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كةالعامةالجمعيةاجتماعخاللذلكجاء كةأعمالنتائجالعتماد كونفرانسالفيديوعب  المرصيةفجر لشر ما عىلالوزير وأثن  .2019لعامالشر

وليةالكوادر تقدمه  أداءمنالمرصيةالببر
 
اف   احبر
 
وعاتف   المرصيالتعاونمشر

ولوزير وأشاد .األردن  الطاقةوزارةلخططلكفءابالتنفيذ الببر

 األردنية
 
 التوسعف

 
.وحضارياقتصاديبأنهيتسمبديلكوقود الطبيىعالغازاستخداماتف

كةرئيسالشوربج  محمدالمحاسبعرضجانبه،من  واستعرضأعمالها نتائجأهمالشر
 
اكةالتعاوناتفاقياتمنعددا أشار كما .األردنعموالشر

 تشغيلهوتمBOOTبنظامكم56حواىلبطولاألردنشمالالرئيىسالغازلخطجديدةتزويد نقطةمناالنتهاءتمأنه
 
الماض  ينايرشهر ف

:أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري

ولوزير المال طارقالمهندسكد أ  وةالببر  واألردنمرص بي   التكاملأنالمعدنيةوالبر
 
وعاتف مشر

عبدالفتاحرئيسالالبلدينقيادةمنقويةسياسيةإرادةوتدعمهحقيقيةانطالقةيشهد الطبيىع  الغاز 

 التكاملهذا وأن،الثان  عبدهللاالملكاألردن  والعاهلالسيىس  
 
تحقيقتهدفتسمستمرةزيادةف

كةالمصالحوتحقيقللبلدينالنفع اتونقلالمشبر وليةالمرصيةالخب  ،انبللجالببر  
 خاصةاألردن 

 
ف

ولوزير وأشاد .الطبيىع  الغاز توصيلأنشطةمجال كاتدمهتقالذىالمتمب   بالمستوىالببر شر

ول  بالخارجالعاملةالوطنيةالببر
 
ولوزير وقال.المحققةاألعمالنتائجظلف النتائجتلكإنالببر

وليةالكياناتبهتتمتعما تؤكد  افيةمنالببر األعمالإنجاز عىلوقدرةوقوةاحبر

مشروعات الغاز المشتركة بين مصر واألردن تشهد انطالقة حقيقية: وزير البترول 

موقع المالنقال عن 

كةأوضحت   الحفرعمليةاآلنيكملر االحفجهاز أنإنرج   SDXشر
 
  للتقييمالالزمةاتختبار اال جراءل ويستعد ،صبج  بب  ف

 
.المقبلةاألسابيعف

كةوقالت   تتوقعإنها الشر
 
  المركزيةالمعالجةمحطةبالمتصلةاألنابيبخطوطيثحYunus-1Xبموقعالبب  طربيتم2021عامف

 
جنوبف

.دسوق

كةالتنفيذيالرئيسريد ماركوقال   SDXلشر
 
كةبيانف كةلـممتازةنتيجةهذه":للشر ."المخاطرةسأساعىلالبب  هذا حفر بقرارثقتناوتدعملشر

  يوميا مكعبقدممليون50إىلليصلالحاىل  دسوقجنوبحقلإنتاجحجمرفععىليساعدنا صبج  اكتشافإن":وأضاف
 
بأقل2023/2024ف

.”البب  تبار اخبعد للجميعوإعالنها بياناتنا تحديثإىلنتطلعإذونحن.الحاليةالغاز معالجةمحطةتسهبالتاستخدامحيث،التكاليف

تحقق اكتشافا تجاريا للغاز الطبيعي في مصر SDX Energyشركة 

كةأعلنت SDXشر Energy plcاألسبوع  
ا تحقيقها عنالماض 

 
ا اكتشاف   تجاري 

 
  ٪100بنسبةلها المملوكصبج  بب  ف

 
ا .مرصف

 
كةلبيانووفق الشر

ا 7,245عمقعىلالبب  حفر تم ق،قدم  كةوقالت.الطبيىع  للغاز الحاملةالجودةعاليةالرمالطبقةمنأقدام108مسافةواخبر تالتقديراالشر

لمخزوناحيثتجاريا البب  إنوأضافتلالستخراج،القابلةوالمتكثفاتالغاز منمكعبقدممليار 24منيقربما يحملالبب  أنإىلتشب  األولية

