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قغاز منتدىأنالمؤسسوناألعضاءأكد  م،المتوسطشر  بالكاملاألعضاءحقوقيحتر
 
ا الطبيعيةمواردهمف

ً
وسوف،دول  الللقانونوفق

اتيجياتلصياغةأعمالجدولووضعالغاز،حولمنظمحوار إلقامةكمنصةبدورهيخدم كةاستر رؤيةإلتند تسإقليميةغاز وسياساتمشتر

كة قغاز منتدىيؤثر أنويتوقع.المنطقةازدهار أجلمنالحكوم  بالتعاونومدعومةمشتر  المتوسطشر
 
نمالكاملةاالستفادةتحقيقف

أنشطتهودعمفيهللمشاركةالدوليةوالمنظماتاألطرافمنالعديد رغبةويعكساالقليميةاالمكانات

قغاز لمنتدىالثالثالوزارياالجتماعانعقد   (EMGF)المتوسطشر
 
 القاهرةف

 
2020يناير16ف

ولوزير المال،طارقالمهندسمعالبرئاسة وةالبتر االجتماعحص  .ةالعربيمص لجمهوريةالمعدنيةوالتر

ص  الطاقةوزراء   القتر
  والمسئولواإلشائيل  واليونان 

التنميةزارةو ووكيلةالطاقة،عنالفلسطين 

غاز لـمنتدىي   المؤسساألعضاءوفود رؤساءبصفتهماألردنية،الطاقةوزيرةوممثلااليطاليةاالقتصادية

ق  االجتماعحص  كما .المتوسطشر
ً
ممثل  الجتماعلانضمكما .الدول  والبنكاألورونر  االتحاد ممثلو أيضا

.كضيوفوفرنسا األمريكيةالمتحدةالواليات

(EMGF)إعالن االجتماع الوزاري الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط

وزارة البترول، مصرموقع نقال عن 

فرنسا تطلب االنضمام رسميا لعضوية منتدى غاز شرق المتوسط

 فرنسا طلبت
ً
قغاز لمنتدىالثالثالوزارياالجتماعخاللرسميا إلاالنضماماهرةبالقالمتوسطشر

 بالدهرغبةعناألمريك  الطاقةوزير مساعد نائبأعربكما المنتدى،عضوية
 
كمراقبماماالنضف

ولوزير المال طارقالمهندسرحبجانبهومن.دائمةبصفة وةالبتر فرنساكةبمشار المعدنيةوالتر

 
 
 وطلبها االجتماعف

ً
كمراقبضماماالنالمتحدةالوالياتوطلبالمنتدىلعضويةاالنضمامرسميا

 دائمةبصفة
ً
 المؤسسي   األعضاءمنالطلباتهذهإقرار سيتمأنهموضحا

ً
األساس  ظامللنوفقا

 البيئةعلالحفاظمجاالت إضافةسيطلبأنهإلالمال أشار آخر جانبوعل.للمنتدى
 
ف

افوكذلكللمنتدىيعدها النر الدولالبنكدراسات جددةالمتالطاقاتاستخداماتاستشر

وزارة البترول، مصرموقع نقال عن الهيدروجي   إلباإلضافة

كةبهتقدمتالذىالنقلشبكةاستخدامكود دراسةبصددالغاز سوقأنشطةتنظيمجهاز  وه  -اسكوجشر

  القانونأوضحهلماوفقا الجهاز منالحقاقرارهإليتم-الغازنقلشبكةمشغل
 
مشغليلزمحيثشأن،الهذا ف

وطالبنود يتضمنوالذىالنقل،منظومةاستخدامكود بإعداد الغاز نقلمنظومة والوفاءامااللتر  الواجبوالشر

.واالعتمادمراجعةللللجهازإرسالهثم،الغاز نقليخصفيما بها 

مستخدم  بي   للعالقةالرئيس  الضابطيعد كما ،الغاز سوقومراقبةومتابعةضبطأدواتهمأحدأالكوديعد و 

  “النقلأنظمة
ضمانلإباإلضافة.للشبكةالفعالالتشغيللضمانالنقلشبكةومشغل”الغازشاحن 

العالقاتسسأتشكلالنر الموحدةالقواعد مجموعةيمثللكونهتمت   دونالمشاركي   لجميعالفعالالوصول

