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كةرئيسحسنعاطفالمهندسكشفجانبه،من و “شر وقبتر كةالعامةالجمعيةاجتماعخالل–”شر المال  العامموازنةالعتماد للشر

  عشر الخامسالبت  دخولالمتوقعمنأنه–(2021/2020)
 
هر“حقلف

ُ
  اإلنتاجعىل”ظ

 
الحاليةاجيةاإلنتالقدرةلتصلالمقبل،مارسف

 غاز مكعبقدممليارات3حوال  إلللحقل
 
هر“حقلمنالغاز إنتاجارتفاعإلحسنأشار و .يوميا

ٌ
  مكعبقدممليار 2.7لـ”ظ

 
نوفمت  ف

  التعجيلنتيجةوذلك،2019
 
وع،استكمالف كةنجحتحيثالمشر   الشر

 
إجمال  ليصلاإلنتاج؛خريطةعىلالجنوبيةبالمنطقةآبار 4وضعف

هر حقلمنالمنتجةاآلبار 
ٌ
،14إلظ

 
ا  بت 

 
  بوصة30بقطرالجديد البحرياإلنتاجخطوضعمعتزامنا

 
.2019أغسطسف

:أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري

ولوزير المال طارقالمهندسقال وةالبتر وعإنالمعدنية،والتر هر حقلمشر
ُ
 نموذجيمثلظ

 
  ا
 
التخطيطف

 ويحققوالمتابعةوالتنفيذ 
 
،المستوىعىل  قياسيةأرقاما  العالم 

 
ا   استمرار إلمشتر

 المض 
 
 قدما

 
وفقا

امج وعمراحلالستكمالالمخططةالزمنيةللت   ..اإلنتاجخريطةعىلووضعها المشر
 
البناءبالتعاونمشيدا

ولقطاعبير   كاءالبتر   األجانبوالشر
 
وعف .”لةمباد”و”روزنفت”و”وب   ب   ”و”إين  “المشر

مليارات قدم مكعب غاز يوميا3يقترب من ” ُظهر“إنتاج حقل : وزير البترول 

موقع البورصةنقال عن 

  
  مص لتطلعاتجوهريا تحوال لُيمثلالبحريظهر حقلاكتشافويأبر

 
 الطاقة،قطاعف

 
مياهتحتمنالغاز خراجالستالمطلوبةالتكنولوجيا وأن

عد ونقله،ومعالجتهالبحر 
ُ
  ت

 
  المعوقاتوجود معولكن.العالمحولعليها متعارفتكنولوجيا الحقيقةف

كاتتواجهالنر ولشر والمتعلقةالبتر

ولأسعار انخفاضبتوقعات ،التغتر تحدياتمعللتعاملالملحةوالحاجةالطويل،المدىعىلالطبيع  والغاز البتر  
الطاقةقطاعتجهويالمناخ 

 أكتر تكنولوجيا عىلاالعتماد نحو بأكمله
 
.التلوثمنالكوكبوحمايةالتكاليفخفضعىلتعملتطورا

  
 
اتيجيةخطواتسيمنساتخذتالصدد،هذا وف   الطاقةقطاعلمساعدةاستر

 
  التحدياتعىلالتغلبف

حلولتطوير خاللمنتواجهه،النر

،والحجمالخفيفالوزنعىلالمحافظةبهدفالهواء،وضغطللطاقةمتقدمة .العميقةالمياهياتاحتياطالستغاللالالزمةالقوةتوفتر معالصغتر

سنتا تعريفة استخدام منظومة النقل 37.5مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز برئاسة وزير البترول يعتمد 
2020لعام 

ولقطاعرئيسكريشنانسيفاقال   الطبيع  والغاز البتر
 
قسيمنسف  أفريقيا،وشمالاألوسطالشر

 
إلنتاجإقليم  لمركز لتحولاأعتابعىلمص إن

  الطبيع  الغاز وتصدير 
 
ةاالكتشافاتبفضلوذلكُمستوِردة،دولةكانتأنبعد المنطقةف   الغاز لحقولاألختر

 
قف .المتوسطشر

  الطبيع  للغاز الذهن   فالعص –المعادلةمنجزءسوىتمثلال الوفرةأنوه  هامة،حقيقةإدراكيجبذلكرغمأنهأوضح
 
 يعتمد مص ف

 
أيضا

  التكنولوجيا عىل
  األثر وتقليلاإلنتاجمعدالت لتعزيز استخدامها سيتمالنر

.البين 

رالتكنولوجيا الحديثة تعظم نتائج حقول الغاز البحرية في مص: كريشنان

،وعدموالمساواةوالعدالةالشفافيةمبادئوفقللغتر الشبكةاستخدامالنقلتعريفةوتنظم   المشاركةاألطرافعجميمصالحمراعاةمعالتميتر 
 
ف

  الغاز سوقلتحرير تدريجيا الدولةتتخذها خطواتضمنالخطوةهذهوتعد .الغازسوقأنشطة
 
ودمجللطاقة،ليم  إقمركز إلوتحويلها مص ف

  .األجنبيةاالستثماراتوتشجيعالعالمية،الغاز أسواقمعالمصيالسوق
 
إتاحةعىلاز الغسوقأنشطةتنظيمجهاز يسعاإلطار،هذا وف

امومتابعةبشفافية،العامةاألسسوتحديد للجميع،المعلومات الفنيةراتاالستشاوتقديماألطراف،جميعمنالمقررةبالقواعد االلتر 

  الفاعلةاألطرافوكافةالمختصةوالسلطاتالمعنيةللجهاتوالتوصيات
 
اتيجيةلدعمالمصيالغاز سوقف أهدافها حقيقوتالدولةاستر

والتنمويةاالقتصادية

موقع البورصةنقال عن 

وةولالبتر وزير المال طارقالمهندسبرئاسةالغاز سوقأنشطةتنظيمجهاز إدارةمجلسأقر  والتر

