكــس رؤيــة وأجنــدة العمــل نحــو أفــق جدي
السياســات المرتبطــة بالتنميــة ومكافحــة الفقــر، واإلصــالح 
وتطويــر  والتعليــم  والصحــة  االقتصــاد  مجــاالت  فــي 

المجتمــع. 
مصــر   “ مشــروع  بتغطيــة  القاهــرة”  أوراق   “ وتهتــم 
المســتقبل “ الــذي يطلقــه المركــز، وهــو مشــروع بحثــي 
ممتــد لدراســة السياســات التــي تتبناهــا الدولــة المصريــة 
مصــر  بنــاء  إلــى  تهــدف  والتــي  الرئيســية،  المجــاالت  فــي 
الحديثــة فــي مجــاالت االقتصــاد والصحــة والتعليــم وتنميــة 
الدراســات  مــن  مجموعــة  المشــروع  ويضــم  المجتمــع. 
باإلضافــة  القاهــرة”،  “أوراق  عنــوان  تحــت  ســتصدر  التــي 
إلــى سلســلة مــن حلقــات النقــاش، ولقــاءات خاصــة مــن 
المعنييــن بصنــع السياســات هــذه السياســات وتطبيقهــا. 

المشرف العام على أوراق القاهرة
د. أبو الفضل اإلسناوي

إعداد الباجثة
قمر أبو العال

المحرر
د. أكرم حسام

الهيئة االستشارية ألوراق القاهرة
أ. مجدي الشريف

أ.د. حسن سليمان

أ.د عبد الغفار الدويك

أ.د. حسن عماد

أ.د. أحمد زايد

اللواء. أحمد زغلول مهران

اللواء عبد الجميد محمد العناني

أ.د. مصطفى أبو زيد

ل.د. هاني شعبان العناني

مدير اإلعالنات والتسويق بالمركز
عمرو شلبي
إخراج فني

رمضان جمعة
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لمركز رع 

للدراسات االستراتيجية
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تقديـــــــــــــــــــــــــــم:
شــهد قطــاع الطاقــة فى مصــر إنجــازاِت غير مســبوقة 
تغييــر مشــهد  إلــى  أدت  األخيــرة،  الســنوات  خــال 
الطاقــة بالكامــل والقضــاء علــى الفجــوة  الكبيــرة 
ــى  ــازات ف ــك اإلنج ــرت تل ــرض، وظه ــب والع ــن الطل بي
تحقيــق االكتفــاء الذاتــي مــن الكهربــاء وتصديرهــا 
إلــى الخــارج، وفــوز مشــروع توليــد الطاقــة الشمســية 
ــزة الســنوية  ــان بمحافظــة أســوان بالجائ بمنطقــة بنب
ــزاً  ــى للعــام 2019 تمي كأفضــل مشــروعات البنــك الدول
إلــى مركــز  وتحــول مصــر  العالــم،  علــى مســتوى 
إقليمــي للطاقــة، وأصبحــت مصــر ضمــن أكبــر 20 
دولــة علــى مســتوى العالــم مــن حيــث احتياطيــات 
ــارة  ــى الق ــه ف ــج ل ــر منت ــث أكب ــي؛ وثال ــاز الطبيع الغ
األفريقيــة بعــد كل مــن الجزائــر ونيجريــا، وواحــدة مــن 
ضمــن الــدول العشــرة األولــى علــى مســتوى العالــم 
ــرى مــن الغــاز الطبيعــي  ــات كب التــى تمتلــك احتياطي
بالميــاه العميقــة وفقــاً لتقديــرات الموقــع األمريكــي 

.Global Data energy«

ومــن هنــا تســتهدف هــذه الورقــة رصــد وتحليــل 
االقتصــاد  فــى  الطاقــة  لقطــاع  الحيويــة  األهميــة 
المصــرى، والجهــود الحكوميــة إلحــداث تطويــر جــذري 
ــى  ــذ عــام 2014، باإلضافــة إل وشــامل بهــذا القطــاع من
مامــح ومؤشــرات تغييــر مشــهد الطاقــة فــى مصــر.

قائمة المحتويات
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ــة  ــة االقتصادي ــى التنمي ــا ف ــة دوًرا مهًم ــب الطاق تلع
ــن  ــه م ــا تمثل ــًا عم ــادات، فض ــف االقتص ــى مختل ف
محــرك رئيســى للنمــو االقتصــادى، لمــا لهــا مــن تأثيــر 
مباشــر وغيــر مباشــر علــى الناتــج المحلــى اإلجمالــي 
كبيــرة  بكميــات  الطاقــة  توافــرت  فكلمــا  للدولــة، 
ــاط  ــد النش ــا وج ــة، كلم ــدودة ومنخفض وبتكلفــة مح
فــرص  وتوافــرت  لــه  األساســى  الداعــم  الصناعــى 
العمــل، واســتمر نشــاط الزراعــة الُمميكنــة وعمليــات 
اإلنشــاء والتعديــن، وانعكــس هــذا علــى المســتويات 
المعيشــية للمواطنيــن، ســواء فــى توفيــر فــرص 
عمــل لهــم أو توافــر الســلع بمختلــف أنواعهــا بتكاليف 
كل  التكلفــة،  منخفضــة  النقــل  ووســائل  مائمــة 
هــذا باإلضافــة إلــى المســاهمة المباشــرة لنشــاط 
ونشــاط  الطبيعــى  والغــاز  للبتــرول  االســتخراجات 
الكهربــاء فــى الناتــج المحلــى اإلجمالــي للــدول، وإذا 
نظرنــا إلــى االقتصــاد المصــرى نجــد أن هذه األنشــطة 
الثاثــة تمثــل نحــو 10% مــن الناتــج المحلــى اإلجمالــى 

ــة. للدول

المصدر: إعداد الباحثة، باالعتماد على إحصائيات البنك 
المركزى المصرى.

