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م ز ول،العامةالمرصيةالهيئةوتعت  اوح.2020عامخاللللقطاعاإلجماىل  الناتجإىليومًيا ومكثفاتزيتبرميلألف50نحوإضافةللبت  ويت 

ز والمتكثفاتالخامللزيتالحاىل  اإلنتاج ا زيادةاإلنتاجحجميتغت  حيثيومًيا،برميلألف670و650بي 
ً
عضبتقادمحسبعىلونقصان

.الغربيةبالصحراءالنفطيةالحقول

2WWW.GASREG.ORG.EG

:أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري

وةمنإنتاجمعدل2019عاممنالثالثالرب  عبدايةشهدت وليةالتر برميلمليون1.9حواىل  بلغالبت 

  
ز
 مكاف

ً
اوح.الطبيع  والغاز والمتكثفاتالخامالزيتمنيوميا حالًيا الطبيع  للغاز ةاإلنتاجيالطاقةوتت 

ز  ،الغاز منمكعبقدممليار 7.2إىل7.1بي  كإليهوصلتإنتاجمعدلأعىلوهو الطبيع  الغاز اتشر

.المرصيةبالسوقالعاملة

  المستمر النمو هذا ويؤكد 
ز
  القطاعيشهدهالذيالتطور مدىاإلنتاجيةالطاقاتف

ز
منمجاالتهافةكف

وكيماوياتتكرير "المضافةالقيمةتعظمتحويليةوصناعاتوإنتاجاستكشاف وبنيةوتسويق"وبت 

  والتوسعأساسية،
ز
.والتصديراالقتصاديةالقطاعاتولكافةوالسياراتللمنازلالغاز توصيلف

وصلت إليه شركات الغاز العاملة بالسوق المصرية2019أعلى معدل إنتاج للغاز الطبيعي في 

نقال عن موقع أموال الغد

2019وزارة البترول تنجح في تأمين احتياجات البالد من الغاز خالل 

ول،وزارةأكدت ياجاتاحتتغطيةتمحيثالمحىل،للسوقالكاملاالستقرار استمرار شهد 2019عامأنالبت 

ز  وليةالمنتجاتمنالمختلفةالدولةوقطاعاتالمواطني  حواىل  تهالكهاستمما إجماىل  بلغوقد والغاز،البت 

وليةالمنتجاتمنطنمليون2.30حواىل  كميةمنها “طنمليون76 الغاز منطنمليون7.45وحواىل  البت 

وليةالمنتجاتمنالمحىل  االستهالكاحتياجاتتغطيةوالستكمال،”الطبيع   تمفقد ،2019امعخاللالبت 

اد  وليةالمنتجاتمنطنمليون7.11حواىل  تبلغكميةاستت  .دوالرمليار 8.6حواىل  بقيمةالبت 

  الوزارةوأشارت
ز
وليةالمنتجاتمناالستهالكإجماىل  انخفاضإىلاليوم،لها بيانف السابق،العامعن%1.3حواىل  بنسبةالطبيع  والغاز البت 

ةكنتيجة ةالمرحلةبتطبيقالدولةلقرار مباشر نامجمناألخت  وليةالمنتجاتتسعت  لهيكلاإلصالح  التر مما السعريةالتشوهاتةوإزالالبت 

  ساهم
ز
.االستهالكترشيد ف

24نقال عن موقع كايرو 

  
ز
ومتابعةاقبةلمر الغاز سوقتنظيمجهاز بهالمنوطوالدور المرصيالغاز سوقتطوير منجديدةمرحلةإطار ف

كاتأداءبمراجعةحاليا الجهاز يقومالسوق،بأنشطةيتعلقما كل   توريد والوالتوزي    عوالشحنالنقلشر
صدر الت 

اممدىمنوالتأكد األداء،وضبطلتقييموذلك،2019عامخاللعملتراخيصلها  ز كاتجميعالت  الشر

األنشطةمزاولةوتراخيصالتنفيذيةوالئحته،2017لسنة196رقمبالقانونالواردةواألحكامبالنصوص

خيصتجديد إلقرار الجهاز منالصادرة كاتالت  ز الوعدمالشفافيةمعايت  مراعاةمععدمه،منللشر .تميت 

