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:أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري

يالرئيسوجه يالالغازيمواردياستغاللبتعظيمالسيس  طبيع 

اتيجيةرؤيةوصياغة اجتماعهخاللوذلكالتعدين،لقطاعاستر

يالدكتوريمعاليوم يمصطف  اء،الوزريمجلسرئيسمدبول 

ولوزيريالماليطارقوالمهندس وةالبتر رصحوي.المعدنيةوالتر

يالمتحدث تناولاالجتماعبأنالجمهوريةرئاسةباسمالرسم 

ولوزارةوجهوديخطط يالبتر  
 
ات،القطاعمختلفتطويريف

ي
 
وةخاصة وكيماوياتالمعدنيةالتر .الغازي    عوتوزيوإنتاجوالبتر

نالسيسي يوجه بتعظيم استغالل موارد الغاز الطبيعي وصياغة رؤية استراتيجية لقطاع التعدي

يالرئيسووجه يالسيس   
 
اتيجيةرؤيةبصياغةالصدديهذايف يالتعدينقطاعلتطويريشاملةاستر  

 
يللمساهمةوذلكمرص،ف  

 
مناطقأهماستكشافف

وات يالتعدينقطاعمساهمةنسبةزيادةعىليساعديوبمايالجمهورية،مستوىعىلالكامنةالمعدنيةالتر  
 
،الناتجف خطواتدعمثمومنالقوم 

يالدولة  
 
.الشاملةالتنميةف

يالمتحدثوأوضح وعاتالتنفيذيالموقفعرضالماليطارقالمهندسأنالرسم  وكيماوياتالتكريريلمشر يجمهورية،المستوىعىلوالبتر
 
يخاصة  
 
ف

يالسويس،خليجمنطقة
 
يالغازيمنظومةتطويريجهوديعنفضل يالطبيع   

 
يوالتوسعواالستهالك،اإلنتاجصعيديعىلمرصيف  

 
الذكيةالعداداتنظامف

يالمعنية،الجهاتمعبالتنسيق
 
،اإلنتاجوزارةخاصة يالتحولإلباإلضافةالحرب   يالغازيطاقةالستخدامالتدريج   وفقالنقل،لوسائلالطبيع 

وع يالمشر يالنقلمركباتلتحويلالقوم  .بالغازللعملالجماع 

،الغازيإنتاجمنالدولةمواردياستغاللبتعظيمالرئيسووجه يالتوسعجانبإلالطبيع   
 
،االستخدامف ل 

يوذلكالمت    
 
منظومةتطويرياريإطف

ولوزيريعرضكماي.بالدولةالغازيطاقةخدمات يالكشفاالجتماعخاللالبتر قية،بالصحراء”إيقات“بجبلالذهبعناألخت  أنشأنهمنالذيويالشر

ييفتح
 
يجديدةآفاقا  

 
وةاستكشافمجالف يالمعدنيةالتر  

 
.مرصف

قرب دلتا النيلإيني تعلن عن اكتشاف جديد للغاز في البحر المتوسط

كةأعلنت يشر  
ياإليطاليةإين   

 
وش"جديدغازيحقلاكتشافعنلهايبيانف ي"بشر  

 
الحماديشماليازيامتمنطقةف

ي  
 
يالضحلةالمرصيةالمياهف  

 
.المتوسطبالبحريالنيلدلتايف

كةوقالت ي22عمقعىليقعالجديدياالكتشافإنالشر
 
ا شمالمنكم12والساحلمنكم11بعدوعىلمتر

ي يالضخمنورسحقلمنغرب   ايكم1وحوال  يالاكتشفأنهإلوأشارت.غربجنوببلطيمحقلمنغرب  بت 

اي152بسمكغازيعمودي يالرمليةاألحجاريداخلمتر   
 
يالعرصف  

يأبويلتكوينالميسين   
ئصخصامعماض 

يائية وفت  
ياختباريوسيتمممتازة،بتر .اإلنتاجعىلوضعهقبلالبت 

ةنقال عن وزارة البترول والثروة المعدني

عن  موقع شركة إيني

يوأعلنت  
كائهايمعالتنسيقستبدأيأنهايإين  يشر يب   ولوقطاعوتوتالب   هدفبللتنميةالتصوراتووضعالجديدياالكتشافدراسةأجلمنالمرصيالبتر