.الغازنقلمنظومةالستخداموالتجاريةالفنية

نقل الغازقرار وو  استددام شبةةإلسوق الغاز يستعدجهاز تنظيم أنشطة 

لتلقر ةليآخاللمنالخاصالقطاعمنالمعنيةالجهاتكافةعلعرضهتمثمودقيقتفصيل  بشكلالكود مسودةبدراسةالجهاز قاموقد

حاتال   المعنيةاألطرافكافةمنالنقلشبكةاستخدامكود مسودةحولراءاآلو مقتر
يتمأنالمتوقعومنالجهاز،إنشاءبعد األولالمرةتعتتر والنر

حاتلتلكاستماعجلساتعقد  بهالعملءوبد رحهلطالكودإقرار بشأنالقانونليهعنصلما وفقا الحاجةدعتانومناقشتها والتعليقاتالمقتر

  
 
.المصيالسوقف

  الفاعلةالتنظيميةاألداةكونهعنفضال ،للسوقالتدريجر  الفتحلخطةالركائز همأمنالكودقرار إويعد
 
االستحقاقاتوتنفيذ ومراقبةمتابعةف

امات .يهاومشغلالشبكاتمستخدم  بي   المتبادلةوااللتر 
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كةتبدأ  ةللبت  الفعل  اإلنتاجربطاإليطاليةإين  شر  األخت 
 
إجمال  ليصلالمقبل،عاألسبو المعالجةمحطةعلالمتوسط،بالبحر ظهر حقلف

وعاإلنتاجيةالطاقة  غاز مكعبقدممليار 3.2نحوللمشر
ً
كةمنمصدر وقال.يوميا إين  إن(إيجاس)الطبيعيةللغازاتالقابضةالمصيةالشر

هر حقلتنميةخطةتنفيذ منانتهت
ُ
  العميقةبالمياهظ

 
  المتوسطالبحر ف

 
ةف  ساهممما قياسية،زمنيةفتر

 
 الطبيع  الغاز ر توافف

ً
بمعدالت محليا

،غاز مكعبةقدممليار 2.5نحوإلتخفيضهتمالحقلإنتاجبأنعلما السوق،احتياجاتمنأكتر 
ً
هرظبحقلالواحد البت  إنتاجمتوسطوأنيوميا

 
 
اوحالعميقةالمياهف  مكعبقدممليون250و150بي   يتر

ً
.والتصديراالستهالكانخفاضبسببالشبكةضغوطالرتفاعيوميا

ولوزارةوتقومهذا  ،الغاز من"والمنازلوالسياراتوالمصانعالكهرباء"احتياجاتكاملبتلبيهالبتر المسالالغاز منشحناتوتوجهالطبيع 
ةخاللإضافيةكمياتإلتحتاجال ولكنللتصدير،   الجاريةالفتر

 
 مكعبقدممليار 1.2بنحوالكهرباءمحطاتاستهالكتراجعظلف

ً
.يوميا

،الغاز استهالكإجمال  من%61الكهرباءقطاعاستهالكويمثل  تمثلبينما الطبيع 
ر
وتموينمنازلوالالصناعة)للغازالمستهلكةالقطاعاتباف

ولالسيارات .%39(ومشتقاتهوالبتر

 العميقةبالمياهحقولالمنالغاز إنتاجمن%58علمص وتحصل
 
 غاز مكعبةقدممليارات4نحويعادلبما المتوسط،البحر ف

ً
خالليوميا

  المال  العام
 الطبيع  الغاز امتياز مناطقوتستحوذ .الماص 

 
،اإلنتاجمن%20علالدلتا ف

ً
،غاز مكعبقدممليار 1.38يمثلبما محليا

ً
 يوميا

ً
وفقا

 الغازلحقولاإلنتاجيةالطاقةوبلغت.2018/2019المال  العامخاللاإلنتاجمعدالت لتقارير 
 
قدممليار 1.38الغربيةالصحراءامتياز مناطقف

 
ً
قيةوالصحراءوسيناءالسويسخليجحقولمنينتجالمصيالغاز إنتاجمن%2و.المحلاإلنتاجإجمال  من%20يعادلبما يوميا .الشر

