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كةعودةأنالتوقيععقبالمل وأكد  كاتأكب  أحد موبيلاكسونشر  العاملةالعالميةالشر
 
ولصناعةف  للعملوالغاز الببر

 
البحثمجالف

 واالستكشاف
 
ةغياببعد مص ف ولقطاعحققها التر للنجاحاتمضافةقيمةيمثلطويلةفبر ةخللالببر  ،يةالماضالفبر

 
ا كةأنإىلمشبر الشر

 وعملياتهاتواجدها عىلحافظت
 
موبيلاكسونوأن،نقر منألكب  السياراتوزيوتللوقود والتوزي    عوالتسويقالنقلأنشطةخللمنمص ف

امها األداءبشعةمعروفة  باألمنوالبر 
 
 وكانتعملياتها كافةف

 
يكدائما اتيج   شر وللقطاعاسبر .الببر

ولوزير المل طارقالمهندسوقع وةالببر ولنعللبحثجديدتير  اتفاقيتير  المعدنيةوالب  والغاز الببر

  معالمتوسطالبحر بمنطقةوانتاجهما الطبيع  
كتر األدن  حدها اراتباستثمموبيلواكسونإيجاسشر

قشمالبمنطقةاألوىلاالتفاقية.آبار7لحفردوالر مليون17حواىلتوقيعومنحدوالرمليون332 شر

مليون10توقيعومنحةدوالر مليون220األدن  حدها باستثماراتالمتوسطبالبحر البحريةالعامرية

حدها تثماراتباسالمتوسطبالبحر البحريةمراقيا شمالبمنطقةالثانيةواالتفاقية.آبار4لحفردوالر 

.آبار3لحفردوالر مليون7توقيعومنحةدوالر مليون112األدن  

اتفاقيتان جديدتان للتنقيب عن النفط والغاز في المتوسط.. مصر

وزارة البترول، مصرموقع نقال عن 

كةأعلنت وعإطلقعناإلماراتية،،إنفستمنتسكورسشر كمشر   منكلمعمشبر
كتر وغاز فيشر جورجشر

  المصيةياهوالمالغاز توزي    عسوقدخولبهدفالبلستيكيةلألنابيبرئيس  إنتاجموقعإلنشاءمص،
التر

 تشهد 
 
ةمتسارعنموا .الوتبر

وعالعملوسيتم كبالمشر اتكيةالبلستياألنابيبلتصنيعجديدةمنشأةتأسيسعىلالمشبر توصيلوتجهبر 

 القاهرة،منبالقربالمحليةالسوقلصالحالمركبةاألنابيب
 
  لبيانوفقا

.صحف 

تعاون مصري إماراتي إلنتاج أنابيب الغاز البالستيكية

ولمنمص إيراداتزادت" ىلإالطبيع  الغاز منوارداتها قيمةهوتبينما دوالر مليارات4بنحوالببر

  عامر وأوضح.المركزيالبنكمحافظعامر طارقأكدهلما وفقا ،"صفر
 
  لقاءف

كانتمص إنتليفزيون 

  
  عجزا تعان 

 
انف وىل  التجاريالمبر 

:وقال.فائضإىلتحولالعجز هذا لكندوالر،مليار 3.7بنحوالببر

  فائضعندنا النهاردةاحنا“
 
انف وىل  المبر 

  دوالر مليار 4حصلمعناهودهالببر
 
  زيادةالسنةف

 
إيراداتف

ولقطاع .”والغازالببر

مقارنةر الصفإىلالغاز منوارداتها قيمةهوتبينما انخفضت،الخاممنمص وارداتإنعامر وأضاف

  القطاعاتأحد كانالنفطقطاعإنعامر وقال.سنويادوالر مليارات3منبأكب  
عىلمص ساعدتالتر

قطاعاتفيهألناتبنتاالحتياطات“:أنوأوضح.الدوليةاالحتياطاتوبناءالنقدياالستقرار استعادة

المستثمر وأنمبالتحكتدار ال إنها ":قائلالنقد أسواقإىلعامر وأشار .”نتائجوعملتاشتغلتحقيقية

."فيهاالتحكميتمالىل  األسواقمنيهرب

مليارات دوالر4إيرادات مصر من البترول زادت : محافظ البنك المركزي

نقال عن عالم الطاقة

وعويستثمر  ك،المشر   توىل  سيشهد الذيالمشبر
كتر   الصناعية،الطبيعةذاتللمهامإفوج   كورسشر

