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:أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري

ولوزيراالملاطارقالمهندسأس وةالبتر أنشطةمتنظيجهازاإدارةمجلسورئيسالمعدنيةوالتر

محموداكارمالمهندسبحضوراكونفرنسالفيديوخللمنالجهازاإدارةمجلساجتماعالغازاسوق

.اإلدارةمجلسوأعضاءللجهازاالتنفيذىالرئيس

والغرضالغازانقلمنظومةتشغيلكوداواستعراضمناقشةاالجتماعخللتمأنهإىلالملاوأشارا

امنه
 
ارئيسيةكآليةللتطبيقتمهيدا

 
االغازتداولسوقعملتنظيمف

 
سوقخلقنحواوامصاف

للسماحازاالغنقلشبكةومشغىلوملكبالسوقالعاملةللكياناتموحدةمبادئووضعتنافىس

.تميت  ادونالنقلمنظومةباستخدام

وزير البترول يرأس اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز

اتتمثلالغازانقلشبكةتشغيلكوداأهميةأنوأضاف  
 
مشغلبي  االنقلمنظومةاستخدامألسسوالتجاريةالفنيةالقواعدامجموعةأنهف

اومستخدميهااالمنظومة
 
لتحقيقيمهدامااهواواللسوقجديدةأطرافدخولبإتاحةيسمحوبمااالتنفيذيةوالئحتهالغازاسوقتنظيملقانونوفقا

االمشاركي  اجميعمصالحمراعاةمعوالمساواةالتميت  اوعدموالعدالةالشفافيةمبادئوفقالتنافسية
 
.الغازسوقف

اأنهللجهازاالتنفيذىالرئيسمحموداكارمالمهندسأوضحجانبهومن
 
وألهدافطبقا

االمشاركي  ابي  االعلقةلتنظيمالجهازا  
 
والئحتهونالقاننصفقداالغاز،تداولسوقف

ورةعىلالتنفيذية مشغىلمعالتشاورابعداالغاز،نقلمنظومةتشغيلكوداإقراراض 

االعاملةالكياناتتراخيصصدوراوبعداالشبكة
 
األوضاع،فيقلتوامهلةومنحالغازاسوقف

اكانفقدا
 
االموحدةالقواعدامجموعةباعتبارهالنقلكوداإقرارالزاما أساسلتشكالتر

.الغازوتداولنقلمنظومةالستخداموالتجاريةالفنيةالعلقات

ا
 
ا للشبكةتخدمي  االمسوواجباتوحقوقوالتحكمالمراقبةونظامملحقاتهاابكافةالغازانقلمنظومةتوصيفعىليحتوىالكوداهذااأنإىلمشت 

بالشبكةلتجارىواالمادىاالتزانعىلوالحفاظالغازاوقياساتالتشغيليةواألنظمةالسعاتحجزامنالمقدمةالفنيةوالخدماتوملكهااومشغليهاا

اللغازالقوميةللشبكةاآلمنالتشغيليحققبمااالطوارئوخطة ايي  اأهمتعداالتر .الغازنقلشر

بدء اإلنتاج من بئرين جديدين للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط

ولقطاعنجح االبتر  
 
ينوضعف سطبمتواالمتوسطالبحرابمنطقةاإلنتاجعىلالطبيىعللغاز"7غربجنوببلطيم"و"17ظهر"الجديدينالبتر

اغازامكعبقدممليون390إنتاج
 
امتكثفاتبرميل1300ويوميا

 
.يوميا

اذلكجاء  
 
ولوزيراالملاطارقالمهندستلقاهتقريراف وةالبتر كةرئيسحسنعاطفالمهندسمنالمعدنيةوالتر ولشر وبل"لعيمببتر القائمة"بتر

اوضعتمحيثبالعمليات اراحفاعمالمناالنتهاءبعدااإلنتاجعىلالمتوسطبالبحراالطبيىعللغازظهرابحقل"17-ظهر"الجديدةالبتر البتر

اوجارىبنجاحواختبارهااواكمالهااللحقلالجنوبيةبالمنطقةالواقعة
 
اانتاجهاابمعدالتاالوصولحاليا

 
250نحوالبالغةقصوىالالطاقةاىلتدريجيا

اغازامكعبقدممليون
 
ا.يوميا

 
احفراأنمضيفا ااإلنتاجعىلووضعهااالجديدةالبتر  

ايأتر  
 
اتقعثحيللحقلطموحتنميةخطةاطاراف  

 
العميقةالمياهف

،5300اىليصلعمقعىلحفرهااوتمالمتوسطبالبحرا امتر
 
احفرامنباالنتهاءأنهاىلالفتا ااآلباراعددافإنالجديدةالبتر  

اااحفرهتمالتر  
 
ظهراحقلف

اا15بلغ .الجنوبيةبالمنطقةآبارا5والشماليةبالمنطقةابارا10بواقعبتر

اأنهاىلالتقريراأشاراكماا  
 
كةنجحتقدافالنيل،دلتاامنطقةمنالطبيىعالغازمنقياسيةانتاجمعدالتااىلللوصولالطموحالخطةاطاراف ولشر بتر

ابلعيم  
 
اوضعف اغازامكعبقدممليون140البالغةالقصوىبطاقتهاااإلنتاجعىل"7-غربجنوببلطيم"الجديدةالبتر