ربط البئر األخيرة بحقل ُظهر على اإلنتاج الفعلي األسبوع المقبل

عالم الطاقة: موقع نقال عن 

ولوزيريمنكلأعلن  والطاقةالبتر
 
منعشر الخامسافقالمو األربعاءيوممص إلإشائيلمنالطبيع  الغاز ضخباكورةعنوإشائيلمص ف

الغاز منياتكمنقلمنإشائيلالتطور هذا سيمكنحيثالبلدين،لكال االقتصاديةالمصالحيخدمهامتطور يمثلما وهو .الجارييناير 
 وذلكالمصية،المسالالطبيع  الغاز مصانععتر أوروبا إللديها الطبيع  

 
.ازللغإقليم  كمركز المتنام  مص دور إطار ف

األوروبمصر تعلن بدء ضخ الغاز اإلسرائيلي إلي مصانع اإلسالة لنقله 

جريدة البورصة: موقع نقال عن 

ولوزير المال طارقالمهندسأكد  وةالبتر  مستمرولالبتر قطاعأنعلالمعدنيةوالتر
 
ف

وليةاالتفاقياتالمزيد توقيع الهامةيسيةالرئالدعائمأحد باعتبارها الجديدةالبتر
وإنتاجميةوتنواالستكشافالبحثأعماللتكثيفاألجنبيةلالستثماراتالجاذبة
ول وليةاكتشافاتوتحقيقوالغاز البتر .جديدةوغازيةبتر

ولوزير توقيعخاللذلكجاء وليةاتفاقيات9المالطارقالبتر ولالبتر عنللبحثبتر
  وإنتاجهما الطبيع  والغاز 

،38حفرعتر الغربية،والصحراءالمتوسطالبحر بمنطقنر
ً
ا بت 

.دوالرمليون84حوال  توقيعومنحدوالر مليون452.3األدن  حدها باستثمارات

مليون  والر بمنطقتي البحر المتوسط والصحراء الغربية452اتفاقيات للتنقيب عن النفط بـ 9مصر توقع 

باور نيوز: موقع نقال عن 

وليةاالتفاقياتعدد يصلالتسعاالتفاقياتهذهبتوقيعإنهالمال وقال   البتر
ولوزارةأبرمتها النر كاءتثمرينالمسمعالبتر يوليهمنذ والشر

وليةاتفاقية79اآلنوحنر 2014  ،بتر
ا
.الحقاتوقيعها وسيتمالنوابمجلسعليها وافقأخرىجديدةاتفاقيات4عنفضل

قية،محافظغرابممدوحالدكتور تابع قية،ةمحافظومدنبمراكز الطبيع  الغاز وتوصيلحفر أعمالتنفيذ ونسبأعمالست  الشر  الشر
ً
أنهمؤكدا

وعاألعمالتنفيذ مناالنتهاءلشعةوساققدمعلالعملجارى   الطبيع  الغاز لتوصيلبالمشر
ر
كي   لباف

والحصولالخدمةمنادةلالستفالمشتر

.المواطني   يتحملها النر األعباءتخفيفأجلمنالبوتاجاز محلالطبيع  الغاز وإلحاللللطاقةنظيفمصدر عل

قيةمحافظوأكد  كاتالعونيد مد الشر وعالحفر ألعمالالمنفذةللشر وعمناالنتهاءلشعةالطبيع  الغاز بمشر  المشر
ً
المحدد الزمن  للجدولطبقا

 ليساهم
 
 بهاوالمتاجرةالبوتاجاز أسطواناتبائع  استغاللمنالمواطني   حمايةف

 
183وألف132منيقربما هناكأنيذكر .السوداءالسوقف

كةمعبالتعاقد قاموا مواطن ..المحافظةومدنمراكز بمختلفلهمالخدمةلتوصيلالطبيع  الغاز شر

الشرقيةبمحافظةالطبيعيالغازلتوصيليتعاقدواعميلألف132

عالم الطاقة: موقع نقال عن 
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كةوقعت كةمعمص غاز شر الداخليةبكةالشأعماللتنفيذ اتفاقيةاألردنيةالفوسفاتمناجمشر