.للمنطقةالمتاحةالتحتيةالبنىةمنممكنةاستفادةأقىصوتحقيقاإلنتاجشعة

كةأكدتكماي يالعامهذايافواالستكشالبحثعلميات-الجديداالكتشافبهذايالمرتبطةالتطويريأنشطةمعبالتوازي-ستواصلأنهايعىلالشر  
 
ف

ىنورسمنطقة" يبحفري"الكت  Nidocoتسمأخرىاستكشافيةبت  NW-1 DIRي  
 
يأبويامتيازيف  

.غربماض 

كةبي  يالمتوسط،بالبحريالحماديشمالامتيازياتفاقيةأن يللغازيالقابضةالمرصيةالشر ي"والمقاول،"إيجاس"الطبيع   
قيامهايمع،%37.5ةبحصإين 

كةالتشغيل،بأعمال يوشر يب   .المقاولحصةمن%25تمتلكوتوتال،%37.5تمتلكب  



ينتعملمركبةألف147لتحويلخطةهناكإنالمرصية،والصناعةالتجارةوزيرةجامعنيفي  يقالت سنوات،3مدارعىلبالغازيالعملإلبالبت  

ولوزارةمعبالتنسيق .جنيهملياري1,2قدرهاإجماليةبتكلفةالبتر

وعافتتاحخالل-الوزيرةوأضافت وجوديتبي  يبالسوالريتعملميكروباصسيارةألف240هناكأناألحد،اليوم-القاهرةبمحافظة3األسمراتمشر

يصعوبة  
 
يإلأدىالذياألمريبالغاز،العملإلتحويلهايف يالتفكت   

 
منألصحابها،ميشةمويلتبنظمبالغازيتعملجديدةبسياراتكاملبشكلإحاللهايف

.سنوات4إلزمنهاييمتديخطةخالل

يهناكأنوأوضحت
 
يسيارةألفخمسي  يإلحاللبرنامجا ي20عمرهاتعدىتاكس 

 
كذلكويشملجنيه،مليارات10لهمخصصعامي  يمداريعىلعاما

يمركبةألف147تحويل ينتعملوميكروباصتاكس  ي20عمرهايتعديولمغازيإلبالبت  
 
.جنيهمليون200وملياريلهمخصصسنوات3مدارعىلعاما

يجنيهملياري53لهمخصصسنوات4مدارعىلبالسوالريللعملمرخصةميكروباصمركبةألف240إحالليشملكماي
 
يآخذا  
 
سعريمتوسطاالعتباريف

يميشةتمويليةبرامجخاللمنإتاحتهسيتمذلكأنوأكدت.جنيهألف240إلألف225منالميكروباص
 
،باصاتالميكرويسياراتألصحابجدا

يغازيمحطة366إنشاءإلباإلضافة .الجمهوريةمحافظاتكافةمستوىعىلطبيع 

يالمتقادمةالسياراتإلحاللالطموحةالخطةإلالوزيرةوأشارت يالمالك   
يتكلفتهايتبلغوالنر  

 
الجهاتمعبشأنهايالتنسيقويتمجنيهملياري250حدودف

كاتوبعضالعاملةوالبنوكالمركزي،البنكرأسهايوعىلالتمويلية، يالشر  
.الفئاتهذهإلالميشيالتمويلبتقديمتقومالنر

:أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري

يعيخطة تحويل سيارات التاكسي والميكروباص للعمل بالغاز الطب: تعاون بين وزارة الصناعة والبترول

أول محطة للغاز الطبيعي بالقاهرة الجديدةافتتاح

كةقامت ي"شر كاتإحدى"جاسماستر كةالتابعةعربيةطاقةشر يمعبالتعاونالقلعة،لشر شيل"كةشر

كةالتابعة"أوت بالغازيالسياراتلتموينمحطةأولبافتتاح،"الطرقوإدارةوتنميةإلنشاءالوطنية"للشر