 
برميل1300ويوميا

امتكثفات
 
احفرامناالنتهاءبعدايوميا اواكمالهااالبتر  

 
المنفذةالخطةنجاحتمرارااسذلكليؤكداالشهر،ونصفشهرينيتجاوزالمقياىستوقيتف

االمنطقةمنالمستهدفةاإلنتاجيةالقدراتاىلوالوصولغربجنوببلطيممنطقةمنالغازاوإنتاجلتنمية  
 
ةغضونف ةوجفتر اإلنتاجبدءمنت  

اغربجنوببلطيممنصةمن  
 
اف اسبتمت  اغازامكعبقدممليون500البالغةاإلنتاجيةالخطةتحقيقتمحيث،الماض 

 
مناشهرا7خلليوميا

ولوزارةخطةيحققبمااحفرهاامخططااكانآبارا6منبدالااإلنتاجعىلووضعهاافقطابارا4حفرخلل وةالبتر االمعدنيةوالتر  
 
معاجاإلنتزيادةف

ام .النفقاتوترشيداالتكاليفتخفيضبسياسةااللتر 
ةوزارة البترول والثروة المعدنينقال عن 
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ا  
 
ولقطاعمساهمةإطاراف االبتر  

 
ايتم،سيناءجزيرةشبهتنميةجهوداف

 
وعذاتنفيحاليا لتوصيلمشر

كةخللمنالطبيىعالغاز مبمدينةنبقخليجلمنطقةللغازاسيناءشر منشأة55ذيةلتغالشيخشر

250حواىلاستثماراتباجماىلعليهاسياحيةمنشأةإقامةمخططأرضقطعة55ووفندقيةسياحية

وعاألوىلالمرحلةمن%90مناالنتهاءتمحيث،مراحل3عىلتنفذاجنيهمليون .للمشر

:أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري

كةأبرمت كةمنكلمعةاطاريواتفاقيةتسويةاتفاقية"يجاسإ"الطبيعيةللغازاتالقابضةالمصيةالشر شر

ا كةإيت  اوشر كةناتورج  كةجاسفينوساايونيونوشر ،"سيجاس"الطبيىعللغازالمصيةاالسبانيةوالشر

ول،العامةالمصيةوالهيئةالعربيةمصاوجمهورية كةمنكلمعتعاوناتفاقيةبرمتأكماللبتر اشر كةايت  وشر

.سيجاس

وطمنعدداعىلمعلقاالتفاقياتتلكشيانتاري    خبدءأنوحيث اقامتوعليهالمسبقة،الشر إيجاسكةشر

وطتلكبعضبتنفيذا وطتنفيذابموضعوكانتالشر عىلتعذرا19كوفيدةلجائحنتيجةإنهإالا،المتبقيةالشر

ا
ر
وطبعضتنفيذااستكمالالتعاقدااطرافباف كةفإنذلكومع.األخرىالشر للدخولمستعدةايجاسشر

اطاتمنالعديدامراعاةبعداالشأنبهذااجديدةبمفاوضات .االشتر

بشأن االتفاقيات المتعلقة بمصنع دمياط إلسالة الغازشركة إيجاس بيان 

ةوزارة البترول والثروة المعدنينقال عن 

تنمية سيناءفىيساهم .. الطبيعىالغاز 

اذلكجاء  
 
ولوزيراالملاطارقالمهندستلقاهالذىالتقريراف وةالبتر كةرئيسأنورامحموداالمهندسمنالمعدنيةوالتر الموقفحولللغازاءسينااشر

وعالتنفيذي االمساهمةبهدفوذلكلسيناءالغازاتوصيللمشر  
 
االسياحةتنشيطف الطبيىعالغازداماستخخللمنجديدةعملفرصوتوفت 

اوذلكالسائلللوقودابديلكوقودا
 
امجدعما اواالستثماراالطموحالتنميةلت   

،سيناءتشهدهااالتر
 
الغازاتوصيلنشاطتمرارااسإىلالتقريراوأشاراحاليا

االشاملةالعسكريةالعملياتمنالرغمعىلالعريشبمدينةخاصة  
 
محافظةمعيقالتنسخللمنالعمليتوقفلمحيث(الشهيدحق)سيناءف

.األمنيةوالجهاتسيناءشمال

ىلعميلألف25إىلالطبيىعالغازتوصيلوتم2010عاممنذابدأاقداسيناءشمالبمحافظةللمواطني  االطبيىعالغازتوصيلأنبالذكراوجديرا مت  

عاطفوجةحليموبركةوالضاحيةنجيلةأبواوجالبلداوسطومنطقةأيوبألوجوالزهوراالمساعيداأحياءمثلالعريشمدينةداخلبمناطق

.كوقودالطبيىعازبالغالسياراتلتموينمحطتي  اوكذلكالمدينةداخلوالمخابزاالتجاريةالمنشآتمنعدداإىلباإلضافة،السليمةوجالسادات

ا
 
ااالستمرارااطاراوف  

 
جنيه30بنظامتقسيطالمبادرةخللمنالتوصيليتم،العريشبمدينةللمواطني  االتعاقدالنظامالتسهيلتكافةتقديمف