مراقبة وتقييم أداء شركات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي ألول مرة في مصر بعد أنشاء جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز 

  الخطوةهذهوتأت  
ز
توافر يحققبما اقبتها ومر ومتابعتها الغاز سوقبأنشطةيتعلقما كلتنظيمرأسها وعىلأهدافةلتحقيقالجهاز سعإطار ف

،الغاز وتسهيالتشبكاتإتاحةوضمانالغاز، رافاألطكافةوحقوقمصالححمايةعىلالحرصمعالمقدمة،الخدماتجودةوضمانللغت 

  المشاركة
ز
واألجنبيةالمحليةاالستثماراتمنالمزيد وجذبتشجيععىلقادر تنافس  وسوقصح  مناختوفت  إىلالجهاز يهدفأيضا .السوقف

ة،   المباشر
ز
  االحتكاريةالممارساتوتالف

ز
.المرصيالطبيع  الغاز سوقأنشطةمجالف

كات،والتسهيالتوالشبكاتالتحتيةالبنيةعنبياناتقاعدةتوافر وُيعد  أهدافأهممنلتوصياتواالفنيةالتقارير إصدار إىلباإلضافةوالشر

استكماال ُيعد ما وهو ومعلنة،واضحةومبادئوضوابطلمعايت  وفقا بكفاءةممارستها يتماقتصاديةأنشطةإىلالغاز أنشطةلتحويلالجهاز 

ولوزارةلخطوات وةالبت  .الطبيع  الغاز وتداوللتجارةإقليم  مركز إىلمرص لتحويلالمعدنيةوالتر
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ً
،األكتر والمناطقللمحافظاتخاصةاالجتماعيةالعدالةمننوعإلحداثالدولةسياسةمعتماشيا

ً
احتياجا

ز متاعبوتقليل  المواطني 
ز
 التوسعتمفقد البوتاجاز أسطوانةعىلالحصولف

ز
الطبيع  الغاز داماستخف

 
ا
 البوتاجاز،عنبديل

ز
ماالطار هذا وف ز كةتعت  رفع،«إيجاس»الطبيعيةللغازاتالقابضةالمرصيةالشر

بواقع،2020عامبنهايةوحدةمليون12لنحوالسكنيةوالمنشآتالوحداتإىلالغاز توصيلمعدالت 

 سكنيةوحدةالف100
ً
.شهريا

العامخاللسكنيةوحدةمليون1ر250إىلللمنازلالطبيع  الغاز لتوصيلالسنويالمعدلارتفعوقد هذا 

،  
.الجمهوريةمستوىعىلسكنيةوحدةمليون10.7لنحو2019بنهايةالوحداتإجماىل  ليصلالماضز

2019عامخاللمصنعا 56وعددتجاريا،مستهلكا 2013عددإىلالغاز توصيلوتم

الف وحدة سكنية شهريا  100توصيل الغاز للمنازل بواقع 

نقال عن موقع أموال الغد

تنتهى من تعديالت خطوط الغاز بالمرحلة األولى لتطوير مصر الجديدة" تاون جاس"

كةأعلنت وعاتعمالمتعارضةالطبيع  الغاز خطوطتعديلأعمالإنهاءعن"جاستاون"للمدنالطبيع  الغاز لتوزي    عالمرصيةالشر الخطةمشر
.المعنيةاتالجهمعوبالتنسيقالجديدة،مرص تطوير مناألوىلبالمرحلةوذلكواألمان،الدقةمستوياتبأعىلوالكباريللطرقالقومية

كةوأوضحت .%100بنسبةالمطلوبةاألعمالتنفيذ مناالنتهاءتمأنهالشر
نقال عن تاون جاس

كةتقوم   شر
كةمعمفاوضاتبإجراءحاليا اإليطاليةإيتز من%40البالغةتها حصعىللالستحواذ اإلسبانية،”حر  .إف.يو“جاسفينوسا يونيونشر