ي يالطبيع   
 
.الساعة/سيارة30تموينتبلغبقدرةالجديدة،بالقاهرةالرحابمنطقةف

يباكيناموقالت  
 
كةالتنفيذيالمنتدبالعضويكفاف كةإنعربية،طاقةلشر للتوسعخطةتأعدطاقةشر

ي  
 
يالمجالهذايف يللغازيجديدةمحطة13إنشاءعت  يالطبيع   

 
عامخاللالجمهوريةأنحاءمختلفف

كةخطةمنكجزء،2020 باستثماراتالقادمة،سنواتالثالثخاللمحطة50إلللوصولالشر

.جنيهمليون650تتجاوز

mubasher.infoنقال عن  

كة،بيانوبحسب اكةتلكباكورةالمحطةهذهتعديالشر يتمكمايالناجحة،الشر
 
يالتشغيلبدءأيضا يللغازيأخرىلمحطةالتجرين   شيل"بمحطةالطبيع 

.اإلنشاءتحتأخرىمحطاتعدةبخالفأكتوبر،منالسادسبمدينة"أوت

كةإدارةمجلسرئيسأنوريمجديبحضوريذلكوجاء يإدارةمجلسورئيسمؤسسهيكلوأحمديالطرق،وإدارةوتنميةإلنشاءالوطنيةالشر كةشر

كةإدارةمجلسرئيسنائبمحموديوأحمديالقلعة، وعاتللتخطيط(إيجاس)الطبيعيةللغازاتالقابضةالمرصيةالشر .والمشر

كةأنبالذكريوالجديري يشر يرائدةجاسماستر  
 
يالغازيمجالف يباإلضافةمتطورةتكنولوجيةحلولوتقدمللسيارات،الطبيع  يادتهايريال   

 
الغازيتقنيةف

ي يالمتبعةاالساليببأحدثنقلهيتموالذيالمنقولالمضغوطالطبيع   
 
يالغازياستخدامعىليساعديممايالعالم،ف  

 
يالمناطقف  

بشبكةربطهاييتملمالنر

.بعدالقومية

،عبدالفتاحالرئيسووجه اتبتقديمالبنوكالسيس  يبالغاز،تعملبأخرىالقديمةالسياراتإحاللبمبادرةللمواطني  يتست 
 
تمتديأنيجب":قائل

،ميشةبفائدةقروضتقديممنهايأخرى،موازيةمبادراتلتشمل
 
.بالمائةصفريكانتولويجدا



:أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري

خيرةسنوات األ6قفزة كبيرة في اكتشافات الغاز خالل الـ .. مصر

يالمتحدثالعزيز،عبديحمديالمهندسقال ولوزارةباسمالرسم  وةالبتر يوإنجازاتأعمالنتائجشهدتالوزارةإن:المعدنيةوالتر مسبوقةغت 

يوقفزة  
 
وليةاالكتشافاتف .الماضيةسنوات6ال خاللوالغازيالبتر

يالسببأنالعزيزيعبديوأضاف ياستقراريوحدثبقوة،الواقعارضعىلتواجدتالمرصيةالدولةأناالنجازاتلهذهالرئيس  الرئيس،بقيادةسياس 

يوساهمتماقتصاديإصالحبرنامجوهناك  
 
يف ولقطاعنجاحاتجانبغىلالمستثمرين،اماممرصيوجهتغيت  يالبتر  

قبلةالقطاعتجعلالنر

.األجنبيةلالستثمارات

وليةاالتفاقياتأنوتابع، ،وزيادةاإلنتاجلزيادةالزاويةحجريالبتر يالتناقصوتعويضاالحتياط  يالطبيع   
 
عالميةمزايداتطرحوتميمة،القداآلباريف

يظهريحقلرأسهايعىلاكتشافاتعدةخاللهايمنتحققتسنوات6ال خاللدوليةاتفاقية84توقيعوتم يتريليون30نحوباحتياط  .مكعبمتر

ياالستمراريعنتغفللممرصيبأنالدين،سعديمحمديالدكتوريالصناعاتباتحاديالطاقةلجنةرئيسأورديناحيته،ومن  
 
اقتصاديةتنميةتحقيقف

يخاصةاالستثماريةاالتفاقياتوتوقيع  
 
ولالغازياكتشافاتقطاعف يالخارجيةوالتهديداتالتحدياترغموالبتر  

 
يوأزمةواثيوبيايايليبيف وستفسر فت 

.المستجدكوروناي

ياتفاقية12عددمرصيتوقيعبأنالدينسعديوأكدي  
 
ولالغازيقطاعف ىمعوالبتر كاتكت  يةالسياسيالقيادةيقظةيؤكديالعالمية،الشر  

 
استمراريف

ايوالتنمية،االستثماريمناختحسي  ي يمرصيبأنمشت  ةالدفاعيةاالستعداداتمعبالتوازيتست  ينالوطواستقراريأمنعنالكبت   
 