ا
 
ا.فوائدوبدونمقدموبدونسنوات6لمدةالغازافاتورةعىلتحصيلهاايتمشهريا

ا
اللتوسعواستكمال  

 
االطبيىعالغازخدمةتوصيلف ممكنعدداألكت 

قلمناطقوكذلكالصفاالىحالطبيىعالغازتوصيلتشملحاليةخطةوضعتم،عنهمالعبءوتخفيفالمواطني  امن أحياءوتشملشالعريشر

.صقلوأبواوالريسةالعبور

ممدينةيخصوفيماا وتجاريةسياحيةمنشأة144إىلالتوصيلوكذلك،سكنيةوحدة2600إىلالطبيىعالغازتوصيلتمفقدا،الشيخشر

كيباتاألرضيةالشبكاتتنفيذامناالنتهاءتمكماابالمدينة، ااجتماىعإسكانوحدة1100إىلالخارجيةوالتر  
 
.الرويساتف

اأنهالتقريراوأضاف  
 
االمساهمةاطاراف  

 
وعاتف االتنمويةالقوميةالمشر  

 
لمدينةالطبيىعالغازتوصيللاألساسيةالبنيةتنفيذاتمسيناء،جزيرةشبهف

كيباتعملوكذلكللمدينةاألرضيةالشبكاتتوصيلتمحيثالجديدةاإلسماعيلية ألف12عددهاغالبالالمنفذةالوحداتلعدداالخارجيةالتر

.لهاالغازالتوصيلجاهزةبالمدينةسكنيةوحدة

االمساهمةيتمكماا
 
وعاتمنالعديداف االجديدةالتنمويةالمشر

 
ق(نيةالمليواالمدينة)سلملمدينةالطبيىعالغازوتوصيلسيناءف سعيدابوراشر

وع،اإلسكانوزارةمعبالتعاون ابىحاالجتماىعاإلسكانومشر االجنوببالجزءيقاممتكاملسكت 
ر
ف قبمدينةالشر للبدءعاجلةكمرحلةدابورسعيشر

ا
 
وع،المدينةتنفيذاف االىحومشر االبدءتمحيثسكنية،وحدة٨٣٦٠بإجماىلسكنية،عمارة418يضمفدان202مساحةعىلالسكت 

 
تنفيذف

االسويسلقناةاالقتصاديةللمنطقةالعامةالهيئةمعالتعاونإىلباإلضافةهذاامنها،وحدة5000  
 
االضغطفيضتخومحطةالشبكاتإنشاءف لتوفت 

قإنشائهااالجارىالصناعيةللمنطقةالطبيىعالغاز ابورسعيداشر .السويسةقنامحورالتنميةاالستثماراتلجذبالطاقةمصادرالتوفت 
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االعالميةاالقتصاديةالتداعياتإنالنواب،بمجلسالصناعةلجنةرئيسعامر،فرجالمهندسقال  
اجائحةفيهااتسببتالتر المستجد،كورونااوسفت 

املحوظانخفاضإىلأدىممااللنفط،العالميةاألسعاراعىلبالسلبأثرت  
 
األزمةواستغلليدةالجداألسعاراهذهمناالستفادةيتطلبممااسعره،ف

ا  
 
.المصيةالصناعةلصالحمكاسبتحقيقف

:أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري

يفقال اشر اميكشعبةرئيسعفيف  االبناءمواداصناعةبغرفةالست 
 
اميكمصانعإنالصناعات،اتحاداف االست  وفقااالغازابسعرااسبتحأنتتمت 

االعالميةلألسعارا ةبصورةانخفضتالتر ةخللكبت  وأنحراريةوحدةمليونلكلدوالرا3عنيرتفعأالاالبداالمناسبالسعراأنإىلالفتااالراهنة،الفتر

ةبصورةمرتفعالحاىلالسعر يالجاراإبريلبدايةالحكومةأعلنتهلمااوفقااحراريةوحدةمليونلكلدوالرا4.5بنحويقدراوالذىالمصانععىلكبت 

اأضاف ةخللمنخفضةللمصانعاالنتاجيةالطاقةأنعفيف  إالاوالدوائية،الغذائيةللصناعاتحالياااألولويةأنحيثكورونااأزمةبسببالحاليةالفتر

وعاتتشغيلأن اأفادالقوميةالمشر
 
اميكصناعةأنإىلالفتااللمصانع،نسبياااالنتاجحركةتحريكف االصناعاتمنالست  االستهلككثيفةغت 

االحكومةوطالبنااالصناعية،التنميةهيئةأقرتهلمااوفقااللطاقة
 
قليلةللصناعةةالمطبقالغازابأسعاراالصناعةهذةتعاملأنعديدةمذكراتف

ااألخرىالسلعمنافسةلتستطيعللطاقةاالستهلك
 
.العالميةاألسواقف

الحالىومصانع السيراميك تطالب بتعديل .. دوالرات السعر العادل للغاز3: مواد البناء

موقع اليوم السابعنقال عن 

يطالب باالستفادة من انخفاض أسعار النفط لدعم الصناعة" صناعة البرلمان"رئيس 

ورةالنواب،بمجلسالصناعةلجنةرئيسوطالب اوتخزينالحالية،األزمةاستغللبص  االمصيةالدولةاحتياط  اتيىح   ول،الغازانماالستر والبتر