الشبكةخطوطعت  الطبيع  الغاز نقلمنظومةالستخدامالجديدةالتعريفةقيمةالمعدنية

37.52بـالقيمةتحددتوقد .المجلسأعضاءكافةمناعتمادها فور 2020لعامللغاز القومية

  حراريةوحدةللمليونسنتا 
  .بريطاب 

ومسئولياتاختصاصاتضمنالتعريفةإقرار خطوةوتأبر

والتجارىالمالالشقتنظيمإلالُمعتمدةالتعريفةتهدفحيثالغاز،سوقأنشطةتنظيمجهاز 

تنميةإلوالسع  والعالمية،المحليةالتطوراتأخر معيتناسببما وتحديثهالغاز نقللنشاط

.ةالشبكلمالكعادلربــحهامشيحققاقتصادينشاطإلالنقلنشاطوتحويلالموارد 
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:أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري

كةوفد ممثىل  وشمل   شر
كةرئيسنائب-فيسكارديجيوسين   السيدمنكلإين  ،موالتنظيللغاز التنظيميةللشئونللشر سيمونوالسيد المال 

عننبذةبعرضاالجتماعبدأ حيث-األوروب   االتحاد خارجواألسواقبنلوكسدولومجموعةفرنسا منلكلللغاز التنظيميةالشئونمدير -روس  

كةبير  والوطيدةالقويةالعالقة   شر
ولوقطاعإين  كةمثلو ماستعرضكما .الخصوصوجهعىلالغاز شئونتنظيموجهاز المصيالبتر   شر

عدد إين 

اتالناجحةالتجاربمن   الدوللبعضالسابقةوالخت 
والمجاالت ةالتاليالخطواتمناقشةتمأيضا .الطاقةسوقتحرير سياسةتتبعالنر

كةبير  للتعاونالمحتملةالمستقبلية   والجهاز اإليطاليةالشر
 
حتكما .الغازسوقلوائحتفعيلضوءف كةشر   شر

تنظيمإلدارةالفعالر الدو إين 

.لهاالتنظيم  الهيكلداخلالسوق

الحرةللمنافسةالمجاللفتحوتسعالجديد،الغاز قانونصدور منذ المصيالغاز سوقلتطوير مكثفةجهود تبذلالمصيةالحكومةأنُيذكر 

  الشفافيةوتحقيقالمعلوماتوتوفتر 
 
  المنظمةالقواعد إطار ف

كةممثلو أشاد وقد .العالميةالتطوراتتواكبالنر   شر
المتبعةالحاليةاإلجراءاتبإين 

ولووزارةالغاز شئونتنظيمجهاز جانبمن   البتر
  التنفيذيةوالجهاتالسياسيةالقيادةتدعمها والنر

 
كةالأبدتكما .الدولةف بالمشاركةترحيبها شر

.وتطلعاتهأهدافهوتحقيقالغاز قانونلتفعيلالجديد االتجاهلدعمالمصيةالمؤسساتمع

الروسية تدرس فرص االستثمار في سوق الغاز المصري مع جهاز تنظيم أنشطة سوق الغازروزنفتشركة 

كةمعاجتماعا المصيالغاز سوقأنشطةتنظيمجهاز نظم   شر
  اإليطاليةإين 

 
حيثالقاهرة،بمقرهف

قد 
ُ
  النقلشبكةاستخدامكود مسودةحولواآلراءالمالحظاتلمناقشةاالجتماعع

الجهاز حها طر النر

  موقعهعىل
وب  اءاإللكتر النقلشبكةماستخداوأكواد .الرأيوإبداءللمناقشةالمعنيةوالجهاتللخت 

  الموحدةالقواعد منمجموعةعنعبارةه  
  بير  والممارساتالعالقةتحكمالنر

ز الغاشاحن 

.تر  تحأو تميتر  دونللموارد األمثلواالستخدامالفاعليةلضمانالغاز نقلمنظومةومشغىل  

اجتماع إيني مع جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز لمناقشة مسودة كود استخدام شبكة النقل

كةوتهتم   المتوقعة،المستقبليةواحتياجاتهنموهوفرصالمصيالغاز سوقأحوالبدراسةنفتز رو شر
 
الفرصمعرفةعىلحرصها إطار ف

مص تحويلإلالدولةتسعحيثللمنافسة،الخاصللقطاعالغاز سوقفتحعناإلعالنبعد وذلكاالستثمارات،منالمزيد لضخالمتاحة

  يساهممما الطاقة،وتجارةلتداولإقليملمركز
 
.المرجواالقتصاديالنمو وتحقيقاالستقرار دعمف

ذكر  الغاز سوقلتحرير التنظيميةالقواعد وضعبهدف2017لعام196الغازقانونبموجبصدر الغاز سوقأنشطةتنظيمجهاز إنشاءأنيُّ

 المشاركير  كلبير  حرةمنافسةتحقيقيكفلبما المصي
 
استخدامتعريفةلمقابالغاز وتسهيالتشبكاتباستخدامالسماحمعالسوق،ف

 المشاركير  بير  الناشئةالعالقاتينظمكما الحرة،المنافسةتحقيقيكفلوبما تميتر  دونتطبيقها يتمعادلة
 
الفنيةالضوابطويضعالغاز سوقف

.الغازسوقبأنشطةللقياموالقانونية

كةمنالمستوىرفيعوفد معاجتماعا المصيالغاز سوقأنشطةتنظيمجهاز عقد    األسبوعالروسيةروزنفتشر
كةعنحص  وقد .الماض  الشر

