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:أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري

ولقطاعنجح ىالبتر
 
وىلكشفتحقيقف تحقق،حيثبيةالغرىبالصحراءسنانأبوىبمنطقةجديدىبتر

ىحفرىبعدىالكشف 18وخامزيتبرميل4100بمعدلاإلنتاجخريطةعىلووضعهاى5-السالميةالبت 

ىغازىمكعبقدممليون
 
ىالجديدالكشفويقع،يوميا

 
14400عمقعىلالجيولوجيةالخريطةطبقةف

.قدم

ىذلكجاء
 
ولوزيرىالملىطارقللمهندستقريرىف وةالبتر ىالجيمنتلقاهالمعدنيةوالتر فولوج   أبوىأشر

كةرئيسزينة ولالعرببرجشر ىللبتر كالكيانتمثلوالتر ىاتبالعمليالقائمالمشتر
 
أبوىامتيازىمنطقةف

ولهيئةعننيابةسنان كةالبتر ىكويتوشر .مرصإنرج 

مليون قدم مكعب غاز18برميل و4100يومىكشف جديد في أبو سنان بالصحراء الغربية بإنتاج 

كةسبقأنهبالذكرىالجديرى وىلكشفتحقيقللشر ىبتر ىكبت 
 
ىشهرىف ى2019ديسمت 

 
ىف ىالبت 

 
بمعدلاإلنتاجعىلوضعهتموالذىSH-2االستكشاف

.غازمكعبقدممليون10والخام،الزيتمنبرميلآالف7

ولوزيرىالملىطارقالمهندسأكدى وةالبتر اتيجيةانالمعدنيةوالتر ىالغازىمنمرصىمواردىلتنميةالوزارةاستر ةاألرب  عواتالسنخللالطبيع  االخت 

اىبنجاحاهدافهاىحققت ىزيادةمنتحققماىإىلمشت   
 
كاتاستثماراتضخف ىالعالميةالشر  

 
ىالطالغازىحقولوضعوشعةمرصىف العميقةبالمياهبيع 

ى ىللغازىانتاجمعدالتىأعىلوتحقيققياسيةزمنيةبمعدالتىاالنتاجعىل  ىالطبيع   
 
ىواكتفاءمرصىتاري    خف  

أنإىلالفتاىللتصدير،ةوعودالغازىمنذاتر

ىنجاحهاىبعدىالوزارة  
 
ىاالكتفاءتحقيقف  

اماتوالوفاءالذاتر ىتوفالحاليةالمرحلةخللاعينهاىنصبتضعالتصديريةبااللتر  للمساهمةالغازىامداداتت 

ى  
 
ىمحلياىالمضافةالقيمةصناعاتتنميةف  

ياناىالغازىيعدىالتر ىتعملالصناعاتهذهانوخاصةلهاىرئيسياىشر والعائدىالمضافةمةالقيتعظيمعىل 

ىالغازىمناالقتصادي .المرصيالطبيع 

2019/2020وزير البترول والثروة المعدنية يتابع مؤشرات األداء لصناعة الغاز الطبيعي خالل العام المالي الحالي 

ىالغازىانوأضاف انوتحسي  ىاالقتصاديالنم  وىومعدالتىأهدافلتحقيقالمرصياالقتصادىدعائمأهمأحدىيمثلالطبيع  فرصوخلقجاريالتالمت  

،المستوىورفعجديدةعمل  
ىاالستمرارىمؤكداىالمعيشر  

 
ىالغازىإنتاجمعدالتىزيادةف ،المكتشفةالغازىقولحتنميةبخططلإلشاعنتيجةالطبيع 

ى  
ىالسوقاحتياجاتلتلبيةاإلنتاجخريطةعىلمنهاىالعديدىوضعتموالتر اماتوالوفاءالمحىل  اى.التعاقديةبااللتر  وعاتهمأإىلمشت  ىمؤخراىالمشر  

 
وف

وعمقدمتهاى وعاالنتاج،عىلالثانيةالمرحلةدخولبعدىالعملقظهرىحقلتنميةمشر وحقوللدلتاىاغربب–التاسعةالمرحلةاستكمالومشر

ىاالستقرارىمرحلةانإىلالفتاىالمتوسط،بالبحرىريفي  ى  
ىالوزارةجهودىبقوةدعمتالمرصيةالدولةتعيشهاىالتر  

 
اتيجيةفيذىوتنوضعف ورؤيةإستر

ىاالستثماراتمنالمزيدىوضخلجذبواضحة  
 
وعاتوتنفيذىاالكتشافاتتنميةف ايدطلبوالاإلنتاجبي  ىالتوازنوتحقيقجديدةمشر .المتر 

ىالعالميةالمزايداتطرحإىلباإلضافة  
ىالماليةاألعباءتخفيضإىلأدىالذياألمرى.جديدةاكتشافاتعنهاىنتجوالتر لقطاعاتالصعبةلعملةاوتوفت 

ى.أخرىتنموية
 
ا ىوانتاجهالغازىاكتشافنجاحاتأنإىلمشت 

 
كاتحفزتالمتوسطالبحرىف ىالبحثلشعةالعالميةالشر

 
المجاورةاالمتيازىناطقمف

.للكتشافات

ولوزيرىالملىطارقالمهندستلقاهتقريرىوأوضح وةالبتر كةرئيسمنالمعدنيةوالتر اتلمتابعةإيجاسشر ىالغازىةلصناعاألداءمؤشر خللالطبيع 

