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اتيجيةللجلساتالختاميةالجلسةخاللذلكجاء ولالدوىلمرصومعرضلمؤتمر االستر ”عنوانتحتعقدتوالتر 2020إيجبسللبتر

 للطاقةإقليىمكمركزلمرص المستقبليةالتوقعات
 
ولالدوىلمرصومعرضمؤتمر أنإىلالوزير أشار كما .”المتوسطالبحر منطقةف يحققللبتر

ولقطاعيحققهوما االستثماريةللفرصالتسويقخاللمناآلخر بعد عاما المخططةأهدافه الذىالكثت  لديهلمازاالقطاعأنعىلوشدد .البتر

قغاز منتدىخاللمناإلقليىم  والتعاونالكوادر وتأهيلوالعملالتخطيطخاللمنتحقيقهيمكن أنمنثقةعىلنحن“:وقال.المتوسطشر

والعملالحوار مرص واختيار عليها االعتماد بالمنطقةللجميعيمكنوإمكانياتتسهيالتمنتملكهما خاللمنفيهاألساسستكونمرص 

ك .”المشكالتوحلللتعاونكأساسالمشتر

:أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري

ولوزير أشاد  يفرعايةمنبدايةأحداثمنايجبسمعرضشهدهبما البتر السيىسلفتاحعبداالرئيسوتشر

كاتورؤساءالمركزيالبنكومحافظالوزراءمنوعدد الوزراءرئيسوحضور الجمهوريةرئيس ولاشر لبتر

كاتالمتمت   والحضور القويةالمشاركةإىلولفت.التنفيذيي   والمسئولي   واألجنبيةالمرصية واألفراد للشر

يةوالنقاشات  التر
 
كاترؤساءمنها الكثت  أدار التر والمختلفةالجلساتف ولشر وكذلك،لعالميةاالبتر

معوافقمايتوهووعمىلعلىمحواروفقالمستقبلحولالنقاشكذلكو المتخصصةالفنيةالجلسات

.المؤتمرأهداف

2020يجيسامشاركة قوية وحضور متميز للشركات واألفراد في : وزير البترول 

موقع المالنقال عن 

احاتلجنةوافقت ،همامالنائببرئاسةالنواب،بمجلسوالشكاوي،االقتر احعىلالعادىل    بالتوسعالغول،محمد النائباقتر
 
محطاتإنشاءف

  وذلكقنا،محافظةومنهمرص،بصعيد الطبيع  الغاز 
 
  االكتفاءعناإلعالنضوءف

.صديرهتعىلوالعملالطبيع  الغاز منالذاتر

  االنجازاتمنالعديد حققتالمرصيةالدولةأن«الغول»وقال
 
ليةبالتوصيالتسواءالملفهذا ف   والتسهيالتالمت  

منللمواطني   قدمتالتر

ولية،المواد استخداموخفضالغاز استخداماإلقبالأجل ةوفرةلديها مرص إنوقالالبتر ،الاالكتفاءإعالنبعد الغاز منكبت   
يتطلبما ذاتر

  للتوسعواضحةخطةوضع
 
  الغاز محطاتف

 
  الصعيد بمحافظاتخاصةمرص ف

 
نجعمثلى،الكت  ومراكزها قنا محافظةمنها القلبوف

  السياراتعىلتسهيال وذلكحمادي،
.بالغازتعملالتر

توافق على التوسع في محطات الغاز الطبيعي بالصعيد« اقتراحات النواب»

  التوسعأنالنوب،مجلسعضو وأوضح
 
ةإقبالنسبيحققأنشأنهومنككل،المنظومةيخدمالغاز محطاتف الستخدامالتحولعىلكبت 

 الغاز 
ا
ولية،المواد عنبديل ا البتر   مساحاتأنإىلمشت 

  متاحةاألراض 
 
  المحطات،هذهلمثلالصعيد ف

بالطرقإنشائها ىلعالتوافقتملو حتر

  وضعهيتمأنعىلالحكومةممثىل  معهواتفق.الشيعة
 
حمادينجعتكونأنعىلالمعنية،الجهاتمعبالتنسيقالمقبلة،السنواتخططف

  األولوياتمنقنا بمحافظة
 
وع،هذا تنفيذ ف .الطبيع  بالغاز بالعملالراغبي   المواطني   عىلتسهيال المشر

المصري اليوم: نقال عن موقع

الصعيد بالغاز خالل العامفىمليون مسكن 1.4تستهدف إمداد « إيجاس»