وعاتإدارةومدير ومنتجاته،الغاز إداراتمدير منكل قأفريقيا شماللشئوناإلدارةمجلسواستشاريالغاز،مشر إلاإلضافةباألوسط،والشر

كةممثىل  منأخر عدد  والغاز الطبيع  غاز اللبيعالالزمةوالضوابطالقانونيةاإلجراءاتحوللديها واالستفساراتالمالحظاتبعضلمناقشةالشر

  المسال
 
.المصيالسوقف

  المنظمةوالقواعد واإلنجازاتاإلجراءاتأخر الغاز،سوقأنشطةتنظيمجهاز رئيسمحمود،كارمالمهندساستعرضوقد 
الجهاز ها اتخذالنر

ةخالل   الطبيع  الغاز وتوزيــــعونقلتداولألنشطةالمستثمرينممارسةوضمانالسوقتنظيمإلعادةالماضيةالفتر
 
بالشفافيةيتسمقسو ف

.الحرةوالمنافسةوالتنظيم

“كاريةحماية المنافسة ومنع الممارسات االحت” و ” تنظيم أنشطة سوق الغاز ” بروتوكول تعاون مشترك بين جهازي 

إبراهيمجميللنبيأمتر والدكتور الغاز سوقأنشطةتنظيملجهاز التنفيذيالرئيسمحمود كارمالمهندسقام
يومالجهازينير  بتعاونبروتوكولبتوقيعاالحتكاريةالممارساتومنعالمنافسةحمايةجهاز إدارةمجلسرئيس

كلير  بالتعاونروابطتوثيقعىل  حرصا الغاز،سوقأنشطةتنظيمجهاز بمقر 2020/3/5الموافقالخميس
،من   ورغبةالطرفير 

 
اتتبادلخاللمنبينهما فيما التنسيقف االقتصاديةوالتقارير والمعلوماتالخت 

  الصلةذاتباإلجراءاتاألخر وإشعار واإلحصائية،
،منأيا بمصالحتمسوالنر   العملناخملتحسير  الجهتير 

 
ف

  دور منلكليهما لما الدولةاقتصاد عىلبالنفعيعود وبما الغاز سوق
 
.العادلةسةالمنافتحقيقو حمايةف

وتوكولهذا ويعد    الالدعموتبادلالتعاونسبلوتعزيز توطيد نحو جوهريةخطوةبمثابةالت 
اتفن  بما والخت 

.المصياالقتصاد مصلحةيخدم
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  قالت
اعاتمنسلسلةلتسويةمص معاتفاقإلتوصلتا إنهما اإلسبانيةوناتورخ   اإليطاليةإين    الغاز إلسالةاطدميمصنعبشأنالت  

 
شمالف

  لناتورخ   التجاريةالمصالحإنهاءاالتفاقشأنومن.يونيوبحلولالمنشأةعملالستئنافالطريقيمهد مما مص،
 
وعفضو مص ف كمشر مشتر

،ناتورخ   بير    
فعبينما وإين    ستر

كاتإين    حيازاتها للدولةمملوكةمصيةوشر
 
.دمياطمصنعف

تبرمان اتفاقا الستئناف عمل مصنع دمياط بمصر بحلول يونيووناتورجيإيني 

رتحير  2012نهايةمنذ معطلةسنويا،مكعبمتر مليار 7.56طاقتهاالبالغةوالمنشأة،   الغاز إمداداتتص 
 
2011ينايرأحداثجراءمص ف

اد الحكومةواضطرت   االكتشافاتلكن.المحىل  الطلبلتلبيةالغاز الستتر
 
ةاآلونةف بمقدورها الغاز منا فائضتملكمنالقاهرةمكنتاألختر

  .المسالالطبيع  الغاز مصانععت  تصديره
 
،العاموف  

منارتفاعا المسال،الطبيع  الغاز منطنماليير  ثالثةعنيزيد ما مص صدرتالماض 
  طنمليون1.5

 
  طنألف850و2018ف

 
.2017ف

وعوهو ،(خ   .إف.يو)جاسفينوسا ليونيونبالمئة80بنسبةمملوكدمياطومصنع كمشر   بير  مشتر
البقيةمتنقسبينما ،وناتورخ   إين 

كةبير  بالتساوي ولالعامةالمصيةوالهيئة(إيجاس)الطبيعيةللغازاتالقابضةالمصيةالشر .للبتر
  بالمئة50بنسبةمملوكحاليا المصنعفإنالخميس،يوماتفاقوبموجب

ةإليجاسبالمئة40و،إلين  العامةالمصيةللهيئةبالمئةوعشر
ول .للبتر

كةوستستحوذ    شر
اءعقد عىلإين  بمقدارالمسالللغاز ا محفظتهيرفعمما مكافئة،إسالةحقوقعىلوتحصلدمياطلمصنعالطبيع  الغاز شر

،وتتطلع.سنويامكعبمتر مليار 3.78  
ها إين  كاتمنكغتر ى،العالميةوالغاز النفطشر الغاز أنوترىكربونالمنأعمالها أنشطةلتجريد الكت 

  هامير  موردينوالغاز المسالالطبيع  
 
.التحولذلكف

  
 
  إيجابيةكخطوةباالتفاقناتورخ   أشادتذلك،غضونف

 
اءعقود عىلانكشافها لخفضخطتها ف أدب  عند لمسالاالغاز وأسعار .الغازشر

  مستوياتها 
 
كةوستحصل.سنواتعدةف مليون300قيمتهاالبالغةخ   .إف.يوأصولومعظمنقدا دوالر مليون600عىلأيضا اإلسبانيةالشر