ىالعام ىالماىل  ةخلل2019/2020الحاىل  ىحفرىوجارىاستكشافيةأبارى10حفرمناالنتهاءتمانه٢٠٢٠ابريلإىل٢٠١٩يوليهمنالفتر بت 

ىأخرياستكشافية ىالغازىعنللبحثجديدةاتفاقيات5توقيعتمكماى.دوالرمليون314استثماراتبإجماىل  إجراءاتمناالنتهاءوجاريالطبيع 

اىاتفاقيتي  ىتوقيع ىانإىلمشت  ىكحدىيبلغاالتفاقياتلهذهاالستثماراتإجماىل   
التوقيعتمكماى.دوالرمليون46توقيعومنحمليون975حواىلادت 

ىجديدةاخرياتفاقيات٧عىلاألوىلباألحرف .دوالرمليون19توقيعومنحدوالرىمليون690استثماراتبإجماىل 

ى
 
ىالغازىمنحالياىالمتاحاإلنتاجمعدالتىمتوسطاناوضحاالنتاجمجالوف اىيومياىمكعبقدممليارى٧ر٢نحوالطبيع  6تنفيذتمإنهإىلمشت 

وعات قيونسوابندسوقوجنوبوقرصىبلطيمغربجنوببحقولمشر وعات4واستكمالوفارسكور،النجاىابوىجنوبوشر ىاخريمشر ه 

ىبمنطقةبالتاسعةوالمرحلةالعملقظهرىحقلمنالثانيةوالمرحلةبالمرحلةدسوقوحقلكاموسحقلمنالثانيةالمرحلة غربلسالت 

ىالدلتاى ى28بإجماىل  ىبت  ى13وضعإىلباإلضافةاالنتاج،عىل  .اإلنتاجعىلتنمويبت 

ىاالستمرارىإىلالتقريرىوأشارى  
 
ىللغازىالمستهلكةالقطاعاتاحتياجاتكافةتأمي  ىف ىبالسوقالطبيع  ىالمحىل   

 
يمثلالذيالكهرباءقطاعمقدمتهاىوف

ىمن%60.3حواىلاستهلكه ،الغازىاستهلكإجماىل  ىتمثلبينماىالطبيع   
ر
السياراتوتموينوالمنازلالصناعةمثلللغازىالمستهلكةالقطاعاتباف

ول ةوزارة البترول والثروة المعدنينقال عن .%39.7حواىلومشتقاتهوالبتر



ولبوزارةمسئولمصدرىقال وةالبتر ةسنوات6ال خللنجحتمرصىإنالمعدنية،والتر ىاألخت   
 
ىتحويلف ىبالغازىللعملسيارةألف118حواىل  الطبيع 

ىليصل ىالنشاطبدءمنذىالمحولةالسياراتعددىإجماىل  ىإىل2020يونيونهايةحتر السياراتلتحويلمركزى76خللمنسيارةألف322حواىل 

.الجمهوريةمستوىعىلمحطة195خللمنوتموينهاى

ىالغازىلمبيعاتالشهريالمتوسطأنإىلالمصدرىوأشارى ىمنزادىللسياراتالمضغوطالطبيع  ىمليون30حواىل  ىإىل2016/2017عاممكعبمتر حواىل 

ىمليون50 ىالغازىإىلالسائلللوقودىالمستهلكةالمركباتلتحويلنتيجةوذلك،2019/2020عاممكعبمتر تموينتمحطاعددىوبلغ.الطبيع 

ىالسائلبالوقودىالسيارات  
ةخللمحطة992تشغيلهاتمالتر ى2014يونيومنالفتر ايرنهايةوحتر ىالمحطاتبخلف)2020فت   

(غلقهاتمالتر

ىليصل ىالمحطاتعددىإجماىل  ايرنهايةحتر .محطة3693عدد2020فت 
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كةأنمصادرقالت كاتدىإحSVITZERشر سكمجموعةشر ىوالمتخصصةالعالميةمت   
 
مجالف

ىعقدهاىمدتالخدمات،تقديم كةمعالحاىل  ىللغازىالمرصيةالشر خمسدةلمELNGالمسالالطبيع 

ةبمحافظةللغازىإدكوىلمصنعلوجيستيةخدماتلتقديمسنوات .البحت 

كةعقدويشمل دماتالخلتقديمرائدة،وسفينةإرساء،وزوارققاطرات،أرب  عتشغيلSVITZERشر

أنابيبطخطوىوشبكةالموات  ىالتكريروأرصفةومعاملللغازىإدكوىمصنعمناللزمةوالتسهيلت

ول .والغازالبتر

إدكوسنوات لتقديم أعمال لمصنع 5لـ « المصرية للغاز المسال»تمدد عقد مع  SVITZERشركة

سنوات 6ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خالل 118تحويل 

موقع االهرامنقال عن 

كةأنإىلالمصادر،أشارت مالشر ،إدكوىلمصنعنتاجيةاإلىالتطوراتمعيتناسببماىالعقدىمدةخللالتشغيليةعملياتهاىبتطويرىالعقدىضمنستلتر 
ىالغازىإسالةمشاري    عأضخممنيعدىوالذى ىالطبيع   

