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 סיפור הצלחה  - מאזן הגז של מצרים 

 2019אוקטובר,  1

 

עודפי חשמל    תמייצר. המדינה LNG גז נוזלי ייצוא  גם ות מאפשרבכמויות שיא הטבעי עכשיו גז מפיקה מצרים 

חברות הנפט והגז  כל כמעט  ביותר אי פעם. כהסבסוד הדלק הנמורמת פשר את  יוהשפע הזה א ,  שניתן לייצא 

   ( פועלות כעת במצרים ומודיעות על רצף של תגליות גז.IOCחברות נפט בינלאומיות )הגדולות ומספר 

 

לא רק סייעה    1  2016מיליארד דולר למצרים בשנת  12בהיקף של ( IMFהלוואת קרן המטבע הבינלאומית ) 

  ליברליזציה של המטבע, לבצע  רפורמה בכלכלהליישם הממשלה חייבה את יא הה המצרית,  כלכלהאת ייצב  ל

ט את משק הגז.  יהפרולגז ונפט, והפקת חיפוש ב  ות זר ות השקעשתמרץ להכניס מנגנון תמחור גז  , המצרי

 עכשיו לראות. ניתן הצלחתה את תוכנית זו הושלמה ו

הנפט והגז  כמויות מיליארד דולר עבור  6 -כ לחברות הנפט הבינלאומיות היתה חייבת , מצרים 2012 שנתב

שר הנפט המצרי,  מיליון דולר, ו  900הופחתו ל  ואלחובות  , 2019. בסוף יוני ן לקחה אך לא שילמה עבוראותו 

 .    2 2019 -  סוף השנהשולמו עד  אל מולה צופה כי י טארק 

מהתוצר המקומי    7.5% - , או כ2010שנת מיליארד דולר ב  22–באופן דומה, סובסידיות הדלק הסתכמו ב 

מיליארד   3.2 -בסובסידיות הדלק לכ  מסיבית אולם לאחר הפחתה. תמשמעותיהוצאה   והיוו,  הגולמי במצרים 

,  מעלותם הבינלאומית  90%  -לקרוב ל   2019מחירי הדלק הגיעו בתחילת  ,2018-19 דולר בשנת הכספים

מצרים מצפה   הובילו לשימוש יעיל יותר באנרגיה.  , ללא סובסידיותכמעט  מחירי הדלק והאנרגיה הגבוהים ו

  3 2020כעת לבטל את מרבית סובסידיות הדלק עד 

 

סוף מאי  ממצרי השר הנפט  דברי , מצביעים אמון שיש עכשיו במצרים בתחום האנרגיה שלהבטחון וה על ה

2019  4    

 

 

 במצרים  אנרגיהה על צריכת ת הרפורמות השפע

ביקוש  הגידול ב את טינות סובסידיות הדלק, מקרפורמות, ובמיוחד הסרת  היש סימנים ברורים לכך שכיום  

 . החשמל יצר עודף בהיצעו , 4% -ב  הביקוש לחשמל צנח כמעט 2019לאנרגיה. ההערכה היא כי בשנת 

   BP של חברת בריטיש פטרוליום     Energy Statistical Review על פי הסקירה הסטטיסטית של אנרגיה

לשנה.    3.2% של  ה בממוצעתעל 2017עד  2007  -מצרים בעשר שנים משל ראשונית , הצריכה ה  5  2019 - ל

ביקוש לגז הייתה  בה  יעליה במקביל, .  2.1%על ועמדה  כךהייתה הרבה מתחת ל 2018 - ה בכבצריהעלייה 

 . 2017רק מחצית מהעלייה בשנת  ,  6.6%

 

מהחשמל שלה   20%לייצר  ביעד  אנרגיה מתחדשת והיא עומדת  שימוש ב כנית שאפתנית ל ומצרים החלה בת

  6,000 - כהגיע כעת למצרים מאנרגיות מתחדשות    . ייצור החשמל השנתי של 2022תחדשות עד מרגיות נאמ

 , כאשר כשליש מגיע מאנרגיית רוח ושמש. וואטגמ

המתקן הסולארי הגדול  אסוואן, ליד ,  Benban  מתחם בנבן הקמת וד יותר בסוף השנה, עם סיום עגדל זה י

"ש  ט מיליארד קו 4.8עד   3.8 - , ולייצר כוואטמג    2,000 – 1,600הספק של צפוי לפעול ב מתחם בעולם. ה