كةأنشطةباستثناءمص،خارجدوالر    الشر
 
.إسبانياف

اتإجراءومنذ    اإلدارةعىلتغيتر
 
وجنوبا ومولدوفوإيطاليا كولومبيا بينها مندولمنوالخروجالتكاليفخفضعىلناتورخ   تركز،2018ف

  وقالت.إفريقيا
  الطبيع  الغاز لتسويقخ   .إف.يوأنشطةعىلستستحوذ إنها إين 

 
  وجودها يعزز مما إسبانيا،ف

 
.األوروبيةالغاز قسو ف

غرفة التجارة األمريكية تنظم مائدة مستديرة ألعضاء منتدى غاز شرق المتوسط

ةالتطوراتالمستديرةبالمائدةاالول  العملجلسةخاللالمال واستعرض   اإلقليم  للتعاوناألختر
 
قغاز منتدىهاموإسالطبيع  الغاز مجالف شر

  القاهرةمقرها دوليةكمنظمةتأسيسهتمالذيالمتوسط
 
  التجاريةوالروابطاالقتصاديةالعالقاتتعزيز ف

 
.المنطقةدولبير  طبيع  الالغاز مجالف

ولوزارةعنصادر بيانقال  أشارالمال إنالبتر
 
  الخطوةاهميةإلكلمتهف

الخاصالميثاقىل  عاألول  باألحرفالمنتديدولبتوقيعجرتالنر

  المنتديأنيؤكد ما وهو دولية،كمنظمةالمنتديبإنشاء
  الفاعلةليةالدو المنظماتمنليكونالصحيحالطريقعىل  ثابتةبخطواتيمض 

 
مجالف

قمنطقةأنخاصةالطاقةصناعة   الطبيع  للغاز الضخمةاالكتشافاتبعد العالمأنظار محلأصبحتالمتوسطشر
 
.دولهاف

 بدأتاألعضاءالدولأنضافأ
 
  المنتديهذا مظلةتحتفعليا

 
ةفرصمنلديها بما االستفادةعىلالعملف كةمنافعاللتحقيقمتمتر  المشتر

ا الشعوب،ورفاهيةرخاءلصالحالتحتيةوالبن  الغاز موارد واستثمار    لطاقةامنلالستفادةناجحا نموذجا يمثلالمنتديأنإلمشتر
 
تحقيقف

موقع البورصةنقال عن .بالمنطقةواالستقرار السالم

:أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري

عربية  CNBCموقع نقال عن 

ولوزير المال طارقشارك وةالبتر   المعدنيةوالتر
 
األعمالقادةلالمستديرةالمائدةفعالياتف

قغاز منتديبشأن   المتوسطشر
 للتجارةاألمريكيةالغرفةنظمتها والنر

 
شارككما.نطنواشف

لموارد ك  األمريالخارجيةوزير مساعد فانونوفرانسيساألمريك  الطاقةوزير برويليتدان

لوزارةالدائمتر السكرتهيموناسوستليوساإلشائيىل  الطاقةوزير شتاينتسويوفالالطاقة

صيةالطاقة رئيسمبارز ةوأسامالمتحدةبالوالياتاإليطال  السفتر فاريتشيو وأرماندوالقت 

األمريكيةالغرفةرئيسنائبتشوكس  وكوشبالمنتديالغاز لصناعةاالستشاريةاللجنة

قلشئونللتجارة .بواشنطنجارةللتاألمريكيةالغرفةوقياداتمسئول  وبحضور األوسطالشر
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:أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية

كةوقعت   شر
ا إين 

 
ا عقد

 
اءاألجلطويلجديد كةمعالمسالالطبيع  الغاز منطنمليون1.5لشر يا شر وه  ،(NLNG)ليمتدخ   إنإلنيجتر

وع كمشر كةبير  مشتر ولشر   وتوتالوشلالوطنيةالبتر
  بمشاركة)وإين 

.(%10.4بنسبةإين 

  الموجودة3و2و1الحاليةالقطاراتمنالمسالالطبيع  الغاز إنتاجسيتم
 
  جزيرةف

يا،بوب    .نيجتر
،NAOCالمحىل  فرعها خاللمن،إين 

ا ه  و 
 
  تسهموبالتال  ،التغيتر  محطةمورديمنواحدةأيض

 
  المرتبطةالغاز موارد تثمير  ف

 
ياف   ةالصفقتسمح.نيجتر

إل-2021عاممنتبدأ النر

  الصفقةجانب
  المسالالطبيع  الغاز منطنمليون1.1قيمتهاتبلغالنر

  تنفيذها تموالنر
 
  ديسمت  ف

كة-NLNGمعالماض    لشر
بزيادةإين 

  وجودها تطوير زيادةودعمالعالميةالمسالالطبيع  الغاز محفظة
 
  الرئيسيةسواقاأل ف

 
.العالمأنحاءجميعف

كةتتواجد    شر
  إين 

 
يا ف   االستكشافأنشطةوإنتاجبتطوير تقومحيث،1962عاممنذ نيجتر

  وتديرها تديرها النر
 
  والبحريةيةالت  المناطقف

 
ف

.النيجر

شركة إيني توقع عقد شراء الغاز الطبيعي المسال مع نيجيريا

شركة إيني: موقععن نقـال 

االقتصادية:موقععن نقال

  الغاز وحدةتصبحأنالمتوقعمن
 
  رئيسا عنصا الفاضىل  ف

 
  الرئيسةز الغاشبكةف

 
ف

قدممليار 8.8منالحاليةاإلمداداتمستوىيرفعحيثالسعودية،العربيةالمملكة

  مكعب
 
  كما اليومف

 
تزايد ومع.2021بحلوليوميا مكعبقدممليار 12.2إل،2015ف

منتياطاتها احزيادةاستمرار "السعوديةأرامكو "تتوقعالغاز،عىلوالدول  المحىل  الطلب

  جديدةمناطقوإضافةجديدة،حقولاكتشافخاللمنالغاز 
 
الموجودةالحقولف

.تقييمهاوإعادةالقائمةالحقولوتحديد 

كةتوسعويواكب   الشر
 
أعمالمنالناتجةتاالنبعاثابأقلجديدةمصادر وتوفتر المحليةالغاز إمداداتلزيادةالطموحةالوطنيةالرؤيةالغاز أعمالف