كةالتابعالصناع  المجمعداخلللغاز    الفوسفاتلشر
 
شبكاتتمديد اقيةاالتفوتتضمن.العقبةف

  اإلنتاجيةالوحداتإلالغاز إليصالداخلية
 
فيما هور،شثمانيةتتجاوز ال مدةخاللالمجمعف

  
  لالتفاقيةاستكماال تأنر

كةوقعتها النر   الفوسفاتمناجمشر
 
ويد لسابقوقتف المجمعتر 

  الجنونر  الصناع  
 
كةشر وتعول.يومياالطبيع  الغاز منمكّعبقدمماليي   4بنحوالعقبةف

ا االتفاقيةهذهعلاألردنية،الفوسفاتمناجم   كثت 
 
  الطاقةكلفتخفيضف

 
الصناع  المجمعف

  
 
.المحروقاتمنبدال الغاز استخدامخاللمنسنويا دينار ماليي   10إل8منالعقبةف

العقبةفيالفوسفاتشروةبمجمعالداخليةالغازشبةةلتنفيذاتفاقيةتوقع"مصرغاز"

نقال عن عالم الطاقة

  المتبادلللحوار منصةيعد للطاقةالمتوسط  مرصد أنيذكر 
 
  اتالممارسأفضلتطبيقبهدفالتعاونلدعمالطاقةمجالف

 
البحر منطقةف

  وتضمالمتوسط
 
كة30عضويتهاف   شر

 
ياتف كاتكتر   العاملةالشر

 
.المتوسطالبحر حوضدولمندولة16تمثلالطاقةمجاالت مختلفف

  المتاحةالفرصعلالضوءتسليطاليهدفالمؤتمر أنالمال أضافوقد 
 
والتحدياتقضايا الومناقشةوأفريقيا المتوسطالبحر منطقةف

  
الجوانبمراعاةمعفاعليتهوتعزيز بالمتوسطالطاقةسوقدور تعظيمبهدفبالمنطقةللطاقةإقليم  مركز إنشاءجهود تواجهالنر

 الطاقةاستهالكتوقعاتانأوضحو .المناخوتغت  السوقوتحدياتالتكنولوجية
ً
عاما الخمسي   مدىعلكبت  بشكلزيادتهإلتشت  عالميا

  المقبلة
 
  النمو ظلف

  الصناع  النشاطوزيادةالسكان 
 
ولأنإلالفتا النامية،الدولف   مستمرانوالغاز البتر

 
  الطاقةمصادر مقدمةف

تشكلالنر

احتياجاتربــعيلنر  بما الوقود الستخداماتمصدر أكتر الطبيع  الغاز وسيعد %80التصلبنسبةوذلكلها العالم  االستهالك

  الطبيع  الغاز علالطلبوأن،2040عامبحلولالعالم  الطلب
 
امنيتضاعفأفريقيا قارةف وتطور المحليةاالمداداتزيادةمعبالتر 

.القارةدولاقتصاديات

  أنهالوزير وأضاف
 
منوالحد معها لتعامللاألمثلالسبيليعد الطبيع  الغاز فأنالمنطقةعلانعكاساتها و المناختغت  تحدياتمواجههف

  انبعاثات
  االستمرار إليدعو ما وهو الكربونأكسيد ثان 

 
وعاتوتمويلاالستثماراتتوجيهف التكنولوجياتخداماستوتعميمجديدةمشر

.بالمنطقةنظافةأكتر طاقةاستخداممنجديدةمرحلةإللالنتقاليؤسسبما المتطورة

2040الغاز يلبي ربع احتياجات الطلب العالمي بحلول : المال في مؤتمر المرصد المتوسطي

ولوزير المال طارقالمهندسأعلن وةالبتر قشر منطقةأنالمعدنيةوالتر

  ارتكاز نقطةاليومتمثلالمتوسط
 
وليةالدوالمحافلالمؤتمراتمعظمف

ىكاكتشافاتمنبها تحققما نتيجةالعالميةالغاز بأسواقالمتعلقة للغاز تر

كلمةلخالذلكجاء.الغازلتجارةعالميا مركزا تصبحأنيؤهلها بما الطبيع  

  الوزير 
 
هذا مرصد الينظمهالذيللطاقةالمتوسط  المرصد مؤتمر افتتاحف

ولوزارةمعبالتعاونبالقاهرةالعام ي   بالطاقةمراكز "عنوانتحتالبتر

."فريقياأو بالمتوسطالطاقةألسواقاالستفادةتعظيم:والمناخالتكنولوجيا 

عالم الطاقة: موقع نقال عن 
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2021بدايةأقصاهموعدفيسينجزالغازلنقل"2ستريمنور "خط:بوتين