ــج التعــداد االقتصــادى لعــام 2018، يوجــد  وبحســب نتائ
الطاقــة،  بقطــاع  تعمــل  مصــر  فــى  منشــأة   428
ــى،  ــاز الطبيع ــام والغ ــرول الخ ــتخراج البت ــطة )اس بأنش
ــة، إمــدادات  صناعــة فحــم الكــوك والمنتجــات النفطي
ــواء(،  ــف اله ــدادات تكيي ــار وإم ــاز والبخ ــاء والغ الكهرب
االقتصاديــة،  المنشــات  إجمالــى  مــن   %0.011 بنســبة 
ألــف   229 نحــو  بلــغ  مشــتغلين  عــدد  وبمتوســط 
مشــتغل، يشــكلون 2% مــن إجمالــى المشــتغلين 

بمصــر.

المصدر: إعداد الباحثة، باالعتماد على نتائج التعداد 
االقتصادى 2018.

المبحث األول
مساهمات قطاع الطاقة فى االقتصاد المصرى
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ــا إلــى اســتهاك الطاقــة األوليــة فــى مصــر، نجــد أن النفــط يســتحوذ النســبة األكبــر منهــا والبالغــة  وإذا نظرن
50.7%، يليــه الغــاز الطبيعــى 44.7%، ثــم الطاقــة الكهرومائيــة 3.5%، وبالتالــى فــإن النفــط والغــاز الطبيعــى همــا 

األكثــر تأثيــرا فــى االقتصــاد المصــرى مــن بيــن أنــواع الطاقــة المختلفــة.

المصدر: إعداد الباحثة، باالعتماد على بيانات إدارة معلومات الطاقة األمريكية.
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أولويــات  الطاقــة ضمــن  جــاءت إصاحــات دعــم 
بــدأت  والــذى  االقتصــادى،  اإلصــاح  برنامــج 
األولــى  المرحلــة  تنفيــذ  المصريــة  الحكومــة 
عــام 2016، بالتعــاون مــع صنــدوق النقــد الدولــى 
بموجــب قــرض قيمتــه 12 مليــار دوالر، بهــدف إزالــة 
التشــوهات الســعرية وإجــراء اإلصاحــات الهيكليــة 
التوجيــه  علــى  يســاعد  بمــا  للقطــاع  واإلداريــة 
العامــة  بالموازنــة  العامــة  للنفقــات  الســليم 
ــرول  ــم البت ــل دع ــد أن كان يحت ــك بع ــة، وذل للدول
ــم  ــات الدع ــى مخصص ــن إجمال ــى م ــة األول المرتب
بالموازنــة بنســبة تصــل إلــى 41%، وذلــك ضمــن 
خطــة اســتهدفت إلغــاء دعــم الطاقــة للوصــول 
بمســتويات أســعار معظــم منتجــات الوقــود بســعر 
التكلفــة بنهايــة عــام  2019 ورفــع الدعــم كليــاً عــن 
الكهربــاء بحلــول عــام 2021، والتــى تــم مدهــا حتــى 
عــام 2025/2024 لتخفيــف العــبء علــى المواطنيــن 

بســبب التداعيــات الســلبية لجائحــة كورونــا.

وقــد انخفــض دعــم المــواد البتروليــة مــن 120.8 
مليــار جنيــه فــى العــام المالــى 2018/2017 إلــى 53 
مليــار جنيــه فــى العــام المالــى الســابق 2020/2019، 
ــار  ــن 28.6 ملي ــاء م ــم الكهرب ــض دع ــك انخف وكذل

ــه. ــار جني ــى 4 ملي ــه إل جني

المصدر: إعداد الباحثة، باالعتماد على إحصائيات وزارة المالية.

المبحث الثاني
الرؤية االستراتيجية لتطوير قطاع الطاقة في مصر 
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أوال- استراتيجية الطاقة الكهربائية:

ــاملة  ــة ش ــع خط ــرورة وض ــة وض ــن أهمي ــا م انطاق
ــة  ــر الطاق ــر وتوفي ــى مص ــاء ف ــاع الكهرب ــة قط لتنمي
الكهربائيــة الطلــب علــى الطاقــة الكهربائيــة فــي 
ــت وزارة  ــى، قام ــل األقص ــور الحم ــات تط ــوء توقع ض
متكاملــة  اســتراتيجية  بوضــع  والكهربــاء  الطاقــة 
مــن  وذلــك   ،2027 عــام  حتــى  الكهربائيــة  للطاقــة 
خــال خطــط خمســية تتضمــن عــدة محــاور مــن 
أهمهــا: االســتخدام األمثــل لمصــادر الطاقــة المتاحــة 
وتنويــع مصــادر إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة مــع تعظيــم 
االســتفادة مــن مصــادر الطاقــات المتجــددة وترشــيد 
الربــط  دائــرة  الطاقــة وتحســين كفاءتهــا وتوســيع 

الكهربائــي علــى كافــة المحــاور، بمــا يحقــق التنميــة 
المســتدامة، مــع تشــجيع التصنيــع المحلــي للمعــدات 

والمهمــات الكهربائيــة.

ثانيًا- إقرار نظام تعريفة التغذية الكهربائية:
أقــر مجلــس الــوزراء نظــام تعريفــة التغذيــة الكهربائيــة 
مــن  الكهربــاء  إنتــاج  لتشــجيع  2014؛  ســبتمبر  فــي 
المصــادر المتجــددة )شــمس وريــاح(، وقامــت وزارة 
ــاء والطاقــة المتجــددة بإنشــاء وحــدة تعريفــة  الكهرب
التغذيــة فــى الشــركة المصريــة لنقل الكهربــاء لتلقي 
طلبــات المشــروعات ضمــن آليــة تعريفــة التغذيــة، 
ــاء بشــراء  ــع الكهرب حيــث ســتقوم شــركات نقــل وتوزي
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الطاقــة المتجــددة مــن منتجيهــا بأســعار تــم تحديدهــا 
طبقــا لقــرار الســيد رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 1947 
ــد جــاذب لاســتثمار مــن  لســنة 2014، وبمــا يحقــق عائ
خــال اتفاقيــات شــراء طاقــة طويلــة األجــل وتســتمر 
حتــي نهايــة العمــر االفتراضــي للمشــروع، والتــى تــم 
تحديدهــا 25 ســنة لمشــروعات الطاقــة الشمســية، 
ــددة  ــدة والمتج ــة الجدي ــة الطاق ــى هيئ ــى أن تتول عل
إتاحــة األراضــي للشــركات بنظــام حــق االنتفــاع، وتــم 
الخايــا  مشــروعات  أراضــي  قطــع  كامــل  تســليم 