  الحرق،
 
امظلف   يستخدموالذيللغاز المحىل  الطلببتلبيةعاما 40طوال"السعوديةأرامكو "التر 

 
:مثلعاتالصنامنوعديد الكهرباء،توليد ف

وكيميائياتاأللومنيوم،الصلب، .المياهوتحليةوالبتر

اتيجيةوفقا الغاز،مرافقمنعددا "السعوديةأرامكو "طورتالماضية،األعواممدىوعىل   التوسعالستر
 
منعديد هد وشالحيوي،المجالهذا ف

  كما التقنيات،أحدثعىلترتكز الفتةتطوراتالمعامل
 
،الغاز معملف   المهمة،اإلنتاجيةالمرافقأحد يعد الذيبالفاضىل 

الكبتر التأثتر تعزز النر

يةوارد المقدراتوتطوير االقتصاديالنمو مستوىعىلوإنما وحسب،الغاز إمداداتزيادةمستوىعىلليسوريادتها "السعوديةأرامكو "لـ البشر

.االنبعاثاتوتقليلالوطنية،

  الغاز معملويعد 
 
  األهميةبالغجزءا الفاضىل  ف

 
  الرئيسةالغاز لشبكةالحاليةالتوسعةف

 
تلن   بحيثتوسعةالهذهتخطيطوجرىالمملكة،ف

ايد الطلب   الطاقةعىلالمتر 
 
  بالتوسعالبالد ف

 
  التشغيىل  األداءيرتكز لذلكالبيع،غاز مناإلنتاجيةالطاقةف

 
  المزايا،منعديد عىلعملالمهذا ف

النر

هبها يسبق   الشاحنيعد إذ المعامل،منغتر
  نوعهمناألولهو للمعملالتوربين 

 
  تشغيلهسبقوقد العالم،ف

 
.2015بدايةتجرين   عمىل  عرضف

المقبلالعاميوميامكعبقدممليار12.2إلىالغازمنالسعوديةاإلمداداتيرفع«الفاضلي»

المسالالغازأسعارحبفيالمتحدةالوالياتعلىانتصرتروسيا

  المسالالطبيع  الغاز محلىل  كبتر رصح
 
S&Pموقعف Global Plattsالمسالالروسالطبيع  الغاز يباع":موسيسسامر  

 
أقلمنبواحد أوروبا ف

  المسالالطبيع  الغاز أسعار 
 
روسيا،أصبحتفضة،المنخاألسعار هذهبفضل.بريطانيةحراريةوحدةمليونلكلدوالرينمنأقلفسعره.العالمف

،العام  
يا تجاوزتفموسكو،.قطردولةبعد أوروبا الالمسالللغاز الثاب  الموردالماض  ها و نيجتر الطبيع  للغاز الرئيسيير  الموردينمنغتر

  بما المسال،
 
."الجزائرذلكف

ةاإلمكاناتالموسيسأشاركما    لروسيا الكبتر
 
،الغاز سوقف وعبفضلالطبيع    المسالللغاز الضخمالمشر

 
الذى"نوفاتيك"شمال  الالقطبف

ض   شحنةأولينتجأنيفتر
 
نقلاتفاقيةالباإلضافة.دوالرمليار 21.3بقيمةسنويا طنمليون19.8اإلنتاجيةقدرتهتبلغأنالمقرر و ،2023ف

  أوكرانيا،و روسيا بير  الغاز 
  تجديدها تمالنر

 
  و 2019عامنهايةف

لكلدوالرا 250بسعرأوروبا،غربشمالالالغاز توفتر منروسيا ستمكنالنر

.ألوروباالمصدر االمريكالمسالالطبيع  الغاز سعر منأقلحسبته،كيفما و النواخ  جميعمنالسعر،وهذا .مكعبمتر ألف

Petroleum-Economistمترجم من موقع 

5



:أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية

كةقامت كة،"بيهآند خ   إيه"شر ةالشر ةللخدماتالعالمي  ةاللوجستي  اد لمنشأةاألساسجر حبوضعالمسال،الطبيع  والغاز للغاز النهائي  استتر

  خاصتها المسالالطبيع  الغاز 
 
  كاريكالميناءف

 
يف د ما ،بودوتشتر   رئيس  كوقود يع  الطبالغاز إلأوسعوصولفرصأمامالطريقيمه 

 
ف

ع.الهندجنوب
 
اد منشأةتبدأ أنوُيتوق   المسالالطبيع  الغاز استتر

 
ةاتبالعملي  "(الطبيع  للغاز كاريكال)"كاريكالف األختر الربــعبحلولالتجاري 

.2021عاممن

ةتعود  اد منشأةملكي    المسالالطبيع  الغاز استتر
 
  ؤها بناويتم،"بيهآند خ   إيه"قبلمنتشغيلها ويتم  كاريكالف

 
 موقعف

 
12مساحةعىليمتد

عالذي،كاريكالميناءضمنهكتار 
 
  العميقةالمياهإلوحيد بمنفذ يتمت

 
  الساحلف

ر
ف ةقدراتعمتشيناي،جنوب   للهند الشر   تشغيلي 

 
جميعف

ةالظروف اتالمناخي  ،للغاز كاريكالوستضم  .األسبوعأياموطيلةالساعةمدار عىلوعملي    الطبيع 
عالنر

