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أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري:
إعالن االجتماع الوزاري الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط )(EMGF

انعقد االجتماع الوزاري الثالث لمنتدى غاز رشق المتوسط ) (EMGFف القاهرة ف  16يناير 2020
البتول ر
برئاسة معال المهندس طارق المال ،وزير ر
والتوة المعدنية لجمهورية مص العربية .حص االجتماع
القتص واليونان واإلشائيل والمسئول الفلسطين عن الطاقة ،ووكيلة وزارة التنمية
وزراء الطاقة ر
االقتصادية االيطالية وممثل وزيرة الطاقة األردنية ،بصفتهم رؤساء وفود األعضاء المؤسسي لـمنتدى غاز
ً
األورون والبنك الدول .كما انضم لالجتماع ممثل
رشق المتوسط .كما حص االجتماع أيضا ممثلو االتحاد
ر
الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا كضيوف.
ً
أكد األعضاء المؤسسون أن منتدى غاز رشق المتوسط  ،ر
يحتم حقوق األعضاء بالكامل ف مواردهم الطبيعية وفقا للقانون الدول  ،وسوف
استاتيجيات ر
يخدم بدوره كمنصة إلقامة حوار منظم حول الغاز ،ووضع جدول أعمال لصياغة ر
مشتكة وسياسات غاز إقليمية تستند إل رؤية
ر
مشتكة ومدعومة بالتعاون الحكوم من أجل ازدهار المنطقة .ويتوقع أن يؤثر منتدى غاز رشق المتوسط ف تحقيق االستفادة الكاملة من
االمكانات االقليمية ويعكس رغبة العديد من األطراف والمنظمات الدولية للمشاركة فيه ودعم أنشطته
نقال عن موقع وزارة البترول ،مصر

فرنسا تطلب االنضمام رسميا لعضوية منتدى غاز شرق المتوسط
ً
طلبت فرنسا رسميا خالل االجتماع الوزاري الثالث لمنتدى غاز رشق المتوسط بالقاهرة االنضمام إل
عضوية المنتدى ،كما أعرب نائب مساعد وزير الطاقة األمريك عن رغبة بالده ف االنضمام كمراقب
البتول ر
بصفة دائمة .ومن جانبه رحب المهندس طارق المال وزير ر
والتوة المعدنية بمشاركة فرنسا
ً
ف االجتماع وطلبها رسميا االنضمام لعضوية المنتدى وطلب الواليات المتحدة االنضمام كمراقب
ً
ً
بصفة دائمة موضحا أنه سيتم إقرار هذه الطلبات من األعضاء المؤسسي وفقا للنظام األساس
للمنتدى .وعل جانب آخر أشار المال إل أنه سيطلب إضافة مجاالت الحفاظ عل البيئة ف
ر
دراسات البنك الدول ر
استشاف استخدامات الطاقات المتجددة
الن يعدها للمنتدى وكذلك
باإلضافة إل الهيدروجي

نقال عن موقع وزارة البترول ،مصر

جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز يستعد إلقرار وو استددام شبةة نقل الغاز

جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز بصدد دراسة كود استخدام شبكة النقل الذى تقدمت به رشكة جاسكو -وه
مشغل شبكة نقل الغاز -ليتم إقراره الحقا من الجهاز وفقا لما أوضحه القانون ف هذا الشأن ،حيث يلزم مشغل
والشوط الواجب ر
منظومة نقل الغاز بإعداد كود استخدام منظومة النقل ،والذى يتضمن البنود ر
االلتام والوفاء
بها فيما يخص نقل الغاز ،ثم إرساله للجهاز للمراجعة واالعتماد.
ويعد الكود أحد أهم أدوات ضبط ومتابعة ومراقبة سوق الغاز ،كما يعد الضابط الرئيس للعالقة بي مستخدم
أنظمة النقل “شاحن الغاز” ومشغل شبكة النقل لضمان التشغيل الفعال للشبكة .باإلضافة إل ضمان
الوصول الفعال لجميع المشاركي دون تمت لكونه يمثل مجموعة القواعد الموحدة ر
الن تشكل أسس العالقات
الفنية والتجارية الستخدام منظومة نقل الغاز.
وقد قام الجهاز بدراسة مسودة الكود بشكل تفصيل ودقيق ثم تم عرضه عل كافة الجهات المعنية من القطاع الخاص من خالل آلية ر
لتلق
ال ر
مقتحات واآلراء حول مسودة كود استخدام شبكة النقل من كافة األطراف المعنية ر
تعتت المرة األول بعد إنشاء الجهاز ،ومن المتوقع أن يتم
والن ر
ر
عقد جلسات استماع لتلك المقتحات والتعليقات ومناقشتها ان دعت الحاجة وفقا لما نص عليه القانون بشأن إقرار الكود لطرحه وبدء العمل به
ف السوق المصي.
يج للسوق ،فضال عن كونه األداة التنظيمية الفاعلة ف متابعة ومراقبة وتنفيذ االستحقاقات
ويعد إقرار الكود من أهم الركائز لخطة الفتح التدر ر
ر
وااللتامات المتبادلة بي مستخدم الشبكات ومشغليها.
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أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري:
مصر تعلن بدء ضخ الغاز اإلسرائيلي إلي مصانع اإلسالة لنقله ألوروبا
أعلن كل من وزيري ر
البتول والطاقة ف مص وإشائيل عن باكورة ضخ الغاز الطبيع من إشائيل إل مص يوم األربعاء الموافق الخامس ر
عش من
يناير الجاري .وهو ما يمثل تطور هام يخدم المصالح االقتصادية لكال البلدين ،حيث سيمكن هذا التطور إشائيل من نقل كميات من الغاز
عت مصانع الغاز الطبيع المسال المصية ،وذلك ف إطار دور مص المتنام كمركز إقليم للغاز.
الطبيع لديها إل أوروبا ر
نقال عن موقع  :عالم الطاقة

ربط البئر األخيرة بحقل ُظهر على اإلنتاج الفعلي األسبوع المقبل

تبدأ رشكة إين اإليطالية ربط اإلنتاج الفعل للبت األختة ف حقل ظهر بالبحر المتوسط ،عل محطة المعالجة األسبوع المقبل ،ليصل إجمال
ً
يوميا .وقال مصدر من ر
ر
الشكة المصية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) إن إين
للمشوع نحو  3.2مليار قدم مكعب غاز
الطاقة اإلنتاجية
ً
ُ
ر
انتهت من تنفيذ خطة تنمية حقل ظهر بالمياه العميقة ف البحر المتوسط ف فتة زمنية قياسية ،مما ساهم ف توافر الغاز الطبيع محليا بمعدالت
ً
أكت من احتياجات السوق ،علما بأن إنتاج الحقل تم تخفيضه إل نحو  2.5مليار قدم مكعبة غاز يوميا ،وأن متوسط إنتاج البت الواحد بحقل ظهر
ر
ً
ف المياه العميقة ريتاوح بي  150و 250مليون قدم مكعب يوميا الرتفاع ضغوط الشبكة بسبب انخفاض االستهالك والتصدير.
هذا وتقوم وزارة ر
البتول بتلبيه كامل احتياجات "الكهرباء والمصانع والسيارات والمنازل" من الغاز الطبيع ،وتوجه شحنات من الغاز المسال
ً
ر
للتصدير ،ولكن ال تحتاج إل كميات إضافية خالل الفتة الجارية ف ظل تراجع استهالك محطات الكهرباء بنحو  1.2مليار قدم مكعب يوميا .
ر
ويمثل استهالك قطاع الكهرباء  %61من إجمال استهالك الغاز الطبيع ،بينما تمثل باف القطاعات المستهلكة للغاز (الصناعة والمنازل وتموين
السيارات ر
والبتول ومشتقاته) .%39
ً
وتحصل مص عل  %58من إنتاج الغاز من الحقول بالمياه العميقة ف البحر المتوسط ،بما يعادل نحو  4مليارات قدم مكعبة غاز يوميا خالل
ً
ً
ً
العام المال الماص .وتستحوذ مناطق امتياز الغاز الطبيع ف الدلتا عل  %20من اإلنتاج محليا ،بما يمثل  1.38مليار قدم مكعب غاز يوميا ،وفقا
لتقارير معدالت اإلنتاج خالل العام المال  .2018/2019وبلغت الطاقة اإلنتاجية لحقول الغاز ف مناطق امتياز الصحراء الغربية  1.38مليار قدم
ً
يوميا بما يعادل  %20من إجمال اإلنتاج المحل .و  %2من إنتاج الغاز المصي ينتج من حقول خليج السويس وسيناء والصحراء ر
الشقية.
نقال عن موقع  :جريدة البورصة