  الغاز إسالةمصنع
ز
  .دمياطف

ز
ز االتفاقاتمامحالوف ،بي  ز كتي    ذلكسيسارعالشر

ز
الغاز تصديربللطاقةإقليم  لمركز مرص تحويلف

.مستقبالجديدةبإضافاتوالتوسعحاليا المتاحةبالطاقةالمسال
ز 5إنتاجيةبطاقةواحدةإسالةوحدةيضمبدمياطالغاز إسالةمصنعأنيذكر  مكعبقدممليون770الغازمنتغذيةبمعدلسنويا طنماليي 
كةلملكيةالمصنعويخضع.يومياغاز  ز مشت  كةبي  كة%40ب اإلسبانية”حر  .إف.يو“جاسفينوسا يونيونشر %10و%40ب اإليطاليةإيتز وشر

كة ولالعامةالمرصيةللهيئة%10و”إيجاس“الطبيع  للغاز القابضةالمرصيةلشر .للبت 

لشراء حصتها بمصنع إسالة الغاز بدمياطجى.إف.ويوإينىمفاوضات بين 

نقال عن اليوم السابع

:أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري

نقال عن موقع باور نيوز

وللهيئةالتنفيذيالمجلسوافق كةمديونياتتصفيةعىل  البت  مليون270الغةالبشلداتشرويالشر

اكمةدوالر  ولهيئةإليها توصلتالذياالتفاقهذا و ,2016عاموحت  2006عاممنذ والمت  يعد البت 

  اتفاق
  المديونيةهذهوتمثلت,عاما14منأكتر منذ المديونيةهذهانخاصةتاريحز

ز
كةعقد ف شلشر

ز ومرتباتجلوبال ةغت  ومصاريفوأجانبمرصيي  فنيةوخدماتعمالةتوريد تشملومتنوعةمباشر

مليون دوالر270عاما بقيمة 14هيئة البترول تنجح في التوصل لعقد اتفاق مع شل لتصفية مديونيات معلقة منذ 

ومن،(لطبيع  االغاز لنقلالقوميةالشبكة)النقلمنظومةاستخدامتعريفةتقييموإعادةبدراسةحاليا الغاز سوقأنشطةتنظيمجهاز يقوم

رسومحدد قد الجهاز وكان.2020عامخاللالدولةمستويعىللتطبقالجارييناير شهر بنهايةالجديدةالموحدةالتعريفةصدور المتوقع

.حراريةوحدةمليونلكلأمريكيا سنتا 29ب 2019عامخاللللغازاتالقوميةالشبكةاستخدام

الغاز،لنقليةالقومالشبكةاستخدامإتاحةأسسلوضعوالحقيقيةالجادةالخطواتأوىله  االستخداملتعريفةعادلةقيمةتحديد ويعتتر 

ز وتشجيع   يساهممما االستثمارات،منالمزيد ضخعىلالمتنافسي 
ز
الطلبحاجةوسد داد اإلم وفرةولضمانالغاز،لتجارةمقصد إىلمرص تحويلف

.الغازعىلالمحىل  

جهاز تنظيم سوق الغاز ُيعيد دراسة قيمة رسوم استخدام شبكة نقل الغاز

عنقال عن اليوم الساب

ولعنللبحثعالميةمزايدات7إىلالماضيةسنواتالخمسخاللعالمياطرحها تمالت  المزايداتعدد وصل  والغازالبت 
ز
أنحاءكافةف

 الجمهورية
ز
قيةالغربيةوالصحراءوالدلتا األحمر والبحر المتوسطبالبحر مناطقف 6نتائجإعالنخاللومنمرص،وصعيد السويسوخليجوالشر

ولعنللبحثمنطقة28ترسيةتمفقد مزايدات كاتعىلوالغاز البت  ومنحدوالر مليار 1.6نحواألدتز حدها وصلاستثماراتبحجمعالميةشر

دوالرمليون249حواىلتوقيع

مزايدات البحث عن البترول والغاز خالل خمس سنوات
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:أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية

خيارات أساسية حول الوقود على المحك في قارة آسيا

  للطاقةالدوليةالوكالةتقرير ملخصأشار 
ز
ةنسختهف لتوفیردةلمتجدالطاقةوالطبیعياز لغاوالفحمابینثالثيقسباوجودإىل2019لعاماألخت 