 .  6 לשנה

 
1  https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/07/24/pr19300-egypt-imf-executive-board-completes-fifth-
review-under-arrangement-under-eff 
2  https://energyegypt.net/egypts-arrears-to-iocs-reduced-to-900-million-at-end-of-june-el-molla/ 
3  https://www.reuters.com/article/us-egypt-economy-imf/egypt-to-slash-fuel-subsidies-as-it-nears-end-of-
imf-program-idUSKCN1RI032 
4  https://www.theoilandgasyear.com/articles/confidence-in-egypts-investment-climate/ 
5  https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-
economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf 
6  https://spectrum.ieee.org/energywise/energy/renewables/egypts-massive-18gw-benban-solar-park-nears-
completion 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/07/24/pr19300-egypt-imf-executive-board-completes-fifth-review-under-arrangement-under-eff
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/07/24/pr19300-egypt-imf-executive-board-completes-fifth-review-under-arrangement-under-eff
https://energyegypt.net/egypts-arrears-to-iocs-reduced-to-900-million-at-end-of-june-el-molla/
https://www.reuters.com/article/us-egypt-economy-imf/egypt-to-slash-fuel-subsidies-as-it-nears-end-of-imf-program-idUSKCN1RI032
https://www.reuters.com/article/us-egypt-economy-imf/egypt-to-slash-fuel-subsidies-as-it-nears-end-of-imf-program-idUSKCN1RI032
https://www.theoilandgasyear.com/articles/confidence-in-egypts-investment-climate/
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf
https://spectrum.ieee.org/energywise/energy/renewables/egypts-massive-18gw-benban-solar-park-nears-completion
https://spectrum.ieee.org/energywise/energy/renewables/egypts-massive-18gw-benban-solar-park-nears-completion
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גידול בביקוש האנרגיה בתקופה בה כושר ייצור החשמל גדל בהתמדה, משרד  הכתוצאה מההצלחה בהאטת  

את החשמל העודף  וקל לייצא  , ושמפעלי החשמל המתוכנניםהקמת החשמל במצרים שוקל כעת לדחות את 

 .7  נות למדינות שכ

צריכה  ריכת האנרגיה הגוברת של מצרים עדיין שליטה בצ הההשפעה המלאה של רפורמות האנרגיה על 

  ,  הגז המוגבר הפקת קצב עם מתחדשים, ממקורות אנרגיה  השימוש הגובר ב  שלשילוב  הבינתיים, .   להתממש

 גז לייצוא. שחרר מ

  

 מצרים  מ ויצוא הגז הטבעי הגז במצרים פקת  ה

כולל  ה דה זוהר ש .  2015אוגוסט ב  Zohr  הגז במצרים החלה עם גילוי שדה הגז הענק זוהר בהפקת תפנית ה

גז  , 2019י ביול. השדה הפיק  חודשים מגילויו  30 -בזמן שיא  החל בהפקת גז גז   BCM 850 - כבהיקף של גז 

הפקת הגז  היה היעד לסוף השנה, כלומר כחמישה חודשים לפני לוח הזמנים. , ש לשנה BCM 28ב של צבק

  .  8 הפקהבארות   9, עם תוספת של עוד 2020עד ה לשנ BCM 33 -כ צב של ק להגיע ל  הזוהר צפוימ

 

. לפי נתוני הבנק המרכזי  2018גז הטבעי באוקטובר בזוהר תרם לכך שמצרים השיגה עצמאות שדה הגז 

במהלך הרבעון הרביעי    מאזן הסחר בפחמימנים במצריםבמיליון דולר  800עודף של לבמצרים, הדבר הביא  

  LNGיבוא על מיליארד דולר   3מהפך מדהים למדינה שהוציאה  ה. ז9  2013הראשון מאז העודף , 2018של 

 .2016בשנת 

 

על גילויו של   ENIאני חברת  זוהר. תגליות חדשות נעשות ברציפות. בחודש מרץ הכריזה שדה הגז זה לא רק  

 .דנה גז ופטרובל הודיעו על תגליות קטנות יותררות ב הח. 10  הודיעה גודלו עדין לא , אך  Nour נור שדה הגז 

 

,  עלה את תפוקת הגז משדות הגז שלה בגיזה ופאיוםמ כי היא   BPטיש פטרוליום ה חברת בריביוני הודיע

Giza and Fayoum gas fields , 2.5 -ב BCM  כמו כן,  . 11  לשנהBP   יושלם השלב   2019ד סוף עכי  מסרה

מכל שלושת  הפקת הגז . שלה   West Nile Deltaלוס י ת של הנהמערבי  הדלתהגז הבפיתוח פרויקט   השלישי