ــة. ــان والزعفران ــن بنب ــى كل م ــة ف الفوتوفلطي

وفــى ســبتمبر 2016، تــم اإلعــان عــن المرحلــة الثانيــة 
مــن برنامــج تعريفــة التغذيــة المميــزة لمشــروعات 
الطاقــات المتجــددة بإجمالــي 4300 ميجــا وات )2000 ميجــا 
وات ريــاح و2300 ميجــا وات شمســى(، وتــم إصــدار صدر 
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 2532 لســنة 2016بشــان 
تعديــل أســعار شــراء الطاقــة الكهربائيــة المــوردة إلــى 
الشــركة المصريــة لنقــل الكهربــاء أو لشــركات توزيــع 
ــتخدمة  ــاء المس ــاج الكهرب ــات انت ــن محط ــاء م الكهرب
لمصــادر الطاقــة المتجــددة والتــى ســيتم التعاقــد 
عليهــا فــى تلــك المرحلــة مــن نظــام تعريفــة التغذيــة.

المصدر: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

ثالثــًا- اســتراتيجية الطاقــة المتكاملة والمســتدامة 
:)ISES(

المتكاملــة  الطاقــة  اســتراتيجية   « وضــع  تــم 
والمســتدامة )ISES(« منــذ عــام 2015 حتــى عــام 2035؛ 
ــتقرار  ــن واس ــتمرار أم ــان اس ــى ضم ــدف إل ــى ته والت
إمــدادات الطاقــة، وتســتهدف تلبيــة الطلــب المتزايــد 
المتجــددة  الطاقــة  تطويــر  وتعزيــز  الطاقــة  علــى 
وكفــاءة الطاقــة جزئيــا مــن خــال برامــج اإلصــاح 
والصيانــة القويــة فــي قطــاع الطاقــة، واســتهداف 
إنتــاج  فــي  المتجــددة  الطاقــة  مســاهمة  وصــول 
ــول 2022/2021 و 14% فــى  ــى 8% بحل ــة إل الطاقــة األولي
2035/2034 أي مــا يعــادل 22.8 مليــون طــن متــرى فــي 
ــك العــام، ووصــول الطاقــة المتجــددة بحيــث تبلــغ  ذل
ــام 2022  ــول ع ــة بحل ــة الكهربائي ــج الطاق ــن مزي 20% م
)تمثــل الطاقــة الشمســية 2% مــن الطاقــة المولــدة( 
وإلــى 42% بحلــول عــام 2035 )تمثل الطاقة الشمســية 

25% مــن إجمالــى الطاقــة الكهربائيــة المولــدة(.
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ــذ  ــى« من ــاح السيس ــد الفت ــس »عب ــد الرئي ــهد عه ش
بقطــاع  واإلنجــازات  الجهــود  مــن  العديــد   2014 عــام 
المصــرى، ســواء علــى مســتوى المشــروعات وتكثيف 
ــريعات  ــدار التش ــاف أو إص ــث واالستكش ــات البح عملي
والخطــط والبرامــج والمبــادرات الرئاســية والبنكيــة 
لدعــم وتعزيــز القطــاع وزيــادة االعتمــاد علــى مصــادر 
ــاور  ــى المح ــك ف ــد ذل ــد تجس ــددة، وق ــة المتج الطاق
والغــاز  )النفــط  البتروليــة  الطاقــة  تطويــر  التاليــة: 
ــب عــن  ــات البحــث والتنقي ــف عملي الطبيعــى(، وتكثي

ــى.  ــاز الطبيع ــرول والغ البت

مشروعات تطوير قطاع النفط والغاز:. 1

ــرة  ــاز الطبيعــى طفــرة كبي ــرول والغ ــاج البت شــهد إنت
ــجيع  ــة لتش ــود الحكومي ــل  الجه ــام 2014، بفض ــذ ع من
الحقــول،  وتنميــة  واالستكشــاف  البحــث  عمليــات 
العماقــة،  العالميــة  للشــركات  اســتثمارات  بجــذب 
ففــى خــال الفتــرة مــن يونيــو 2014 إلــى يونيــو 2020، تــم 
توقيــع نحــو 84 اتفاقيــة بتروليــة جديــدة مــع الشــركات 
العالميــة للبحــث عــن البتــرول والغــاز، باســتثمارات بلــغ 

ــم  ــك ت ــرا، كذل ــار دوالر لحفــر 351 بئ ــى 1.1 ملي ــع قدرهــا حوال ــار دوالر ومنــح توقي حدهــا األدنــى حوالــى 14.8 ملي
توقيــع 77 عقــود تنميــة الكتشــافات بتروليــة جديــدة بالبحــر المتوســط والصحــراء الغربيــة والشــرقية، بإجمالــي 
منــح تنميــة قــدرت بنحــو 39.985 مليــون دوالر، ومــن أهــم هــذه العقــود؛ عقــد تنميــة ظهــر بمنطقــة شــروق 
البحريــة، وعقــد تنميــة آتــول بمنطقــة التــزام شــمال دميــاط البحريــة بالبحــر المتوســط، وأدت هــذه االكتشــافات 
ــر 20  ــح مصــر ضمــن أكب ــاز الطبيعــى، لتصب ــاج الغ ــر مشــهد الطاقــة فــى مصــر بالكامــل الســيما إنت ــى تغيي إل
دولــة علــى مســتوى العالــم مــن حيــث  احتياطيــات الغــاز الطبيعــي؛ وثالــث أكبــر منتــج لــه فــى القــارة األفريقيــة 
بعــد كل مــن الجزائــر ونيجريــا، وواحــدة مــن ضمــن الــدول العشــرة األولــى علــى مســتوى العالــم التــى تمتلــك 
 Global Data« ــي ــع األمريك ــرات الموق ــاً لتقدي ــة وفق ــاه العميق ــى بالمي ــاز الطبيع ــن الغ ــرى م ــات كب احتياطي