يمنورد "خطأعمالتنته  أنيأملأنهاليومبوتي   فالديمت  الروس  الرئيسأعلن   الغاز لنقل"2ستر
 
رغمالمقبل،العاممطلعأقصاهموعد ف

  بوتي   وقال.األمريكيةالعقوبات
 
  مؤتمر ف

 
كصحاف كلأنجيالاأللمانيةالمستشارةمعمشتر   مت 

 
  أو العامهذا يةبنهاأنهآمل"موسكوف

 
ف

وعإنجاز سيتمالمقبل،العاممناألولالربــع ."بالعملالغاز أنبوبخطوسيبدأ المشر

  بوتي   أعلنهالذيوالموعد 
ا يعن    تأخت 

 
وعانجاز ف لوكالةووفقا .2020بدايةبالخطالعمليبدأ أنتوقعوا واأللمانالروسوكان.لعامالمشر

كلقالتالفرنسية،األنباء يمنورد انجاز يمكنانهأعتقد ":مت  ،الجدولالروس  الرئيسأوضحلقد .العقوباترغم2ستر  
بعضهناكالزمن 

يمنورد شأنومن."انجازهيمكنولكنالتأخت   ةالروس  الطبيع  الغاز شحناتيضاعفأن2ستر .لطيقالببحر عتر أوروبا غربإلالمباشر

  مركز أفاد 
ولبمؤسسةبحنر   للطاقةمنتجأكتر الصينية،الوطنيةالبتر

 
منبأنهالبالد،ف

  الطبيع  الغاز علالصي   طلبينمو أنالمتوقع
 
ةبأبطأ 2020ف   لهوتت 

 
سنواتأربــعف

  الطلبنمو تباطؤ شأنومن.االقتصادتعتر بسبب
ز الغاأسواقعلالضغطالصين 

  العالميةالمسالالطبيع  
  النر

  تخمةمنبالفعلتعان 
 
  طوهبو المعروضف

 
األسعار ف

  .الفوريةبالمعامالت
 
المركز توقعأيام،قبلأصدرهالذيللتوقعاتالسنويتقريرهوف

  
.مكعبمتر مليار 330إلالعامهذا بالمئة8.6الطبيع  الغاز استهالكزيادةالبحنر

  نمو أبطأ ذلكوسيمثل
 
ولمؤسسةوتتوقع.2016منذالطلبف يةالصينالوطنيةالبتر

  الغاز استهالكصعود 
 
متر مليارات304إلسنويأساسعلبالمئة9.6بنسبة2019ف

منغاز أنابيبخطبفضلروسيا منالوارداتمنجزءقدومالمتوقعومن.مكعب

يا    تدشينهجرىسيبت 
 
.2019ديسمتر ف

2020سنوات لطلب الصين على الغاز في 4توقعات بأبطأ نمو في 

االقتصا ية: موقععن نقـال 

وقبرص تتهم أنقرة بالقرصنة.. التروي يتفاقم بشأن الغاز -الدالف األوروبي 

  المحروقاتعنللتنقيبقانونيةغت  عملياتأيمنأمس،تركيا األورونر  االتحاد حذر 
 
قف شر

  خصوصا المتوسط،
 
صية،المياهف جنوبإلتنقيبسفينةوصولأنقرةأعلنتفيما القتر

  األورونر  االتحاد خارجيةوزير باسمالمتحدثبوريلجوزيبوأعلن.الجزيرة
 
أعضاءعل"،بيانف

إن"ضاف،وأ."اإلقليميي   واألمنباالستقرار يمسقد عملأيعناالمتناعكافةالدول  المجتمع

  البدءعلتركيا عزم
 
  المحروقاتعنللتنقيبجديدةأنشطةف

 
  لألسفهبيذالمنطقةكلف

 
ف

."المعاكساالتجاه

صقربوالغاز النفطعنالتنقيبتركيا وبدأت   العامقتر
األورونر  حاد االتتحذيراترغمالماص 

صاليونانجارتيها معالتوتراتلتؤجج   .وقتر
 
الطاقةر وزيدونماز فاتحقالتحرك،أحدثوف

، ك 
كيةالحفر سفينةإنالتر ص،ساحلقبالةتتجهياوز التر إلصدار ورونر  األاالتحاد دفعما قتر