,  בנוסף . 12נה לש BCM 14 -קצב של כ להגיע ל   ה, צפויRaven ןוו שדה הגז ריי בפרויקט, כולל השלבים 

ומצפה להגיע לקצב הפקה   ,  Baltim SWמערב -ים דרוםתלשדה ב מיעה על התחלת הפקת הגז הוד החברה 

 .13  2020ד אמצע ע  לשנה BCM 5 -של כ 

 

הגז  שדות תפוקת מפצים על הירידה הטבעית ב קיימים  הגז ההגוברת של שדות תפוקה וההתפתחויות אלו 

 .  גדל ז ההגייצוא לוגדלים,  ה  המקומיים יםקוש י בעונים ל ישנים, ו ה

  2019/20במהלך שנת הכספים לשנה   BCM 82קצב של צופה כי ייצור הגז יגיע ל נפט המצרי  המשרד 

   לשנה.   BCM 66 – הביקוש המקומי צפוי להגיע לכ קצב , ו 2020ליוני  30-ת במהמסתיי

 

זוהר וצפון  הגז לייצא דלק משדות חברות אני ובריטיש פטרוליום  ביוני הסכים משרד הנפט במצרים לאפשר ל

 .14ז  געודפי  ושג ו השוק המקומי וה, לאחר שענו על צרכי Idku אידקו זלה נמפעל ההאלכסנדריה דרך 

 
 
7  https://ww.dailynewssegypt.com/2019/07/15/eehc-delays-coal-fired-plant-due-to-production-surplus/ 
8  https://www.eni.com/en_IT/operations/upstream/exploration-model/zohr-egypt.page 
9  https://egyptoil-gas.com/news/egypt-records-first-hydrocarbon-trade-surplus-in-5-years-cbe/ 
10  https://www.eni.com/docs/en_IT/enicom/media/press-
release/2019/03/PR_Eni_Nour_Discovery_Egypt.pdf 
11  https://energyegypt.net/bp-to-link-250-mmcf-d-of-gas-from-giza-fayoum-fields-to-production-this-week/ 
12  https://www.worldoil.com/news/2019/2/11/bp-starts-gas-production-from-the-second-stage-of-egypts-
west-nile-delta 
13  https://www.energyvoice.com/oilandgas/africa/207859/bp-announces-first-gas-from-egypts-baltim-sw-
field/ 
14  https://energyegypt.net/egypt-allows-eni-bp-to-export-gas-through-idku-lng-plant/ 
 

https://ww.dailynewssegypt.com/2019/07/15/eehc-delays-coal-fired-plant-due-to-production-surplus/
https://www.eni.com/en_IT/operations/upstream/exploration-model/zohr-egypt.page
https://egyptoil-gas.com/news/egypt-records-first-hydrocarbon-trade-surplus-in-5-years-cbe/
https://www.eni.com/docs/en_IT/enicom/media/press-release/2019/03/PR_Eni_Nour_Discovery_Egypt.pdf
https://www.eni.com/docs/en_IT/enicom/media/press-release/2019/03/PR_Eni_Nour_Discovery_Egypt.pdf
https://energyegypt.net/bp-to-link-250-mmcf-d-of-gas-from-giza-fayoum-fields-to-production-this-week/
https://www.worldoil.com/news/2019/2/11/bp-starts-gas-production-from-the-second-stage-of-egypts-west-nile-delta
https://www.worldoil.com/news/2019/2/11/bp-starts-gas-production-from-the-second-stage-of-egypts-west-nile-delta
https://www.energyvoice.com/oilandgas/africa/207859/bp-announces-first-gas-from-egypts-baltim-sw-field/
https://www.energyvoice.com/oilandgas/africa/207859/bp-announces-first-gas-from-egypts-baltim-sw-field/
https://energyegypt.net/egypt-allows-eni-bp-to-export-gas-through-idku-lng-plant/
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ה.  אידקו ודמייטההנזלה  של מפעליהמצרפית  ההנזלה קרובים ליכולתלשנה    BCM 16של בהיקף הגז  עודפי

ייצוא  מ למדינה רווח  והמשרד מעריך כי ה  -לשנה   BCM 7.7 -כ בקצב של  מייצא כברמפעל ההנזלה אידקו 

 . מיליארד דולר 2 -כיהיה  הגז

  - פקת הגז לירדן לכאס קצב היא העלתה את , 2019גם לשמור על אספקת גז לירדן. במרץ   נתמתכוומצרים 