.»energy

المبحث الثالث
الجهود واإلجراءات الحكومية لتغيير معادالت الطاقة في مصر ) 2014 -2021(:
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كذلــك أطلقــت وزارة البتــرول التشــغيل الفعلــى لبوابــة مصــر لاستكشــاف واإلنتــاج فــى فبرايــر 2021، 
ــل الهــدف منهــا فــى إصــدار خريطــة اســتثمارية لتكثيــف أنشــطة البحــث واالستكشــاف ومــا  ــى يتمث والت
ــات  ــة وبيان ــة والجيوفيزيقي ــات الجيولوجي ــة البيان ــة كاف ــفة وإتاح ــول المكتش ــة الحق ــن تنمي ــا م ــب عليه يترت
المشــروعات والتســهيات المتاحــة فــي مناطــق البحــث واالستكشــاف والتنميــة ومناطــق المزايــدات مــن 
خــال بنــك معلومــات وطنــي للمســاهمة فــي تشــجيع وجــذب اســتثمارات جديــدة وترويــج مناطــق البحــث 

ــاز. ــرول والغ ــاج مــن البت ــدالت اإلنت ــات ومع ــادة االحتياطي ــى زي ــا عل واالستكشــاف، بمــا ينعكــس إيجاب

)جدول يوضح أبرز حقول الغاز المكتشفة والتى تم تنميتها فى مصر(
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تطوير قطاع التكرير ورفع طاقاته:. 2

ــي  ــر ف ــاع تكري ــر قط ــر أكب ــاك مص ــل امت ــى ظ ف
إفريقيــا، والتــى كان معظمهــا يعمــل بمســتويات 
التقــادم  مشــاكل  بســبب  طاقتــه  مــن  أقــل 
والصيانــة، ســعت الحكومــة المصريــة إلــى توســيع 
المصافــى وإنشــاء  بتطويــر  التكريريــة؛  طاقتهــا 
وحــدات إنتاجيــة جديــدة متطــورة،  بمــا يســاعد 
علــى زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة لهــذه المصافــى 
مــن المنتجــات البتروليــة المختلفــة، ومــن أهــم 
ــترجاع  ــدة اس ــروعات: وح ــذه المش ــروعات ه المش
بــرج  البتــرول،  لتكريــر  أســيوط  بشــركة  الغــازات 
ميــدور،  تكريــر  بمعمــل  المبدئــي  التقطيــر 
ووحــدة إنتــاج البنزيــن عالــي األوكتيــن بشــركة 
ــك، ومجمــع التكســير الهيدروجينــي للمــازوت  أنرب

بمســطرد. للتكريــر  المصريــة  بالشــركة 

ســد الفجــوة المحليــة مــن الطلــب علــى . 3
الغــاز:

ســوق  فــى  الجديــدة  مصــر  لمكانــة  اســتغاال 
الغــاز العالمــى، واختفــاء الفجــوة بيــن االســتهاك 
واإلنتــاج منــذ ديســمبر 2018، اســتهدفت الحكومــة 
إلــى جميــع  الغــاز الطبيعــى  المصريــة توصيــل 
ــم اإلعــان عــن  ــازل، وفــى أواخــر يوليــو 2018 ت المن
مبــادرة تتــم ألول مــرة لتقســيط تكلفــة توصيــل 
الغــاز الطبيعــى لوحداتهــم الســكنية فــي المــدن 
ــي  ــي الت ــكان االجتماع ــروعات اإلس ــرى ومش والق
يصلهــا الغــاز الطبيعــى ألول مــرة، وذلــك بــدون 
مقــدم تعاقــد وبقســط شــهرى 30 جنيهــاً علــى 
فاتــورة االســتهاك لمــدة 6 ســنوات بــدون فوائــد، 
المصريــة  األســر  مــن  عــدد  أكبــر  يمكــن  بمــا 
ــدال  ــم ب ــى بمنازله ــاز الطبيع ــن الغ ــتفادة م لاس

مــن اعتمادهــم علــى أســطوانات البوتاجــاز
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ــع فــي مشــروعات الطاقــة الجديــدة . 4 التوس
والمتجــددة:

ــة بقــوة نحــو  اتجهــت الجهــود والخطــوات الحكومي
تعزيــز اســتخدام الطاقــة المتجــددة ومنهــا الطاقــة 
ــة  ــام 2014 لتهيئ ــذ ع ــة من ــة خاص ــية بصف الشمس
مشــروعات  وتنفيــذ  مناســبة  تشــريعية  بيئــة 
وخطــط كان تــم وضعهــا ســابقاً، وتمثلــت تلــك 

ــى:  ــا يل ــود فيم الجه

أ مشروع »بنبان« للطاقة الشمسية بأسوان: 	.

يعتبــر مشــروع »بنبــان« هــو أضخــم مشــروع للطاقــة 
الشمســية فــى العالــم، وهــو المشــروع الــذى بــدأ 
علــى مســاحة  ويقــام   ،2015 عــام  منــذ  بــه  العمــل 
الصحــراوى »أســوان  الطريــق  فــدان علــى   8843.3
– القاهــرة« أمــام قريــة بنبــان، ليشــمل علــى 32 
 1465 الكهرباء، بطاقــة  لتوليــد  شمســية  محطــة 
ــة  ــة المنتج ــن الطاق ــادل 90% م ــا يع ــو م ــاوات وه ميج
مــن الســد العالــي، ودخلــت منهــا الخدمــة حتــى اآلن 
ــتهدف  ــا مس ــاوات فيم ــي 830 ميج ــة بإجمال 17 محط
دخــول 15 محطــة أخــرى للتشــغيل الفعلــي خــال 
العــام الحالــى )2021(، ومــن المســتهدف أيضــاً أن تصــل 
محطــات الطاقــة الشمســية بمجمــع بنبــان العالمــي 
 2100 إجماليــة  بطاقــة  شمســية  محطــة   42 إلــى 
ميجــاوات،  وقــد فــاز هــذا المشــروع بالجائــزة الســنوية 
ــزاً  للعــام 2019 كأفضــل مشــروعات البنــك الدولــى تمي
علــى مســتوى العالــم. ويشــمل ذللــك المشــروع 
تمويــل مــن البنــك الدولــى بقيمــة 653 مليــون دوالر 
وتمويــل بقيمــة 500 مليــون يــورو مــن قبــل البنــك 
األوروبــي إلعــادة األعمــار والتنميــة، بجانــب مشــاركة 
ــركة  ــا ش ــرى منه ــة الكب ــركات العالمي ــن الش ــدد م ع
ــادرة  ــن مب ــددة ضم ــة المتج ــة للطاق ــا« الصيني »تبي

الحــزام والطريــق. 