مصر توقع  9اتفاقيات للتنقيب عن النفط بـ  452مليون والر بمنطقتي البحر المتوسط والصحراء الغربية

والتوة المعدنية عل أن قطاع ر
البتول ر
أكد المهندس طارق المال وزير ر
البتول مستمر ف
توقيع المزيد االتفاقيات ر
البتولية الجديدة باعتبارها أحد الدعائم الرئيسية الهامة
الجاذبة لالستثمارات األجنبية لتكثيف أعمال البحث واالستكشاف وتنمية وإنتاج
ر
البتول والغاز وتحقيق اكتشافات ربتولية وغازية جديدة.
البتول طارق المال  9اتفاقيات ربتولية للبحث عن ر
جاء ذلك خالل توقيع وزير ر
البتول
ً
ر
عت حفر  38بتا،
والغاز الطبيع وإنتاجهما بمنطقن البحر المتوسط والصحراء الغربية ،ر
باستثمارات حدها األدن  452.3مليون دوالر ومنح توقيع حوال  84مليون دوالر.
الن أبرمتها وزارة ر
وقال المال إنه بتوقيع هذه االتفاقيات التسع يصل عدد االتفاقيات ر
البتول مع المستثمرين ر
البتولية ر
والشكاء منذ يوليه
ا
 2014ر
وحن اآلن  79اتفاقية ربتولية  ،فضل عن  4اتفاقيات جديدة أخرى وافق عليها مجلس النواب وسيتم توقيعها الحقا.
نقال عن موقع  :باور نيوز

 132ألف عميل يتعاقدوا لتوصيل الغاز الطبيعي بمحافظة الشرقية
ً
الشقية ،ست أعمال ونسب تنفيذ أعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيع بمراكز ومدن محافظة ر
تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ ر
الشقية ،مؤكدا أنه
ر
ر
ر
جارى العمل عل قدم وساق لشعة االنتهاء من تنفيذ األعمال بالمشوع لتوصيل الغاز الطبيع لباف المشتكي لالستفادة من الخدمة والحصول
عل مصدر نظيف للطاقة وإلحالل الغاز الطبيع محل البوتاجاز من أجل تخفيف األعباء ر
الن يتحملها المواطني.

ً
بمشوع الغاز الطبيع لشعة االنتهاء من ر
للشكات المنفذة ألعمال الحفر ر
الشقية مد يد العون ر
وأكد محافظ ر
المشوع طبقا للجدول الزمن المحدد
ليساهم ف حماية المواطني من استغالل بائع أسطوانات البوتاجاز والمتاجرة بها ف السوق السوداء .يذكر أن هناك ما يقرب من  132ألف و183
مواطن قاموا بالتعاقد مع رشكة الغاز الطبيع لتوصيل الخدمة لهم بمختلف مراكز ومدن المحافظة. .
نقال عن موقع  :عالم الطاقة
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أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري:
"غاز مصر" توقع اتفاقية لتنفيذ شبةة الغاز الداخلية بمجمع شروة الفوسفات في العقبة
وقعت رشكة غاز مص مع رشكة مناجم الفوسفات األردنية اتفاقية لتنفيذ أعمال الشبكة الداخلية
للغاز داخل المجمع الصناع التابع ر
لشكة الفوسفات ف العقبة .وتتضمن االتفاقية تمديد شبكات

داخلية إليصال الغاز إل الوحدات اإلنتاجية ف المجمع خالل مدة ال تتجاوز ثمانية شهور ،فيما
ر
تأن استكماال لالتفاقية ر
الن وقعتها رشكة مناجم الفوسفات ف وقت سابق ل رتويد المجمع
ّ
الجنون ف العقبة بنحو  4ماليي قدم مكعب من الغاز الطبيع يوميا .وتعول رشكة
الصناع
ر
مناجم الفوسفات األردنية ،عل هذه االتفاقية كثتا ف تخفيض كلف الطاقة ف المجمع الصناع
ف العقبة من  8إل  10ماليي دينار سنويا من خالل استخدام الغاز بدال من المحروقات.