ولللغازاالسلبيةباألسعاراوالتمتع أسعاراتخفيضثمومنالتصدير،أجلمنالتنافسيةقدرتهاالزيادةالمصيةللصناعةمكاسبوتحقيقوالبتر

امنتجاتهاا  
 
موقع اليوم السابعنقال عن .المحليةاألسواقف

مشروعات لدعم خطة البترول للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي

كةأكدت امتخصصةشر  
 
ولوزارةخطةتنفيذاوتعززاتدعمأنهااالطاقةمجالف وةوالالبتر المعدنيةتر

اللتوسع  
 
،الغازااستخداماتف اتيجيةوفقالطبيىع  امن2030مصورؤيةإستر خطةمعوبالتر 

االدولة  
 
،للغازااالقتصاديالمردوداتعظيمف ايسهمكمااالطبيىع   

 
الغازاكتشافاتاامناالستفادةف

ا ةالطبيىع  اإىلباإلضافةلمص،الكبت  ااالباهظةوالتكاليفوالجهداالوقتتوفت   
تتكلفهااكانتلتر

االدولة  
 
االدولةمساندةعىلعلوةالغاز،أنابيبمداف  

 
منلمدعماالوقوداعنكبديلالغازاإحللف

ينسوالرا اوخلفهوبت    
 
.االستخداماتكافةف

كةالتنفيذياإلدارةمجلسرئيسبكر،أبواخالداالمهندسوكشفت اتعاقداعنللشر باستخدامللدواجنرامجزالتشغيلالمطلوبةالغازاكميةلتوفت 

CNG"تقنية mobile"وعخامسليصبحالقومية،الشبكةالستخدامالحاجةدونالمنقولالمضغوطالغازالنقل اامشر
 
الحكومةهاتلتوجيتنفيذ

ابالتوسعالمصية  
 
االغازااستخدامف البوابة نيوزنقال عن .الطبيىع 

كةإدارةمجلسوافق كةمعاتفاقيةتوقيعإتمامعىلمصاغازاشر االغازاتوصيلتأعماللتنفيذاوذلكجاز،تاونشر عميلألف120ددلعالطبيىع 

ةبالقاهرة كةوأوضحت.وبورسعيدواالسماعيليةواالسكندريةوالجت   تكونأنعىلجنيه،مليون232.8إىلتصلللتفاقيةاإلجماليةالقيمةأنالشر

.الطرفي  ابموافقةأخرىلمدداالتجديدايتمأنعىلعاماالتفاقيةهذهشيانمدة

كةوأشارت كةإدارةمجلسموافقةإىلالشر االغازاتتوصيلاأعماللتنفيذاالعمرانيةالمجتمعاتهيئةمععقداتوقيعإتمامعىلأيضااالشر الطبيىع 

كةواضافت.الدقهليةبمحافظةالمنصورةبمدينةاألوىلللمرحلة التنفيذمدةتكونوانجنيهمليون114.4العقدلتنفيذااإلجماليةالقيمةأنالشر

.شهرا18

مليون جنيه232.8لتوصيل الغاز الطبيعي بقيمة ” جازتاون”و” غاز مصر“اتفاقية بين 

موقع البورصةنقال عن 
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:أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية

ميناء صحار العماني مركز رئيسي في الشرق االوسط لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال

arabweekموقع نقال عن

شنماركوقال وعأنصحارالميناءالتنفيذيالرئيسجيلينكت  ابالغازاالسفنتزويدامشر المضافةالمحليةالقيمةيزاتعزاعىلسيعملالمسالالطبيىع 

االميناءألنشطة
ا
اعنفضل االبلداجهوداسيدعمكمااالعملفرصمنالمزيداتوفت   

 
.التجاريالشحنطةأنشتوسيعخللمنالدخلمصادراتنوي    عف

وعهذااأناىلوأشارا ويداالرئيسيةالمحطاتإحدىالحرةوالمنطقةصحاراميناءسيجعلالمشر االغازابوقوداالسفنلتر  طرقعىلمسالالالطبيىع 

راجانبإىلالرئيسيةالشحنتجارة اتيجيةالموات  ااألخرىاالستر  
االتر اأعضاءه   

 
اأنأل.أيإياس/مجموعةف ستقومكمااافورةسنغميناءمثل/ج  

كة اأنألمارساا/شر االغازابتوريدا/ج   ااالمسالالطبيىع  .عمانسلطنةمنمحلي 

وعوسيعمل االغازامحطةمشر االطبيىع   
 
االعالميةالشحنخطوطعىلالعاملةالسفنمنالمزيدااستقطابعىلصحاراميناءف  

ابالمنطقةتمراالتر  
 
ف

االمتسارعةالتحوالتامعفيهينسجمالذيالوقت  
كاتبهااتقومالتر االغازاباستخدامللبدءالعالميةالشحنشر الوقوداعنكبديلمسالالالطبيىع 