 
ةقدرةبستتمت مليونإلتصلمبدئي 

  طن  
 
ةطريقعنمؤجرةعائمةتخزينوحدةالعام،ف كةمعاألمد طويلةإيجار اتفاقي  "(إسد آنإلأدنوك)"والخدماتلإلمداد "أدنوك"شر

 
 
مما ،2021منبدءا

 
 يقد

ا  
 حل

ا
.التكلفةميسور يكونبأنالنظيفالوقود هذا إلمداد سيسمحفعال

اتيج   بشكل  الجديدةالمحطةوتتواجد هذا  التمنوبالقربتشينايجنوبكلم280بعدعىلاستر
 
ةالصناعةتكت   المزدهرةالتحويلي 

 
تاميلف

م،نادو 
 
  والعمالءالطاقة،لمصانعالطبيع  الغاز وستقد

 
ير  ف

َ
مذلك،إلوباإلضافة.كلم300قطرضمنوالتجاريالصناع  القطاع

 
ستقد

ةشبكاتإلخدماتها الطبيع  للغاز كاريكال كات"بيهآند خ   إيه"لدىالمدينةلغاز المهم    المدينةلغاز أخرىوشر
لالنر الطبيع  الغاز توص 

الشاحناتتحميلصفةأر وستسمح.أخرىومنشآتالمنازلإلباألنابيبالطبيع  الغاز وتنقلالمركبات،إلالمسالالطبيع  والغاز المضغوط

  عمالءإلالمسالالطبيع  الغاز بتوصيل
 
."بيهآند خ   إيه"شاحناتأسطولخاللمننائيةمناطقف

بالهند كاريكالوضع حجر األساس لمنشأة استيراد الغاز الطبيعي المسال في 

 eshraag.comموقععن نقـال 

سيجعل السعودية الثالثة عالميا بإنتاج الغازالجافورةحقل 

  المملكةسيجعلالعمالق،الجافورةحقلإنالسعوديةالطاقةوزارةقالت
 
تبةالمر ف

ا الثالثة   عالمي 
 
كةوحصلت.2030عامالغاز إنتاجف حقللتطوير موافقةعىلأرامكو شر

  العمالقالجافورة
 
قية،المنطقةف .الم  عكالعبالغاز عص السعوديةلتدشنالشر

سلمان،بنمد محاألمتر العهد ول  برئاسةالهيدروكربونيةللمواد الُعليا اللجنةواطلعت

لتقليدياغتر المصاحبغتر للغاز حقلأكت  يعد الذيالجافورةحقلتطوير خططعىل

  اكتشافهيتم
 
 170بطولالمملكةف

 
ا .كيلومتر 100وعرضكيلومتر

العربية: موقععن نقال

  الغاز موارد حجمويقدر 
 
  الغاز سوائلعىليحتويالذيالرطبالغاز منمكعبةقدمتريليون200بنحوالجافورةحقلمكمنف

 
اعاتالصنف

وكيماوية .العاليةالقيمةذاتوالمكثفاتالبتر

 تدريجيالغاز منالحقلإنتاجتزايد إلتطويرهمراحلستؤدي(ريالمليار 412)دوالرمليارات110إلالحقلتطوير استثماراتوتصل
 
ليصلا

  
 
.الحال  اإلنتاجمن%25نحوتمثل2036عاممكعبةقدمتريليون2.2إلتطويرهاكتمالحالف

 سيكونالحقلخاصيةوبسبب
 
 برميلألف130نحوإنتاجعىلقادرا

 
،اإلنتاجمن%40نحوتمثلاإليثانمنيوميا ألف500ونحوالحال 

 برميل
 
وكيماويةللصناعاتالالزمةوالمكثفاتالغاز سوائلمنيوميا .الحال  اإلنتاجمن%34نحوتمثلالبتر

  المحليةللقطاعاتوسوائلهالغاز منالحقلإنتاجتخصيصأولويةتكونبأنالعهد ول  ووجه
 
والتعدينالمياهليةوتحوالكهرباءالصناعةف

ها   22طوالسيحققالحقلتطوير أنإلالعهد ول  وأشار .2030رؤيةوفقالطموحةالنمو معدالت لمواكبةوغتر
 
 تطويرهبدايةمنعاما

ا
دخل

 
 
 دوالر مليار 8.6بنحوللحكومةصافيا

 
.(ريالمليار 32)سنويا

فد   (ريالمليار 75)دوالرمليار 20بـيقدر بما للسعوديةاإلجمال  المحىل  الناتجالحقلتطوير وستر
 
إلالضخمالحقلتطوير سيؤديكما .سنويا

ةعملفرصتوفتر  ةوغتر مباشر   للمواطنير  مباشر
 
  لغاز امنتج   أهمأحد المملكةالجافورةحقلوسيجعل.القطاعاتمختلفف

 
العالمف

ولمنتجكأهممركزها إلليضاف   المملكةبرامجإلإضافةالحقلتطوير وسيؤدي.للبتر
 
المزيــــجتحقيقإلالمتجددةالطاقاتتطوير ف

 الطاقةأنواعالستهالكاألفضل
 
  سجلها منويدعممحليا

 
.واستدامتهاالبيئةحمايةف
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وناتضع خطة لخفض إنفاقها بسبب كور« إكسون موبيل»