 
لألنابيبرئيس  اجإنتموقعإنشاءف

كتا وتمتلك.المصيةوالمياهالغاز توزي    عسوقدخولبهدفالبلستيكية  إفوج   كورسشر
 
 عددا

 
كةهما حصتأسهممنمتساويا 75والبالغةالمشبر

وعأسهممنبالمائة كالمشر   الجديد،المشبر
 
كةحصةتبلغحير  ف .بالمائة25مصغاز شر

  تبدأ التجارياإلنتاجعملياتأنالبيانوأوضح
 
 .2021عامخللهذهالتصنيعمنشأةف

 
وعلهذا األوىل  االستثمار القيمةأنموضحا كالمشر المشبر

  درهممليون80تبلغ
مباشر: نقال عن موقع.إجماىل  بشكلإمارانر
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ولوزارةقدرت وةالببر  الزيادةالمعدنية،والب 
 
 محالطبيع  الغاز استهلكمعدالت ف

 
العامخللليا

 غاز مكعبقدممليون375بنحوالمقبلالماىل
 
.يوميا

ولبقطاعمصدر وقال  طبيع  الالغاز منالمحىلالسوقاستهلكمتوسطإن،”البورصة”ل الببر
 
ف

،غاز مكعبقدممليار 6.79بنحويقدر 2020-2021
 
العاممكعبقدممليار 6.41ب مقارنةيوميا

 الزيادةالكمياتمن%78عىلتستحوذ الكهرباءمحطاتأنوأوضح.الجاريالماىل  
 
معدالت ف

 االستهلك
 
.المقبلالماىلالعامخللمحليا

استهالك مصر العام المالي المقبلفىمليون قدم مكعب غاز زيادة 375

البورصةموقع نقال عن 

،الغاز استهلكإجماىلمن%60عىلتحصلالكهرباءمحطاتأنإىلالمصدر وأشار 
 
والمنازلوالسيارات%30الصناع  والقطاعمحليا

بالسوقيع  الطبالغاز استهلكمعدلأنوأضاف.اإلسالةمصانععب  للتصدير المحىلاإلنتاجعنالفائضتوجيهمع،%10الغازومشتقات
،ينمو المحىل

 
 سنويا

 
.الطبيع  بالغاز تعملالتر السياراتعدد زيادةومعوالعمرانيةالصناعيةالتنميةلمخططوفقا

سيتمغاز عبمكقدممليار يتجاوز منفائضوتحقيقالمحىلاإلنتاجخللمنالمتناميةالسوقاحتياجاتتلبيةسيتمأنهالمصدر،وأكد 
مخططببحسالغاز،منالمحىلالسوقاستهلكمتوسطارتفاعإىلالمصدر وأشار .اإلسالةومحطاتاألردنخطعب  للتصدير توجيهه
 للتنميةالدولة

 
.والسياراتوالمنازلوالصناعةالكهرباءقطاعاتف

(2020ايجيبس)انطالق الدورة الرابعة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول 

ولوزير المل طارقالمهندسأعلن وةالببر (2020إيجبس)ولللببر الدوىل  مص ومعرضمؤتمر منالرابعةالدورةفعالياتانطلقالمعدنيةوالب 

ةخلل اير 13–11منالفبر والدعمالبالغماالهتمايعكسبما الجمهوريةرئيسالسيس  عبدالفتاحالرئيسرعايةتحتبالقاهرةالقادمفب 

وللقطاعالسياسيةالقيادةمنالمستمر   ويعىطالببر
ا
ا ثقل تلبية:المتوسطوالبحر افريقيا شمال"شعارتحتيعقد الذىللحدثكببر

."الطاقةمنالغد احتياجات

  مسبوقةغبر وتطوراتنتائجمنتحققما عىلالضوءإللقاءلمص مهمةنافذةيعد المؤتمر أنالمل وأضاف
 
ولالصناعةمجالف والغاز ببر

  المستقبليةالعملخططعىلالضوءالقاءيشهد كما ،السابقةواالعوام2019عامخللنجاحقصصمنشهدتهوما المصية
تهدفتسالتر

  النمو الستمرار تنفيذها مص 
 
وي    جالحيويةالصناعةهذهف   اإلمكانياتابراز و االستثماريةللفرصوالبر

يعد المؤتمر انإىلالفتا ها بتتمتعالتر

  للمساهمةالفاعلةاألدواتإحدى
 
  مص إىلالعالميةاالستثماراتمنالمزيد جذبف

 
ولقطاعف ايجبسمؤتمرأنإىلالوزير وأشار .والغازالببر

  العالميةالمشاركاتحجمتناىمأنإىلالفتا ،2017عاماألوىلنسختهانطلقمنذ كببر بشكليتطور 
 
كاتمنوالمعرضالمؤتمر ف عالميةالالشر

ى ضمنلهالمخططةهمكانتاكتسبالذىالحدثبهذا العالىماالهتمامحجميعكسللطاقةالدوليةوالمنظماتلها التنفيذيير  والرؤساءالكب 