.االقتصاديةللحساباتطبقا األدن  الحد من"بكثب  أكبــر "

RigZoneموقع مترجم  من 

اعتماد سياسة نظم االدارة المتكاملة للسالمة والبيئة والجودة بجهاز تنظيم انشطة سوق الغاز 

السيد منلغاز اسوقانشطةتنظيمبجهاز والجودةوالبيئةللسالمةالمتكاملةاالدارةنظمسياسةاعتماد تم

  هذا ويأنر التنفيذي،الرئيسمــحــمــود كــــارمالمهندس
 
خطواتوىلأتطبيقعىلالجهاز إدارةحرصإطار ف

ISO)والجودةوالبيئةللسالمةالمتكاملةاالدارةلنظمالدوليةالقياسيةالشهاداتعىلالحصول 45001,

ISO 14001, ISO اممدىتعكسالسياساتهذهأنحيث،(9001 ملي   العاوصحةسالمةتجاهالجهاز البر 

سوقطرافأل المقدمةالخدمةوجودةالبيئةوحمايةالغاز سوقبأنشطةالمتأثرينأو معهوالمتعاملي   به،

.واألصولللموارد واألمثلالمستداماالستخداموضمانومستهلكيه،الغاز 

اتيجيةأهدافهلتحقيقومهامهألدوارهمكملةخطوةوىه يتسمتنافىس  غاز سوقاىلللوصولاالسبر

يةو العربيةباللغتي   للجهاز الرسم  الموقععىلالسياسةهذهنشر تموقد هذا .بالشفافية لالطالعاالنجلب  

.المصلحةواصحابالسوقأطرافكلمنعليها 
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:أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري

ا أشهر 3لمدةالمسالالطبيىع  الغاز ناقالتعبوررسومتعديلالسويسقناةهيئةإدارةقررت ناقالتأنإىلالهيئةوأشارت.أبريل1مناعتبار 

  المسالالطبيىع  الغاز 
ا ستشهد قناةالتعب  النر

 
  تخفيض

 
.٪30إىل25منالعاديةعبور الرسومف

  السويسقناةهيئةوقالت
 
  ومناطقاألمريك  ليجالخموان   بي   العاملة(الفارغةأو المحملة)المسالالطبيىع  الغاز ناقالتمنحيتمإنه،بيانها ف

 
ف

  تخفيضاتاآلسيويةالقارة
 
  المسالالطبيىع  الغاز ناقالتتحصلكما .٪75إىل35منالقناةعبور سعارأف

  الموان   إىلأو منتذهبالنر
تقعالنر

  ميناءحنر الهند وغربالعرن   الخليجبي   
.للقناةالعاديةالرسوممن٪35بنسبةتخفيضعىلكوتىسر

  السفنأنالهيئةقالتذلك،إىلبالضافة
  الموان   منالقناةتعب  النر

قتقعالنر   شر
من٪55بنسبةتخفيضعىلتحصلسنغافورةإىلكوتىسر

قهاوما سنغافورةميناءمنالعابرةللسفن%75إىلالتخفيضنسبةنرتفعبينما .العاديةالعبور رسوم منحكما .شر
ُ
ولغاز ناقالتت مسالالالببر

ا آسيا دولوموان   األمريك  الخليجموان   بي   العاملة
 
اوحبنسبةتخفيض   ٪75إىل24منتبر

 
.العاديةالعبور رسومف

أشهر 3قرار هيئة قناة السويس بتعديل رسوم عبور ناقالت الغاز الطبيعي المسال لمدة 

energyegyptمترجم من موقع 

الطبيعىتحويل أكبر عدد ممكن من السيارات للعمل بالغاز : وزير البترول

ولوزير المال،طارقالمهندسقال وةالببر  تنفذ الوزارةإنالمعدنية،والبر
 
طموحبرنامجحاليا

أكب  تحويلعىلوالعملللسياراتكوقود واستخدامهالطبيىعالغازمناالستفادةلتعظيم

ةخاللالمركباتمنممكنعدد  .المقبلةالفبر

وعتنفذ الحكومةأنوأضاف السائلود الوقمحلالغاز وإحاللالبيئةعىلللحفاظقوىممشر

وليةللمنتجاتالسعريةالتشوهاتعالجبعد خاصة هيكلإصالحبرنامجضمنالببر

وعالمتكاملةالخطةأنوأوضح.التسعب   حويلتومراكز محطاتنشر تستهدفللمشر

 القادمةالخمسالسنواتخاللالطبيىعبالغازللعملالسيارات
 
محافظاتالمنالعديد ف

.القوميةالطرقوشبكةالجديدةالعمرانيةوالمتجمعاتوالمدن

موقع البورصةنقال عن 

كةرئيسفرحاتالفتاحعبد المهندسوقال كةأنالعموميةالجمعيةانعقاد خاللغازتكشر وعاتمنعدد نفذتالشر الماض  لعاماخاللالمشر