 مسؤولرجح
 
كةف  الطبيعبالغازالعاملةالسكنيةالوحداتعدد إجماىلوصول،«إيجاس»الطبيعيةللغازاتالقابضةالشر

 
محافظاتف

ول،البوزارةبمخططوأولويةاهتماما يلقر الصعيد لمحافظاتالغاز توصيلأنوأضاف.الجاريالعامخاللوحدةمليون1.4إىلالصعيد  تر

 بالغازالعاملةالوحداتعدد أنموضحا 
 
الحاىل  الماىلالعاممناألولالنصفوشهد .الماض  الماىلالعامنهايةوحدةمليون1.2بلغالصعيد ف

.الجمهوريةمحافظاتبمختلفمرةألولالغاز يدخلها وقريةمنطقة45إىلالطبيعالغازتوصيل

ولوزير المال،طارقأعلن وةالبتر ولقطاعانتهاءعنيومي   منذ المعدنية،والتر عىلسكنيةوحدةألف724إىلالطبيعالغازتوصيلمنالبتر

ةخاللالجمهوريةمستوى .مستهدفمسكنمليون1.2إجماىلمن،2020ينايرإىل2019يوليهمنالفتر

كةتسابقمتصلصعيد عىل كاتخاللمنالزمن«إيجاس»الطبيعيةللغازاتالقابضةالشر 95إىلالطبيع  الغاز لتوصيلبالمجال،العاملةالشر

اير منبدايةشهريا عميلألف .(2019/2020)الماىلالعامختامحتر الجاري،فت 
موقع المالنقال عن 
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 مسئولةمصادر قالت
 
كةف ةخاللالطبيع  الغاز منالكهرباءقطاعاستهالكإجماىل  إن”إيجاس“الطبيعيةللغازاتالقابضةالشر الراهنةالفتر

اوح  األسدنصيبيلتهمالكهرباءقطاعأنوأضافت.يوميامكعبقدممليار 3.6إىل3.5منيتر
 
مرجحة،عالطبيالغازمنمرص استهالكف

بالصيفشهور خاللالمعدالت تلكارتفاع باءالكهر قطاعاحتلإيجاسعنصادر تقرير ألحدثوطبقا .يوميامكعبقدممليارات4منلتقتر
 األولالمركز 

 
 للغازالمستهلكةالقطاعاتقائمةف

 
.مرصف

استهالك مصر من الغازفىتلتهم نصيب األسد « الكهرباء»

 الغازمنالمختلفةاالقتصاديةالقطاعاتاستهالكإجماىل  أنإىلالمصادر ولفتت
 
 مكعب،قدممليارات6حواىليبلغمرص ف

ر
التر الكمياتوباف

كاتبها تعملالتر االمتيازاتكلمنيوميا طبيعغازمكعبقدممليار 7.2إىل7نحومرص وتنتج.تصديرهايتمإنتاجها يتم ،ميةالعالالشر
ولعنوالتنقيبللبحث والصناعة،هرباءالكرأسها وعىلاالقتصادية،القطاعاتلكلالغاز إمداداتانتظامعىلالمصادر وشددت.والغازالبتر
 
ر
كةعنالصادر التقرير وبحسب.%100توريدبنسبةاألخرىالقطاعاتوباف ،العامنهاية”إيجاس“شر  

الكاستهمعدالت رصد والذىالماض 
 الصناعةقطاعجاءفقد 2018/2019لعامالطبيعالغازمنالمختلفةاالقتصاديةالقطاعات

 
  المركز ف

واىلحتبلغاستهالكبمعدالت الثات 
.يوميامكعبقدممليار 1.3

االستهالكمعدلبلغبينما ،يوميا مكعبقدممليون261.1حواىل  بلغالطبيع  الغاز منالمنازلقطاعاستهالكمعدلأن،التقرير وأوضح
لمالقطاعاتلتلكاالستهالكيةالمعدالت إنالمصادر وقالت.يوميامكعبقدممليون16.545حواىل  السياراتتموينبقطاعالطبيع  للغاز 

تيبإنحيثالجاري،الماىلالعامخاللكبت  بشكلتختلف .السياراتقطاعويتذيلالكهرباء،قطاعيتصدرههو كما التر

:أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري

موقع المالنقال عن 

  السياراتلتحويلتسع  الحكومةأنوالتجارة،الصناعةوزيرةجامعنيفي   كشفت
بالسوالر تعملالتر