كةتخطط   كبتر خفضلتنفذ «موبيلإكسون»شر
 
  إنفاقها ف

 
اتيجيةظلف اجعلمواجهةاستر   المسبوقغتر التر

 
وسانتشار بسببالنفطار أسعف فتر

  كورونا 
 
كةالتنفيذيالرئيسوودز دارينوأوضح.العالمدولف كةأكت  إنللشر   للنفطمنتجةشر

 
انيةتقييمتعيد المتحدةالوالياتف إنفاقمتر 

.مرتفعةاألسعار كانتحير  ُوضعتدوالر مليار 33بنحورأسمال  

كةأنالبيانوأضاف   المحددةالتخفيضاتتفاصيلستضعالشر
 
ليبلغ%10منكتر أ اإلثنير  أمسالمرجع  برنتخامسعر وتراجع.الحقوقتف

  الكبتر االرتفاعخلفيةعىلسنوات،أربــعمنذ لهمستوىادب  
 
  معللطلبتباطؤ مقابلالعرضف

بكورونا المعروف«19-كوفيد»وباءتفسر

وكالة رويترزعن نقـال .المستجد

تراجع أسعار التعاقدات اآلجلة للغاز الطبيعي في أمريكا

  الطبيع  للغاز اآلجلةالتعاقداتأسعار تراجعت
 
الطقسخلفيةعىلاألربعاءاليوماألمريكيةالتعامالتف

  المعتدل
 
قف   نسبيا برودةأكتر طقسمقابلالبالد،شر

 
.األوسطالغربف

جوكالةوأشارت ،الطقسبسببالغاز أسعار تراجعإللألنباءبلومت   
 
الطلبتراجعإلأدىالذيالداف

  للتدفئة،الطاقةعىل
 
وسشار انتأنكما .الغازعىلللطلبمعدلأعىلعادةيشهد الذيالوقتف فتر

  الجديد المتحور كورونا 
 
ضطراببايهدد ما وهو العالمية،التجارةحركةاضطرابإلأدىالصير  ف

  المسالالطبيع  الغاز منالمتحدةالوالياتصادرات
 
  للوقود يةالفور التعاقداتأسعار تراجعظلف

 
ف

.وآسياأوروبا 

  الطاقةتجارةقطاعرئيسنوابكبتر سالتوموقال
 
كةف   .إن.آي“شر

طبيع  غاز حناتشأيالصير  ألغتإذا إنه”فاينانشالستونس  .إفإل.بر

وس،بسببوارداتها منمسال   األسعار عىلكبتر تأثتر لذلكفسيكونالفتر
 
ا األمريكية،السوقف غاز أيتستورد ال ير  الصأنرغمأنهإلمشتر

ةالمتحدةالوالياتمنمسالطبيع   ،بير  التجاريةالحرببسببعام؛حوال  منذ مباشر   األسعار عىلسيؤثر شحناتأيإلغاءفإنالجانبير 
 
ف

األمريكيير  المصدرينأرباحعىلوبالتال  العالميةالسوق
ةأنباء البترول والطاقوكالة عن نقـال 

جني مليار دوالر سنويا من تصدير الغاز المسال: توقعات موريتانيا

  والمعادنوالطاقةالنفطوزير كشف
 
بحدود المساليع  الطبالغاز تصدير منعائداتعىلستحصلبالدهأنالفتاحعبد ولد محمد موريتانيا ف

.2022منابتداءسنويا دوالر مليار 

  الحصةأنالوزير وأوضح
كالطبيع  الغاز بيعمنالدولةلخزينةستعود النر كةطريقعنالسنغالمعالمشتر وليومريتشبالمنتجةالشر سيكونبتر

  السنوياالنتاجأنوأضاف.عاماثالثير  مدىعىلسنويا دوالر مليار معدلها 
 
  حوال  إلسيصلاألولالمرحلةف

الغاز منطنمليونونصفمليوب 

.الطبيع  

اكسيتمالغاز تسويقإنوقال   بيع  الطللغاز كبتر حقلاكتشافوتم.تنافس  جو خلقأجلمنوالسنغالموريتانيا بير  باالشتر
 
الحدود منطقةف

كةالبحرية كةوعهد والسنغالموريتانيا بير  المشتر وليومبريتشلشر ةأنباء البترول والطاقوكالة عن نقـال .بانتاجهبتر

زيادة في الطلب% 3.6و .. مليار قدم مكعب يوميا 17رفع معالجة الغاز الى : أرامكو

كةأعلنت مأنها السعودية،أرامكو شر النظيفةالطاقةعىلالمحىلالطلبلتلبيةالمقبلةالقليلةاألعوامخاللالغاز معالجةزيادةمواصلةتعتر 

وكيميائيات،انتاجو المياهتحليةو الكهرباءتوليد خاللمنالتكلفة،منخفضة   الصناع  استهالكالإضافةالبتر
 
كةوأضافت.المملكةف أنهاالشر

  قياسيةمكعبةقدممليار 9.3منكبتر بشكلالغاز معالجةسعةرفعت"
 
  قياسيةمكعبةقدممليار 17الاليومف

 
ةخاللاليوم،ف منالفتر

"2019ال2003

احتياجاتلتلبيةدمالمستخالغاز نسبةزيادةعىليعمل"أرامكو"لالطبيع  الغاز برنامجفان،"االقتصادية"عليهاطلعتخاصلتقرير وفقا و 

كةتعد اذ الطاقة،منالمملكة   الطبيع  للغاز الحصيالمورد الشر
 
بنمو التوقعاتمعو ،محليا الطبيع  الغاز منانتاجها كامليباعو المملكة،ف

كةقامتفقد الغاز، .كبتر بشكللديها الغاز معالجةطاقةبزيادة2019و2003عام  بير  الشر

  السابعالمركز المملكةاحتلتو 
 
  العالممستوىعىلالطبيع  الغاز عىلالطلبحيثمنالدولأعىلقائمةف

 
ينمو أنيتوقعو ،2018عامف

  الزيادةمعدل
 
  3.6نسبتهمركبسنوينمو بمعدلالغاز عىلالمجىلالطلبف

 
ةخاللالمائةف يتجاوز أنيتوقعالذى2030ال2019منالفتر

  الزيادةمعدل
 
تفعالذىالغاز عىلالعالم  الطلبف   1.7نسبتهمركبسنوينمو بمعدلستر

 
ةخاللالمائةف .نفسهاالفتر

موقع االقتصاديةعن نقـال 
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:بيانات وإحصائيات