طفرةتحقيقف

ياقتصادية  
 
.اإلنتاجيةالقطاعاتكافةف

يبأنالصناعاتباتحاديالطاقةلجنةرئيسوكشف وليةاالتفاقياتإجمال  يالبتر  
اتفاقية84حواليةالماضالستةالسنواتخاللمرصيوقعتهايالنر

ي باستثماراتبإجمال  يبشكلالقطاعتطويريبسببجنيهملياري20منتقتر يأعمالهنتائجبرزتحيثمسبوق،غت   
 
ادياستتوقفف للغازيمرصيت 

ياالكتفاءوتحقيق  
كاتمستحقاتوسداديالتصديرينحويوالتوجهالذابر يمرصيحققتهمايأضعاف10اإلنجازاتهذهوتتجاوزياألجنبية،الشر  

 
100ف

وللوزيريوالشكريالدعمموجهايعام، .المالطارقالمهندسبقيادةالبتر

oilnewsagencyنقال عن 



:أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية

تغيرات في خريطة تحرك الغاز المسال عبر األميركتين

يإنالمحللونيقول
 
يتراجعا

 
يحادا  
 
يأزمةوسطالالتينيةبأمريكايالغازيعىلالطلبف «كورونا»وسفت 

يالغازيوارداتقلصالعام،هذاي ديالمتحدة،الوالياتمنالمسالالطبيع  مناداتإلمدالطريقومهَّ

.بديلةمصادري

مليون6.7إلانخفضتالمسالالغازيمنالالتينيةأمريكايوارداتأن«رفينيتيف»بياناتوتظهري

اجعةالعام،هذايطن يمتر الوالياتمنإمداداتهايالمنطقةتقليصمعسنة،قبلعنهاي%38حوال 

.طنمليون2.9إل%30المتحدة

يمجموعةقالت  
يستشطبإنهايللطاقةاإليطاليةإين  قيمةمن(دوالرمليارات4)يوروملياري3.5حوال 

لتأنبعديأصولهاي
 
التداعياتبسببوالغازيالنفطألسعارياألجلالطويلةتوقعاتهايبالخفضعد

.19-كوفيدألزمةاالقتصادية

ي  
 
كةبيانوف يأعلنتللشر  

60إل2023عامللبرنتخامألسعارياألجلالطويلةتوقعاتهايخفضعنإين 
ميلدوالراي يدوالراي70منللت   

 
وحدةللمليوندوالري5.5إلالغازيأسعاريوخفضالسابقةتقديراتهايف

.دوالر7.8منبريطانية،حرارية

مليار يورو من أصولها بعد خفض توقعاتها ألسعار النفط والغاز3.5إيني تشطب 

ي“للمجموعةالتنفيذيالرئيسديسكالزيكالوديووقال يمنأشهريأربعةبعدياألجلالطويلةالتقديراتتغيت   
توقعاتناييعكس19-وفيدكجائحةتفسر

”.األسعارلمستقبلالحالية

ي  
يالتحركهذايويأبر  

 
يمثلمنافسي  يمنلألصولمماثلشطبأعقابف ي.ب   طاقةإلوالتحول19-كوفيدأزمةبسببالطلبتدهوريمعوشلب  

يمايوهويالكربونمنخفضة .األصولوقيملالحتياطياتحسابإعادةعمليةيثت 

يوقالت  
ميلدوالراي55ودوالراي48ودوالراي40عندبرنتلخامسعراياآلنتتوقعإنهايإين  تيبعىل2022و2021و2020لألعوامللت  معمقارنةالتر
.دوالرا70ودوالراي55ودوالراي45بلغتسابقةتقديرات

اتيجيةديسكالزيوأكد يرائدةتصبحألنالمجموعةاستر  
 
عىل19-وفيدكجائحةتداعياتاستمراريمنالرغمعىلالكربونانبعاثاتخفضف

ياالقتصادي .والمجموعةالعالم 
powernewsموقع عن 

موقع الشرق األوسطعن 

دولكانتالسابقة،السنواتوفي.2020فياألمريكيالمسالالغازلوجهاتاألولىالعشرةالمراكزمنأيا ًالالتينيةأمريكامندولةأيتحتلولم