 
.الغازمنسنوياىطنمليون4.1إىلتصلاستعابيةبطاقةالغازىإلسالةوحدتي  ىوتضممرص،ف

ىمن%1بنحوالمساهمةمنتمكنتمرصىإنحديث،تقريرىوقال ىالمسالالغازىصادراتإجماىل   
 
.2019عامخللالعالميةالسوقف

ىاالتحادىعنالصادرىالتقريرىوأوضح ىأنللغاز،العالم  ،العامخللطنمليون3.5إىلليصلارتفعالمسالالغازىمنمرصىصادراتإجماىل   
مقابلالماض 

ىطنمليون1.4نحو  
 
ىواإلحصاءالعامةللتعبئةالمركزيالجهازىبياناتوكانت.2018ف  

 
ىمرص،ف  

توالتر ىنشر  
 
،االعاممنسابقوقتف أظهرتلحاىل 

ىالعامخللالمسالالغازىصادراتارتفاع  
.دوالرمليارى1.24إىلقيمتهاىلتصلسنويأساسعىل%150بنسبةالماض 

ى”إدكو“غازتسييلمحطةافتتاحوجرى  
 
ةف ى،البحت   

 
ى2006عامأبريلف اكةعنعبارةوه  ولالعامةالهيئةمنكلىبي  ىشر كة،%12للبتر والشر

كة،%12”إيجاس“الطبيعةللغازاتالقابضةالمرصية ى،”جازبريتش“وشر  
كةعليهاىاستحوذتالتر كة،%35.5”شل“شر وناس“وشر ية”بتر المالت  

كة،35.5% ى“وشر .%5(سابقافرنسديجازى)الفرنسية”إنج  
أموال الغدنقال عن 

مليار جنيه5.3مجلس الوزراء يوافق على تخفيف اعباء المتعثرين بعقود توريد الغاز الطبيعي بإجمالي 

ىالدكتورىبرئاسةاالسبوىعاجتماعهخللالوزراء،مجلسوافق حاتعىلمدبوىلمصطف  ولوزارةجانبمنالمقدمةالمقتر وةواالبتر المعدنية،لتر
ىالتعاقديةالبنودىبشأن ينالصناعيي  ىالعملءكاهلعناألعباءتخفيفبهدف،31/12/2019مديونياتحتر لقطاعلتابعي  ىكانواىسواءالمتعتر

ىوذلكاالعمال،قطاعأوىالعام،القطاعأوىالخاص،
 
الغازتوريدىبعقودىاىعليهالمنصوصالتعاقديةالبنودىتطبيقعنالناتجةمديونياتهمتزايدىضوءف

مةالطبيع .المستحقةالمديونياتوتراكمالمنافسةعىلقدرتهاىلعدمالعملعنالمصانعبعضتوقفبعدىخاصةمعهم،المت 

حاتوتضمنت ول،وزارةمنالمقدمةالمقتر ،الالعملءلكافةالتعاقديةالبنودىمنالمستحقةوالقيماإلعفاءاتمنمجموعةإقرارىالبتر تتعلقصناعيي  
ىالحدىغرامةبمديونيات ،فوائدىومديونية،المتعاقديةالكمياتتجاوزىوغرامةللكميات،األدت  ىيقدرىحيثالتأخت  ىقةالموافتمماىإجماىل  منإعفائهعىل 
ىماىوهوىجنيه،مليارى5.31نحوالصناعيون،العملءبهاىيستفيدىمديونيات  

ىيأتر
 
ثماراتاستعىلوالحفاظالمحليةالصناعةلدعمالدولةجهودىإطارىف

.الصناعيي  ىالعملء

ىأنهإىلاإلشارةتجدرى
 
ىقامفقدىالمحلية،الصناعةلدعمالدولةجهودىمعتماشيا

 
ولقطاعسابقا بنسبةمرتي  ىللعملءردىالموىالغازىأسعارىبتخفيضالبتر

اوح ىالتخفيضتمثمدوالر،5.5إىلتخفيضهتمدوالرات،7حراريةوحدةالمليونسعرىكانحيثأشهر،6خلل%43و%10بي  ىتتر لألسعار،الثات 
ىحراريةوحدةالمليونسعرىليصل

 
ىسنوات،5إىلتصلمددىعىلالغازىقيمةمديونياتجدولةجانبإىلهذاىدوالر،4.5إىلحاليا

 
ىتشجيعا

 
ودعما

.المحليةللصناعة
أموال الغدنقال عن 



كةأعلنت ىحفرىمنبنجاحاالنتهاءعنواالستكشاف،للبحثإديسونشر ى(x1ميقع)استكشافبت 
 
ف

قمياه ىالمتوسطاألبيضالبحرىشر
 
كةوأضافت.مرصف ىالشر

 
ىاحفرىتمأنهلها،بيانف بامتيازىالواقعلبت 

كةتمتلكحيثثقةشمال .٪100بنسبةالتشغيلحقالشر

اى985عمقإجماىلعىلالحفرىتمأنهوأوضحت كةقامتحيثمتر  سكشر عىلبالحفرىديسكفررىمت 

ا5670.5بلغتعمقإجماىل ىمتر 
 
ىوذلكف

 
كة،وأشارت.أشهرثلثةبلغتإجماليةمدةف تمأنهالشر

اىمشجعةالحفرىنتائجأنالفتةالحفرىأثناءالنطاقواسعةبياناتعىلالحصول ستكشافللىتقني 

قالمستقبىل .االستكشافضعيفةتزالالىمنطقةأنهاىحيثالنيل،دلتاىشر
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إديسون اإليطالية تنتهي من حفر بئر استكشاف للغاز بشرق البحر المتوسط في مصر