الضخــم  المشــروع  هــذا  يســاهم  أن  المقــرر  ومــن 
الجديــدة  الطاقــة  مســاهمة  زيــادة  فــى  للطاقــة 
إجمالــي  مــن   %22 مــن  أكثــر  إلــى  والمتجــددة 
اســتخدامات الطاقــة المحليــة، كمــا ســيعمل علــى 
ــض  ــال خف ــن خ ــا م ــة عالمي ــات الغازي ــل االنبعاث تقلي
أكثــر مــن نصــف مليــون طــن مــن ثانــي أكســيد 

ســنويا. الكربــون 

أ محطات الطاقة الشمسية:	.

ــذ عــددا مــن محطــات الطاقــة  ــم االنتهــاء مــن تنفي ت
ــا،  ــة للبعــض منه ــادة القــدرة اإلجمالي الشمســية وزي
الطاقــة  اســتغال  علــى  الحكومــة  لتوجــه  تفعيــًا 
ثانــى  غــاز  انبعاثــات  وتقليــل  والمتجــددة  الجديــدة 
أكســيد الكربــون، ومــن بيــن هــذه المحطــات مــا يلــى:

محطــة أبــو غراقــد: تقــع هــذه المحطــة التــى 1 ))
 ،2019 نوفمبــر  فــى  تنفيذهــا  مــن  االنتهــاء  تــم 
بتجمــع قريــة أبوغراقــد التابعــة لمدينــة أبورديــس 
إحــدى  مــن  وتعتبــر  ســيناء،  جنــوب  بمحافظــة 
ــن  ــر م ــى تغي ــة الت ــة المهم ــروعات التنموي المش
ــوادى  ــد ال ــث وتم ــة، حي ــى القري ــاة ف ــكل الحي ش
اليــوم  مــدار  علــى  الكهربائــى  التيــار  بشــبكة 
باإلضافــة إلــى إنــارة مزرعة أبــو غراقــد النموذجية، 
ــة،  ــية متكامل ــة شمس ــة طاق ــطة منظوم بواس
ــو  ــدرة 55 كيل ــة ق ــا فوتوفولتي ــن خاي ــون م تتك
وات و8 عواكــس تيــارو48 بطارية عميقة الشــحن، 
ومنظومــة حمايــة للجهــد المســتمر والمتغيــر.

محطــة ســيوه للطاقــة الشمســية: تعتبــر محطــة 1 ))
ســيوه للطاقــة الشمســية أول محطــة توليــد 
ــة ســيوه  ــاء بالطاقــة الشمســية فــي مدين كهرب
باحتياجــات  الوفــاء  بهــدف  بمحافظــة مطــروح، 
تــم  وقــد  الكهربائيــة،  التغذيــة  مــن  المدينــة 
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االنتهــاء مــن تنفيذهــا فــى مــارس 2015.
محطــة الكريمــات الشمســية: تــم تطويــر محطــة 1 ))

زيــادة  بمــا ســاهم فــي  الشمســية  الكريمــات 
قدراتهــا بنســبة تزيــد عــن 70%، حيــث تبلــغ قــدرة 
المحطــة 140ميجــاوات  منهــا 20 ميجــاوات مكــون 
الحقــل  مســاحة  إجمالــي  ويبلــغ  شمســي، 
وإجمالــي  مربــع،  متــر  ألــف   644 الشمســي 
شمســي  مجمــع   1920 الشمســية  المجمعــات 
تحتــوى علــى 53760 مرايــا، كمــا بلغــت نســبة 
الشمســي  المكــون  فــي  المحلــي  التصنيــع 

.%50 حوالــي 
مــن 1 )) االنتهــاء  تــم  المركزيــة:  أبومنقــار  محطــة 

بطاقــة   ،2015 ديســمبر  فــى  المحطــة  تنفيــذ 
ــى  ــاعة/يوم عل ــو وات س ــا 108 كيل ــة قدره إجمالي
مســاحة 170 متــرا مربعــا بمحافظــة الــوادى الجديد، 
ــية  ــات األساس ــكل االحتياج ــاء ب ــى للوف ــا يكف بم

للمنــازل والمرافــق األساســية فــى القريــة.
ــى 1 )) ــة ف ــاء المحط ــم إنش ــن: ت ــة درب األربعي محط

ديســمبر 2015، بقــدرة نصــف ميجــا وات بمنطقــة 
المرحلــة الثانيــة بقــرى درب األربعيــن جنــوب مركز 
ومدينــة باريــس بمحافظــة الــوادي الجديــد، وذلــك 

لخدمــة ســكان القــرى بالمنطقــة.
المحطــة 1 )) افتتــاح  تــم  كابشــة:  قريــة  محطــة 

ــة كابشــة  ــازل قري ــارة من فــى ديســمبر 2018، إلن
كيلــو  قدرتهــا125  وتبلــغ  أســوان،  بمحافظــة 
وتتكــون مــن 456 لــوح طاقــة شمســية 275 وات 
مــن أجــود ألــواح الطاقــة الشمســية وبهــا عــدد 2 
ــل  ــو وات وتعم ــا 50 كيل ــدرة كل منهم ــر ق أنفرتي
ــو وات. ــدرة 50 كيل ــزل ق ــد دي ــع مول ــل م بالتكام

محطــة ريــاح جبــل الزيت: تــم تنفيذ هــذه المحطة، 1 ))
الواقعــة تحديــدا بالكيلــو 118 بمنطقــة حبــل الزيــت 
جنــوب مدينــة رأس غــارب، فــى الفتــرة يوليــو 2018 