وليةاألحداثأهم .والعالميةاإلقليميةالببر

ياتورؤساءالمسئولير  كبار فيها يشاركنقاشيةحلقاتخللمنمتنوعةموضوعاتالعامهذا سيناقشالمؤتمر أنوأضاف كاتكب  الشر

ول،العالمية   الرئيسيةاألنشطةوتنميةللطاقةإقليىم  لمركز للتحولمص بجهود الموضوعاتتلكوتتعلقللببر
 
بحثمنلصناعةاف

ودور القصوى،يةاألولو ذاتالموضوعاتمنباعتبارها المهنيةوالصحةالسلمةموضوعاتإىلباإلضافةوتسويق،وتكرير وإنتاجواستكشاف

  المرأة
 
ول،قطاعف اتوالتعرضللمشاركةوالطلبللشبابالفرصةإعطاءجانبإىلالببر   العلميةللخب 

 
يسلطكما .والتقنيةنيةالفالمجاالت ف

ولصناعةأنباعتبار التمويلمجالعىلخاصبشكلالضوءالمؤتمر  التمويلعىلواذ االستححيثمنعالميا األنشطةأكب  تعد والغاز الببر

.اليهاالموجهةواالستثماراتالماىل

كةرئيسهدسونكريستوفر أوضحجانبهومن ةمشاركةيشهد أنهللمؤتمر المنظمةج  امدىشر كة450منأكب  منكببر 14منعارضةشر

  العامعن%20بزيادةمشاركألف30ومرةألولوالهند ألمانيا منها دولة
الفعالياتوستتضمن.بالمؤتمرمتحدث270عنيزيد وما الماض 

اتيجيةجلسات10ومتخصصةفنيةجلسة36   المرآةلدور مخصصةجلسات7واسبر
 
  جلسات7والطاقةمجالف

 
االستثمار مجاالت ف

اتيجيةمستديرةموائد 4إىلباإلضافة،البيئةوحمايةالمهنيةالصحةو للسلمةجلسات6ووالتمويل كات،لرؤساءاسبر مر المؤتوسيشهد الشر

.بحثيةورقة869مناقشة
وزارة البترول، مصرموقع نقال عن 
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كاتتعان   اكمأدىمما الغاز أسعار ارتفاعمنالعاماألعمالقطاعلوزارةالتابعةالصناعيةالشر   عليها،الديونلبر
تمجنيهمليار 12نحوبلغتوالتر

 ساهم.تقريباعامنحو منذ تسويتها تمونصفمليار بخلفمؤخرا تسويتها عىلاالتفاق
 
كةالمديونيةتلكف تبلغالتر والصلبد الحديشر

كةمديونيةجنيهمليارات4وجنيهمليار 3.7حالياللغاز مديونيتها  كاتعىلموزعةأخرىمليارات3نحوإىلإضافة،سمنتلأل القوميةالشر شر

كاتوبعضاألسمدة .الكيماويةالقابضةشر

اكمأدىالذىما نفسهيفرضالذىوالسؤال كاتانعاشسبلوما المديونياتتلكلبر اكممباشر الالسببنإفبالطبعمستقبل؟الشر المديونياتلبر

كاتتقاعسولاأل،لهما ثالثال مرينأ   بفوائدها،الديونقيمةمنزاد مما ،سنواتلعدةبأولأوال عليها ما دفععنالشر
المتواصلالرتفاعاوالثان 

 
 
كاتكللتالغاز سعر ف .دوالر4.5ىلإحراريةوحدةمليونلكلدوالر 1.5منارتفعوالذى،الشر

كاتتراجعتالسعر لرفعونتيجة  المنافسةوفقتإنتاجها معدلوتراجعبل،الشر
 
شهدتبعدما سمدةولأل لألسمنتخاصةالخارجيةاألسواقف

 .دوالر2لنحوالعالىم  المستوىعىلحراريةوحدةالمليونسعر تراجعنتيجةتراجعا العالميةاألسعار 
 
الدولبعضتزالما الذىالوقتف

كاتها تحاسب  المنافسةعىلمساعدتها بهدفحرارية،وحدةمليونلكلدوالر 1.5بشر
 
.محليانشاطها استمرار وضمانالتصدير،سوقف

كاتأن  يساهمإنهاألوىلمزايا لهسعر وهو ،حراريةوحدةمليونلكلدوالرات3لحدودالغاز أسعار خفضإىلملحةبحاجةالشر
 
اجيةإنتزيادةف

كات، كاتلبقيةومنافستها التصديريةقدرتها زيادةوثانيا الشر يزالال إنهاعتبار عىلالغاز كاتلشر مناسبا ربحا يحققالسعر أنوثالثا ،العالميةالشر