أضعاف10صناعات البتروكيماويات ترفع قيمة بيع الغاز  : « لجنة الطاقة» 

ىتسعمرصىإنالصناعاتباتحادىالطاقةلجنةرئيسالدينسعدىمحمدى.دقال
 
ىالغازىاكتشافاتمنممكنةاستفادةأقىصلتحقيقحاليا منالطبيع 

اتيجيةخطةخلل ىونهائيةوسيطةمنتجاتإىللتصنيعهاستر ىتدخلإنتاجمدخلتمنالمحىلالسوقاحتياجاتتلت 
 
.الصناعاتبأغلف

ولوزارةخطةإىلوأشارى ىالبتر ىسنواتعدةمنذىالسياسيةالقيادةتدعمهاىالتر منفعلياىذلكتحققوىللغازىالجديدةاالستكشافاتبزيادةبدأتوالتر

ةاكتشافات ىاالكتفاءطريقعىلمرصىوضعتكبت   
بوضعمروراىيوميا،قدممليارى7.2لنحواليوماإلنتاجوزيادةتقريباىونصفعاممنذىوالتصديرىالذاتر

اتيجيةخطة وكيماوياتلصناعةاستر .خامتصديرهعنِعوضاىمضافةقيمهلتحقيقالغازىهذاىلتصنيعالبتر

ىالعملقظهرىحقلمنبالقرب”ثقة“شمالوتقع
 
ضأفروديتوحقلمرصىف ،ولوثيانتمارىوحقىلالقت  المرصيظهرىحقلىويحتوىاإلشائيليي  

كةاكتشفتهالذى ىشر ىللتقديرات،وفقاىالغازىمنمكعبةقدمتريليون30عىلالعملقة،اإليطاليةإيت  ىاإلطلقعىلاكتشافهتمحقلأكت 
 
البحرىف

ىاإلنتاجالحقلوبدأى.المتوسط
 
2017عامأواخرىف

وكيماوياتصناعاتخللمنتسعمرصىبأنالدينسعدىوأكدى الغازىعىلافةمضقيمةتحقيقإىلالبتر

ى ىالطبيع  والسياراتاتوالدهانالبلستيك)مثلالصناعاتمنللعديدىمحليةإنتاجمدخلتبتوفت 

بيعهأضعاف10تتجاوزمنهاستفادةأقىصلتحقيقسعياى(أصنافهابكلواألسمدةوالصلبوالحديدي

ى
 
.خاما

ولوزيرىالملىطارقالمهندسكان وةالبتر ىاألسبوعنهايةأعلنالمعدنيةوالتر  
تحديثمنهاءاالنتالماض 

وكيماوياتلصناعةالقوميةالخطة اتيجيةووضعالبتر خلللتنفيذهاىعةالصناتلكلتطويرىجديدةاستر

ة ىمابي  ىالفتر ىمراجعتهاىوجارى2035-2020عام 
 
ىنهائيا

 
ةخللالعتمادهاىتمهيدا .ةالمقبلالفتر

أموال الغدنقال عن 

ى11إقامةحالياىالحكومةوتدرس
 
وعا وكيماوياتالنتاججديدامشر ىالبتر ىيقدرىاستثماريةتكلفةبإجماىل  مجمعي  ىمنهاىدوالرىمليارى19بحواىل 

وكيماوياتللتكريرى .المنطقتي  ىنميةلتالدولةلرؤيةتفعيلىالجديدةالعلمي  ىومدينةالسويسقناةبمحورىاالقتصاديةبالمنطقةوالبتر

أموال الغدنقال عن 
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موقع حابيعن

م ىالشيوخمجلسأعضاءمنمجموعةتعتر  ىالجمهوريالحزبي  ىمناألمريك  وعتقديموالديمقراط  عىلاألمريكيةباتالعقوىنطاقلتوسيعقانونمشر

وع ىالغازىنقلأنابيبخطمشر يمنوردىالغربيةأوروباىإىلالروس  كاتلتشمل"2الشمالتيارى"2ستر ىالتأمي  ىشر  
وعخدماتهاىتقدمالتر .للمشر

ج"وكالةونقلت وعالراعيةالمجموعةيقودىالذيالشيوخمجلسعضوىكروزىتيدىعنلألنباء"بلومبت  األنابيبخطإن"القولالجديدىالقانونلمشر

ىلألمنحيوياىتهديداىيمثل وع"أنوأضاف."يكتملأالىويجبألمريكا،القوم  يمنوردى"مشر ىالعقوباتعىللللتفافمحاولة،أوىخطوةيعدى"2ستر  
التر

ىالكونجرسأقرهاى وععىلاألمريك  ىالمشر  
 
ىالعامف  

."الماض 

ىالسيناتورىوقال  
ىأوروباىاستقللوي  هددىأوكرانياىيهددىاألنابيبخطإن"شاهي  ىجيات   

 
ىالطاقةمجالف ويجبحلفائنا،غللالستفرصةروسياىويعط 

وعهذاىلوقفحاسمبتحركالقياممجدداىالكونجرسعىل ىالرئيسوكان."المشر أنابيبخطبسببمتكررىبشكلبرلي  ىانتقدىترمبدونالداألمريك 