  الخارجيةوزارةباسمالمتحدثأقصويحام  وأفاد .تحذيرات
 
م"مكتوببيانف التحاد االتر 

  األتراكالقبارصةوحقوقبلدنا حقوقاغتصابإزاء2003منذالصمتاألورونر  
 
قف حر البشر

  السياسات،هذهأوال األورونر  االتحاد ينه  أنيجب"وتابع."المتوسط
ستار تحتاها يتبنالنر

  ازدواجيةعنوتنمومنحازة،الواقععنبعيدةوه  االتحاد،دولتضامن
 
."المعايت  ف

االقتصا ية: موقععن نقـال 

االقتصا ية: موقععن نقـال 
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:أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية

مدزونات الغاز الطبيعي األمريةي تندفض بأقل من المتوقع

  الطبيع  الغاز مخزوناتانخفضت
 
خاللي   المحللتوقعاتمنبأقلالمتحدةالوالياتف

.2020عاممناألولاألسبوع
  األمريكيةالطاقةمعلوماتإدارةبياناتوكشفت

 
بيع  الطالغاز مخزوناتأنلها،بيانف

  مكعبقدممليار 44بمقدارتراجعت
 
  المنته  األسبوعف

 
مليار 3148إللتهبطيناير 3ف

51بنحوالطبيع  الغاز مخزوناتانخفاضإلتشت  المحللي   تقديراتوكانت.مكعبقدم
.مكعبقدممليار 
  الطبيع  الغاز مخزوناتارتفعتسنوي،أساسوعل

 
مليار 521بمقدارالمتحدةالوالياتف

  مكعبقدم
 
سليمتالطبيع  للغاز اآلجلةالعقود سعر وارتفع،2020عاممناألولاألسبوعف

اير  بريطانيةحراريةوحدةمليونلكلدوالر 2.13لتسجلبالمائة0.09هامشيةبنسبةفتر
ةنفسمعمقارنة   العاممنالفتر

.الماص 

  القبائلرجالتمثلجماعةأعلنت
 
ارةاحقل  غلقعناألحد،أمسليبيا،جنوبف لشر

امنوذلكليبيا،غربجنوبالواقعي   النفطيانوالفيل   دوليةقمةانعقاد معبالتر 
 
برلي   ف

  يتناولليبيا حول
 
النفطية،ن   والمواالمنشآتعلاالعتداءاتوقفجوانبهمنجانبف

ائر خسبحصولينذر الذياألمر أخرى،لحقولاإلغالقعمليةبامتداد توقعاتوسط
ة   النفطإنتاجبوقفويــهدد كبت 

 
.كاملشبهبشكلليبيا ف

قجنوبمنقبائلقياممنفقطيومي   قرابةبعد الخطوة،هذهجاءت بوقفيا ليبوشر
يقة"موان   منالنفطصادرات   والسدرةوالحريقةالنوفوراسوالزويتينةالتر

ر
ف شر

."البالد

إغالق أوبر حقل للنفط في ليبيا وتوقعات بانهيار اإلنتاج

عالم النفط والغاز: موقععن نقـال 

المغرب يدخل نا ي الدول المصدرة للغاز الطبيعي

 mubasher.info:موقععن نقـال 

لشروق تايمزا: موقععن نقـال 

كةكشفت جر  ساوند “شر وععلوافقتوالبيئةوالمعادنالطاقةوزارةأن”إنت    الشر
 
  األثر تقييمف

منالذيالغاز،بأنبو لخطالبين 
  الخامسةالبت  يربطأنالمرتقب

 
كوتنتظر .المغارنر  -األورونر  الغاز أنبوبمعالطبيع  للغاز ”تندرارا“حقلف للوزارةالنهائيةالموافقةةالشر

  االجتماعلعقد 
  األثر بتقييمالمعنيةالوطنيةللجنةالثان 

  يةالمعنالوزارةلدنمنالغازيةاالستكشافاتلمحطةالبين 
 
الجاري،يناير 28ف

  أوليا اجتماعا عقدتبعدما 
 
  أكتوبر منالعاشر ف

.الماص 

كة“منطقةالخطهذا وسيعتر  كةودخلت.جرادةإلقليمالتابعة”مريجة“القرويةالجماعةعتر فكيك،بإقليم”معتر   الشر
 