منها ياراتخعدةتدرسالحكومةأنإىلالفتةالداخلية،وزارةمعبالتنسيقحرصها وتمبالغاز،للعمل

  راكب14الميكروباصتجميع
 
،اإلنتاجوزارةمعبالتنسيقمرص،ف .بيع  الطبالغاز ليعملالحرت 

اتيجيةهناك:نيفي   وتابعت   بها خاصةالوالشواحنالكهربائيةللسياراتاإلنتاجلفتحاستر
 
عىلمرص،ف

اتيجيةرؤيةوه  الوزراء،مجلسإىلنرسلها أن سرئيعىللها عرضبعملوقمنا جديدةواستر

اتيجيةمنننته  أنعىلالجمهورية، لمانوإرسالها االستر ،األسبوعللت   عليهمنقو وما الحاىل 
 
هحاليا

اتيجية ةائية،الكهربالسياراتصناعةيخصكاملمحور وإضافةعليها،التوافقتمجديدةاستر إىلمشت 

.السياراتصناعةرأسها وعىلالتصنيعيةالقطاعاتكافةتدعمالمرصيةالحكومةأن

نسعى إلى تحويل سيارات السوالر للعمل بالغاز: وزيرة الصناعة

نقال عن عالم الطاقة
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:أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية

  الطبيع  للغاز جديد مكمناكتشافعنالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةأعلنت
 
(دت   )عىل  وجبل(أبوظت   )السديرةسيحبي   المنطقةف

  المهمالكشفهذا يسهمحيثمكعبة،قدمترليون80بنحويقدر ضخمبمخزون
 
ابف   االكتفاءتحقيقهدفمناالقتر

منللدولةالذاتر

،الغاز إمدادات ىالتنمويةمشاريعها يدعموبما الطبيع   المقبلةالمرحلةخاللالكت 
 
اتيجيةمعتماشيا لالستعداد الهادفةالتطوير استر

 للخمسي   
 
،وحاكمالوزراءرئيسمكتوم،آلراشد بنمحمد الشيخوقال.المقبلةعاما كةإندت  ستتوىل(أدنوك)ةللطاقالوطنيةأبوظت  شر

اتدت   هيئةمعالغاز حقلتطوير  .للتجهت  

تريليون قدم مكعب80اإلمارات تعلن اكتشاف حقل غاز جديد باحتياطيات 

اليوم السابع: موقععن نقـال 

تايمزفاينانشال: موقععن مترجم

كانإذا ما الدولةمنالمدعومالمسالالطبيع  للغاز الصينيونالمستوردونيبحث

يد فائقالوقود عقود إيقافبوسعهم ا،التت 
 
  بعد مؤقت

وستفىسر تسببمما ورونا كفت 

  
 
  الطاقةعىلالطلبإنخفاضف

 
  ف

  اقتصاد أكت  ثات 
 
.العالمف

تالمؤقاإللغاءتشهد قد التاليةالخطوةأن-المناقشاتعىلأطلع-مصدروقال

  للعقود 
 
طظلف كاتقبلمنالقاهرةالقوةباسميعرفشر كةمثلشر لنفطاشر

كةسينوبكوربما البحرية،الصينيةالوطنية أنبعد وذلكول،للبتر الوطنيةالصي   وشر

،الجديد العامعطلةبعد الغاز عىلالطلبانخفض بكي   تكافححيثللصينيي  

  عىلللسيطرة
وستفىسر األفراد كةوحر السفر وتقييد المدنإغالقطريقعنالفت 

.المدنداخل

  مسؤولوقال
 
كةف Huayouشر Zhonglan Energy Co،  يقعالمسالالطبيع  للغاز مصنعوه  

 
  Bazhongمدينةف

 
غربجنوبف

،   المسالالطبيع  الغاز سوقبدأ "الصي  
 
سيطرةشعةدىمعىلمستقبلنا يعتمد ":وأضاف."العامهذا للغايةضعيفةبدايةالصي   ف

ا سيخلقللعقود المؤقتاإللغاءأنبالذكر جدير ."المرضعىلالحكومة
 
ا صداع

 
يكافحوننالذيالمسال،الطبيع  الغاز لمصدريجديد

  حاليا األسعار انخفاضنتيجةبالفعل
 
  يع  الطبللغاز والعرضاإلنتاجوتخمةالمعتدلالمناخذاتالشتاءفصلحيثآسيا ف

 
الوالياتف

الياالمتحدة   األسعار انخفضتوقد .وأستر
 
  مرةألولبريطانيةحراريةوحدةمليونلكلدوالرات3نحوإىلآسيا ف

 
تانخفضأيالتاري    خ،ف

ا منخفضةاألسعار أنكما يناير،منتصفمنذ برميلمليونلكلدوالر 5منبأكتر 
 
  أيض

 
.الالتينيةوأمريكا أوروبا ف

رتوقد  السياراتسائقو درةونالجوية،الرحالتوتوقفوالسفر االنتقالحذر بسبببشدةالنفطوأسعار المسالالطبيع  الغاز أسعار ترص 