دراساتل«أوكسفورد»معهدمنغوميزإيداوقالت.األمريكيةالشحناتمستورديأكبربينمنالمنطقةمندولكانتالسابقة،السنواتوفي

لكهرومائي،ااإلنتاجوزيادة(كورونا)فيروسعنناجمالعام،هذاالجنوبيةأميركاإلىالمتجهةالمسالالغازوارداتفيكبيرتراجعثمة»:الطاقة

.«والنقلالكهرباءقطاعاتفيالطلبقلصمما

العام،هذاطنمليون2.16صدرتالتيترينيدادتعقبهاالالتينية،أميركاإلىالمسالللغازموردأكبرالمتحدةالوالياتزالتماالتراجع،ورغم

.سنويأساسعلى%40بانخفاض

.رئيسيةغازواقبأسالفائضزيادةلتفاديالباعةسعيمعالالتينية،أميركاإلىشحناتبتوجيهوأوروباآسيافيضخمةمعروضتخمةوسمحت

بياناتلوفقا ًالطريق،فيأخرىأربععنفضال ًاألرجنتين؛إلىشحناتستذهبتالماضي،العامقطرمنشحناتأيتلقيهاعدموبعد

.األرقامبحسبأيضا ،وإندونيسيااالستوائيةغينيامنالقادمةالشحناتتسليماتفيطفيفةزيادةوحدثت.«رفينيتيف»

البمامنتظمنحوعلىالالتينيةأميركاالمتحدةالوالياتأمدت،2020مايوإلىينايرمن:للبيانات«كبلر»شركةفيالمحللةتشيا،ربيكاوقالت

تدفقذلكمعبالتزامنولوحظيونيو،في%36يتجاوزالماإلىتراجعالرقمهذا.المسالالغازمنالشهريةاحتياجاتهامنالمائةفي70عنيقل

.«فرنسامنتحميلإعادةوشحنةبلوإندونيسيا؛وأسترالياوقطراالستوائيةغينيامثلبديلة،مصادرمنالمسالالغاز
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الدنمارك تعتزم السماح بإقامة خط أنابيب غاز روسي

يعليهالمتنازعالغازيأنابيبخطإقامةمنإلنتهاءأوروبيةروسيةجهوديوسطمهمةقانونيةعقبةالقرارييزيل  
كةأنويعن  يمنوردي"عىلقائمةالالشر ستر

ياألمريكيةالعقوباتقيدتهايبعدماياألنابيبوضعلسفنخياراتهايتوسيعيمكنهاي"2  
 
2019.أواخرف

وعيمكناليوم،إعالنوبعدي يمنوردي"لمشر كةالتابع"2ستر ياالستمراريالروسيةغازبروملشر  
 
يالقسمإقامةف يالدنمارك   

البالغابيباألنخطمنالمتبفر

ي1200طوله .االستئنافطلباتلتقديمأسابيعأربعةمهلةبانتظاريوألمانيا،روسيايبي  ييربطسوفوالذي(ميال745)كيلومتر

وعتسبب ياألنابيبخطمشر  
 
ياالتحاديبي  يعميقةانقساماتف باالتحاديألعضاءاالدولبي  يداخليةوخالفاتجهةمن،المتحدةوالوالياتاألوروب  

ي كاتعىلعقوباتالمتحدةالوالياتفرضتاألنابيب،خطإقامةدونوللحيلولة.أخرىجهةمناألوروب   يالعاملةالشر  
 
وعف .المشر

م كةمملوكأنابيبخطبإقامةالسماحالدنماركتعتر  يدمايقللطاقةالروسيةغازبروملشر  
 
مياهها،ف

اضاترغم خطمنطلبايقبلتأنهايالدنماركيةالطاقةوكالةوذكرت.الخطةعىلأمريكيةاعتر

يمنوردي"أنابيب ياألنابيبوضعسفنباستخدام"2ستر  
 
.البلطيقبحريف

يبهايمسموحالسفنتلكمثلتكنلم  
 
يالبدايةف  

 
الوكالةولكنك،للدنمارياالقتصاديةالمنطقةف

رايترىاليإنهاياليومقالت .البيئةعىلرص 

%40مليار دوالر بعد توقعات بتراجع مبيعات الوقود 22تخفض قيمة أصولها « شل»