معمحادثاتف

 خمسي   بعرضلممر األمد طويلإيجار عقد علللحصولالداخلية،وزارة
ً
ا ا 120مسافةعلالممتد األنابيبخططولعلمتر كيلومتر

  المغرنر  الغاز لتسويق
 
كةعنهأعلنتما حسبأوروبا ف   المتخصصةالشر

 
.والغازالنفطعنالتنقيبف

،إنتاجها ثلثنحو يوميا البالد تخش سوفليبيا،جنوبالنفطضخلوقفوتباعا  يوميةخسائر اللينر  اد االقتصيتكبد سوفكما النفط 
،دوالر مليون32.5تبلغبقيمة ك  ارةحقلينتجحيثأمت  مد يعتالذيالفيلحقلإنتاجيبلغفيما يوميا،برميلألف315نحوالنفط  الشر
ارةحقلمنالكهرباءإمداداتعلرئيس  بشكل .يوميابرميلألف73الشر

  (EIA)األمريكيةالطاقةمعلوماتإدارةذكرت
 
  الصادر القصت  المدىعلالطاقةحولتقريرها ف

 
النفطمنالعالم  العرضأن2020ينايرف

تفع تفعللنفطالعالم  االستهالكوأنيوميا،برميلألف300بمعدل2020عامخالليومًيا برميلمليون1.6بنسبةست  1.3ةبنسبست 
.يوميابرميلمليون
  ه  (أوبك)للنفطالمصدرةالدولمنظمةخارجدوال أنالتقرير وأشار 

  للعرضالمتوقعالنمو ستقود النر
 
الوالياتخاصة،2020عامف

ويــــجالمتحدة ازيلوالت    يومًيا برميلمليون2.6بمقدارأوبكخارجمنالنفطمنتجر  زيادةالطاقةمعلوماتإدارةوتتوقع.وكنداوالتر
 
عامف

.يومًيابرميلمليونبمقدار أوبكأعضاءمنالمتوقعالعرضانخفاضسيعوضمما ،2020
  تباطؤ يحدثأنالتقرير توقعكما 

 
  برميلألف900بمعدل2021عامخاللأوبكخارجالمنتجةالدولمنالعرضنمو ف

 
ا اليوم،ف

ً
مدفوع

ة   النمو تباطؤ بوتت 
 
  برميلألف100نحوالعالم  للعرضأوبكدولتضيفأنتوقعتبينما .األمريك  التقليديالنفطف

 
خاللاليومف

.العاملهذا يوميا برميلمليونإلالعالم  النفطلعرضالمتوقعالنمو إجمال  ليصل،2021

توقعات نمو العرض العالمي للنفط 

Oil & Gas Journal: موقععن نقـال 
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:بيانات وإحصائيات

64.59 $/BBL سعر برميل البترول الدام

58.34 $/BBL النفط الدام برنت

10.05 $/MMBtu ( يسمبر)اليابان

4.62 $/MMBtu ( يسمبر)أوروبا

4.93 $/MMBtu ( يسمبر)(الغاز المسال)اسيا 

3.55 $/MMBtu TTFهولندا
البورصات 

العالمية
3.7 $/MMBtu إنجلترا NBP

1.9 $/MMBtu Henry Hub أمريةا

أحداث ومؤتمرات

.الجغرافيةللمنطقةومتوسط,معي   وقتخاللالسعر تعكسالسابقبالجدولالواردةاألرقام*

The International Gas Research Conference 2020 (IGRC 2020)

  مرةألولعمانسلطنةتستضيف
 
قف   2020لعامالغاز لبحوثالدول  المؤتمر أعمالاألوسطالشر

 
ةالسادسةنسختهف .عشر

كةللغاز الدول  االتحاد قبلمنالمؤتمر تنظيمسيتم ةخاللالمسالالطبيع  للغاز العمانيةوالشر اير26إل24منالفتر مانبمركز 2020فتر
ُ
ع

.والمعارضللمؤتمرات
ويسلطالعالمحولدولة40منأكتر يمثلونمشارك1000منأكتر ويستقطبللغاز الدول  االتحاد برعايةسنواتثالثكلالمؤتمر وينعقد 
  واالبتكار والتطوير البحثجوانبعلالضوء