هناكأنإال ،لنامیةاآلسیویةاانلبلدامعظمفيلرئیسيار لمصداوھلفحماأنورغم.لسریعالنمواذاتسیاآدياتالقتصاارةلحرواءلكھرباا
ء   بط 
ز
.كبیربشكللفحمامتستخدلتيالتحتیةالبنیةافيةلجدیدار الستثماااراتقرف

لةسئومسیاآفيلنامیةاانلبلداوتعد .لھندوالصینادةبقیا،سیاآفيءلكھربااعقطافيللفحملرئیسيايلتحدادةلمتجدالطاقةادر مصاتشكلو
ناعةللصدكوقوسریعالطبیعياز لغااعلىلطلبایدایتزكما.دةلمتجدالطاقةادر مصامنءلكھربااتولیدفيلعالميالنموانصفمنكثرأعن
بحسبو.ألنابیباطخطووللمساالطبیعياز لغاامنةجدیداداتمدإفيرالستثماامنعالمیةموجةحفزمما،لمنزلياكلالستھاللصینافيو

رةلقدالكنو-للمساالطبیعياز لغاامنكبیرحدلىإ-سیاآفيزلغااامستخدافيدةلزیاامن%70عنلةئومسنستكوارداتلوانفإالتوقعات،
.المؤكدةغت  لرئیسیةاملالعوامنالتزالرلألسعالحساسةااقألسوافيزلغااا لھذلتنافسیةا

المدىعىلحقانللكربومنتجةغیرأونلكربوامنخفضةاقةطدر مصانتكوأنبإمكانھازلغااتشبكاكانتإذاماعنتساؤال التقرير طرحوقد 
  .المنخفضةالكربونيةتالنبعاثااذوييلحیوانلمیثاواجینرولھیدامعللحااوھكماالطويل؟

 
منموجةنلكربوامنخفضجینرولھیداويالف

تتكنولوجیالتحفیزریقةطیوفرأنز لغااتشبكافيدمجهنشأمنو.لحاليالوقتافينسبیامكلفایعتبرنتاجھإأنمنلرغماعلىم،تماھالا
لعضویةاتلنفایاامنلمنتجا)يلحیوانلمیثاااداتإلمدمةالمستداتلإلمكانالجدیداالتقييمأنإىلالتقرير وأشار .لتكالیفاخفضواد إلمدا
نلكربواكسیدأثانيتنبعاثااتجنبقیمةإدراكوأن.زلغااعلىلحاليالطلبامن%20لياحویغطيأنالممكنمنأنهیشیر(تلمخلفاوا

 تلعبفسونلمیثاوا
ً
.ینرلخیااذینھكاللتكلفةلتنافسیةارةلقداتحسینفيمھمادورا

International Energy Agency

بين أوكرانيا وروسيا في فيينا" مفاوضات الغاز"انتهاء 

كةالعامالمدير أعلن ه  األوكرانيةالغاز لنقلالمنظمةللشر ز "غازالمفاوضات"انتهاءماكهونست  أوكرانيا بي 
  وروسيا 

ز
  فيينا النمساويةالعاصمةف

  االمسؤولوأوضح.متتاليةأيامألربعةاستمرتالت 
أنألوكراتز

  العقد إبرامحولتمحورتالمفاوضات
مليار 7قيمةبأوكرانيا عتر أوروبا إىلروسيا منالغازلنقلالنهات 

،الرئيسوكتب.دوالر  
سنوات،5لمدةترانزيتعقد أوكرانيا وقعت":زيلينسك  فولوديمت  األوكراتز

ترسلهالذىالغاز منمكعبمت  مليار 200من%40حواىل  أنُيذكر ."عنهانتخىللنأننا تعرفأوروبا
.األوكرانيةالضخمةاألنابيبخطوطشبكةعتر نقلهيتمسنوًيا،أوروبا إىلروسيا 

Radio Free Europe

قدت
ُ
ز الثالثيةالقمةع صواليونانإشائيلبي    وقتر

ز
لتوقيع،2020يناير2الخميسيومأثينا،اليونانيةالعاصمةف

ض  اإلشائيىل  الغاز لنقلخطإنشاءاتفاقية بعد وذلكان،اليونعتر األوروتر  السوقإىل«ميدإيست»والقتر
رةأصبحتأنها إشائيلإعالنمنفقطساعات  