ةالمصانعوإغالقالطرقعىل نجوناثانوقال.المتوقعمنأطوللفتر لسوقمروعةأخبار هذه":الطاقةلدراساتأوكسفورد معهد منستت 

،المسالالطبيع  الغاز    الذيالعالىم 
  يتسببسوففالفوريالسعر انخفضإذا "أنوأضاف."الشديداالكتئابمنحالةمنبالفعليعات 

 
ف

،أنواعجميع ينبالنسبةخاصةالفوض  ."بالنفطالسعر يرتبطحيثالطويلالمدىعىلللمشتر

  الطاقةعىلالطلبانخفاضمدىتقدير محاولةإنالمحللونوقال
 
وسهور ظعند كانتمشابهقاهرةظروفآخر ألنصعبة،الصي   ف فت 

كالماىل  المدير أشار فيما .بكثت  أقلالطاقةعىلالطلبوكانبكثت  أصغر الصي   اقتصاد كانحيث2003عامسارس وليومبريتيشةلشر بتر

وسأنيعتقد إنهجيلفاريبريان إىلسيؤديمما .العامهذا %40بنسبةالعالممستوىعىلالنفطعىلالطلبنمو يخفضقد كورونا فت 

  التباطؤ 
 
  المسالالطبيع  الغاز عىلالطلبمن%7إىل%5منالطلبسينخفض%إىلوبالتاىل  االقتصاديالنشاطف

 
شهر خاللالصي   ف

اير .فت 

  االثني   يومالنفطأسعار هبطتوقد 
  لها مستوىأعىلعن%20بنسبةالماض 

 
ة،اآلونةف ا 55دونما إىلبرنتخامتراجعمعاألخت  دوالر 

ميل   النفطبرميلسعر أنأوبكموقعوذكر .للت 
 
اير 5يومدوالر 54.66إىلوصلأوبكسلةف   دوالر 55.51بمقارنةفت 

 
.السابقاليومف

"كورونا"بسبب"القاهرةالقوة"لبنديلجؤونقدالصينيونالغازمستوردو
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:أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية

  -الغازتصدير مشاري    عتخوض
  الدوالراتبملياراتتقدر التر

إلدارةهامةمحاولةتعد والتر

عار األسانخفاضبعد البقاءأجلمنمعركة-"الطاقةسوقعىلالهيمنة"أجلمنترامب

  تحدياتعدةيواجهالذيللغاز العالمية
 
.داداتواإلم العرضوفرةمعسيما ال السوق،ف

لوالياتلمهممنفذ هو المسالالطبيع  الغاز إناألمريكيةللطاقةالدوليةالوكالةذكرت

  البالد وأنالثمن،زهيد الطبيع  الغاز لبيعالمتحدة
 
اليا معلالتفاقطريقها ف وتخططأستر

  مصدرةدولةأكت  لتصبح
 
.2024عامبحلولالعالمف

إىلبيع  الطللغاز الجديد لوثيانبحقلاإلنتاجمنالحد إىلاإلشائيليةالطاقةوزارةاتجهت

  خللاكتشافبعد ،60%
 
وعأنابيبخطف وكالةذكرتهما لووفقا .البحرمياهتحتالممتد المشر

ز“أنباء كاءمنفوريتعليقهناكيكنلم،”رويتر   الشر
 
الشهر بدأوا قد كانوا الذينلوثيان،ف

  
  مسئولونوقال.واألردنلمرص الغاز بيعفقطالماض 

 
%65حواىل  جينتكانالحقلإنالقطاعف

ةخاللطاقتهمن   التشغيلفتر
..المبدت 

خلل في خط األنابيب يدفع إسرائيل للحد من إنتاج الغاز بحقل لوثيان

المالموقععن نقـال 

  اإلشائيليةالطاقةوزارةوأفادت
 
كةأخطرتأنها الخميس،الفيوملها بيانف وعالمشغلةالشر   –”إنرج   نوبل“للمشر

تكساسواليةمقرها التر

  بأنه–األمريكية
  تحقيقانتهاءحتر %60منألكتر اإلنتاجزيادةعدمينبع 

 
بوترو اكتشفها قد كانالمشكلةإن:الوزارةواختتمت.األمرف

ازاترصد الماءتحت ،حفر مواقعقربأنابيبخطوطبطولاهتر  رأو تشبأييحدثولمالبت  .ض 

ي الواليات األمريكية تواجه منافسة شرسة عالميا في سوق الغاز الطبيع

  أنيذكر 
كتر   للمنافسةمستقلةمجموعاتوتكوينالمرافقوإنشاءالخطوطمد أجلمنيتسابقانوشلتوتالشر

 
الطبيع  الغاز صدير تسوقف

كةتقرير وذكر .األرجحعىلمطلوبهو ما تفوقالمخططةالسعةأنغت  المسال، يوود لشر محطةبناءمسيتربما أنهلالستشاراتماكيت  

حةتصدير محطات10كلبي   منواحدة .مقتر

  
 
،العامف  

تفعالحجمأنإىلالتقديراتوتشت  المسال،الطبيع  الغاز منطنمليون346العالميونالمستوردونتلقر الماض  100داربمقست 

  طنمليون160لتصديرمحطة14حواىل  وحدها المتحدةالوالياتستضيف.2025عامبحلولمليون446أيطنمليون
 
منالسنةف

ا الطاقة،
 
حصلتوقد .عليهاالموافقةتنتظر زالتما طنمليون90بقيمةأخرىمشاري    عإىلباإلضافة.الطاقةلتنظيمالفيدراليةللجنةوفق

  لها الراعيةالجهاتمنالنهائيةاالستثمار موافقةعىلطنمليون30السنويةطاقتها تبلغأمريكيةمشاري    عثالثة
 
  العامف

.الماض 

كاتنمو عرقلةإىليؤديالطبيع  الغاز أسعار انخفاضأنالمعلومومن   الشر
حيثالمسال،طبيع  الالغاز تصدير محطاتتطوير إىلتسعالتر

يعوقأنهإال وقالسمنحصةعىلواالستحواذ المنافسةعىليساعدها األمريك  للغاز المنخفضالسعر أنورغم.ربحيةأقلالمشاري    عتصبح

عنللتخلفجنبا تمنهمالمقرضي   خاصةبهمواالحتفاظالعمالء،جذبعىلالمسالالطبيع  الغاز مطورو ويعمل.والتوسعالتطوير عمليات

  لهمستوىأدت  إىلانخفضاألمريك  المؤشر سعر أنيذكر .التمويلقروضسداد 
 
  االثني   يومسنواتأرب  عف

.الماض 

المصدرينمعضيةالتفاو قوتهمالعمالءيستخدمحيثالمتحدةالوالياتخارجاألسعار انخفاضإىلعالميا المسالالطبيع  الغاز وفرةأدىكما 

Japan-Koreaمؤشر ويشت  .تنافسيةبأسعار عقود إلبرام Markerالمسالالغاز سعر وصولإىل  
 
وحدةمليونلكلدوالر 5حواىل  إىلآسيا ف

.األمريكيةالتصدير مشاري    عمعظمتصميمعليهتمالذيالمتوقعالسعر مستوىمنبكثت  أقلوهو بريطانية،حرارية

وعاتتواجه ايدةأجنبيةمنافسةاألمريكيةالمشر ،للغاز مصدر وأرخصأكت  قطر،مثلدولمنمتر    الطبيع 
ا مؤخأكدتوالتر ا ر 

 
لزيادةخطط

ا 126إىلطنمليون77مناإلنتاج
 
وعالسوقموزمبيقتدخلأيضا .2027عامبحلولمليون اطنمليون13قيمتهتبلغبمشر وقالت.سنوي 

يا    نيجت 
 
.2024عامبحلولمليون30منأكتر إىلطنمليون22.5مناإلنتاجلرفعتخططإنها ديسمت  أواخر ف

ءيوجد ال   
ةاقتصادياتاسمهشر تايمزفاينانشال: موقععن مترجم.فقطالحجموفوراتهناك.صغت 
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:أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية

للوقود العالىم  االستهالكزيادةاألمريكيةالدوليةالطاقةوكالةتتوقع

ةوه  ،2018بعاممقارنة%20بنحو2050عامالسائل األجلطويلةالفتر

  
.المذكورةاألنابيبخطوطتشييد فيها سيتمالتر

  األعضاءغت  البلدانبي   %45بنحوالطلبنمو الوكالةتوقعتكما 
 
ف

ة،تلكخاللوالتنمية،االقتصاديالتعاونمنظمة آسيا ارةقبقيادةالفتر

  
االقتصاديالنمو إجماىل  من%75نحوعىلتستحوذ أنالمتوقعمنالتر

  الهند دولةتوسعنتيجةالمتوقعالعالىم  
 
الوقود لبطوزيادةالصناعةف

.النقللوسائل

 العربيةفضائيةذكرتهما وفققريبا الغاز ستصدر السعوديةالعربيةالمملكةإنالسعودي،الطاقةوزير سلمان،بنالعزيز عبد األمت  قال
 
خت  ف

 لها،عاجل
 
ازيةاإلجراءاتجميعاتخذتالمملكةإن،السعودىالطاقةوزير أكد سابقوقتوف بعد نفطيةالالمنشآتسالمةلضماناالحتر

بات  العراقشهدها التر الرص 
 
ةاآلونةف .األخت 

السعودية ستصدر الغاز قريًبا: وزير الطاقة

عالم الطاقةموقععن نقـال 

باتبعد النفطأمنعززتالسعوديةكانتإذا ما بشأنسؤالعىلردا الوزير وقال   وإيرانيةأمريكيةض 
 
  المنطقةف

 
ةاآلونةف جميعاتخذنا "األخت 

ازيةاإلجراءات   وقال."الممكنةاالحتر
 
  للقطاعفعاليةف

 
  يوميا برميلمليون9.744يبلغالنفط  المملكةإنتاجإنالظهرانف

 
اير،يناير ف ا كموفت 

امأنذكر    تحسنأوبكبتخفيضاتالعراقالتر 
 
  كاملالمتثالتطلعا هناكوإنديسمت  ف

 
.ينايرف

 للخاممصدرةدولأكت  المملكة،إنالسعودىالطاقةوزير وأشار 
 
 النفطسوقاستقرار لضمانبوسعها ما كلفعلستواصلالعالم،ف

 
وقتف

 التوتراتفيهتتصاعد 
 
 ...السعوديةالعربيةالمملكةمنومسؤوليةاعتماديةأكتر ُمورد هناكليسوأضاف.المنطقةف

 
التوتراتاستمرار ظلف

 محتدمة
 
."النفطأسواقاستقرار لضمانجهدها قصارىبذلالسعوديةستواصلمنطقتنا،ف

%20بنحو 2050زيادة االستهالك العالمي للوقود السائل عام 

  
 
  األعضاءالبلدانبي   السائلالوقود عىلالطلبانخفاضاألمريكيةالطاقةوكالةتوقعتحي   ف

 
  التباطؤ نتيجة2050عامحتر المنظمةف

 
ف

  .للطاقةاالستخدامكثيفةالصناعاتنمو وضعفالسكانونمو االقتصاديالنمو معدالت 
أوربا قارةمنالطلبانخفاضبسببذلكويأتر

  التغت  يظلبينما ،%15بنسبة
 
  المتحدةالوالياتمنطفيفا الطلبف

ر
الرئيىس  المصدر ه  المواصالتوسائلوتعتت  .األعضاءآسيا دولوباف

.2050عامبحلولالطلبثلثنحو الصناعةتستهلكبينما السائل،الوقود عىلللطلب

،النقد لصندوقالتابعالمكتبتقديراتوحسب   المتوقعاالقتصاديالنمو متوسطالدوىل 
 
  الصي   ف

ر
%4حواىل  أفريقيا ارةوقآسيا دولوباف

ةالهند اقتصاد وسينمو .سنويا   التوسعنتيجة%5.5النمومعدلليصلأشعبوتت 
 
مند الهنحصةارتفاعالمتوقعمنإنهإذ .الطاقةاستخدامف

عامفقط%11تمثلكانتأنبعد 2050عامبحلول%25نحوإىلللطاقةاالستخدامكثيفةالصناعاتإىلالتجاهها العالميةالطاقةاستخدام