نقال عن موقع  :عالم الطاقة

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

البتول ر
أعلن المهندس طارق المال وزير ر
والتوة المعدنية أن منطقة رشق
المتوسط تمثل اليوم نقطة ارتكاز ف معظم المؤتمرات والمحافل الدولية
المتعلقة بأسواق الغاز العالمية نتيجة ما تحقق بها من اكتشافات ك رتى للغاز
الطبيع بما يؤهلها أن تصبح مركزا عالميا لتجارة الغاز .جاء ذلك خالل كلمة
الوزير ف افتتاح مؤتمر المرصد المتوسط للطاقة الذي ينظمه المرصد هذا
العام بالقاهرة بالتعاون مع وزارة ر
البتول تحت عنوان "مراكز الطاقة بي
التكنولوجيا والمناخ :تعظيم االستفادة ألسواق الطاقة بالمتوسط وأفريقيا".
يذكر أن مرصد المتوسط للطاقة يعد منصة للحوار المتبادل ف مجال الطاقة لدعم التعاون بهدف تطبيق أفضل الممارسات ف منطقة البحر
كتيات ر
الشكات العاملة ف مختلف مجاالت الطاقة تمثل  16دولة من دول حوض البحر المتوسط .
المتوسط وتضم ف عضويتها  30رشكة ف ر
وقد أضاف المال أن المؤتمر يهدف ال تسليط الضوء عل الفرص المتاحة ف منطقة البحر المتوسط وأفريقيا ومناقشة القضايا والتحديات
ر
الن تواجه جهود إنشاء مركز إقليم للطاقة بالمنطقة بهدف تعظيم دور سوق الطاقة بالمتوسط وتعزيز فاعليته مع مراعاة الجوانب
ً
التكنولوجية وتحديات السوق وتغت المناخ .وأوضح ان توقعات استهالك الطاقة عالميا تشت إل زيادته بشكل كبت عل مدى الخمسي عاما
المقبلة ف ظل النمو السكان وزيادة النشاط الصناع ف الدول النامية ،الفتا إل أن ر
البتول والغاز مستمران ف مقدمة مصادر الطاقة ر
الن تشكل
يلن ربــع احتياجات
االستهالك العالم لها وذلك بنسبة تصل ال  %80وسيعد الغاز الطبيع ر
أكت مصدر الستخدامات الوقود بما ر
ر
الطلب العالم بحلول عام  ،2040وأن الطلب عل الغاز الطبيع ف قارة أفريقيا يتضاعف بالتامن مع زيادة االمدادات المحلية وتطور
اقتصاديات دول القارة.
وأضاف الوزير أنه ف مواجهه تحديات تغت المناخ و انعكاساتها عل المنطقة فأن الغاز الطبيع يعد السبيل األمثل للتعامل معها والحد من
انبعاثات ثان أكسيد الكربون وهو ما يدعو إل االستمرار ف توجيه االستثمارات وتمويل ر
مشوعات جديدة وتعميم استخدام التكنولوجيات
المتطورة بما يؤسس لالنتقال إل مرحلة جديدة من استخدام طاقة ر
أكت نظافة بالمنطقة .
نقال عن عالم الطاقة
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أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية:
توقعات بأبطأ نمو في  4سنوات لطلب الصين على الغاز في 2020

ر
أفاد مركز ر
أكت منتج للطاقة ف البالد ،بأنه من
بحن بمؤسسة البتول الوطنية الصينية ،ر
المتوقع أن ينمو طلب الصي عل الغاز الطبيع ف  2020بأبطأ وتتة له ف أربــع سنوات
بسبب ر
تعت االقتصاد .ومن شأن تباطؤ نمو الطلب الصين الضغط عل أسواق الغاز
الطبيع المسال العالمية ر
الن تعان بالفعل من تخمة ف المعروض وهبوط ف األسعار
بالمعامالت الفورية .وف تقريره السنوي للتوقعات الذي أصدره قبل أيام ،توقع المركز
البحن زيادة استهالك الغاز الطبيع  8.6بالمئة هذا العام إل  330مليار ر
ر
مت مكعب .
وسيمثل ذلك أبطأ نمو ف الطلب منذ  .2016وتتوقع مؤسسة ر
البتول الوطنية الصينية
صعود استهالك الغاز ف  2019بنسبة  9.6بالمئة عل أساس سنوي إل  304مليارات متر
مكعب .ومن المتوقع قدوم جزء من الواردات من روسيا بفضل خط أنابيب غاز من
ديسمت .2019
سيبتيا جرى تدشينه ف
ر
نقـال عن موقع :االقتصا ية