  يناير خاللالسويسلقناةالعابرة،LNGالطبيع  المسالالغاز نقلحركة،أنالسويسقناةهيئةإحصائياتأحدثأكدت
شكلت،الماض 

.بالقناةالعابرةالتجارةحركةإجمال  من%5.84نحو

  المسالالغاز نقلحركةأنوأوضحت
 
بلغتبزيادة(محملةناقلة31وفارغةناقلة26)بير  ما ناقلة57عبورسجلتالسويسقناةف

.طنمليون6.1ال  وصلتحموالت بإجمال  2019لعامالشهر بنفسمقارنة21.3%

  الناقالتتلكحموالت أنالهيئةإحصائياتوتابعت
 
بـمقارنه%22.2بلغتبزيادةطنمليون6.172سجلت2020ينايرخاللالقناةف

طنمليون5.052بـقدرتحموالت سجلوالذي2019يناير

طنمليون3.592بلغتبحموالت ناقلة،33عبورسجلالشمالال  ومتجهالجنوبمنالقادمالطبيع  الغاز نقلأناإلحصائياتورصدت

طنمليون2.580بلغتبحموالت ناقلة24عبورسجلالجنوبال  الشمالمنالقادمبينما 

طنمليون105.7بلغتبحموالت سفينة1645عبورشهدتيناير خاللبالقناةالعابرةالتجارةحركةأنويذكر 

عن موقع المالنقـال 

من  إجمالي حركة التجارة العابرة بالقناة % 5.84ناقلة بنحو 57حركة نقل الغاز المسال في قناة السويس سجلت عبور 

29.165 $/BBL سعر برميل البترول الخام

29.8 $/BBL النفط الخام برنت

9.90 $/MMBtu (فبراير)اليابان

2.74 $/MMBtu (مارس)أوروبا

3.17 $/MMBtu (مارس)(الغاز المسال)اسيا 

2.9 $/MMBtu  TTFهولندا
البورصات 

العالمية
3 $/MMBtu إنجلترا NBP

1.78 $/MMBtu Henry Hub أمريكا

.الجغرافيةللمنطقةومتوسط,معير  وقتخاللالسعر تعكسالسابقبالجدولالواردةاألرقام*
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El Molla Approves New Gas Transmission Tariff

The Board of Directors of the Gas Regulatory Authority "GasReg", chaired by HE. Eng. Tariq Al Mulla, Minister of
Petroleum and Mineral Resources, approved the new natural gas transmission's tariff value. The approved tariff,
which was set at 37.5 cents per million British thermal units, facilitate and organize the usage of the national gas
pipe network for year 2020.

The new approved tariff comes within the competencies and responsibilities of the Gas Regulatory Authority
"GasReg". It was determined in compatible with the latest local and global updates aiming to regulate the
financial and commercial parts of the gas transport activity, maximize the efficient use of resources and allow the
transmission activity be economically profitable to the network owners. The gas transmission's tariff organizes the
use of the national gas pipe network for others in accordance with the principles of transparency, justice, equality
and non-discrimination, taking into account the interests of all parties involved in gas market activities.

The decision comes as part of policies to gradually liberate and integrate the gas market in Egypt with the world
gas markets according to the international standards, as well as encourage foreign investment. This is to be in line
with Egypt’s strategy to become a regional energy hub.

Generally, The Gas Regulatory Authority "GasReg" seeks to make information available to everyone, define the
general regulations transparently, follow up the rules established by all parties, and provide technical advices and
recommendations to the concerned authorities, in addition to the competent authorities, as well as all parties in
the Egyptian gas market to support the country’s strategy and achieve its economic and development goals.

GASREG Signed A Cooperation Protocol With The Egyptian Competition Authority

Eng. Karem Mahmoud, CEO of the Gas Regulatory Authority and Dr. Amir Nabil, Chairman of the Egyptian
Competition Authority signed a cooperation protocol at GASREG premises on 5/3/2020, aiming to initiate
cooperation between the two authorities. The protocol is intended to create a channel for exchanging
information and data for the development of the employee’s skills in order to improve the business environment
and economic background for the decision makers.

Both executive directors expressed their happiness having signed the protocol saying: “It is an excellent
opportunity as a first step for a fruitful cooperation between the two authorities which will work together to
support Egypt’s Economic Strategy by strengthening ties and deepen cooperation in the areas of exchanging
discussions, experiences, technology and market information which will raise awareness of economics’ issue and
thus protecting and achieving fair competition in the Egyptian Markets, ending up with improve the economic
atmosphere”.

Eni Discussed The Egyptian Investment Opportunities with GASREG

In early March, a meeting was held between The Egyptian Gas Regulatory Authority "GASREG" and Rosneft 
company's top-level managers representatives in the GASREG’s premises in Cairo, to discuss Rosneft's inquiries 
concerning the new applied rules and regulations in the Egyptian natural gas market, as the company is interested 
to explore the possible business opportunities to sale natural and liquified gas in Egypt.

Eng. Karem Mahmoud, CEO of GASREG demonstrated the progress, procedures and regulatory rules have been 
made during the last period in order to prepare and organize the Egyptian gas market for fair and free 
competition, as well as simultaneously ensuring the best international business practices in which competitors 
have equal opportunities to compete in natural gas trading, transmission and distribution activities, aiming at 
attracting national and foreign investors to gas market.

The Egyptian Gas Market News
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