ّ
وعقيمةوتقدر .مرةألولللطاقةُمصد دوالر،مليار 6نحوالمشر

.الطبيع  الغاز مناألورتر  االتحاد دولاحتياجاتمن%10نحويغط  أنالمخططومن
  ذلكيتم

ز
  الشهر أنقرةوقعتبعدما تركيا،معالتوتراتفيهتتصاعد الذيالوقتف

سيمليبيا معفاقيةاتالماضز لت 
  البحريةالحدود 

ز
ها يمر أنالمقرر منحرصيةاقتصاديةمنطقةتتضمنالمتوسطالبحر ف .الغازخطعتر

وباتوقيع اتفاقية إنشاء خط لنقل الغاز إلى أور

dailymail.co.ukنقـال عن 

استراليا تتجاوز قطر لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم

اليا    المسالالطبيع  للغاز مصدر أكتر رسمًيا أصبحتأست 
ز
يطنمليون77.514ب يقدر ما البالد صدرتحيث،سنويأساسعىلالعالمف مت 

  المسالالطبيع  الغاز من
ز
ةف أنالبياناتأظهرتحيث,قطرتجاوزتوبذلك,2018عامعن٪11.4بزيادة،ديسمتر 31حت  شهًرا 12ال فت 

اليا    شحنتأست 
ز
  المسالالطبيع  الغاز منطنمليون6.79نوفمتر ف

ز
ز ف اليا صادراتوقفزت.طنمليون6.20قطرصدرتحي  الغاز منأست 

  مرةألوللتهبط%3قطرصادراتتراجعتبينما السابقبالشهر مقارنة%15عىليربو ما المسالالطبيع  
ز
عاممنذ العاممنالوقتهذا مثلف

اليةالمسالالطبيع  الغاز صادراتوكانت خر ال المسالالطبيع  الغاز منتجوه  ،المتحدةالوالياتصادراتضعفمنأكتر 2019لعاماألست 
  النمو شي    ع

ز
.2014.العالمف

يةنقـال عن جريدة العرب االقتصادية الدول

اليةالمساهمةوجاءت   المسالالطبيع  للغاز الثالثةالمراكز مناألست 
  بالكاملتأسيسها تمالت 

ز
  كاراثا ف

ز
  وجالدستون،اليا أست  غربف

ز
وسطف

الند  ز   وداروينكويتز
ز
الشماىل  اإلقليمف
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:أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية

"التيار التركي"بدأت بلغاريا استالم الغاز الروسي عن طريق 

  جاء
ز
كةبيانف كةمعإضافيةاتفاقيةتوقيعتمأنه،"غازبلغار "شر   الروسية"إكسبورتغازبروم"شر

ز
نهايةف

2020يناير1منبارا اعتبلغاريا إىلالروس  الطبيع  الغاز تسليمنقطةتغيت  سيتملها ووفقا ،2019ديسمتر 
  منلتكون

كيةاألراضز وشمالاليونانإىلالغاز لنقلمستعدةبأنها بلغاريا رصحتكما .رومانيامنبدال الت 
.مقدونيا
كةوقالت إىلالتوفت  هذا ويمكنليفا،مليون81بحواىل  تقدر التسليمنقطةلتغيت  الماليةالفوائد أنالشر
  عتر والعبور الوصولتكاليفإلغاء

  ليفا،مليون76حواىل  بمبلغرومانيا أراضز
كةتدفعها لنوالت  الغاز شر

4.6إىلاإلضافيةةالمنفعستصلذلك،إىلباإلضافة.النبعد البلغاريالطبيع  الغاز ومستهلكالبلغارية
.التعريفاتانخفاضبسببليفا مليون

"انـلفيات"الغازمنصةتشغيلبدأتيانرجنوبل

كةبدأت منللغاز تجريبيةتدفقاتالعمليةهذهسبقوقد ،إشائيلقبالةلفياتانالغازبحقلالطبيع  الغاز محطةتشغيلإنرحر  نوبلشر
كةاستطاعتكما ,متواصلةأيام10لمدهوذلككم10طولهالبالغالتصدير خطسالمةاختبار أجلمناإلنتاجمنصةإىلالشاط   الشر
.البيئةوزارةمنانبعاثاتترصي    حعىلالحصول