بوتين :خط "نور ستريم  "2لنقل الغاز سينجز في موعد أقصاه بداية 2021

أعلن الرئيس الروس فالديمت بوتي اليوم أنه يأمل أن تنته أعمال خط "نورد ر
ستيم  "2لنقل الغاز ف موعد أقصاه مطلع العام المقبل ،رغم
العقوبات األمريكية .وقال بوتي ف مؤتمر صحاف ر
مشتك مع المستشارة األلمانية أنجيال متكل ف موسكو "آمل أنه بنهاية هذا العام أو ف
الربــع األول من العام المقبل ،سيتم إنجاز ر
المشوع وسيبدأ خط أنبوب الغاز بالعمل".
والموعد الذي أعلنه بوتي يعن تأختا ف انجاز ر
المشوع لعام .وكان الروس واأللمان توقعوا أن يبدأ العمل بالخط بداية . 2020ووفقا لوكالة
ر
األنباء الفرنسية ،قالت متكل" :أعتقد انه يمكن انجاز نورد ستيم  2رغم العقوبات .لقد أوضح الرئيس الروس الجدول الزمن ،هناك بعض
التأخت ولكن يمكن انجازه  ".ومن شأن نورد ر
ر
عت بحر البلطيق.
ستيم  2أن يضاعف شحنات الغاز الطبيع الروس
المباشة إل غرب أوروبا ر
نقـال عن موقع :االقتصا ية

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

األورون تركيا أمس ،من أي عمليات غت قانونية للتنقيب عن المحروقات ف رشق
حذر االتحاد
ر
القتصية ،فيما أعلنت أنقرة وصول سفينة تنقيب إل جنوب
المياه
ف
خصوصا
المتوسط،
ر
األورون ف بيان" ،عل أعضاء
الجزيرة .وأعلن جوزيب بوريل المتحدث باسم وزير خارجية االتحاد
ر
المجتمع الدول كافة االمتناع عن أي عمل قد يمس باالستقرار واألمن اإلقليميي" .وأضاف" ،إن
عزم تركيا عل البدء ف أنشطة جديدة للتنقيب عن المحروقات ف كل المنطقة يذهب لألسف ف
االتجاه المعاكس".
األورون
وبدأت تركيا التنقيب عن النفط والغاز قرب رقتص العام الماص رغم تحذيرات االتحاد
ر
وقتص .وف أحدث تحرك ،قال فاتح دونماز وزير الطاقة
لتؤجج التوترات مع جارتيها اليونان ر
ر
ر
ورون إلصدار
التك ،إن سفينة الحفر التكية ياوز تتجه قبالة ساحل رقتص ،ما دفع االتحاد األ ر
تحذيرات .وأفاد حام أقصوي المتحدث باسم وزارة الخارجية ف بيان مكتوب " ر
التم االتحاد
األورون الصمت منذ  2003إزاء اغتصاب حقوق بلدنا وحقوق القبارصة األتراك ف رشق البحر
ر
المتوسط" .وتابع "يجب أن ينه االتحاد األورون أوال هذه السياسات ،ر
الن يتبناها تحت ستار
ر
تضامن دول االتحاد ،وه بعيدة عن الواقع ومنحازة ،وتنم عن ازدواجية ف المعايت".
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نقـال عن موقع :االقتصا ية

أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية:
إغالق أوبر حقل للنفط في ليبيا وتوقعات بانهيار اإلنتاج