وبحسب.والغازالنفطألسعارياألمديطويلةالتوقعاتخفضبعديدوالريملياري22إليصلبمايأصولقيمةستقلصإنهاي"شلداتشرويال"قالت

ز" كةأجرتهايواسعةمراجعةمنجزءالخطوةفإن،"رويتر يطانيةالشر يخطةبوردنفاننبالتنفيذيالرئيسطرحبعدمايلعملياتهايالهولنديةالت   
 
ف

.2050عامبحلولالصفريإلالحراريلالحتباسالمسببةالغازاتانبعاثاتلخفضإبريل

ي،"شل"وقالت  
ائببعدياألصولقيمةستخفضإنهايدوالر،ملياري126.5إلحاليايالسوقيةقيمتهايتصلالنر وتتوقع.دوالرملياري22و15بي  يالرص 

ي كةأكت  يبالتجزئةالوقوديلبيعشر  
 
ي%40الوقودمبيعاتانخفاضالعالم،ف  

 
يالرب  عف  

اجعبسببالعام،منالثاب  يالحاديالتر  
 
قيوديةنتيجاالستهالكف

بطةالسفري وسالمتر يكورونايبفت   
 
.العالمأنحاءف

كةتتوقعوالي يخفضتسجيلالشر يالرب  عخاللللقيمةطوع   
،العاممنالثاب  ي."األلمانية"بحسبالحال   

 
كةوقعتتنفسه،الوقتف يكونأنالشر

 ينفطبرميلآالف910وألفاي880بي  يالمصاحبالغازيمنإنتاجهايمتوسط
 
،الرب  عخالليوميايمكاف  

يالغازيإنتاجيكونوأنالثاب  بي  يلمسالاالطبيع 

يالرب  عخاللطنمليون8.5و8.1  
.الثاب 

موقع االقتصاديةعن نقـال 

"أوروبا-يامال"من الطاقة التشغيلية لخط أنابيب % 90تسويق : بولندا

كةباسممتحدثقال يالغازيأنابيبخطوطشبكةتشغيلشر  
 
تمإنه"يستمسجازي"للدولةالمملوكةبولندايف

يالموجوديللجزءالتشغيليةالطاقةمن%90نحوحجزي  
 
يالغازيأنابيبخطمنبولندايف "أوروبا-يامال"الطبيع 

يوألمانيايروسيايبي  ييربطالذي يالتشغيلمرحلةدخولهالمقرريومنبولندايعت   
 
.لالمقبالعامف

جوكالةوأشارت يالمزايدةنتائجعىلتعليقايجاء"سيستمجازي"بيانأنإلبلومت   
كةتهاينظمالنر لبيعالشر

يالستخدامهروسيايعقديانتهاءبعديالغازيخطمنالبولنديالجزءاستغاللحقوق  
 
يمايوي17ف  

.الماض 

جوأضافت كةأنبلومت  يالروسيةجازبرومشر  
يالغازيتصديريتحتكريالنر يالطبيع  اءإلاآلنحتاجتالروس  شر

.ألمانياإلالغازيلنقلأوروباي-يامالخطمنالبولنديالجزءاستخدامحقوق

يطولهيبلغأوروباي-يامالأنابيبخطأنيذكري اي4196حوال  يالغازيحقولبي  يويربطكيلومتر يالطبيع   
 
يايف سيبت 

يالغربية  
 
يحاليايروسيايف  

 
.ألمانيامعالروسيةيامالجزيرةشبهوف
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يالغازيواستهالكإنتاجإناألمريكيةالطاقةمعلوماتإدارةقالت يالطبيع   
 
يسيهبطانالمتحدةالوالياتف  

 
قياسيةمستوياتمن2021و2020ف

،العاممرتفعة  
يالخطواتألنالماض   

وسانتشاريإلبطاءالحكومةاتخذتهايالنر .لطاقةاوأسعارياالقتصاديالنشاطستخفضكورونايفت 

يالغازيانتاجأناإلدارةوتوقعت ييوميايمكعبةقدمملياري89.24إلسينخفضالطبيع   
 
ييوميايمكعبقدمملياري84.23وإل2020ف  

 
من،2021ف

ييوميايمكعبقدمملياري92.21البالغاإلطالقعىلمستوىأعىل  
 
.2019ف

ييوميايمكعبقدمملياري82.35إلسيهبطالغازياستهالكأنأيضايوتوقعت  
 
ييوميايمكعبقدمملياري78.62وإل2020ف  

 
مستوىمن،2021ف

ي ييوميايمكعبقدمملياري84.97بلغقياس   
 
يسنويانخفاضأولذلكوسيكون.2019ف  

 
ياألولوالمرة2017عاممنذياالستهالكف  

فيهاييهبطالنر

.2006منذمتتاليي  يلعامي  يالطلب

2021و2020إدارة معلومات الطاقة تتوقع أن يهبط إنتاج واستهالك الغاز الطبيعي في أمريكا في 