يتانبعاثاتمنللحداالتقليديالبحري ااالكت 
 
اللحدوداوفق  

االدوليةالبحريةالمنظمةوضعتهااالتر  
انفيذاالتحت  ادخلتوالتر  

 
2020ينايرف

.2050و2030لعامالمحددةالدفيئةالغازاتوانبعاثات

ااصحاراميناءويتمتع الموقعهنظر  اتيىح   ا)هرمزمضيقخارجاالستر  
 
االجزءف وآسيااأوروباابي  اقالطرييتوسطوكونه(عمانسلطنةمنالشماىل 

ابموقع اتيىح   االيصبحاستر اامركز  ويدارئيسي  ابالغازاالسفنلتر  االمسالالطبيىع   
 
قف الحرةوالمنطقةصحاراميناءيضمذلكإىلباإلضافةاألوسطالشر

االسفنأضخماستقبالعىلقادرةعميقةبحريةأرصفة  
 
.العالمف

االحرةوالمنطقةصحاراميناءانضم  
 
اأنألأيإياس/مجموعةإىلعمانسلطنةف ميةالعال/ج  

رامنعضواكأول قموات  ااستثمارهلتعزيزااألوسطالشر  
 
اازابالغالسفنتزويدامرافقف المسالالطبيىع 

االغازاواستخدام .البحريللشحنكوقوداالمسالالطبيىع 

كةمعبالتعاونالحرةوالمنطقةصحاراميناءويقوم اانالمارسااشر اج    
االتر اتعتت  اامشر

 
ااوع

 
ك مشتر

كةمنكلبي  ا الغازاللتسييحديثمصنعبإنشاءالُعمانيةكيواأواومجموعةأيأستوتالشر

ا ويداومرفقالطبيىع  االغازابوقوداالسفنلتر   
 
.صحارميناءف

ا  
 
االغازانقلنظاممشغلقام،2020مارسف  

امليارا4.6نقلضمانGTSOUاألوكرات  االغازامنمكعبمتر ااالتحاداإىلالطبيىع  ،ومولدوفاااألوروت  
اير،شهراعن٪18بنسبةيزيدامااوهوا امليارا2.6بنحمولكنفت  االحالعليهكانممااأقل٪36أومكعبمتر  

 
.2019مارسف

كةوقالت ا":األوكرانيةالشر  
 
االغازانقلتم2020عاممناألولالرب  عف االغازانقلنظامعت   

امليارا11.1بلغبحجماألوكرات  أقلوهوامكعب،متر
ابالعاممقارنة٪53بنسبة  

اا."الماض 
 
،للبيانوفق  

كةدفعتالصحف  مراعاةمعاألول،عللرب  المحجوزةالسعاتجميعمقابلبالكامل"غازبروم"شر
امليارا65 امليون178)سنوياالغازامنمكعبمتر امكعبمتر  

 
.(اليومف

2020٪ في الربع األول من عام 53تراجع حركة الغاز الروسي عبر أوكرانيا بنسبة 

 ukrpress.netموقع عن نقـال 

يوود"مجموعةقالت االغازاتخزينأزمةبمفتاحتمسكقداأوكرانيااإنالطاقةألبحاثالعالمية"ماكت    
 
امليارات9تبلغقدرةمعأوروبا،ف مكعبمتر

ا امليارا32األوكرانيةالتخزينسعةوتبلغ.مستخدمةغت  اأوكرانيااأنويقدرامكعب،متر  
امليارا9سعةستبفر .أوروبالصالحللتخزينمكعبمتر

االغازامخازنأنإىلالمجموعةوأشارت ااتكونتكادااألوروت  
 
ا،ممتلئ امليارا57تخزينبعداتقريب  ارقموهوامارس،نهايةبحلولمكعبمتر لهذااقياىس 

االمحللويقدرا.العاممنالوقت االرئيىس   
 
يوود"ف امليارا35ضخإىلفقطستحتاجأوروبااأنفريدمانجراهام"ماكت   بحلولالغازامنمكعبمتر

ا.أكتوبرنهاية  
 
،العاموف  

امليارا50ضخإىلبحاجةكانتالماض  امكعبمتر .التدفئةلموسمللتحضت 

االغازامنالمعروضوزيادةللغاية،المعتدلبالشتاءالتخزيناستخداموتأثراهذاا ااألنابيب،خطوغازاالمسالالطبيىع 
ا
األسعار،انخفاضنعفضل

اأثرتكماا االطلبعىلCovid-19احتواءتدابت   
 
،مارسمنتصفمنذاالقارةأنحاءجميعف  

اوخاصةالماض   
 
االقطاعي  اف مااي،والتجاراالصناىع 

اساهم  
 
.العرضوفرةزيادةف

امليارا13ضخسيتمأنهجراهامويعتقدا االغازامنإضافيةمكعبمتر  
 
االعرضلزيادةنظرااأوروبا،ف ،العالم  تخزيناحةمسهناكيكونولنالكبت 

.دوراتلعبأنألوكرانياايمكنوهنااالسعة،عىلالطلبلتلبيةكافية

هل ستحد أوكرانيا من مشاكل تخزين الغاز في أوروبا؟

 ukrpress.netموقع عن نقـال 
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أيبرميل،مليارا10يعادلمااأيطن،مليون1.340بتقدراالنفط،منالمؤكدةالجزائرااحتياطاتأن،عرقابمحمدالجزائري،الطاقةوزيراأكدا

ةبهذهوابرميل،مليارا10يعادلماا توجداالخام،مناالحتياطاتهذهعىلعلوةأنهالوزير،أضافوا."اإلنتاجمنسنة27لدينازالالاالوتت 

،الغازامناحتياطات"هناك االطبيىع   
امليارا2.368بتقدراالتر 4ر1يعادلمااأيالمكثفات،منطنمليون260كذلكإليهاايضافمكعب،متر