3.5 BCM 1 - מ לשנה BCM   16  א גז ללבנון ו לייצעם לבנון  דיונים  לאחרונה  מקיימת  מצרים. 15  בינואר לשנה. 

 

מפעל  על הפעלתו מחדש של עם ממשלת מצרים שיחות  מקיימת  כי הוא  2019  ביולי האישר ENIאני ברת  ח

שר  אושרה בעקיפין על ידי אפשרות זו וכי הוא צופה שהוא יחזור לפעול לפני סוף השנה.   ,דמיאטהבההנזלה 

 .עד סוף השנהיכולתם במלוא פעלו אל מולה שאמר כי כל מתקני הייצוא יהנפט המצרי 

 

פרויקטים   מת מייש חברהכי ה, (EGASחברת אחזקת הגז הטבעית המצרית )בפי מקור  , נמסר מ2019ביוני 

עים  צו , מבבהתאם לכךתוכנית לפיתוח שדות הגז. הלהתחיל בפרויקטים חדשים במסגרת   נתחדשים ומתכנ

   . 17  שנהב   BCM 117-כ לרמה של   2022-ב שיגדילו את תפוקת הגז במצרים פרויקטים  19

  - הכיוון ברור. אבל אינם מסתדרים  מספרים ניסוח של המאמר רשלני, וההאינו מבין בתחום, הכתב נראה ש

 .  גידול בתפוקת הגז במצרים בשנים הבאות 

 

. סבבי הרישוי האחרונים,  חיפושיםחדשים להמשך ה ( בלוקיםאזורים )פתח גם  הנפט המצרי שרד מ

בלוקי חיפוש חדשים. בין הזוכים היו   12הוענקו , ו, היו מוצלחים מאוד 2019ברואר פשתוצאותיהם הוכרזו ב

 . 18  המלזית  Petronas-ו  ,Shell, BP, Eni, Total , ExxonMobil,    : יות גדולותמוא חברות נפט בינל מספר

, שם היא מקווה  19  בלוקים בים סוף   10הכולל , 2019 במרץחיפושים בים מצרים השיקה סבב רישוי חדש ל 

אישר כי שתי המדינות   ה אל מולשר הנפט המצרי לשכפל את התגליות המוצלחות האחרונות של סעודיה. 

בלוקים    11כרז מהוציא לנתונים. מצרים שוקלת גם ל ות נמצאות בדיונים כשהן בוחנות שיתופי פעולה ומחליפ

 .20  לתגליות חדשות מסוג זוהר , בתקווה  2020עד הרבעון הראשון של שלה  המערבי  ים התיכון מי  ב

 

שיתופי  חוזי מציעה , מצרים  ותהגדולחברות הנפט לא מפותחים לאטרקטיביים יותר עבור אזורים להפוך כדי  

כדי להפוך  חזר ההשקעה אנו משפרים את תהליך ה':  אל מולה . לדברי ידידותיים למשקיעים (.  PSC) הפקה

החדשים צפויים להעביר את כל עלויות  השיתוף סכמי בעוד שה   'אותו למהיר, פחות ביורוקרטי ויעיל יותר. 

החופש למכור אותו לפי שיקול  את חלק גדול יותר מהתפוקה ו ן הם יתנו להלחברות,  חיפושים וההפקה ה

החדשים יתרמו להצלחה של סבבי הרישוי החדשים  סכמי שיתופי ההפקה מצרים מקווה כי ה  .21  דעתם 

 .  2019וימשכו השקעות ישירות זרות מוגברות למדינה, בנוסף לעשרה מיליארד דולר שצפויים בשנת 

 

  Foreign Direct Investment FDI ישירות   ת זרותוהשקע קרן המטבע הבינלאומית זיהתה את הצורך ב

ים סוף  אזור המכרזים לרחבת  ההתאוששות הכלכלית של מצרים. המתמשכות כגורם חשוב לתמיכה בהמשך 

המרשים של מצרים ולהגביר  גז והנפט לסייע גם בשמירה על קצב גילוי ה  האמורהמצרי מערב הים התיכון לו

 את השוק המקומי והיצוא של המדינה. ספק הגז כדי ל הפקת את 

 

  Observatoire Méditerranéen de l'Energie  פריזב האנרגיה הים תיכונישקיף מנהל הפחמימנים במלפי 

(OME)  ,   סוהבט קרבוז,Sohbet Karbuz   עודפי הגז המצרי העומדים לרשות הייצוא ינועו  שצופה  הארגון