.حراريةوحدةمليونلكلواحد دوالر بنحو العالىمالسعرمنأعىل

الغازسعرلخفضاحتياجااألشدهىالعاماألعمالقطاعمصانع

نقال عن موقع أخبار البورصة

لالستفادة من غاز الشعلة” القابضةالوادىجنوب”لـتتعاقد مع تابعة "إنرجىقرة "

كةعاقدتت كةمعالطاقةلتكنولوجيا ”إنرج   قرة“شر ولاجإلنت”اشبتكوالملحةعش“شر الببر

كةالتابعة منبدال لشعلةاغاز منلإلستفادةمتكاملةمحطةأوللتنفيذ القابضةالواديجنوبلشر

  إحراقه
 
.البوتاجازمركباتوإنتاجالكهرباءتوليد ف

وعتكلفةإناإلدارةمجلسرئيسقرةأيمنالمهندسوقال وعوأنجنيه،مليون62المشر تمالمشر

اكةعب   كةمعالشر كةتتحملولمbooبنظامتنميةشر تثماراتاالس لتشجيعتكلفةأيةاشبتكو شر

  األعمار إلعادةاألورن   البنكساهمكما ،والمحليةاألجنبية
 
وعتمويلف .المشر

اليوم السابع: موقع نقال عن 

وعأنوذكر    واالستفادةيوميا مكعبقدممليون0.5غازحرقأوقفالمشر
 
ميجاوات2بقدرةمولدةوحداتخللمنالطاقةتوليد ف

وعوي  هدف.سنويادوالر مليون2.2اقتصاديعائد بإجماىل  يوميا برميل60ب يقدر الذيالسائلالغاز واستخلص االنبعاثاتخفضإىلالمشر

المكثفاتكافةلصاستخوإنما كهربيةطاقةمولداتلتشغيلفقطليسالشعلةلغازاتالمتكاملواالستغللآخر جانبمنالبيئةعىلوالحفاظ

.الجودةعالية

ولوزير المل،طارقالمهندسأفتتح وةالببر والشحنالسائلود والوقالطبيعبالغازالسياراتلتموينمتكاملةوقود محطةأولالمعدنية،والب 

  الكهربان  
  بورسعيد بمحافظةنوعها مناألوىلتعد والتر

 
قمص ف .الطبيع  بالغاز للعملالسياراتتحويلمركز إىلإضافةاألوسط،والشر

ولوزارةوتعمل ا الببر وعتنفيذ لتدعيمقويةأساسيةبنيةإنشاءعىلحالي   الطبيع  بالغاز للعملالسياراتلتحويلالقوىمالمشر
ا
ين؛منبدل البب  

ا 
 
اد فاتورةوخفضللطاقةترشيد وليةللمنتجاتاالستبر ولوزارةتستهدفكما .الببر ا الببر

 
ا،سيارةألف50تحويلالدولةلخطةوفق منوذلكسنوي 

  للتوسعمتكاملةعملخطةتنفيذ خلل
 
الوقود نظاماىلاراتهمسيتحويلعىلالمواطنير  وتحفبر  للسيارات،كوقود الطبيعالغازاستخدامف

ين–طبيعغاز)المزدوج اتتسهيلتخللمن(بب     وتيسبر
 
  بالغاز التموينمحطاتإقامةإىلباإلضافةالسداد،ف

 
المختلفة،افظاتالمحف

  يسهمبما التموين،تسهيلتإلنشاءجديدةتمويلآلياتوتوفبر 
 
  والتوسعالتحويلمعدالت زيادةف

 
.الطبيع  بالغاز لسياراتاتموينمحطاتف

وزير البترول يفتتح أكبر محطة وقود شاملة في الشرق األوسط

نقال عن موقع المصرية لألخبار
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جديدغازحقلاكتشافتعلنالشارقةنفطمؤسسة

  
 
  للغاز برياكتشافأولف

 
حقلاكتشاف"نوكس"الوطنيةالشارقةنفطمؤسسةأعلنتالثمانينيات،أوائلمنذ اإلماراتيةالشارقةمدينةف

  "مسىمتحتوالمكثفاتالطبيع  للغاز جديد 
  قياس  مكعبقدممليون50إىلتصلتدفقبمعدالت ،"محان 

 
السوائلجانبإىلاليوم،ف

يكتها "سنوك"الشارقةنفطمؤسسةبير  بالتعاوناالكتشافهذا وتم.بهالمرتبطة   ”اإليطاليةوشر
اكةمناألوىلالسنةخلل"إيت  الشر

.بينهما

  األسبوعالبحريناستقبلت
اد مرفأ عب  ظت  أبو منالمسالالطبيعالغازمنشحنةأولالماض  ظلتبعدما سال،المللغاز جديد استبر