راطن)النفطمنطنمليارا
 
.("نفطمكاف

مليون طن من النفط1.340الجزائر تعلن عن احتياطات مؤكدة تقدر ب

وكالة األنباء الجزائريةعن نقـال 

أعوام10أقل مستوى منذ .. تراجع واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال 

االغازامناليابانوارداتتتجه ةمنذالهاامستوىأقلتسجيلإىلالمسالالطبيىع  اام،أعواعشر  
 
الوقتف

ونفيهيكافحالذي بسببلطاقةاعىلالطلبتراجعاستمرارامعلديهم،المخزونمنللتخلصالمشتر

وسانتشارامنللحداالمفروضةواإلجراءاتالقيودا كةوذكرت.المستجدكوروناافت  لمتابعةكبلراشر

االغازامناليابانوارداتأنالخام،والمواداالسلعتجارةبيانات االشهراخللالمسالالطبيىع  الحاىل 

استكون  
 
ي،طنمليون5.02حدودف ا11يقلمااوهوامتر  

 
العاممننفسهالشهراوارداتعنالمائةف

ا  
.2010منذالشهريةللوارداتمستوىوأقلالماض 

ج"وذكرت كاتأن،"بلومبت  يكوكانسايجازاطوكيوامثلاليابانيةالشر االغازامورديمعمناقشاتتجريباور،إلكتر إرساللتأجيلالطبيىع 

النوويةفاعلتالمبعضتشغيلوإعادةالمعتاد،منأدفأاالشتويالطقسوكان.المقبلي  اويونيواومايواالجاريأبريلألشهراالمقررةالشحنات

االغازاعىلالطلبقلصت االطبيىع   
 
كاتلدىالغازامنالمخزونزيادةإىلأدىمااكورونا،أزمةتفجراقبلاليابانف .ردةالمستواالشر

االقتصاديةموقععن نقـال 

مليار دوالر26.5صادرات نيجيريا من النفط ستهبط : صندوق النقد

االعام«برومغازا»خسائرتكونأنوُيتوقع االحاىل  اأكت  اخسائرهاامنبكثت   
 
ا»بدءوقبل.2019ف كةاستهلت،«كوروناتأثت  العامهذاانشاطهااالشر

اأملبخيبة  
 
اللصادرات،توقعاتهااف  

االشتاءحرارةدرجاتتكونبأنتوقعاتمنانطلقااوضعتهااالتر االعامهذاااألوروت   االعاممنأدت   
أنإالا.الماض 

تذلك،عكسجاءتالطقسحالة ابالدفء،وتمت   االطاقةاستهلكحجمتراجعوبالتاىل   
 
،االتحاداف مطلعبرومغازاجإنتااتراجعإىلأدىماااألوروت  

ابالمائة،6بنسبةالعام  
 
تهاابياناتوفقيناير،شهراف اوالطاقةالوقودالمجمعالمركزيةالمراقبةإدارةنشر االروىس   

 
ايمطلعف ،رافت   

إنفيهااوقالتالماض 

كةإنتاج اتراجعالشر امليارا44.3حتر امكعبمتر  
 
امليارا47.32مقابل،2020ينايرف امكعبمتر  

 
السوقإىلالصادراتوتراجعت،2019ينايرف

امليارا17.55مناألوروبية االفائت،العاممطلعمكعبمتر امليارا13.3حتر .العامهذاامطلعمكعبمتر

االنقداصندوققال يااصادراتتراجعالمتوقعمنإنالدوىل  وانخفاضالعالميةاألسعاراتأثرامعاألقلعىلدوالرامليارا26.5والغازالنفطمننيجت 

وسجراءالوقوداعىلالطلب .المستجدكوروناافت 

يا،وأبلغت انيجت  ،نفطمصدراأكت   
االنقداصندوقإفريفر  

 
اجعأنعاجلةماليةمساعدةفيهااتطلبرسالةف االتر  

 
امصدراام،الخأسعاراف نصفمنأكتر

وسالمرتبطةاالقتصاديةوالصدماتالحكومة،إيرادات اتسبباابالفت   
 
اتمويلفجوةف طلبكاملعىلالصندوقووافق.دوالرمليارا14بمقدارخارج  

ياا ا.دوالرمليارا3.4البالغنيجت   
 
اإيجازاوف يااأنمنالنقداصندوقحذرابالقرار،يتعلقتفصيىل  ايدةلمخاطرامعرضةمازالتنيجت  اوبخاصة،متر   

 
ف

االشحناتزيادة"الصندوقوقال.النفطأسواق اجعقداالذيالنفط،إنتاجعىلأيضاايؤثراقداالمبيعةغت  ابدرجةيتر أوبكتخفيضاتلخلمنأكت 

".اإلنتاجتكاليفدوناألسعاراظلتإذااأواعليهااالمتفق

«خيبـة»بـعام األمل يبدأ ... الروسية« غاز بروم»

الرايموقععن نقـال 

االتقريراكشف كةالسنويالماىل  عائداتها،راجعتعنالروسية،االحتكاريةالحكومية«برومغازا»لشر