 
.المتناميةالغاز صناعةف

The Egypt Petroleum Show – EGYPS 2020

ولالرابعالدول  مص ومعرضمؤتمر يقام ةخالل(2020ايجبس)للبتر -11منالفتر
اير13 اجاتاالحتيتلبية..المتوسطوالبحر أفريقيا شمال"شعارتحت2020فتر

كاتوتحرص."الطاقةمنالمستقبلية  المشاركةعلالعالميةالشر
 
إذ الحدثا هذف

اتلتبادلنافذةبمثابةيعد  تشهدها النر ةالحديثالتكنولوجياتعلوالتعرفالختر
ولصناعة  الطبيع  والغاز البتر

 
.مجاالتهامختلفف

 زيادةالعامهذا المؤتمر يشهد أنالمقرر ومن
 
60لإلتصلالمشاركةالدولعدد ف

كما .بحثيةورقة800منأكتر إلالبحثيةاألوراقعدد زيادةإلاإلضافةدولة،
 الرقم  التحولبموضوعاالهتمامالمؤتمر سيشهد 

 
ولصناعةف .البتر

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

ة من    الفتر
 
 الدول  للغاز الطبيع  المسال وصناعة الغاز بمدينة شنغهاي ف

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

  
، بحضور ن. المؤتمرات الوطن    سوق الغاز الطبيع 

 
 للتقنيات الحديثة ومحادثات حول أخر األحداث والتطورات ف

ً
حو وسيشهد الحدث معرضا

اء صناعة الغاز100مشارك و5000 .  متحدث رسم  من ختر
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Eni to start gas production of Zohr’s last well next week

Italian Eni will start commercial production of the 14th well in the Mediterranean’s Zohr gas field next week,
bringing the total production capacity of the project to about 2.3bn cubic feet per day (scf/day).
Eni had completed the implementation of the Zohr deep-water development ahead of schedule, which
contributed to increasing gas reserves locally, surpassing market needs, a source at the Egyptian Natural Gas
Holding Company (EGAS) said. The source added that the production of the field was reduced to about 2.5bn
scf/day, with average production of each well in Zohr field ranges between 150-250m scf/day.

Egypt started importing natural gas from Israel

“Israel started exporting natural gas to Egypt on Wednesday 15th of January, which expected to serve the
economic interests of the two sides" the energy ministers of both countries said in a joint statement.
The flow of natural gas to Egypt will both serve the domestic market and also enable exports of gas to Europe, via
liquefied natural gas (LNG) terminals located in Egypt.
The energy ministers participated in a meeting of the Eastern Mediterranean Gas Forum (EMGF) in Cairo on 16 of
January, together with energy ministers from Italy, Greece, Cyprus, Jordan and the Palestinian Authority in order
to develop and sign a constitution at the meeting, turning the forum into a regional organization.

France Officially Requests to Join EMGF

France officially asked to join the Eastern the Mediterranean Natural Gas Forum (EMGF) during the third
ministerial meeting of the forum, a press release reported. The US also requested joining the forum as a
permanent observer.
The Minister of Petroleum and Mineral Resources, Tarek El Molla, welcomed France’s membership in the forum
as well as the US request to be an observer. He said that the requests will be approved by the forums’s members
according to its system. Additionally, El Molla pointed out that he will request environmental measure to be
added to the World Bank studies prepared by forum, in addition to moderating the usage of the renewable
energy as well as hydrogen.

Egypt, Cyprus, Greece Discuss Natural Gas Cooperation

The Minister of Petroleum and Mineral Resources, Tarek El Molla, held bilateral discussions on the sidelines of
third ministerial meeting of the Eastern Mediterranean Gas Forum (EMGF) with the Cypriot Minister of Energy
and Industry, Yiorgos Lakkotrypis, and the Greek Minister of the Energy and Environment, Kostis Hatzidakis, to
look into the situation of the natural gas regional cooperation.
The discussion further included the latest updates of the region, in addition to ways of enhancing the mutual
connections between Egypt, Cyprus and Greece in the oil and gas sector.

jpost.comنقال عن 

Daily News Egyptنقال عن 

The Egyptian Gas Market News

egyptoil-gas.comنقال عن 

egyptoil-gas.comنقال عن 