ىالبلطيقبحرى ىبماىاإلنفاقوعدمللجدلالمثت   
.الدفاععىليكف 

ىتم،"األلمانية"ل ووفقاى  
وعضدىاألمريكيةالعقوباتتبت  يمنوردى"مشر ى"2ستر  

 
ىإىلأدىماى،2019عامأواخرىف وع،استكمالتأخت  مقرراىكانالذيالمشر

ىاستكماله  
 
ىاألصلف  

 
ىالعامأواخرىف  

ىالرئيسباسمالمتحدثوكان.الماض  ىالروس  ىقالبوتي  ىفلديمت   
 
ىالشهرىأواخرىف  

مروسياىإن"الماض  استكمالتعتر 

يمنوردى"الغازأنابيبخطإنشاء وعضدىاألمريكيةالعقوباتمنالرغمعىلألمانياىإىل"2ستر يوأوضح."المشر اسمبالمتحدثبيسكوفديمتر

ىالكرملي  ى  
 
يمنوردى"بشأنالخطط"أن"تاس"الرسميةالروسيةاألنباءوكالةنقلتهاىترصيحاتف ىلم"2ستر ."تتغت 

2مشروع قانون أمريكي لمعاقبة شركات التأمين المشاركة في مشروع نورد ستريم 

ى
 
ةخللاستمرىفقدىالصددىهذاىوف ىالغاز،لصناعةاريةاالستشللجنةالتابعةوالتنظيميةواالقتصاديةالفنيةالفرعيةاللجانعملالماضيةالفتر  

والتر

كاتمنبالمنطقةالغازىصناعةأطرافتضم ولشر الداخليةاعاتهاىاجتمتواصلخللمن،تنمويةومؤسساتتمويلومؤسساتووطنيةعالميةبتر

ىبهاىالخاصةالعملخططلوضع
 
ىاالستشاريةاللجنةاجتماعلتكليفاتطبقا ىاألخت   

 
.2020ينايرف

للجنةالثالثاعللجتمالغاز،لصناعةاالستشاريةاللجنةأعضاءالمستوىرفيعةالعملمجموعةدعتفقدىتنسيقات،منتحققماىعىلوبناءلذاى

حةعملخططمنالفرعيةاللجانلهتوصلتماىلمناقشةالغازىلصناعةاالستشارية .مقتر

االستشاريةجنةاللأعضاءوممثىلللمنتدى،المؤسسي  ىاألعضاءممثىلبحضورالمستوىرفيعةالعملمجموعةورئيسمرصىممثلاالجتماعرأس

ىاالتحادىعنممثلي  ىإىلباإلضافةالغاز،لصناعة ىوالبنكاألوروت   ىتقييمإدراجعىلاالتفاقتموقدى.الدوىل  ولصناعةعىلCOVID-19جائحةتأثت  البتر

ىوالغازى  
 
ىاألولياترأسعىلالمنطقةف  

 
.الفرعيةاللجانأعمالخططف

ىللطلباتالمنتدىإدارةاستجابتآخر،جانبوعىل كاتبعضمنتلقتهاىالتر ىالطاقةشر ىالغازلصناعةاريةاالستشاللجنةإىلللنضمامالكت 
 
ظلف

،المستوىعىلللمنتدىالمتناميةاألهمية ىللمساهمةاجتماعها،وحضورىاللجنةإىلللنضماماألطرافتلكودعتالعالم   
 
المنتدىطةأنشف

.أهدافهوتحقيق

قغازىبمنتدىالغازىلصناعةاالستشاريةاللجنةعقدت ىالثالثاجتماعهاىالمتوسطشر الفيديوقنيةتعت 

ىكونفرانس
 
ىالعالميةالظروفمعاتساقا ازيةوالتدابت  .كوروناجائحةالحتواءالمتخذةاالحتر

قغازىمنتدىأنشطةواستمرت ىتحققالذىللزخمنتيجةبفاعليةالمتوسطشر  
 
ةف والسيماىلماضية،االفتر

وىصناعةرأسهاىوعىلاالقتصاديةاألنشطةمختلفعىلوتداعياتهاىالحاليةالظروفأن قدىوالغازىلالبتر

معوافقتماىوهوىالجديدة،التحدياتتلكلمواجهةاألطرافكافةبي  ىوالتنسيقللتعاونالحاجةعززت

كة،رؤيةوصياغةللحوارىمنصةتكوينمنللمنتدىالرئيسيةاألهداف والمخاطرىاتالتحديلمواجهةمشتر

كة وإنشاءاسيةاألسوالبنيةالغازىاحتياطياتمنالمنطقةإمكاناتمنالمثىلاالستفادةوتحقيقالمشتر

.المنطقةشعوبلصالحللغازىمستدامإقليمسوق

موقع االقتصاديةعن 

ناعة البترول اللجنة االستشارية لصناعة الغاز تتفق على إدراج تقييم تأثير جائحة كورونا على ص
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الطلب العالمي على الغاز نحو أكبر تراجع على اإلطالق

ةالعالميةالغازىأسواقوشهدت ىإذىمنخفضةقياسيةمستوياتإىلاألسعارىتراجعالكبت  لمكافحةالمطبقةمالعاالعزلإجراءاتبفعلالطلبتعتر

ىاإلنتاجوتراجع19-كوفيدجائحة ىتوقعاتمنالرغموعىل.استثماريةقراراتويرج  ىاإلنفاقوالغازىالنفطقطاعويقلص.الصناىع   
 