 عالقة"البحرينروح"الشحنة
 
ايرمنذ المياهف كة"عنصادر بيانقال.الرصيفإنشاءأعمالاستكمالبسبب،الماض  فب  للغاز البحرينشر

كةأنُيذكر .المسالالطبيعالغازمنشحنةإفراغعملياتتقريبا أكملتالعائمةالوحدةإن،"المسال لكلمملوكةلمسالاللغاز البحرينشر

ز ج  .إن.إلوتيكاىوالغاز،للنفطالبحرينيةالوطنيةالهيئةمن .والتجارةاءلإلنشوسامسونجللستثمار،الخليجومؤسسة،بارتب 

  
 
،العاموف  

كةإدارةمجلسرئيسنصيفداوود قالالماض  وعأعمالمن%30نسبتهما إنجاز تمإنهالبحرين،نفطشر مصفاةتوسعةمشر

ا البحرين،   الوحداتمنعدد تشغيلبدءالمقرر منأنهإىلمشبر
 
وعاستثماراتأنإىلمنوها ،2022منتصفحتر 2021نهايةف المشر

اضعب  منها %65توفبر وتمالدوالرات،بملياراتتقدر  البحرين،حقلمنيوميا النفطمنبرميلألف50نحوحاليا البحرينوتنتج.االقبر

.السعوديةمعبالمشاركة،أبوسعفةحقلمنيوميا أخرىبرميلألف150تنتجكما ،1932اكتشفالذي

عبر مرفأ جديدطبيعىالبحرين تستقبل أول شحنة غاز 

االقتصادية: موقععن نقـال 

من احتياجات بيالروسيا من النفط والغاز% 100أمريكا مستعدة لتوفير 
سكاي نيوز: موقععن نقـال 

جريدة الراصد: موقععن نقـال 

  بب  حفر جرىو
  بهالمرتبطةالمكثفاتمعالغاز اكتشافعنأسفر مما قدما،597وألفا 14يبلغإجماىل  عمقعىل1-محان 

 
.مامةالثتكوينف

  االكتشافحجمتقدير وسيتم
 
  المناسب،الوقتف

 
  بب  أنةالمؤسسوذكرت.والتطويرالتقييمعملياتمنبمزيد توقعاتظلف

1-محان 

  الواقع
 
  بب  أولهو "ب"االمتيازمنطقةف

 
  زلزاىل  مسحعىلحصولها بعد بحفرها،المؤسسةتقوماستكشاف

.المنطقةيغىط  جديد عاد األبثلن 

ف  تأنعىلوقادرةمستعدةالمتحدةالوالياتأنبومبيو مايكاألمريىكالخارجيةوزير أكد 

الروسيةالغاز إمداداتتوقفبعد ذلك،%100بنسبةوالغاز النفطمنبيلروسيا باحتياجات

كصحف  مؤتمرخلل،بومبيو وقالبيلروسيا،إىلمؤخرا  همعمشبر ،ماىكفلديمبر البيلروسنظبر

 ترغبالمتحدةالواليات"إن
 
منتج  أنفا مضي،"الخاصةبلدها سيادةلبناءبيلروسيا مساعدةف

.سيةتنافبأسعار بيلروسيا تحتاجهالذىالنفطمن%100لتوفبر استعداد عىلاألمريكيير  الطاقة

يلروسيا بيزور أمريىكخارجيةوزير كأولمينسك،العاصمةإىلاليوموصلالذى،بومبيو وأردف

 للطاقةمنتجأكب  نحن":قائلعاما،26منذ
 
وأشار."بنااالتصالهو فعلهعليكمما وكلالعالمف

 "حقيقياتقدما "أحرزتبيلروسيا أنإىل،بومبيو 
 
تتضمنادية،واقتصسياسيةإصلحاتإجراءف

ورةمنوها اإلنسان،حقوقمجال المفروضةاألمريكيةالعقوباترفعيتمحتر المزيد تحقيقبص 

ورةأدركتبلدهإنبيلروسيا خارجيةوزير قالجانبه،من.عليها ات،إجراءض  أنيفا مضتغبر

 مثاليةاألكب  الدولةليستتكونقد بيلروسيا "
 
تطبيقينبع  أنهجيدا نتفهمونحنالصدد،هذا ف

 اإلصلحاتبعض
 
."نفعلهما وهذا اإلنسان،حقوقمجالبينها منالمجاالت منالكثبر ف

 بالمساعدةأملهعن-لوكاشينكوألكسندرالبيلروسبالرئيساجتماعهخللأعربقد ،بومبيو وكان
 
تحققلىكبيلروسيا لفرصةتوفبر ف

 ترغبالمتحدةالوالياتأنمضيفا إليهما،تسعاللذينواالستقللالسيادة
 
 المساعدةف

 
إىلالعاملير  منبالمزيد الدفعوستواصلالفراغملءف

 سفارتها
 
.مضتعاما 12منذكببر بشكلعددهمتخفيضتمالذينمينسكف



ات105بمسافةالمنصةتركيبمعأنهإىلبور توسىل  أشار    الغاز استخراجطاقةفإنإيرانجنوبكنكانشاط  عنكيلومبر
 