إلــى أبريــل 2019، وتعتبــر مــن أكبــر محطــات العالــم 
ــغ  ــاح، ويبل ــة الري ــن طاق ــاء م ــد الكهرب ــى تولي ف
ــدرة  ــغ الق ــة، وتبل ــا 300 توربين ــات به ــدد التوربين ع
ــم  ــا وات، وتض ــو 580 ميج ــة نح ــة للمحط اإلجمالي
580 مشــروع؛ يضــم المشــروع األول 120 توربينــة 
توربينــة   100 ربــط  وتــم  وات  ميجــا   240 بقــدرة 
ــم  ــا يض ــا، كم ــاء منه ــة للكهرب ــبكة القومي بالش
المشــروع الثانــى 110 توربينــة بقــدرة 220 ميجــا وات 
وتــم ربــط 75 توربينــة بالشــبكة بقــدرة 150 ميجــا 
توربينــة   60 الثالــث فيضــم  المشــروع  أمــا  وات، 

ــاء. ــت اإلنش ــوا تح ــا وات مازال ــدرة 120 ميج بق
مزرعــة ريــاح رأس غــارب: تعتبــر مزرعــة ريــاح رأس 1 ))

غــارب أول مزرعــة للريــاح يتــم طرحهــا بموجــب 
وأكبــر  أول  وهــى  مصــر،  فــي   BOO مخطــط 
مزرعــة ريــاح خاصــة فــي مصــر بطاقــة 262.5 

ميجــاوات، تــم افتتاحهــا بدايــة عــام 2020.
بأســيوط: 1 )) الكهرومائيــة  الطاقــة  توليــد  محطــة 

يتضمــن المشــروع إنشــاء محطــة لتوليــد طاقــة 
كهرومائيــة نظيفــة وصديقــة للبيئــة، وتتكــون 
المحطــة الواقعــة بقناطــر أســيوط والتــى تــم 
االنتهــاء مــن تنفيذهــا فــى أغســطس 2018، مــن 
ــا  ــا 8 ميج ــدة منه ــدرة كل وح ــة ق ــدات مائي 4 وح
وات، لتبلــغ قدرتهــا اإلنتاجيــة 32 ميجــا وات، وذلــك 
بتكلفــة بلغــت 44,3 مليــون جنيــه و68 مليــون 
يــورو، وقــد تــم ربــط إنتــاج المحطــة مــع محطــة 
ــح وربطهــا علــى  محــوالت المعصــرة بمركــز الفت
إنــارة محافظــة  القوميــة؛ لتســتطيع  الشــبكة 
ــاء. ــال كهرب ــود أعط ــة وج ــي حال ــل ف ــيوط بالكام أس
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رفع كفاءة وتطوير قطاع الكهرباء:. 5

ــرة  ــال الفت ــًرا خ ــوًرا كبي ــاء تط ــاط الكهرب ــهدت نش ش
ــرة  ــذه الفت ــال ه ــم خ ــث ت ــو 2020( حي ــو 2014-يوني )يوني
تنفيــذ الخطــة العاجلــة للقضــاء علــى ظاهــرة انقطــاع 
الكهربــاء إضافــة إلــى 3636 ميجــاوات، واالنتهــاء مــن 
إنشــاء 123 مشــروعاً للشــركة المصرية لنقل الكهرباء، 
ــاء مــن الطاقــة الجديــدة  و8 مشــروعات توليــد الكهرب
ــد  ــة لتولي ــركة القابض ــروعا للش ــددة، و21 مش والمتج
الكهربــاء، وتنفيــذ مشــروعات محطــات إنتــاج الكهربــاء 
ــاء  ــى إنش ــدء ف ــاوات، والب ــدرة 27501 ميج ــي ق بإجمال
مشــروع أول محطــة نوويــة فــي مصــر »الضبعــة« 
بعدمــا وقــع كل مــن الرئيــس »السيســى« والرئيــس 
الروســى »بوتيــن« عــام 2015 علــى اتفــاق حكومــي 
روســى مصــرى حــول بنــاء المحطــة النوويــة والمكونة 

مــن 4 وحــدات طاقــة تبلــغ 1200 ميجــاوات. 

نحــو التحــول لمركــز إقليمــي فــي مجــال . 6
الكهربــاء: تصديــر 

تســتهدف الحكومــة المصريــة تنفيــذ مشــاريع الربــط 
الكهربائــى بهــدف التحــول إلــى مركــز إقليمــى لتبادل  
ــن  ــة والقارتي ــدول العربي ــن ال ــة بي ــة الكهربائي والطاق
اإلفريقية واألوروبية و إنشــــاء بنيــــة أساســية لتجــارة 
ــاء  ــًدا إلنشــ ــة تمهيــ ــدول العربيــ ــن الــ ــاء بيــ الكهربــ
ســــوق عربيــــة مشــــتركة للكهربـــاء، والتــى مــن 
المقــرر االنتهــاء مــن هــذه المشــاريع عــام 2035، ومــن 
بيــن اإلنجــازات التــى تمــت خــال الســنوات األخيــرة 

فــى هــذا االتجــاه مــا يلــى:

أ توقيــــع مذكــــرة تفاهــــم إلنشــــاء ســــوق 	.
متكاملـــة  للكهربـــاء  مشــــتركة  عربيــــة 
وتنافســــية فــي أبريــل 2017 بتوقيــع ســتة 

ــر دولــة. عشــ
أ ــط 	. ــن الرب ــى م ــة األول ــن المرحل ــاء م االنته

ــدرة  ــودان، بق ــر والس ــن مص ــى بي الكهربائ

يصــل  أن  المتوقــع  ومــن  ميجــاوات   70
المشــروع إلــى 3 آالف ميجــا وات، ويتيــح 
ــا  ــر وإثيوبي ــن مص ــط بي ــروع الرب ــذا المش ه

ومنهــا لجميــع دول قــارة أفريقيــا.
جـــ. توقيــع اتفاق تعاون بشــأن الربــط الكهربائي 
ــو 2019،  ــى ماي ــان ف ــرص واليون ــر وقب ــن مص بي
عبــر جزيــرة كريــت لتبــادل الطاقــة الكهربائيــة، 
وقــد تــم تنفيــذ المرحلــة األولــى لمشــروع 
ــرة  ــط بســعة 1000 ميجــاوات مــروراً بجزي خــط الرب
كريــت، لتبــادل الطاقــة الكهربائيــة علــى الجهــد 

ــار المســتمر. ــي ذى التي العال
أ التخطيــط لتصديــر الطاقــة الكهربائيــة إلــى 	.