ىالطلبتعاف  

 
ف

.األزمةقبلماىمستوياتإىلشيعاىالعودةتتوقعالىالطاقةوكالةفإن2021

ىالمتقدمةاألسواقمنالمزيدىتشهدىأنالمتوقعمنبأكمله،للعاموبالنسبة  
 
كاىأوروباىف ىوآسياىالشماليةوأمت  ىانخفاضاتأكت   

 
ماىلتمثلالطلب،ف

اجعمن%75إىليصل ىالتر ىاإلجماىل   
 
ىالمتوقعمن"الدوليةالطاقةلوكالةالتنفيذيالمديرىوقال.2020ف  

 
ىالطلبتعاف بشكلازىالغعىلالعالم 

ى ىتدريج    
 
،العامي  ىف ىالىهذاىلكنالمقبلي    

."المعتادالوضعإىلشيعاىسيعودىأنهيعت 

ىالزيادةالبيةغوستكون."الضبابيةوتعززىالنموىمعدالتىتثبطحيثمستقبلىالسوقتطوراتعىلدائماىأثراى19-كوفيدألزمةسيكون"وأضاف  
 
ف

ى2021بعدالطلب  
 
ىآسياىف  

 
طبقحيثوالهندىالصي  ىمقدمتهاىوف

ُ
.قويةدعمسياسةت

ىالدوليةالطاقةوكالةقالت  
 
ىالطلبإنالسنويتوقعاتهاىتقريرىف ىالغازىعىلالعالم  ىتسجيلصوبيتجهالطبيع  اإلطلقعىلسنويراجعتأكت 

وسأزمةبفعل ىالحرارةمعتدلوشتاءكوروناىفت   
 
ىاألرضيةالكرةنصفف ىالطلبتراجعالمتوقعومن.الشماىل  يعادلماىأوى%4ازالغعىلالعالم 

ىمليارى150 ىمليارى3850إىلمكعبمتر ىأيالعامهذاىمكعبمتر اجعحجممثىل  ىالماليةاألزمةأعقبالذيالتر  
 
.2008ف

واردات الصين النفطية تبلغ ذروة غير مسبوقة في مايو 

موقع الشرق األوسطعن 

موقع العربيةعن 

ى19.2الخامالنفطمنالصي  ىوارداتقفزت  
 
ىالمائةف  

 
ىمعاإلطلق،عىللهاىشهريمستوىأعىلإىللتصلعام،قبلعنهاىمايوىف  

 
عىلالطلبتعاف

وسانتشارىلوقفالمفروضةالقيودىتخفيفبعدىبقوة،الوقودى .المستجدكوروناىفت 

ىأنللجمارك،العامةاإلدارةمنبياناتوتظهرى ىالخامللنفطمستوردىأكت   
 
ىالعالمف مليون11.296يعادلبماىالنفط،منطنمليون47.969اشتر

ىبرميل
 
،برميلمليون9.84السابقالشهرىوارداتكانتبالمقارنة،.يوميا

 
ىيوميا  

 
ىبرميلمليون9.47بلغت2019مايووارداتأنحي  ىف

 
.يوميا

ىالغازىوارداتوبلغت ىالطبيع   
 
بي  ىطنمليون40.12الوارداتتلكوسجلت.طنمليون7.84والمسال،األنابيببخطوطالمنقولشاملةمايو،ف

.الجماركذكرتهحسبماىومايو،ينايرى

مليار قدم مكعب يوميا3.7صادرات أمريكا من الغاز المسال تهبط إلى 

ىالغازىكمياتهوت ىالطبيع   
ىتتدفقالتر  

 
ىالغازىتصديرىمحطاتإىلأنابيبخطوطف ىالمسالالطبيع   

 
ىىلإالمتحدةالوالياتف ىمستوىأدت   

 
شهرا،13ف

ىمماى وسانتشارىلوقفالراميةالعامالعزلإجراءاتبسببالعالمحولضعيفطلبإىليشت  .المستجدكوروناىفت 

ىللغازىالعالميةاألسعارىوانهارت ىمنخفضةقياسيةمستوياتإىلالمسالالطبيع   
 
ىوآسياىأوروباىف  

 
ىوفرةبسببيةالماضالقليلةاألسابيعف  

 
المعروضف

،الغازىمن ىاالستهلكأنرغمالطبيع  يناستهلكمنأقوىيبفر الغازىكمياتهبطت،تيفرفينيمنبياناتوبحسب.السفرقيودىتكبحهالذيالبت  
ىالغازىتصديرىمحطاتإىلالمتدفقة ىالمسالالطبيع   

 
ىمكعبقدممليارى3.7إىلأمريكاىف ىيوم   

 
.الهبوطمنمزيدىإىلوتتجهيونيوىمناألولف

موقع االقتصاديةعن 

تتوقع تعافي سوق الغاز الطبيعي المسال لمستويات ما قبل األزمة " شل"

كةتتوقع ىالغازىعىلالطلبأن،"شلداتشرويال"شر ىالمسالالطبيع 
 
قبلماىستوياتمإىلسيتعاف

كةالتنفيذيالرئيسوقال.كوروناوباءانتشارى يطانيةالنفطلشر ى"دنبورىفانبن"الت   
 
معمقابلةف

جوكالة ىالغازىقطاعنموىتعتقدىشلإناألربعاء،اليوم،بلومت  العامهذاىبالمائة4بنحوالمسالالطبيع 