كةتبدأ أنالمتوقعومن   إما األردنإىلوالتصدير المحىل  السوقإىلالغاز إمداداتالشر
ز
.الشهرهذا منالحقوقتف

sputnik نقـال عن

ولقطر وقعت اءبيعاتفاقيةللبت  ولمؤسسةمعاألمد طويلةوشر ز 3إىليصلما لتوريد الكويتيةالبت  المسالالطبيع  الغاز منطنماليي 
 
ً
محطةإىلبالوصولالمسالالطبيع  الغاز شحناتوستبدأ عاما 15االتفاقيةمدةوتبلغ,دوالرمليارات3بتقدر بصفقةالكويتإىلسنويا

  االستقبال
ز
  المسالالطبيع  الغاز مجمعف

ز
  الزور ميناءف

 الكويت 
ً
الغاز وارداتإىلالكويتلجوءبعد الصفقةوتأت  ,2022العاممناعتبارا

  المسالالطبيع  
ز
ةالسنواتف ايد الطلبلمواجهةاألخت  ز الطبيع  الغاز منالمحىل  اإلنتاجلزيادةخططوجود منالرغموعىل.الطاقةعىلالمت 

ز ملحةحاجةهناكاناال ،   الطبيع  الغاز إمداداتوارداتلتأمي 
ز
.القريبالمستقبلف

عاما15ماليين طن من الغاز سنويا  لـ 3اتفاقية لتزويد الكويت بـ 

الرأىموقع نقـال عن 

كةذكرت الحاليةالعقود تنته  أنالمقرر منوكان.2021عامحت  بيالروسيا معوعبورها الغاز توريد عقود مددتأنها الروسيةجازبرومشر

ز    للجانبي 
ز
  عامالعليهكانالذيالمستوىنفسعىلسيبق  الروس  الغاز حجمفإن،الجديدةاالتفاقياتوبموجب.2019عامنهايةف

.الماضز

ايريناير شهريخاللالغاز إمداداتلتسعت  بروتوكولعىلالجانبانوقعكما  .وفتر

  وروسيا لبيالروسيا بالنسبةشائكةقضيةالغاز أسعار كانتو 
ز
ةالسنواتف النفطإمداداتفيضتخإىلالسابقةالخالفاتأدتحيث،األخت 

  بيالروسيا إىلالروس  والغاز 
ز
ا بيالروسيا وتطالب.2010و2007و2004ف

ً
اتعنروسيا منبتعويضأيض   التغيت 

ز
ائبف   الالرصز

إىلأدتت 

ياتها تكلفةارتفاع ار عنوكذلك،الروس  النفطمنمشت    دروزبا النفطبأزمةالمتعلقةاألرصز
ز
.أبريلف

روسيا وبيالروسيا البيضاء تمدان إمدادات الغاز

24نقال عن موقع كايرو 

”EastMed“مليار متر غاز سنويا عبر خط 2لبيع ” ديبا“توقع اتفاقية مع ” إنرجيان“

كتاوقعت اءلبيعنوايا خطاباليونانيةوديبا إنرجيانشر   الموجودةإنرجيانحقولمنالطبيع  الغاز منسنويا مكعبمت  مليار 2وشر
ز
همياف

ز كاريشحقوللتطوير دوالر مليار 1.7باستثمارإنرجيانتقومحيثإشائيل، الخاصةاإلنتاجوتفري    غلتخزينالعائمةالوحدةخاللمنوطاني 

  أساسيا العبا ديبا وتعد ,بإنرجيان
ز
  الطبيع  بالغاز واإلمداد التجزئةأنشطةف

ز
  وكذلكواألوروبيةاليونانيةاألسواقف

ز
البنيةمشاري    عطوير تف

،بالغاز المتعلقةالرئيسيةالتحتية ز تعزيز بهدفالطبيع  أخرى،تفاصيلعىلاالتفاقبا قريوسيتمككل،والمنطقةاليونانإمداداتوتنوي    عتأمي 

وط،منها    والجهةالغاز،تركيبةالتسليم،نقاطالشر
.أنابيبخطتشحنالت 

  االتفاقيةإنلديبا،التنفيذيالرئيس،شيفاراسكونستانتينوسوقال
EastMedKأنابيبلخطالتجاريالستخداماألوىلتعد وقعتالت 