2018،  
 
ةذاتخالل%41كانتأنبعد %35إىلالصي   حصةستنخفضحي   ف .المذكورةالفتر

Oil & gas journal: موقعمن مترجم

كاءاختيار أرجأتقطر إن"مصادرقالت وعها غربيي   شر توسعبخطةالصناعةفاجأتأنبعد أشهر،لعدةالمسالالطبيع  للغاز الضخملمشر

ى   انهيار رغمكت 
 
."العالميةالغاز أسعار ف

ز"وبحسب ولقطر "امتنعت،"رويتر   الذيالتأجيل،عىلالتعقيبعن"للبتر
ا تحديا الغاز قطاعيواجهفيما يأتر جراءالمعروضتخمةبببسكبت 

  تعرضالمسال،الغاز إلنتاجاألقلالتكلفةصاحبةقطر وكانت.الصي   منالطلبوانخفاضاألمريك  اإلنتاجتنام  
 
وطا قالسابف شجعتشر

كات ىشر اتالستثمار شلداتشورويالموبيلإكسونمثلكت  التطوير عمشاري    جمدتالجديدةالمعطياتلكنالدوالرات،منملياراتعشر

.الجديدة

قطر تجمد مشاريع توسعية بعد انهيار أسعار الغاز الطبيعي

االقتصاديةموقععن نقـال 
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:بيانات وإحصائيات

ةوه  ،2018بعاممقارنة%20بنحو2050عامالسائلللوقود العالىم  االستهالكزيادةاألمريكيةالدوليةالطاقةوكالةتتوقع طويلةالفتر

  األجل
  األعضاءغت  البلدانبي   %45بنحوالطلبنمو الوكالةتوقعتكما .المذكورةاألنابيبخطوطتشييد فيها سيتمالتر

 
التعاونمنظمةف

ة،تلكخاللوالتنمية،االقتصادي   آسيا قارةبقيادةالفتر
العالىم  االقتصاديالنمو إجماىل  من%75نحوعىلتستحوذ أنالمتوقعمنالتر

  الهند دولةتوسعنتيجةالمتوقع
 
.النقللوسائلالوقود طلبوزيادةالصناعةف

  
 
  األعضاءالبلدانبي   السائلالوقود عىلالطلبانخفاضاألمريكيةالطاقةوكالةتوقعتحي   ف

 
  التباطؤ نتيجة2050عامحتر المنظمةف

 
ف

  .للطاقةاالستخدامكثيفةالصناعاتنمو وضعفالسكانونمو االقتصاديالنمو معدالت 
أوربا قارةمنالطلبانخفاضبسببذلكويأتر

  التغت  يظلبينما ،%15بنسبة
 
  المتحدةالوالياتمنطفيفا الطلبف

ر
الرئيىس  المصدر ه  تالمواصال وسائلوتعتت  .األعضاءآسيا دولوباف

.2050عامبحلولالطلبثلثنحو الصناعةتستهلكبينما السائل،الوقود عىلللطلب

وكالة الطاقة األمريكيةموقععن نقـال 

% 20بنحو 2050زيادة االستهالك العالمي للوقود السائل عام 

53.65 $/BBL سعر برميل البترول الخام

59.72 $/BBL النفط الخام برنت

9.9 $/MMBtu (فبراير)اليابان

2.57 $/MMBtu (فبراير)أوروبا

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

3.08 $/MMBtu TTFهولندا
البورصات 

العالمية
3.01 $/MMBtu إنجلترا NBP

1.91 $/MMBtu Henry Hub أمريكا

.الجغرافيةللمنطقةومتوسط,معي   وقتخاللالسعر تعكسالسابقبالجدولالواردةاألرقام*
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أحداث ومؤتمرات

Floating LNG Global

Floatingمؤتمرُيقام LNG Global  
 
دامف   2020مايو12و11يوم  أمستر

 
دام،ف الطبيع  الغاز بشئونالمعنيونيتواصلحيثأمستر

  التغيت   ومحطاتالعائمةالتخزينومحطاتالبحريةاإلسالةمحطاتبشأنالتطوراتأخر حولالمسال
 
.البحرف

  الفنيةالحاالت بعضومناقشةالتجارية،التطوراتإىلواالستماعللتواصلالندواتتعقد سوف
 
ووسائلالسوقلتحليوكذلكدول،عدةف

  االستثمار وفرص.والتخزينالمسالالطبيع  الغاز نقل
 
  صغت  نطاقعىلالمسالالطبيع  الغاز ف

 
قجنوبف الغاز تحويلمشاري    عإىلا آسيشر

  طاقةإىل
 
.األمريكيتي   ف

6th East Africa Oil & Gas Summit

قمؤتمر يقام   والغاز للزيتأفريقيا شر
 
وت   ف 2020مارس19-18يوم  كينيا بدولةنت 

اءالتقاءمنصةيعد حيث االستثمار فرصعىلبالتعرفالمهتمي   والزيتالغاز خت 

  الواعدة
 
قمنطقةف   األهدافعىلوالتعرفأفريقيا،شر

الطاقةقطاعها إلييتطلعالتر

  
 