.سنويأساسعىل

ىبشكلقويالقطاعهذاىأنإالىالحاليةوالطلبالعرضتوقعاتمنالرغمعىلأنهوأضاف ى.أساس  ىالطلبوتلفر ىالغازىعىلالعالم  المسالالطبيع 

بة ىاإلغلقعملياتبفعلقويةض   
ىالوطت   

 
ىبشكلالوقودىاستخدامعىلأثرىمماى،"19-كوفيد"انتشارالحتواءالراميةالعالمدولمعظمف ىكبت   

 
ف

هموالمصانعالنقلووسائلالطاقةمحطات .وغت 
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ىروسياىتصبحأنالدوليةالطاقةوكالةتتوقع  
ىثات  ىالغازىسوقلنموىمحركأكت  ىالطبيع   

 
ىالطلبأنتتوقعكذلكالعالم،ف صوبيتجهعليهالعالم 

ىتسجيل اءوقال.اإلطلقعىلسنويتراجعأكت  ىالوكالة،خت   
 
ىتقريرىف ىزىالغاإنتاجنموىمنروسياىحصةإناألربعاء،اليومنشر ىالعالم   

 
ةف ىالفتر حتر

دادىالسنويإنتاجهاىألناألوىل،المرتبةالمتحدةالوالياتستشغلللتقريرىووفقاى.%20ستكون2025عام ويتجاوزى%1.2بنسبةسنوياىست  

ىتريليون اءوتوقع.سنويامكعبمتر ىتراجعحدوثالخت   
 
ىالغازىعىلالطلبف  

 
ىذلكوسيكون،%4بنسبة2020عامف ىأزمةأكت   

 
هذاىتاري    خف

ىالحرارةمعتدلوشتاءكوروناىأزمةبفعلوذلكالقطاع،  
 
ىاألرضيةالكرةنصفف .الشماىل 

ةالعالميةالغازىأسواقوشهدت ىإذىمنخفضة،قياسيةمستوياتإىلاألسعارىتراجعالكبت  لمكافحةالمطبقةعامالالعزلإجراءاتبفعلالطلبتعتر

ىاإلنتاجوتراجعكورونا،جائحة ىالغازىعىلالطلبسيبدأىللتقرير،ووفقاى.الصناىع   
 
ىف  

 
ىبالفعلالتعاف  

 
األسعارىانخفاضبسبب،2021عامف

ى%1.5بنسبةمطردىبشكلالطلبوسينموىاالقتصادي،النشاطواستئناف اء،ويرى.2025عامحتر ىالغازىعىلالطلبأنالخت   
 
الصناعة،ف

ا،سيكون ىالزيادةتبلغوقدىكبت   
 
ىالطلبف ىالغازىعىلالطلبوسينموى.%40حواىل   

 
،ف ةالصي   ىعليههوىمماىوأشععاليةبوتت   

 
األخرى،الدولف

ىمليارى130يبلغنموىبمتوسط ىمكعبمتر  
 
.السنةف

ىالمتوقعمن"إنهالصدد،بهذاىالدوليةالطاقةلوكالةالتنفيذيالمديرىوقال  
 
ىالطلبتعاف ىبشكلالغازىعىلالعالم  ىتدريج    

 
،العامي  ىف لكنالمقبلي  

ىالىهذاى  
معدالتىتثبطحيثمستقبلىالسوقتطوراتعىلدائمأثرى19-كوفيدألزمةسيكون"وأضاف."المعتادالوضعإىلشيعاىسيعودىأنهيعت 

."الضبابيةوتعززىالنموى

روسيا ستصبح ثاني أكبر محرك لنمو سوق الغاز الطبيعي في العالم

مباشر مصرموقع عن نقـال 

كةالمتفائلةالنظرة"بوردن"تعليقاتوتؤكد ى"شل"لشر  
ىظهرتوالتر  

 
ىللغازىالسنويةتوقعاتهاىف ىالمسالالطبيع   

 
ىف ،شباط/ايرفت   

يبدأىأنقبلالماض 

وس ىالفت  ىالعالم   
 
ىف ىالتأثت 

 
ىاألسواقعىلسلبا

 
ىالغازىعىلالسنويالطلبتضاعف"شل"وتتوقع.عالميا بحلولطنمليون700إىللالمساالطبيع 

ىقياسيةبنسبةزادىاالستهلكوكان.2040عام  
 
ىالعامف  

.طنمليون359إىلليصلبالمائة13بلغتالماض 

ميدغازتصبح صاحبة حصة أغلبية في خط أنابيب" سوناطراك.. "اإلسبانية" سيبسا"من % 19.10بعد االستحواذ على 

كةقالت ىيسياىرئمساهماىأصبحتإنهاىاليومللدولةالمملوكةالجزائريةالنفطيةسوناطراكشر  
 
خطف

.اإلسبانيةسيبساىمنبالمئة19.10نسبتهاحصةعىلاستحوذتأنبعدىميدغازىأنابيب

ىسوناطراكوأضافت  
 
ىمجموعةتملكبينماى%51إىلحصتهاىرفعاالتفاقأنبيانف اإلسبانيةناتورج  

ىالغازىينقلالذياألنابيبخطمن%49للطاقة .إسبانياإىلالجزائرىمنالطبيع 

ىالحصةعىلللستحواذىالماليةالتفاصيلعنسوناطراكتفصحولم  
 
تصلالذياألنابيبخطف

ىمليارى8.2إىلاالستيعابيةطاقته كةأنةالجزائرياألنباءلوكالةوفقاىالبيانوقال.سنويامكعبةمتر الشر