وع،التجاريةالجدوىلتحقيق اءديبا تتعهد الحاىل  النوايا خطابخاللومنللمشر من%20يعادلما وهو الغاز،منمكعبمت  مليار 2بشر

كةاألوليةالطاقة ،،EastMedلشر ز نجد وبالتاىل  ز منتجي    إنرجيانوهما–للغازرئيسيي 
ز
قف   للغاز ئيس  ر كموزعوديبا المتوسطالبحر شر

ز
ف

قجنوب نقال عن جريدة البورصة.األنابيبخطنجاحلضمانيتعاونان–”ديبا“أوروباشر

sputnik نقـال عن
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:بيانات وإحصائيات

68.60 $/BBL سعر برميل البترول برنت

63.05 $/BBL النفط الخام الخفيف

10.5 $/MMBtu (ديسمبر)اليابان

4.62 $/MMBtu (ديسمبر)أوروبا

5.53 $/MMBtu (ديسمبر)(الغاز المسال)اسيا 

4.15 $/MMBtu هولندا TTF
البورصات 

العالمية
3.8 $/MMBtu إنجلترا NBP

2.13 $/MMBtu Henry Hub أمريكا

أحداث ومؤتمرات

The 13th Annual European Gas Conference

  سيقامالذيللغاز عشر الثالثالسنوياألوروتر  المؤتمر يستضيفأنالمقرر من
ز
ةف   2020ريناي29-27منالفت 

ز
تجمعأهمفيننا ف

هالذيالحدثهذاويعد .الغازلصناعة   القرار صانع  رواد سيحرصز
ز
بشأنهمنظر وجهاتيتبادلونحيثهاما حدثا األوروبيةالسوقف

  بما المقبلةالتحديات
ز
  مستقبال الغاز ودور المسال،الطبيع  الغاز وصعود اإلمداد،أمنذلكف

ز
هذهستحدد ا كم.الطاقةتحولعمليةف

.2020لعامالغاز بسوقالخاصةالتوقعاتالمناقشات

The International Gas Research Conference 2020 (IGRC 2020)

  مرةألولعمانسلطنةتستضيف
ز
قف   2020لعامالغاز لبحوثالدوىل  المؤتمر أعمالاألوسطالشر

ز
ةالسادسةنسختهف .عشر

كةللغاز الدوىل  االتحاد قبلمنالمؤتمر تنظيمسيتم ةخاللالمسالالطبيع  للغاز العمانيةوالشر اير26إىل24منالفت  مانبمركز 2020فتر
ُ
ع

.والمعارضللمؤتمرات
ويسلطالعالمحولدولة40منأكتر يمثلونمشارك1000منأكتر ويستقطبللغاز الدوىل  االتحاد برعايةسنواتثالثكلالمؤتمر وينعقد 
  واالبتكار والتطوير البحثجوانبعىلالضوء

ز
.المتناميةالغاز صناعةف

The Egypt Petroleum Show – EGYPS 2020

ولالرابعالدوىلمرصومعرضمؤتمر يقام ةخالل(2020ايجبس)للبت  اير13-11منالفت  والبحر أفريقيا شمال"شعارتحت2020فتر
كاتوتحرص."الطاقةمنالمستقبليةاالحتياجاتتلبية..المتوسط  المشاركةعىلالعالميةالشر

ز
لتبادلنافذةمثابةبيعد إذ الحدثهذا ف

ات ولصناعةتشهدها الت  الحديثةالتكنولوجياتعىلوالتعرفالختر  الطبيع  والغاز البت 
ز
.مجاالتهامختلفف

 زيادةالعامهذا المؤتمر يشهد أنالمقرر ومن
ز
منأكتر إىلالبحثيةاألوراقعدد زيادةإىلاإلضافةدولة،60إىللتصلالمشاركةالدولعدد ف

 الرقمالتحولبموضوعاإلهتمامالمؤتمرسيشهد كما .بحثيةورقة800
ز
ولصناعةف .البت 

ز وقتخاللالسعر تعكسالسابقبالجدولالواردةاألرقام* .الجغرافيةللمنطقةومتوسط,معي 