لةالمرحمكمنف

 14ازدادت14
 
 مكعبمبر مليون56إىللتصلمليونا

 
50إنتاجسيتمالجنون   بارسلحقل14للمرحلةالكاملبالتدشير  أنهإىليشار .يوميا

يتطن400وغازيةمكثفاتبرميلألف75والطبيع  الغاز منمكعبمبر مليون  كب 
 
  ليتميوميا

 
مسالالالغاز منطنمليونإنتاجالمحصلةف

 المعالجاإليثانغازمنطنومليون
 
.سنويا
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:أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية

كةقامت ويد المحدودةللتشغيلغاز قطر شر   «موندرا»محطةببر 
االستقبالمحطةتعتب  والتر

  األجدد 
 
،الساحلعىلوتقعالهند،ف تحميلتموقد سال،المُ الطبيع  الغاز منتشغيليةبشحنةالغرن  

حنة
ُ
  لفانراسمنالش

 
ماسعليها ويطلقكيوفليكسطرازمنالناقلةمير  عىل2020يناير17ف

  موندرا محطةإىلووصلتمكعب،مبر 216.000تبلغإجماليةبحمولة«مروب»
 
.2020يناير22ف

ةالبحريةالمنصةتركيبعملياتمناالنتهاءإيرانأعلنت 14ال طويريةالتالمرحلةضمناألخبر

  
 
  الواقعبالعالمغاز حقلأضخمف

 
.الخليجمياهف

بور توسىل  مهديمحمد بالحقل14للمرحلةالتنفيذيالمدير عناإليرانيةاألنباءوكالةونقلت

  قوله
 
كةإناليومتصي    حف وبارسشر حقلأضخمون   الجنبارسلحقلالمشغلةاإليرانيةببر

  غاز 
 
ةه  بحريةمنصةركبتالعالمف   األخبر

 
.اليوم14رقمالتطويريةالمرحلةإطار ف

في أضخم حقل غاز بالعالم14إيران تعلن انتهاء المرحلة التطويرية الـ 

ة وكالة األنباء اإليرانيموقععن نقـال 

قطــر غير متحمسة إلعادة التفاوض بشأن عقــود الغــاز المسال مع الهنـد: وزير الطاقة
الوطن:موقععن نقـال 

رويترز: موقععن نقـال 

  ترغبال بلدهإنالطاقةلشؤونالقطريالدولةوزير قال
 
  األسعار بشأنالتفاوضإعادةف

 
.الهندمعاألمد ةطويلالمسالالغاز توريد عقود ف

  ترغبقطر إنوأضاف
 
  الكمياتزيادةف

  الهنديالنفطوزير أشار بينما .المسالالغاز منالهند بها تمد التر
 
إلعادةتتطلعبلدهإنسابقوقتف

  السعر عىلالتفاوض
 
يهالذيالمسالالطبيع  للغاز األجلطويلةالعقود ف الطبيع  الغاز منطنمليون8.5الهندتستورد حيثقطر،منتشبر

زوأشارت.قطرمعاألجلطويلةإمداداتصفقةبموجبسنويا المسال بحاجةلدهبحاجةبشأنالهنديالوزراءرئيستصيحاتإىل"رويبر

نحو إىلاألسعار خفضتريد الهند إنوأضافت.2030بحلول%15إىلحاليا %6.5منلديها الطاقةمزي    جمنالطبيع  الغاز حصةلزيادة

  وحدةمليونلكلتقريبا دوالر 8.5وثمانيةبير  ما معمقارنةبريطانية،حراريةوحدةمليونلكلدوالراتخمسة
  حاليا تأنر

 
الصفقاتإطار ف

األجلطويلةفقاتالصبموجبقطر منالوارداتوتشكل.القطريالمسالالطبيع  للغاز رئيس  مشبر الهند أنإىليشار .األجلطويلةالقطرية

الهنديةالغاز وارداتإجماىل  من%40حواىل  

 
 