 .  2040עד שנת לשנה    BCM 25 -ל  7.5ובין   2030ד לשנה ע   BCMמיליארד  29.5-ל  17.5בין 

 
15  http://www.jordantimes.com/news/local/egyptian-gas-supply-jordan-officially-resumed 
16  https://www.egypttoday.com/Article/3/64105/Egypt-Lebanon-in-talks-over-petroleum-gas-cooperation 
17  https://en.amwalalghad.com/egas-to-increase-natural-gas-output-by-11-3-bcf-d-in-2022/ 
18  https://egyptoil-gas.com/news/egypt-announces-winning-bids-for-12-new-concessions/ 
19  https://energyegypt.net/egypts-offshore-red-sea-oil-gas-exploration-bid-round-closes-today/ 
20  https://energyegypt.net/egypt-to-offer-11-blocks-in-west-mediterranean-bid-round-by-q1-2020/ 
21  https://www.egypttoday.com/Article/3/64591/Egypt-works-on-contract-to-attract-more-investment-in-oil 
 

http://www.jordantimes.com/news/local/egyptian-gas-supply-jordan-officially-resumed
https://www.egypttoday.com/Article/3/64105/Egypt-Lebanon-in-talks-over-petroleum-gas-cooperation
https://en.amwalalghad.com/egas-to-increase-natural-gas-output-by-11-3-bcf-d-in-2022/
https://egyptoil-gas.com/news/egypt-announces-winning-bids-for-12-new-concessions/
https://energyegypt.net/egypts-offshore-red-sea-oil-gas-exploration-bid-round-closes-today/
https://energyegypt.net/egypt-to-offer-11-blocks-in-west-mediterranean-bid-round-by-q1-2020/
https://www.egypttoday.com/Article/3/64591/Egypt-works-on-contract-to-attract-more-investment-in-oil
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למצרים, מבוססות על נתוני עבר של חבריה ותואמות לשני   OMEתוצאות אלה, שמקורן במודל הביקוש של  

שני  דרישה בפועל יכולה להיות בין  הוהתרחיש הפרואקטיבי. השמרני  ההתייחסות תרחיש תרחישי ביקוש, 

 התרחישים. 

.  פרויקטים השוטפיםההנוכחית ומדיניות ההעבר, מגמות על מבוסס  ( הוא תרחיש הCSהתרחיש השמרני )

 . התרחיש הפרואקטיבי מבוסס על יישום תוכניות להתייעלות אנרגטית וגיוון מוגבר בתמהיל האנרגיה

, כשהוא  2030עד שנת   BCM 120-מעריכים את הייצור ב   OME  -. ב הפקה יש חשיבות קריטיתתחזיות הל

ותחזיות  עד כה,  ביצועים בפועל  ה. 2040עד   BCM 112-ויורד ל   2037בשנת   BCM 120-כמגיע לשיאו ב

 מצביעות על עתיד ורוד יותר. המצרי של משרד הנפט הפקה ה

 
 

 בכיוון הנכון. נע עתיד הגז הטבעי של מצרים נראה ש 

 

 וקפריסין  השפעה על ישראל

לשוק  וגז מקפריסין  השאיפה של מצרים להפוך למוקד הגז האזורי הביאה לאפשרות לייצוא של גז ישראלי 

בכפוף לתנאים  ,  באידקו ודמיאטהההנזלה שלה  ייצוא משני מפעלי ה ומפעלי ההנזלה ולהמצרי המקומי 

באמצעות פרויקטים כאלה מצרים עשויה בסופו של דבר להחזיק במפתח לעתיד ייצוא הגז של   . מסחריים

 כון. בים התימזרח 

הגידול  קטנת מת תגליות הגז המצריות וההצלחה של רפורמות האנרגיה שלה בהמרכתוצאה מצד שני, 

   השוואה למחירי הדלק המקומיים. ב  תחרותיהגז המיובא יהיה  , אלא אם גז  לא תזדקק לייבוא   מצריםבצריכה, 

יתכן   - אל מולה שר הנפט המצרי על פי   - יכולתם השנה מלוא צפויים להגיע להנזלה המקומיים  כאשר מפעלי ה

 . והקפריסאי  ואפילו לא יהיה מקום לטפל בגז הישראלי 

קה  בעסלכאורה דלק עם דולפינוס אחזקות. מדובר  ו להיות העסקה בין נובל אנרג'י   ההיוצא מן הכלל יכול