اديونهااوارتفاع  
 
ارسميةبياناتصدوراعدممنالرغموعىل.2019عامخللذاتهالوقتف حتر

كةعناآلن ،العاممطلعمنذانشاطهااحولالشر ةسيمااالاالحاىل  االفتر  
ااافيهاشتداالتر «كورونا»تأثت 

ايرامنذا افت  اروسية،مؤسساتعنوبياناتتقاريرافإنأبريل،نهايةوحتر مجاالايدعالااابمتشت 

اتراجعإىلللشك االغازاصادراتعىلكبت  االعاممطلعمنذاالروىس  اتشوبينماا.الحاىل  غازا»بياناتت 

كةأكدتاألوروبية،لألسواقصادراتهااتراجعإىل«بروم امناإلمداداتأنالشر اهااحقولأكت   
 
ف

يا، اطاقتهاابكاملمستمرةالصينية،السوقنحواسيبت  يقوة»شبكةعت  .«اسيبت 

موقع الشرق األوسطعن نقـال 
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اجاء  
 
اقالت،زاخاريفااإنالبلغارية،الخارجيةعنصدرابيانف  

 
هاامعهاتفيةمحادثةف انظت  االروىس   

 
ىع املموسااتقدمااقنااحقلقدا":الفروفست   

 
ف

ا"انالبلقسيل"مدويستمراجيدابشكلتتطوراللبلدينالمهمةالمشاري    عفإناألزمة،منالرغموعىل.الثنائيةالعلقاتتطويرا  
 
المحدد،الموعداف

."العامنهايةقبلإلكمالهنخططحيث

اجديداوضعهناك":زخاريفاوأضافت  
 
االبلدانمختلفوتقعالعالمف  

 
هناك.األزمةذروةإىلبعدايصللموبعضهااالوباء،منمختلفةمراحلف

."وثيقبشكلمعااالعملالعالمدولجميععىلويجبالمشكلةلحلمنسقنهجإىلحاجة

لضخ الغاز الروسي سينجز قبل نهاية العام" سيل البلقان"بلغاريا تعلن أن مشروع 

arabic.rtموقععن نقـال 

ukrpress.netعن نقال

لن نسمح بانهيار صناعة النفط والغاز األمريكية: ترامب

االرئيسقال اوالغازاالنفطصناعةبانهياراتسمحلنإدارتهإنترامبدونالدااألمريك   
 
االتاريالهبوطوسطالمتحدةالوالياتف  

الرئيسوذكرا.لألسعارىح 

ا ااألمريك   
 
االعظيمةوالغازاالنفطصناعةبانهيارانسمحلن":لهتغريدةف

 
االرئيسوتابع."أبدا األمريكيي  اوالخزانةطاقةالوزيريوجهبأنهاألمريك 

كاتهذهلتأمي  ااألموالستوفراخطةبصياغة اللغايةالهامةوالوظائفالشر  
 
.المستقبلف

ا  
احادةخسائرامناألمريكيةالنفطصناعةوتعات   

 
ةف ةالفتر وسجراءالطلبتراجعمعاألخت  اكوروناافت  تكساسغربراسعيشهداأنقبلحتر

اباألمسالوسيط
ا
اتحول

 
اكارثيا األولالصفراأدت   

 
االرئيسأعلنآخر،جانبوعىل.تاريخهف ارغبتهاألمريك   

 
لتعزيزاالنفطأسعارانهياراااستغللف

ا ااالحتياط  اتيىح   االخاممناالستر  
 
مباشر مصرموقععن نقـال .المتحدةالوالياتف

وعهذاايزّوداأنالمتوقعومن امليارات10إىلتصلالغازامنبكمياتبولندااالمشر إىلاألنبوبهذااعملطاقةتصلأنيتوقعفيمااسنويا،مكعبمتر

امليارا17.5نحو امكعبمتر  
 
.السنةف

وي    جمنينطلقالذياألنبوبطوليبلغ ا900-850بولنداإىلالبلطيقببحرامروراا(الشمالبحرامنوتحديداا)الت  وعهذااويتيح.كيلومتر المشر

قيةالوسىطأوروباابوابةتصبحأنلبولنداا امركزاإىلبتحولهااوالشر اإقليم  .الغازلتوزي    عكبت 

ااتجهتبولندااأنإىلاإلشارةتجدرا  
 
ةالسنواتف ،الغازاعىلاالعتماداانخفاضإىلأدىمااالغاز،مصادراتنوي    عإىلاألخت  بولندااإىليتدفقذيالالروىس 

كةمععقدابموجب ا.الروسيةغازبرومشر  
 
امليارات8.95بولندااستوردت2019عامف ،الغازامنمكعبمتر امليارات9.04معمقارنةالروىس  متر

امكعب  
 
.2018ف

"مركزا للتوزيع"لتصبح " االستقالل عن الغاز الروسي"بولندا تطلق مشروع 

،دودا،أندريهالبولنديالرئيسأعلن وعبناءأعمالانطلقاإلثني   لبلطيق،اغازاأنبوبمشر

وي    جمنالغازابنقلسيقوموالذي وعالتكلفةتبلغ.بالدنماركمروراابولندااإىلالت  مليارا1.5مشر