  المسالالطبيع  الغاز الس تق ب  الالثانيةالمحطةه  هذهوتعد

  غ  از قط   ر س   اعدتالتر
 
  تشغيلها ف

 
قط  ر قامتإذ المنصم،امالعخللالهند ف

  غ   از 
 
ويد س  اب   قوق  تف   ،إين  ور محطةببر 

المحطة،لتشغيلسالالمالطبيع  الغاز منبشحنةالهند،جنوبتشينايمدينةمنبالقربتقعوالتر

  ذلكوكان
 
ايرف   موندرا محطةوتقع.2019فب 

 
  موان   ف

  الخاصةاالقتصاديةوالمنطقةأدان 
 
ي ةالواقعجوجاراتبواليةكتشمنطقةف غرن  

،المسالالطبيع  الغاز منطنمليير  خمسةللمحطةاالسميةاالستيعابيةالطاقةوتبلغ.الهند
 
اوحناقلتلتستقبأنويمكنسنويا سعةتبر

،منالمحطةوتتكون.مكعبم260.000ومكعبم75,000بير  حمولتها  ةالسعةتبلغحيثخزانير  .مكعبمبر ألف160منهمالكلاإلجماليَّ

  ضخمةخسائر شيفرونتكبدت
 
وسجلت.النفطمنإنتاجها تراجعوسطالتوقعاتمنبأكب  اإليراداتوانخفضت،2019مناألخبر الرب  عف

  دوالر مليار 6.61بقيمةشيفرونخسائر 
 
ةف ،وحتر أكتوبر منالفبر ةخللدوالر مليار 3.73بقيمةأرباحمقابلديسمب    المقارنةفبر

 
العامف

  
ا شيفرونوحققت.الماض    المتكررةغبر والمواد البنود باستثناءللسهممعدلةأرباح 

 
  الماىل  الرب  عف

أعىلمستوىوهو دوالر،1.49بقيمةالماض 

.دوالرمليار 38.96عندالمحللير  توقعاتمنوبأكب  دوالر،مليار 36.35إىل%14بنسبةاإليراداتتراجعتفيما دوالر،1.47عندالتوقعاتمن

امن   النفطمنإنتاجها استقرار مع”شيفرون“إيراداتانخفاضويبر 
 
3.10عندالتوقعاتمنأقلمستوىوهو برميل،مليون3.08عنديوميا المكاف

ا،برميلمليون كةمنالمبيعالمسالالطبيع  والغاز النفطبرميلسعر متوسطأنكما يومي  ميلدوالرا 56مقابلدوالرا،47بلغالشر نفسخللللب 

ة 2018عاممنالفبر

وطشيفرون تسجل خسائر فصلية وانخفاضًا في اإليرادات نتيجة الضغ

أربيان بيزنس: موقععن نقـال 

الهندية بشحنة غاز« موندرا»ُتزّود محطة استقبال « قطرغاز»



7WWW.GASREG.ORG.EG

:بيانات وإحصائيات

50.66 $/BBL سعر برميل البترول الخام

54.79 $/BBL النفط الخام برنت

10.05 $/MMBtu (ديسمبر)اليابان

3.43 $/MMBtu (يناير)أوروبا

4.73 $/MMBtu (يناير)(الغاز المسال)اسيا 

3.06 $/MMBtu TTFهولندا
البورصات 

العالمية
3.2 $/MMBtu إنجلترا NBP

1.83 $/MMBtu Henry Hub أمريكا

.الجغرافيةللمنطقةومتوسط,معير  وقتخللالسعر تعكسالسابقبالجدولالواردةاألرقام*

نسبةتمثل،2.18عاممكعبمبر مليار 63.4إىل2017عاممكعبمبر مليار 59.2مناألنابيبعب  العرن   الطبيع  الغاز صادراتارتفعت

العالىم  اإلجماىل  من%7.9ونسبة،(المسالالطبيع  والغاز األنابيبغاز )بنوعيهالطبيع  الغاز منالعربيةالصادراتإجماىل  من%31حواىل  

مبر مليار 140.3نمالناقلتظهر عىلالمسالالطبيع  الغاز منالعربيةالدولصادراتارتفعتكما .األنابيبعب  الطبيع  الغاز لصادرات

وصادراتالعربيةللدولبنوعيهالغاز صادراتإجماىل  من%32.8و%69بنسبة2018عاممكعبمبر مليار 141.3إىل2017عاممكعب

.التواىل  عىل2018لعامالعالميةالمسالالغاز 

صندوق النقد العربي:موقععن نقـال 

2018صادرات الغاز الطبيعي العربي خالل عام 
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أحداث ومؤتمرات

The International Gas Research Conference 2020 (IGRC 2020)

  مرةألولعمانسلطنةتستضيف
 
قف   2020لعامالغاز لبحوثالدوىل  المؤتمر أعمالاألوسطالشر

 
ةالسادسةنسختهف .عشر

كةللغاز الدوىل  االتحاد قبلمنالمؤتمر تنظيمسيتم ةخللالمسالالطبيع  للغاز العمانيةوالشر اير26إىل24منالفبر مانبمركز 2020فب 
ُ
ع