ىكموردىمكانتهاىتعززى"بذلك ىللعملءالجزائريللغازىوموثوقرئيش   
 
."أوروباف

موقع االقتصاديةعن نقـال 

مباشر مصرموقع عن نقـال 



:بيانات وإحصائيات

والغازىالنفطأسعارىوانخفاضالطلبضعفعنينتجأنالمتوقعمن

ىاإلنفاقتأجيل ىالغازىمشاري    عبعضعىلالرأسماىل  ىلمسالاالطبيع   
 
ف

قمنطقة ةخللإفريقياىوشمالاألوسطالشر ومن.2023-2020الفتر

ىذلكيتسببأنالمحتمل  
 
ىالبدءتأخرىف  

 
كثيفةعالمشاري    عملياتف

ىالمالرأس  
 
.المنطقةف

ىاالضطراباتهذهمدةأنمنالرغمعىلوى  
 
ىالسوقف ىالعالم  مؤكدة،غت 

ىاإلنفاقستعيديأنالمرجحفمن مناراىاعتببقوةنشاطهالرأسماىل 

ىالطلبلتلبية2023 ىالغازىعىلالمستقبىل  .الالمسالطبيع 

المتوقعات بانخفاض اإلنفاق االستثماري على مشروعات الغاز الطبيعي بعد انتشار فيروس كورونا حول الع

يمقارنة شهرية بين معدل التغير في سعر الغاز الطبيعي مقابل معدل التغير في سعر الغاز الطبيعي الروس

الغاز الروسيالغاز األمريكيالغاز الطبيعي

الشهر
السعرىبالدوالرىلكلىمليونىوحدةىحراريةى

بريطانية

ى 20192.655.15نوفمت 

ى 20192.244.62ديسمت 

20202.033.63ينايرى

ايرى 20201.922.91فت 

20201.792.72مارسى

20201.742.12إبريلى

أسعار الزيت الخام والغاز الطبيعي والغاز المسال في األسواق العالمية

ىومتوسطىللمنطقةىالجغرافية*  .األرقامىالواردةىبالجدولىالسابقىتعكسىالسعرىخللىوقتىمعي  

36.53 $/BBL سعر برميل البترول الخام

8.96 $/BBL النفط الخام برنت
10.06 $/MMBtu (مايو)اليابان

1.57 $/MMBtu (يونيو)أوروبا

1.97 $/MMBtu (يونيو)اسيا 

1.63 $/MMBtu TTFهولندا
البورصات 

العالمية
1.5 $/MMBtu إنجلترا NBP

1.75 $/MMBtu Henry Hub أمريكا



Ministry reveals projects accomplished in Egypt's natural gas sector over 10 months

The Ministry of Petroleum, Mining and Mineral Resources released a report indicating the projects accomplished
in the natural gas sector from July 2019 until April 2020.

Ten exploratory wells were drilled and one more is being drilled with investments worth $314 million. Five
agreements were signed to explore natural gas, and two others are being finalized. The minimum value of such
agreements is $975 million while the value of 7 agreements signed with initial letters is $690 million.

The amount of natural gas produced daily is 2.7 billion cubic meters as six projects started production in
southwestern Baltim, Qasr, southern Dosoq, Ibn Younes, southeastern Abou Al Naga, and Fareskor. The second
phases of 3 projects - that are Kamos Field, Dosoq Field, and Zohr Field – entered service. That is in addition to the
ninth phase of Al Borolos zone western Nile Delta.

It's noted that electricity production has a share of 60.3 percent of natural gas consumed in Egypt while the rest
goes to the manufacturing sector, domestic sector, and vehicles.

Petroleum Ministry announces new discovery in Western Desert

Ministry of Petroleum announced Wednesday a new oil discovery in the Western desert. The new discovery Abu
Snan oilfield is expected to reach an output of about 18 million feet of gas and 4,000 barrels of crude oil per day.

This came in a report for Minister of Petroleum and Mineral Resources, received from the Ashraf Abu Zina,
Chairman of the Borg Al Arab Petroleum Company, which represents the joint operating entity in the Abunan
concession area on behalf of the Petroleum Authority and Kuwait Energy Egypt.

The company previously achieved a large oil discovery in December 2019 in the exploration well ASH-2, which was
put on production at a rate of 7,000 barrels of crude oil, and 10 million cubic feet of gas.

Svitzer secures 5-year contract extens ion for Egypt’s Idku LNG plant

Denmark’s Svitzer, the world’s largest tugboat operator, said Tuesday it
has won a contract extension to support operations at Egypt’s Idku LNG
export plant.
Under the extension, Maersk’s unit Switzer will continue to assist the
Egyptian LNG-operated plant with four tugs, two mooring boats and
one pilot boat.

The towage company has been operating at the 7.2 million tonnes per
year LNG facility located some 50 kilometers east of Alexandria since
2005. A joint venture consisting of Shell, Petronas, Engie, and Egypt’s
two main state oil and gas companies, EGAS and EGPC is operating the
terminal.

Besides the LNG contract, Svitzer also secured a five-year deal with Nacala Logistics in Mozambique that includes
towage, pilot transfer and potential salvage work in the Port of Nacala. Svitzer is now operating in five African
countries, namely Egypt, Angola, Morocco, Liberia and Mozambique.

The Egyptian Gas Market News
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