ولالمصدرةالبلدانمنظمةوقالت اإلنتاجيةخفيضاتللتامتثالهمإن،+أوبكبمجموعةيعرفمايمعاييشكلونالذينروسيا،بقيادةوحلفاؤهايللبتر

ي%107بلغعليهايالمتفق  
 
.اليومبالمجموعةمصدريقالحسبماييونيو،ف

يالتخفيضاتأجلمديسيجريكانإذايمايبشأنقراريالتخاذياألربعاءغداي+ألوبكوزاريةلجنةتجتمعأنالمقرريومن مليون9.7الغةوالبالمسبوقةغت 

.يوميابرميلمليون7.7إلتقليصهايأوييوميايبرميل

يأوبكوقالت  
 
يالطلبيسجلأنالمتوقعمنإنالشهريتقريرهايف ييوميايلبرميماليي  يسبعةبمقداريقياسيةزيادةالنفطعىلالعالم   

 
مع2021ف

ي  
 
ياالقتصاديتعاف وسجائحةمنالعالم  .2019مستوياتمنأقلسيظللكنهكورونا،فت 

ضالتوقعاتإنوقالت.المقبلللعامالنفطأسواقبشأنلتوقعاتهايأوبكتصدرهتقريريأولهويوهذاي يالمخاطرينمالمزيديتحققعدمتفتر  
 
االتجاهف

ي ول 
يالت    

 
وساإلصاباتمنثانيةموجةأويالدينمستوياتوارتفاعالمتحدةوالوالياتالصي  يبي  يالتجاريالتوتريمثل2021ف .كورونابفت 

ياإلنتاجبخفضوحلفائهايأوبكقياممعطفيفارتفاععىلالنفطأسعاريأغلقت يعليهمتفقهويمايمبأكتر  
 
ف

ي19-كوفيدبمرضاإلصابةحاالتيتزايديمعالطلببشأنالقلقاستمراريمنبالرغميونيو،  
 
الوالياتف

.المتحدة

يبرنتخامعقوديوأنهت يالقياس  عنديلتسجل،%0.42أوسنتا،18مرتفعةالتداولجلسةالعالم 

ميلدوالري42.9التسوية يالقياسخامعقوديوزادت.للت  أوسنتا،19الوسيطتكساسغرباألمريك 

ميلدوالري40.29التسويةعنديلتبلغ،0.47% .للت 

للتخفيضات اإلنتاجية+ أسعار النفط ترتفع قليال مع امتثال أوبك

غازبروم نفط الروسية ترسل أول شحنة إلى الصين عبر مسار بحر الشمال

كةقالت كةالنفطيةالذراعالروسية،نفطغازبرومشر يالقطبنفطمنشحنةأولأرسلتإنهايللغاز،العمالقةغازبروملشر يالصي  يإلالشمال  عت 

.وآسياوروبايأمنكلإلالشحناتلتسليمخاصة،نفطوناقالتجليديكاسحاتيتطلبالذيالمسار،هذايعىلروسيايوتراهن.الشمالبحريمساري

كةوتشحن ي،Novatekشر كةأكت  يللغازيمنتجةخاصةشر  
 
يديفائقالغازيروسيا،ف يالتت  .العاممداريعىلالمساريهذايعت 

كةوقالت يخاممنطنألف144عىلتحتويشحنةلتسليميوماي47استغرقتإنهاينفطغازبرومشر  
 
ييانتاىميناءإلالخفيفبورتنوف  

الصين 

يمورمانسكمدينةمنبوهايبحرعىل  
 
.روسياغربشمالف

يالقطبنفطمنطنمليون40عىليزيديمايشحنتأنهايوأضافت .2013عاممنذيأوروبايإلالشمال 

cnbcarabiaموقع عن 
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،الصعيديعىل يوالغازيالخامالزيتآباريعددييصلأنالمتوقعمنالعالم  يالطبيع   
ي2020عامبنهايةحفرهايتمالنر اي2238)55350حوال  بت 

