
 

 الشبكة القومية للغازات الطبيعية مشروعات
 

 
 

الغاز الطبيعي البنية التحتية لنقل متكاملة لتطوير ورفع كفاءة تبنت وزارة البترول والثروة المعدنية إعداد خطة    
ة الطفرة الهائلة في انتاج الغاز الطبيعي بمصر وضرورة العمل على تلبية الطلب المتزايد عليه للمساهمخاصة بعد 

 في تحقيق الخطط التنموية واحالله محل العديد من المنتجات البترولية باعتباره منتج صديق للبيئة.
وللحفاظ على ما وصلت  اإلستهالك مناطق الى الغازاألهم لتوصيل  األمداد رابطعتبار خطوط الغاز هي وبا   
حيث بلغت  طول في افريقيا والشرق األوسطاألكبر واألمن أهمية جعلتها الشبكة القومية للغازات الطبيعية  اليه

فقد تم تدعيم  ،ألف كم  86والي إلي ح 2021/2022عام  بنهايةأطوال الشبكة القومية بخطوطها الرئيسية والفرعية 
، كما للضغط محطات ضواغط وفلترة وتخفيض وقياس يستلزم ذلك من ماو خطوط جديدة إنشاء و بإستكمال الشبكة 

الذي يمثل الجهاز العصبي لمراقبة  SCADAم أحدث التكنولوجيات العالمية بنظ باستخدام يتم التحكم في الشبكة
 الشبكة القومية للغاز.

 

 :3220 ينايروحتى  2014/2015 عام من خالل الفترةتم تنفيذها  التى خطوطال

 1234إجمالى أطوال تم االنتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط الغاز الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية للغاز ب
 .مليار جنيه شاملة محطات الضغط 19.5بإجمالي تكلفة حوالي و كم 
الدولة مؤخرًا فى العاصمة اإلدارية  التي أنشأتهاويعد أبرزها خطوط الغاز المغذية لمحطات الكهرباء العمالقة  

توصيل الغاز الطبيعى لمناطق ، وكذا خط غاز العامرية /العلمين لوالبرلس وبنى سويف بمعرفة شركة سيمنس
ومنها مدينة  ،تنفيذًا لخطة إمداد المدن الجديدة بالغاز الطبيعى الساحل الشمالى حتى مدينة العلمين الجديدة ، وذلك

ويعمل على إمداد مدينة  العلمين الجديدة كواحدة من أهم المناطق التى تشملها خطط الدولة للتنمية المستدامة،
السكنية والسياحية بالمدينة وكذلك مجمع  أوالتجمعاتلغاز الطبيعى سواء المنطقة الصناعية العلمين الجديدة با
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لنقل غازات منطقة القادمة، باإلضافة إلى خط التينة غرب/ميت نما البتروكيماويات المخطط تنفيذه خالل الفترة 
 .ظهر وتدعيم الشبكة القومية لمنطقة جنوب مصر

 

 :يذهاتنفالجاري والمحطات  الخطوط
وتنفيذ خطط التنمية واحالل الغاز الطبيعي جاري تنفيذ عدد من خطوط الغاز الطبيعي لتدعيم الشبكة القومية 

جنيه شاملة  مليار 7.5 إجمالي تكلفة حوالىو كم  75جمالي أطوال حوالي بإفي مختلف القطاعات المستهلكة وذلك 
مشروع خطوط تغذية توسعات الفيوم القديمة )ضمن ،  خط السليمانية/شمال الجيزة  هاومن أهم..  محطات الضغط

 . 6و  5مشروع وحدتي ضواغط دهشور ، و خط ازدواج عبر سيناء ،  حياة كريمة(

 

 

 