اءوزراءحضور المؤتمر يشهد أنالمقرر ومن.أفريقيادولف و وخت  باإلضافةلوالبتر

.العالميةالتمويليةالمؤسساتمنوعدد دولة،30منوالتنفيذيي   المستثمرينإىل

Canada Gas & LNG Exhibition & Conference 2020

  المسالوالغاز الطبيع  للغاز كندا ومؤتمر معرضمنالثامنةالنسخةتقام
 
ةف   2020مايو14-12منالفتر

 
الحدثوسيشهد .فانكوفرواليةف

 
 
  والتطوراتاألحداثأخر حولومحادثاتالحديثةللتقنياتمعرضا

 
5000نحوور بحضوالتوزي    ع،النقلومشاري    عالطبيع  الغاز سوقف

كة200ومشارك اءمنرسىم  متحدث85وعارضةشر .والمستثمرينوالماليي   الفنيي   الغاز صناعةخت 
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Egypt did not import any liquefied natural gas in 2019

Egypt did not import any liquefied natural gas (LNG) in 2019, compared to $1.1 billion in LNG imports in
2018,according to the Central Agency for Public Mobilisation and Statistics (CAPMAS). The statement said that
Egypt’s total exports reached $4.9 billion in 2019 compared to $4.6 billion in 2018, a 4.54 percent increase.

Exports of LNG increased to $1.2 billion compared to $497 million in 2018, a 148.7 percent increase, the
statement said. Egypt stopped importing LNG in September 2018 after major discoveries of gas fields in Egyptian
territory in recent years, including the giant offshore gas field Zohr in the Mediterranean, which holds an
estimated 30 trillion cubic feet of gas.

The statement added that Egypt imported crude oil worth $2.9 billion in 2019 compared to $3.5 billion in 2018,
whereas $1.05 billion worth of butane gas was imported in 2019 compared to $1.3 billion in 2018.

Key oil, gas deals signed at EGYPS 2020

he fourth edition of Egypt Petroleum Show (EGYPS 2020) kicked off on Tuesday, bringing together 30,000 visitors,
1,600 delegates, 270 speakers, and more than 450 exhibitors.

On the first day of the three-day event, the Egyptian Petrochemicals Holding Company (ECHEM) signed a
cooperation agreement with the US Bechtel Corporation to build a refinery and petrochemicals complex in the
Suez Canal Economic Zone with estimated investments of $6.7 billion, according to a statement on Tuesday.

Under the deal, ECHEM will start conducting a detailed feasibility study for the project in collaboration with
international consultants, while Bechtel Corporation will arrange the needed funding from banks and financial
institutions. The project is expected to increase oil and petrochemical production capacity to meet local needs
and export the surplus.

Demands to reprice gas

According to Khaled Abul-Makarem, head of the Export Council of Chemical Industries, the practice of selling gas
at different prices for each industry is unjust. It reduced the competitive edge of local production and put off
foreign investors, he said.

The government has said it will review energy prices twice a year starting in April to keep up with international
prices, said Nevine Gamea, the minister of trade and industry, at a press conference on Saturday.

Reuters reported that local gas prices stood at less than $2 per million British thermal units (MMBTU) at the end
of January, down from $2.57 per MMBTU in 2019 and an average of $3.15 per MMBTU over the past four years.

Repricing the gas is not in the hands of the Ministry of Trade and Industry, Gamea said, but instead was a matter
for a committee of ministers, including those of petroleum and electricity.

Gas prices in Egypt are determined by how much an industry consumes. Industries with a heavy consumption of
gas, such as those making fertilisers, cement, and petrochemicals, buy gas at higher prices. In the chemical
industries, the price of the gas used represents up to 30 per cent of the price of products. In the fertiliser
industries, the price of the gas can comprise up to 50 per cent of the price of the final product.

AhmramOnlineنقال عن 

Amwalنقال عن  Alghad

The Egyptian Gas Market News

mubasher.infoنقال عن 
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