اي53112وبحرية يأقلوهوي،(بريةبت  ا،71946حفرتمحيث2019عامعن٪23انخفاضبنسبة،2000عاممنذيآباريعدديإجمال  وفقايبئر 
يريستادلتقرير .إنرج  

يمنأنهالتقرير،وأشاري ياآلباريعدديتجاوزيالمرجحغت   
اي71946عنسنويايحفرهايسيتمالنر يبت  ا69000عنتقلوقدي،2025عامنهايةحنر .بت 

يأنكماي  
 
يالحفريأنشطةتعاف  

 
يبنسبة2020عامخاللمعدلهمنأقلسيظلالشماليةأمريكايف يالمستوياتعن%50منأكتر  

خاللتحققتالنر
يالعاممنالوقتنفس  

يمستوىإلالحفريمنصاتعدديانخفضحيثالماض   
.تاريج 

2020بنهاية عام % 23توقع انخفاض أنشطة حفر آبار الزيت الخام والغاز الطبيعي بنسبة 



ElS is i Directs Setting a Comprehens ive Vis ion for the Natural Gas Resources and The
Mining Sector Development

Egyptian President Abd El Fattah El Sisi met with Prime Minister Mostafa Madbouly and Minister of Petroleum and
Mineral Resources Tarek El Molla to discuss plans and efforts of the petroleum ministry in developing different
sectors especially the mineral resources, petrochemicals and natural gas, according to the spokesman of the
Egyptian presidency.

During the meeting, President El Sisi gave directives to form a comprehensive strategic vision in the aim of updating
the mineral sector in Egypt to exploit the nation’s significant mineral deposits.

El Molla showcased the implementation works of the refineries and petrochemical projects across the country
especially in the gulf of Suez and the exerted efforts to update the natural gas system in terms of production and
consumption, in addition to the expansion of smart meters utilization and the national project for converting
gasoline public transport vehicles to run on gas.

The president emphasized on making the most of natural gas production and increasing its domestic use as part of
the state’s development process of gas energy services system.

Eni makes new gas discovery in Mediterranean Sea offshore Egypt

Eni (as the Operator of the Block), BP and Total (as Contractor members) have successfully drilled the first
exploration well in the North El Hammad license, in the conventional Egyptian waters of the Nile Delta, on the
prospect called Bashrush.

The new discovery is located in 22 meters of water depth, 11 km from the coast and 12 km North-West from the
Nooros field and about 1 km west of the Baltim South West field, both already in production. The well discovered a
single 152 meters thick gas column within the Messinian age sandstones of the Abu Madi formation with excellent
petrophysical properties. The well will be tested for production.

The discovery of Bashrush demonstrates the significant gas and condensate potential of the Messinian formations
in this sector of the Egyptian Offshore shallow waters. Bashrush further extends to the west the gas potential of the
Abu Madi formation reservoirs discovered and produced from the so-called “Great Nooros Area”.

Egypt’s MoP to Convert 147,000 Vehicles to Run on Natural Gas

In collaboration with the Ministry of Trade and Industry, the Ministry of Petroleum and Mineral Resources aims to
convert 147,000 gasoline-based vehicles to natural gas-based vehicles in three years, with investments valued at
EGP 1.2 billion, according to the Cabinet.

During the opening ceremony of the Asmarat 3 project in Cairo, under the supervision of President Abdel Fattah
Al-Sisi, the Minister of Trade and Industry Neveen Gamea reviewed the initiative to replace gasoline-based vehicles
by natural gas-based vehicles. The president has previously suggested that a strong integrated program for car
conversion should be implemented. He directed that private cars, especially those which have been running for
over 20 years, should be included in the program alongside taxis and microbuses.

Additionally, Gamea denoted that there is a plan with about EGP 250 billion for replacing old private cars which will
be financed through several parties headed by the Central Bank of Egypt (CBE). This initiative helps in reducing
pollution rates and reducing harmful car emissions. Also, with Egypt’s natural gas discoveries, it will ultimately lead
to relieving the state’s budget by decreasing the consumption of fuel.

The Egyptian Gas Market News