العــراق، ضمــن اســتراتيجية للتحــول إلــى 
ــط  ــر خ ــة عب ــادل الطاق ــي لتب ــز إقليم مرك
الربــط مــع األردن، بقــدرات تصــل إلــى نحــو 

2000 ميجــاوات.

المصدر: الهيئة العامة لاستعامات
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لــم تغفــل الحكومــة المصريــة االهتمــام بالبعــد البيئــي ضمــن مشــاريع تطويــر الطاقــة فــى مصــر، وذلــك فــى 
مواكبــة لألهــداف العالميــة لمواجهــة تغيــر المنــاخ وأهــداف التنميــة المســتدامة العالميــة ورؤيــة مصــر 2030، 
باالعتمــاد علــى مصــادر الطاقــة األقــل ضــرراً علــى البيئــة، والحــد مــن غــازات االحتبــاس الحــرارى والحفــاظ علــى 
حــق األجيــال القادمــة فــي الحصــول علــى الطاقــة، وتــم هــذا مــن خــال تطبيــق سلســلة مــن اإلجــراءات بهــدف 
ــات  ــوالر( بمحط ــائل )المازوت-الس ــود الس ــل الوق ــي مح ــاز الطبيع ــال الغ ــا؛ إح ــن بينه ــة م ــى البيئ ــاظ عل الحف
توليــد الكهربــاء، التوســع فــى توليــد الكهربــاء مــن الطاقــة المتجــددة )ريــاح- شمســى(، تحســين كفــاءة اإلمــداد 
بالطاقــة الكهربائيــة مــن خــال رفــع كفــاءة منظومــة التوليــد وتخفيــض الفقــد فــي الشــبكات الكهربائيــة حيــث 

وصــل الفقــد إلــى 11.02%، باإلضافــة إلــى ترشــيد اســتهاك الطاقــة الكهربائيــة فــى القطاعــات المختلفــة.

مصر ومعايير التنمية المستدامة فى مشاريع الطاقة:. 1
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الطاقــة  ومشــاريع  وسياســات  قــرارات  ســاعدت 
للحكومــة المصريــة بقيــادة الرئيــس »عبــد الفتــاح 
السيســى« منــذ عــام 2014، فــى تغييــر مشــهد الطاقــة 
فــى مصــر بالكامــل، ومــن بيــن مامــح ومؤشــرات ، 

ــى: ــا يل ــح فيم تتض

أوال- طفرة فى حجم الطاقة الُمولدة:

حيــث ارتفــع حجــم الطاقــة المولــدة خــال الفتــرة 
مــن 2013/2012 إلــى 2019/2018 بمعــدل نمــو 21.4%، حيــث 
بلغــت 199843 مليــار ك.و.س مقارنــة بـــ 164628 مليــار 
ك.و.س عــام 2013/2012 و 164628 مليــار ك.و.س عــام 
2009/2008، ولــم تحــدث الطفــرة فــى حجــم الطاقــة 
المولــدة بصفــة عامــة فقــط، بــل كانــت الطفــرة 
الحقيقــة هــى القــدرة علــى زيــادة حجــم الطاقــة 
ــرة  ــاوز ألول م ــف لتتج ــن الضع ــر م ــى أكث ــدة إل المول
1000 مليــار ك.و.س عــام 2019/2018، وتبلــغ 1525  حجــم 
ــك  ــام 2013/2012، كذل ــة بـــ 237 ع ــار ك.و.س مقارن ملي
ــرة  ــاح ألول م ــن الري ــدة م ــة المول ــم الطاق ــاوز حج تج

3000 مليــار ك.و.س عــام 2019/2018.

ــات  ــى إحصائي ــاد عل ــة، باالعتم ــداد الباحث ــدر: إع المص
وزارة الكهربــاء والطاقــة المتجــددة

المبحث الرابع
مشهد الطاقة الـراهن فى مصر والتوقعات المستقبلية
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ثانيًا- فائض في  الميزان التجارى البترولى:

ــة  ــى نهاي ــاً ف ــى فائض ــارى البترول ــزان التج ــق المي حق
ــى  ــون دوالر، وه ــغ 8.1 ملي ــى 2019/2018 بل ــام المال الع
بعجــز  مقارنــة   ،2013/2012 عــام  منــذ  األولــى  المــرة 
بلــغ -3.7 للعــام 2018/2017، حيــث ارتفعــت الصــادرات 
البتروليــة بنحــو 31.7% لتصــل إلــى 11.5 مليــار دوالر هــذا 
العــام مقارنــة بـــ 8.8 مليــار، كنتيجــة الرتفــاع صــادرات 
ــادة  ــبب زي ــة؛ بس ــات البترولي ــى والمنتج ــاز الطبيع الغ
للبتــرول،  العالميــة  واألســعار  المصــدرة  الكميــات 
وذلــك قبــل تحــول الفائــض إلــى عجــز بلــغ 421 مليــون 
دوالر فــى العــام المالــى الســابق 2020/2019 كنتيجــة 
ــة  ــرول الخــام والمنتجــات البترولي لتراجــع صــادرات البت

ــا. ــة كورون ــرا بجائح ــى تأث ــاز الطبيع والغ

المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد على احصائيات البنك 
المركزى المصرى

ثالثاً- ارتفاع االحتياطى واإلنتاج من الغاز الطبيعى:

انعكســت نتائــج االستكشــافات الضخمــة لحقــول الغــاز 
الطبيعــى وتطويرهــا فــى زيــادة االحتياطــى المصــرى 
مــن الغــاز الطبيعــى وإنتاجــه، حيــث ســجل االحتياطــى 
مــن الغــاز الطبيعــى 2221 مليــار متــر مكعــب منــذ عــام 
2016 مقارنــة بـــ 2185 مليــار فــى عــام 2013، كذلــك شــهد 
إنتــاج الغــاز الطبيعــى نمــوا بلــغ 21% خــال الفتــرة 2014-

.2019

OPEC المصدر: إعداد الباحثة، باالعتماد على إحصائيات
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رابعًا- زيادة نسبة استخدام الغاز الطبيعى:

ــة  ــاع الطاق ــى قط ــة ف ــافات الضخم ــاعدت االكتش س
منــذ عــام 2015 وزيــادة حجــم االحتياطــى منــه فــى 
ــة  ــى ذو التكلف ــاز الطبيع ــتخدام الغ ــبة اس ــادة نس زي
ــث زادت  ــط، حي ــة بالنف ــل مقارن ــة األق ــرار البيئي واألض
ــى %92.8  ــام 2014/2013 إل ــن 75.2% ع ــبة م ــذه النس ه

عــام 2019/2018، وذلــك بواقــع 17.6 نقطــة مئويــة.