أعلنت جماعة تمثل رجال القبائل ف جنوب ليبيا ،أمس األحد ،عن غلق حقل ا ر
لشارة
والفيل النفطيان الواقعي جنوب غرب ليبيا ،وذلك ر
بالتامن مع انعقاد قمة دولية ف برلي
حول ليبيا يتناول ف جانب من جوانبه وقف االعتداءات عل المنشآت والموان النفطية،
وسط توقعات بامتداد عملية اإلغالق لحقول أخرى ،األمر الذي ينذر بحصول خسائر
كبتة ويــهدد بوقف إنتاج النفط ف ليبيا بشكل شبه كامل.
جاءت هذه الخطوة ،بعد قرابة يومي فقط من قيام قبائل من جنوب ر
وشق ليبيا بوقف
ر
التيقة والزويتينة وراس النوف والحريقة والسدرة رشف
صادرات النفط من موان " ر
البالد".
اللين خسائر يومية
وتباعا لوقف ضخ النفط جنوب ليبيا ،سوف تخش البالد يوميا نحو ثلث إنتاجها النفط ،كما سوف يتكبد االقتصاد ر
بقيمة تبلغ  32.5مليون دوالر أمتك ،حيث ينتج حقل ر
الشارة النفط نحو  315ألف برميل يوميا ،فيما يبلغ إنتاج حقل الفيل الذي يعتمد
بشكل رئيس عل إمدادات الكهرباء من حقل ر
الشارة  73ألف برميل يوميا.
نقـال عن موقع :عالم النفط والغاز

مدزونات الغاز الطبيعي األمريةي تندفض بأقل من المتوقع

انخفضت مخزونات الغاز الطبيع ف الواليات المتحدة بأقل من توقعات المحللي خالل
األسبوع األول من عام .2020
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة األمريكية ف بيان لها ،أن مخزونات الغاز الطبيع
تراجعت بمقدار  44مليار قدم مكعب ف األسبوع المنته ف  3يناير لتهبط إل  3148مليار
قدم مكعب .وكانت تقديرات المحللي تشت إل انخفاض مخزونات الغاز الطبيع بنحو 51
مليار قدم مكعب.
وعل أساس سنوي ،ارتفعت مخزونات الغاز الطبيع ف الواليات المتحدة بمقدار  521مليار
قدم مكعب ف األسبوع األول من عام  ،2020وارتفع سعر العقود اآلجلة للغاز الطبيع تسليم
رفتاير بنسبة هامشية  0.09بالمائة لتسجل  2.13دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية
مقارنة مع نفس ر
الفتة من العام الماص.

نقـال عن موقعmubasher.info :

المغرب يدخل نا ي الدول المصدرة للغاز الطبيعي

كشفت رشكة “ساوند إنت رج” أن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة وافقت عل ر
الشوع ف تقييم األثر البين لخط أنبوب الغاز ،الذي من
ر
المغارن .وتنتظر الشكة الموافقة النهائية للوزارة
األورون-
المرتقب أن يربط البت الخامسة ف حقل “تندرارا” للغاز الطبيع مع أنبوب الغاز
ر
ر
لعقد االجتماع الثان للجنة الوطنية المعنية بتقييم األثر البين لمحطة االستكشافات الغازية من لدن الوزارة المعنية ف  28يناير الجاري،
ر
العاش من أكتوبر الماص.
بعدما عقدت اجتماعا أوليا ف
ر
عت الجماعة القروية “مريجة” التابعة إلقليم جرادة .ودخلت ر
الشكة ف محادثات مع
وسيعت هذا الخط منطقة “معتكة” بإقليم فكيك ،ر
ر
ر ً
ر
وزارة الداخلية ،للحصول عل عقد إيجار طويل األمد لممر بعرض خمسي متا عل طول خط األنابيب الممتد عل مسافة  120كيلومتا
لتسويق الغاز المغرن ف أوروبا حسب ما أعلنت عنه ر
الشكة المتخصصة ف التنقيب عن النفط والغاز.
ر
نقـال عن موقع :الشروق تايمز

توقعات نمو العرض العالمي للنفط
ذكرت إدارة معلومات الطاقة األمريكية ( )EIAف تقريرها حول الطاقة عل المدى القصت الصادر ف يناير  2020أن العرض العالم من النفط
ً
يوميا خالل عام  2020بمعدل  300ألف برميل يوميا ،وأن االستهالك العالم للنفط ستتفع بنسبة 1.3
ستتفع بنسبة  1.6مليون برميل
مليون برميل يوميا.