.والمعارضللمؤتمرات
ويسلطالعالمحولدولة40منأكب  يمثلونمشارك1000منأكب  ويستقطبللغاز الدوىل  االتحاد برعايةسنواتثلثكلالمؤتمر وينعقد 
  واالبتكار والتطوير البحثجوانبعىلالضوء

 
.المتناميةالغاز صناعةف

The Egypt Petroleum Show – EGYPS 2020

ولالرابعالدوىل  مص ومعرضمؤتمر يقام ةخلل(2020ايجبس)للببر -11منالفبر
اير13 اجاتاالحتيتلبية..المتوسطوالبحر أفريقيا شمال"شعارتحت2020فب 

كاتوتحرص."الطاقةمنالمستقبلية  المشاركةعىلالعالميةالشر
 
إذ الحدثا هذف

اتلتبادلنافذةبمثابةيعد  تشهدها التر ةالحديثالتكنولوجياتعىلوالتعرفالخب 
ولصناعة  الطبيع  والغاز الببر

 
.مجاالتهامختلفف

 زيادةالعامهذا المؤتمر يشهد أنالمقرر ومن
 
60ىلإلتصلالمشاركةالدولعدد ف

كما .بحثيةورقة800منأكب  إىلالبحثيةاألوراقعدد زيادةإىلاإلضافةدولة،
 الرقىم  التحولبموضوعاالهتمامالمؤتمر سيشهد 

 
ولصناعةف .الببر

The 6th CWC China LNG & Gas International Exhibition & Summit

ة من    الفبر
 
 الدوىل  للغاز الطبيع  المسال وصناعة الغاز بمدينة شنغهاي ف

  مركز 2020مارس 6-4يقام للمرة السادسة، معرض ومؤتمر الصير 
 
ف

  
، بحضور ن. المؤتمرات الوطت    سوق الغاز الطبيع 

 
 للتقنيات الحديثة ومحادثات حول أخر األحداث والتطورات ف

 
حو وسيشهد الحدث معرضا

اء صناعة الغاز100مشارك و5000 .  متحدث رسىم  من خب 
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The Egyptian Gas Market News

Egypt, ExxonMobil Ink Two Agreements Worth $332 MM

The Minister of Petroleum and Mineral Resources, Tarek El Molla, signed two new exploration and production
(E&P) agreements with ExxonMobil and the Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS). The two agreements
are worth $332 million, with a signature bonus of around $17 million to drill seven wells. The signature was
conducted between El Molla; EGAS Chairman, Osama El Bakly; and the East Mediterranean Exploration Manager
at ExxonMobil, Don Bagley, in the presence of other petroleum leaders.

The first agreement was signed for conducting E&P activities in the East Ameryah offshore with investments
reaching around $220 million and a signature bonus of $10 million to drill four wells. Meanwhile, the second one
was signed for E&P activities in North Marakia offshore with investments worth $112 million and a signature
bonus of around $7 million to drill three wells.

El Molla Reviews Natural Gas Delivery in Port Said

The Minister of Petroleum and Mineral Resources, Tarek El Molla, followed up on the updates of delivering
natural gas to the housing units in Port said during his visit to the city. The Head of Town Gas Company, Yasser
Bahnas, said that the company has managed to finish up the natural gas network in Al Arab and Al Manakh
districts, serving 10,000 clients, and currently linking around 3,300 clients to the natural gas network is ongoing.
Additionally, Bahnas noted that the company has managed to deliver natural gas to about 17,000 clients in
several districts.

Concerning the governorate’s total projects, Bahnas remarked that Port said is fully covered with a natural gas
network, benefiting about 172,000 clients, in addition to 25,000 clients in Port Fouad city. Moreover, Bahnas
noted that Town gas managed to deliver natural gas to about one million housing units in Cairo, Giza, Alexandria,
Ismailia, and Port said governorates during the last five years, representing 30% of the units connected in Egypt,
adding that the company achieved unprecedented rates for the second year in a raw through delivering natural
gas to 300,000 housing units in 2019.

SDX Energy to Drill Three Wells in Egypt

SDX Energy Plc announced on January 28 that it plans to commence drilling three new wells at South Disouq and
West Gharib concessions. SDX is going to drill two wells at South Disouq concession, in which it holds 55% working
interest. The first exploration well, Salah, will be drilled in mid/late of February and is expected to be completed in
April. In addition to that, the company has estimated that the well will have around 71 billion cubic feet of
equivalent (bcfe) of natural gas. The second well, Sobhi, is anticipated to be drilled in late April/early May and
completed in early June. SDX is targeting to reach approximately 33 bcfe of natural gas.

Furthermore, SDX is planning to drill a third well at the West Gharib concession, where it holds 50% working
interest, in early February. This appraisal well will be drilled in the Rabul area. If successful, the well is anticipated
to hold about 200-300 barrels per day of oil (bbl/d).
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