المصدر: إعداد الباحثة، باالعتماد على إحصائيات وزارة الكهرباء 

والطاقة المتجددة

خامسًا- توافر احتياطى يومى بشبكة الكهرباء:
أصبحــت مصــر تمتلــك احتياطيــا يوميــا بالشــبكة يصل 
إلــى 15 ألــف ميجــا وات، وهــو مــا يســمح لهــا بالتوســع 
ــع دول  ــع جمي ــي م ــط الكهربائ ــروعات الرب ــي مش ف
ــي  ــة الت ــدرات االحتياطي ــن الق ــتفادة م ــم لاس العال
ــتثمرين  ــذب المس ــكل يج ــتمر بش ــكل مس ــد بش تزي

إلــى مصــر.
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ــال  ــا خ ــوال جذري ــر تح ــى مص ــة ف ــف الطاق ــهد مل ش
الســنوات األخيــرة، أدى إلــى تغييــر مشــهد الطاقة فى 
ــاز  ــاج الغ ــى إلنت ــز إقليم ــح مرك ــل، لتصب ــر بالكام مص
الطبيعــى وتبــادل الكهربــاء، بمــا ســيعزز مــن االقتصاد 
ــى  ــة إل ــدول، باإلضاف ــن ال ــر بي ــة مص ــرى ومكان المص
ــة  ــواء، نتيج ــوث اله ــة تل ــاج الطاق ــف إنت ــض تكالي خف
زيــادة االعتمــاد علــى الطاقــة المتجــددة، وهــو مــا 
يتطلــب اســتمرارية الجهــود الحكوميــة فــى تعزيــز 
ملــف الطاقــة وفــى ضــوء ذلــك تــم وضــع عــدد مــن 
التوصيــات لصانــع القــرار المصــرى تتمثــل أبرزهــا فيمــا 

يلــى:

ــة ( 1 إنشــاء صنــدوق للطاقــة المتجــددة ليكــون بمثاب
والطاقــة  الكهربــاء  لــوزارة  االســتثماري  الــذراع 
المتجــددة، وســيكون مــن ضمــن مهامهــا التوقيــع 
علــى اتفاقيــات مــع عــدد مــن البنــوك المحليــة 
والشــركات لضمــان القــروض لدعــم تمويــل مشــاريع 
الطاقــة المتجــددة لمختلــف البرامــج التــي ينفذهــا 

الصنــدوق.

 إصــدار نظــام إلعفــاء جميــع أنظمــة ومعــدات 2( 
الطاقــة المتجــددة مــن الجمــارك والضرائــب حتــى ال 
ترتفــع أســعارها والتشــجيع علــى التوجــه إلــى هــذا 

النــوع مــن الطاقــة. 

 توفيــر المنــاخ االســتثماري المائــم وإصــدار 3( 
تشــريعات محليــة تجــذب المســتثمرين المحلييــن 

واألجانــب للتوجــه لمجــال الطاقــة المتجــددة.

للمســتثمرين ( 4 ضريبيــة  تســهيات  تقديــم 
ــا الطاقــات المتجــددة  األجانــب فــى مجــال تكنولوجي
عليهــا  تقــوم  التــى  الصناعــات  دخــول  لتشــجيع 

إلــى مصــر.  المتجــددة  الطاقــة 

تخصيــص دعــم وحوافــز حكوميــة لمشــاريع ( 5
المتجــددة.  الطاقــات  لتكنولوجيــا  والتطويــر  البحــث 

إجــراء إعــادة تقييــم دوري الســتراتيجية الطاقــة ( 6
التكنولوجــي  التقــدم  لتعكــس  األجــل  طويلــة 

وانخفــاض التكاليــف فــي الطاقــة المتجــددة.

جعــل رخــص المبانــى الجديــدة تتضمــن ضــرورة ( 7
أو  الخاصــة  للمبانــى  شمســية  ســخانات  تركيــب 
الحكوميــة وأن تدخــل هــذه الســخانات ضمــن تكلفــة 

ــاء. البن

أن تقــوم وزارة اإلســكان والمجتمعات العمرانية ( 8
ــدة  ــى الجدي ــى المبان ــية ف ــخانات شمس ــب س بتركي
ــا للتخفيــف مــن اســتهاك  ــم إقامتهــا حالي ــى يت الت
الكهربــاء مــن المصــادر التقليديــة وزيــادة االعتمــاد 

علــى الطاقــة الشمســية. 

قيــام البنــك المركــزى المصــرى بتوفيــر تمويــل ( 9
الشمســية  الطاقــة  لمشــاريع  المعــدات  بضمــان 

ــازل.  ــاص والمن ــاع الخ للقط

الخالصة والتوصيات
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مصادر الدراسة
اعتمدت الدراسة على البيانات واإلحصائيات الصادرة من المصادر الرسمية وهي:

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.. 1

 البنك المركزي المصرى.2. 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.. 3

وزارة البترول والثروة المعدنية.. 4

وزارة المالية.. 5

الهيئة العامة لاستعامات.. 6

الموقع الرسمى لرئاسة الجمهورية.. 7

خريطة مشروعات مصر. 8

كما اعتمدت الدراسة على بعض المصادر الدولية المهتمة بدراسات الطاقة حول العالم وأهمها : 

1. U.S Energy Information Administration – EIA.

2. Organization of the Petroleum Exporting Countries.
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