وأشار التقرير أن دوال خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ه ر
الن ستقود النمو المتوقع للعرض ف عام  ،2020خاصة الواليات
ً
منتج النفط من خارج أوبك بمقدار  2.6مليون برميل يوميا ف عام
والتازيل وكندا .وتتوقع إدارة معلومات الطاقة زيادة ر
المتحدة والتوي ــج ر
 ،2020مما سيعوض انخفاض العرض المتوقع من أعضاء أوبك بمقدار مليون برميل ً
يوميا.
ً
كما توقع التقرير أن يحدث تباطؤ ف نمو العرض من الدول المنتجة خارج أوبك خالل عام  2021بمعدل  900ألف برميل ف اليوم ،مدفوعا
بوتتة تباطؤ النمو ف النفط التقليدي األمريك .بينما توقعت أن تضيف دول أوبك للعرض العالم نحو  100ألف برميل ف اليوم خالل
 ،2021ليصل إجمال النمو المتوقع لعرض النفط العالم إل مليون برميل يوميا لهذا العام.
نقـال عن موقعOil & Gas Journal :
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بيانات وإحصائيات:
سعر برميل البترول الدام
النفط الدام برنت
اليابان ( يسمبر)
أوروبا ( يسمبر)
اسيا (الغاز المسال) ( يسمبر)

البورصات
العالمية

$/BBL
$/BBL
$/MMBtu
$/MMBtu
$/MMBtu
$/MMBtu
$/MMBtu
$/MMBtu

TTFهولندا

 NBPإنجلترا

 Henry Hubأمريةا

64.59
58.34
10.05
4.62
4.93
3.55
3.7
1.9

* األرقام الواردة بالجدول السابق تعكس السعر خالل وقت معي  ,ومتوسط للمنطقة الجغرافية.

أحداث ومؤتمرات
The Egypt Petroleum Show – EGYPS 2020
للبتول (ايجبس  )2020خالل ر
يقام مؤتمر ومعرض مص الدول الرابع ر
الفتة من -11
 13رفتاير  2020تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط ..تلبية االحتياجات
المستقبلية من الطاقة" .وتحرص ر
الشكات العالمية عل المشاركة ف هذا الحدث إذ
ر
الختات والتعرف عل التكنولوجيات الحديثة الن تشهدها
يعد بمثابة نافذة لتبادل ر
صناعة ر
البتول والغاز الطبيع ف مختلف مجاالتها.
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر هذا العام زيادة ف عدد الدول المشاركة لتصل إل 60
دولة ،اإلضافة إل زيادة عدد األوراق البحثية إل ر
أكت من  800ورقة بحثية .كما
ر
سيشهد المؤتمر االهتمام بموضوع التحول الرقم ف صناعة البتول.

)The International Gas Research Conference 2020 (IGRC 2020
الشق األوسط أعمال المؤتمر الدول لبحوث الغاز لعام  2020ف نسخته السادسة ر
تستضيف سلطنة عمان ألول مرة ف ر
عشة.
ُ
ر
ر
سيتم تنظيم المؤتمر من قبل االتحاد الدول للغاز والشكة العمانية للغاز الطبيع المسال خالل الفتة من  24إل  26رفتاير  2020بمركز عمان
للمؤتمرات والمعارض.
أكت من  1000مشارك يمثلون ر
وينعقد المؤتمر كل ثالث سنوات برعاية االتحاد الدول للغاز ويستقطب ر
أكت من  40دولة حول العالم ويسلط
الضوء عل جوانب البحث والتطوير واالبتكار ف صناعة الغاز المتنامية.

The 6th CWC China LNG & Gas International Exhibition & Summit
يقام للمرة السادسة ،معرض ومؤتمر الصي الدول للغاز الطبيع المسال وصناعة الغاز بمدينة شنغهاي ف ر
الفتة من  6-4مارس  2020ف مركز
ً
المؤتمرات الوطن .وسيشهد الحدث معرضا للتقنيات الحديثة ومحادثات حول أخر األحداث والتطورات ف سوق الغاز الطبيع ،بحضور نحو
ختاء صناعة الغاز.
 5000مشارك و 100متحدث رسم من ر
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The Egyptian Gas Market News
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.
Daily News Egypt نقال عن

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.
jpost.com نقال عن

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.
egyptoil-gas.com نقال عن

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.
egyptoil-gas.com نقال عن
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