ככל הנראה  ם, ויבעסקה זו מעורבים שיקולים פוליטי. ממשעדיין עשויה להתשבין חברות פרטיות   מסחרית 

  תחילתמלוויתן הגז הפקת ונובל, דלק לפי בעיות ועיכובים, אך  היו כה עד   .22 המודיעין המצרי מעורב בעסקה

    .23  נובמברבסוף 

 
22  https://madamasr.com/en/2018/10/23/feature/politics/whos-buying-israeli-gas-a-company-owned-by-the-
general-intelligence-service/ 
23  https://www.maariv.co.il/business/economic/israel/Article-720778 

https://madamasr.com/en/2018/10/23/feature/politics/whos-buying-israeli-gas-a-company-owned-by-the-general-intelligence-service/
https://madamasr.com/en/2018/10/23/feature/politics/whos-buying-israeli-gas-a-company-owned-by-the-general-intelligence-service/
https://www.maariv.co.il/business/economic/israel/Article-720778
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 אתגרים 

ורמות המחירים הנוכחיות    ,כפוף למחירים עולמיים גז נוזלי ממצרים בין אם הוא גז מצרי או מישראל, ייצוא  

והתחרות עם גז מרוסיה  , חיים והצפוייםכהנו  י הגז . בהתבסס על מחיר ייצוא כזהלקשה  אתגר   מהוות

דרום  ייצוא גז לם  גועם התגברות התחרות,  . זרח הים התיכוןממגז ל שוק כאירופה את  קשה לראות   , ארה"במו

 תמשיך. אם ההאטה הסינית , בעיקר  היה קליאסיה לא  חמזר

 

  ליחידת אנרגיה  דולר   3.95הוא  מיים הישדות הגז ממחיר המינימום המובטח שמשלמת מצרים ליצרני גז 

הגז  נזלת האף על פי שהעלויות של  שדה הגז. לפי מיקום ליחידת אנרגיה  דולר    5.88-ועולה ל ( BTU)מיליון 

  ,נוזלי הת הגז הובלעלויות  ו  ואל הנזלה  מוסיפים עלויות הרי שכאשר , יחסית  משני המפעלים הקיימים נמוכות

יותר כאשר אידקו ודמיטטה יגיעו לכושר  ד ו היה קשה עזה י. התחרות בשווקים הגלובליים על מאוד  קשה מזה 

 מיובא. הלגז מפעלים חדשים להנזלת  יהיה צורך בו יצוא מלא, 

 

המונה  , דלהלאנרגיה כדי לספק את אוכלוסייתה הגשל מצרים הוא שיש לה ביקוש מקומי גובר הגדול היתרון 

ולת  כ יהעל  נראה הככל  , עודף הגז יעלהצודקת  OME. אבל גם אז, אם התחזית של  כיום מיליון  100 - רוב לק

לבנון ולסעודיה,  גם לואולי  גז לירדן, לייצא תמשיך מצרים  נראה ששלה. ת הגז הנזל המשולבת של שני מפעלי

 שתוכל לנצל את מלוא הגז העודף. כדי 

 

 , אך עדיין יש עוד דרך ארוכה.  חיוביאופן ב מודרניזציה של תחום האנרגיה של מצרים התחיל הארגון מחדש וה

  הים אשר שיפריע חבילה של אמצעי צנע פיסקלוביצעל קרן המטבע הבינלאומית שיבחה את ממשלת מצרים  

בשנת    33% -הפיננסית, סייעה בהורדת האינפלציה מאיתנותו והמשק המצרי  את , מצריםשל תוצר  האת 

 .  2018 -ב  5.5%של שיעור לוהגדילה את הצמיחה    ה,עת 8.7% -ל  2017

 

הלירה המצרית והסרת סובסידיות הדלק גרמו לכך שתנאי המחייה של חלק  הדגול בשער פיחות העם זאת, 

זו  . 2015מאז  5%מהאוכלוסייה חיים בעוני, עלייה של  32% -כ לפי הערכות,   .ניכר מהאוכלוסייה הדרדרו 

דחיפות  יש לטפל בהמורות ש, 2019היו בנצרים בספטמבר כנראה אחת הסיבות העיקריות להפגנות ש

 פערים אלה. ב

 

העמידו  שלה גז והנפט תחום הבהפך הברור והמשל הרפורמות במשק המצרי, היישום הנחוש ל מקרה, כב

 קיימא וטוב יותר. -את כלכלת מצרים על בסיס יציב, עם פוטנציאל ליהנות מעתיד בר 

 

 

 אמנון פורטוגלי 

 
 
 