افيماايورو، كةتتقاض  يبدأاأنلهالمخططومنيورو،مليون280البناءأعمالتتوىلإيطاليةشر

ابالتدفقالغازا ااألنبوبهذااعت   
 
.2022أكتوبرمناألولف

وعهذااإنالبولنديالرئيسوقال االغازاعناالستقللنحواجداامهمةخطوةالمشر كماا،الروىس 

ويدابولندااتقومأنإمكانيةإىلأشارا انها،بتر  اهذاامنبغازاأوكرانيا،مثلجت  بحيثوع،المشر

."فيهاالطاقةألمنضامناابولندااتكون"
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:بيانات وإحصائيات

أسعار الزيت الخام والغاز الطبيعي والغاز المسال في األسواق العالمية

اومتوسطاللمنطقةاالجغرافية*  .األرقاماالواردةابالجدولاالسابقاتعكساالسعراخللاوقتامعي  

الغاز الطبيعي–أرقام عالمية 

امنا امناالغازاالطبيىع  ا1998االستهلكاالعالم  امكعب 20183,848.9حتر تريليونامتر

اينايرا  
 
االعالميةاف ا)2019احتياطياتاالغازاالطبيىع   

تريليوناقدمامكعب 7,177(سنة52تكف 

اخطوطااألنابيبامنا اعت  ا2010حجماتجارةاالغازاالطبيىع  ملياراقدمامكعب2018843حتر

ا  
 
اف اللغازاالطبيىع  %201816.2حصةاأوبكامنااإلنتاجاالعالم 

اخللا الديهااأعىلاأسعاراللغازاالطبيىع   
سويشا2018الدولةاالتر

اعاما اإنتاجاالغازاالطبيىع   
 
كةاالعالميةاالرائدةاف غازبروماالروسية2018الشر

ابهااعاما اعدداالعاملي    
 
كةاالنفطاالعالميةااألوىلاف 2019PetroChinaشر

االمسالاعالميااعاما امستورداللغازاالطبيىع  امكعب2018113الياباناأكت  مليارامتر

25.55 $/BBL سعر برميل البترول الخام

30.79 $/BBL النفط الخام برنت

10.21 $/MMBtu (ابريل)اليابان

1.7 $/MMBtu (مايو)أوروبا

1.87 $/MMBtu (مايو)اسيا 

1.68 $/MMBtu TTFهولندا
البورصات 

العالمية
1.7 $/MMBtu إنجلترا NBP

1.3 $/MMBtu Henry Hub أمريكا
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GasReg Studies Operation Code for Natural Gas Transportation

During a board meeting held by GasReg in attendance of the Minister of petroleum and Mineral Resources, Tarek
El Molla, and the CEO of GASREG, Karem Mahmoud, in addition to the board of directors, The Gas Regulatory
Authority has discussed and showcased the operation code of the natural gas transportation system which will be
applied as a main mechanism to regulate natural gas trade, create a competitive market, and establish the
principles unifying the entities operating in the market.

Eng. El Molla said that the importance of this code is represented by the group of technical and commercial rules
for using the transportation system between the operators and users according to the gas regulation law which
allows new parties to enter the market and compete.

For his side, Eng. Mahmoud elaborated that the law stated the necessity of authorizing the operation code after
debates have taken place with the network operators as well as issuing the license for operators in the natural gas
market. He also explained that this code consists of the characterization of natural gas transportation system and
its appendix, monitoring and controlling system as well as the rights and duties of users, operators and owners in
addition to the provided technical services which presents secured operation for the national natural gas grid.

EGAS says ready for new negotiations over Damietta LNG plant

The agreement conducted between Eni, the Egyptian Natural gas Natural Gas Holding Company (EGAS), and the
Spanish company Naturgy to settle the disputes related to operating the Damietta liquefaction plant in Egypt has
expired, according to a press release.

EGAS has implemented some of the conditions for this agreement which was conducted on February 27, but the
implementation of the remaining conditions are on hold due to the coronavirus outbreak, which led to
terminating this agreement.

EGAS said that it is ready to negotiate again in that matter after taking some conditions in consideration.

It is worth noting that Eni company has signed several agreements with the Egyptian General Petroleum
Corporation (EGPC), EGAS, and Naturgy, to restart the operations in Damietta liquefaction plant in Egypt by June.

Eni’s Natural Gas Production in Egypt Records 1.217 BCF/D in Q1 2020

Eni’s production of natural gas in Egypt has reached 1.217 billion cubic feet per day (bcf/d) during Q1 2020,
decreasing from Q1 2019’s 1.434 bcf/d, according to a press release.

The company’s total natural gas production amounted to 4.768 bcf/d in Q1 2020 decreasing by 7.5% year-on-year
(YoY). The company owed part of this decrease to a decline in demand from certain areas including Egypt.

Additionally, the total oil and natural gas production averaged 1,774 kilo barrel of oil equivalent per day (kboe/d)
decreasing by 3.6% from Q1 2019’s 1,841 kboe/d. Meanwhile, the production of oil and natural gas in Egypt was
estimated at 299 kboe/d in Q1 2020, against 336 kboe/d during the same period in 2019. However, the
company’s liquid production in Egypt increased to 74 kboe/d in Q1 2020 against 71 kboe/d in Q1 2019.

As a result of the ongoing economic crisis, Eni decided to reduce its capital expenditure by approximately EUR 2.3
billion for 2020, 30% lower than the initial capital budget while also expecting further reductions of EUR 2.5-3
billion to be made in 2021.

The Egyptian Gas Market News
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