 للمساهمة
 
 التوسعف

 
 بديلكوقود الطبيىعالغازاستخدامف

 
جديدةتموينمحطات3تشغيلإىلوأشار .والمركباتالسياراتأنواعمختلفف

 محطةشملت
 
 متكاملةوقود تموينلمحطةنموذجأولوتشغيلوالغردقة،قنا ف

 
تحملالنر السائلوالوقود الطبيىعبالغازبورسعيد مدينةف

كةالتجاريةالعالمة كةمحطاتعدد ليصلالشمسية،بالطاقةتشغيلها ويتمللعمالءالمتنوعةوالخدماتالكهربان  والشحنإين  لشر 93الشر

 تتوزعمحطة
 
 انتشارمعدلأعىلوهو والمحافظاتالمدنمختلفف

 
كاتجميعبي   والتموينالخدمةلمحطاتجغراف  املةالعالشر

 
.المجالف

تموينمحطات7إنشاءيعادلما وهو يوىممكعبمبر ألف70بمعدلارتفعتالمحطاتبهذه2019عامخاللالمحققةالغاز مبيعاتإنوقال

 ،استثمارىإنفاقوبدونجديدة
 
ا كةمبيعاتزيادةإىلمشب  للعملسيارة19818تحويل2019خاللتمأنهوأضاف.%50بنسبةالغاز منالشر

تفعالطبيىعبالغاز كةبمراكز المحولةالسياراتعدد إجماىللب  إجماىلمن%46.6تبلغوبحصةسيارةألف140منأكبر إىلالنشاطبدءمنذ الشر

كاتبي   سوقيةحصةأعىلوىهالسوق  السياراتغاز شر
 
.مرصف

كةالمدربةالعملفرققامتكما   وذلكالطبيىعللغازالسياراتتحويلوأنظمةوحداتبعضوتطوير بتصنيعبالشر
 
المتدرجةالسياسيةار إطف

 للسياراتالطبيىعالغازاستخدامأنشطةمكوناتصناعةلتوطي   ”غازتك“تتبعهاالنر 
 
للمعداتلمحىلاالتصنيعلدعمجهودها إطار ف

 المستخدمةوالمكونات
 
.والتموينالتحويلعملياتف

كةأنأوضح  زيادةحققتالشر
 
 ف

 
 جنيهمليون14.1منأرباحها صاف

 
 جنيهمليون64.2إىل2018عامف

 
إيراداتوارتفعت،2019عامف

 جنيهمليون866.8منالنشاط
 
 جنيهمليار 1.38إىل2018ف

 
.%60نسبتهابزيادة2019ف
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:أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية

2022أسعار الغاز العالمية ستظل منخفضة حتى 

العربية CNBCموقع نقال عن

مليون برميل يومي9.7تتوصل التفاق يقضي بخفض إنتاج النفط بمقدار +" أوبك"

  التفاقاألسبوع،هذا ،+"أوبك"مجموعةوصلت
لما وفقا ،2020مايومطلعمنابتداءيوميا برميلمليون9.7بمقدارالنفطإنتاجبخفضيقض 

  مصدر ذكره
 
  .أوبكمنظمةف

جانبإىليا وروسالسعوديةبي   نشبالذيالخالفبعد النفطأسعار دعمبهدف+"أوبك"منالقرار هذا ويأنر

  نفطعىلالطلبتراجع
 
  ظلف

وستفىسر .المقبليونيو حنر النتاجخفضوسيتواصلالمستجد كورونا فب 

  مؤقتاتفاقإىلالتوصل+"أوبك"مجموعةوحاولت
 
المكسيكلكنيوميا،برميلماليي   10بحجمالنتاجلخفضالخميسيومسابقاجتماعف

  ،أوبرادور لوبب   مانويلأندريسالمكسيك  الرئيسوقال.االتفاقعىلتوافقلمالمنظمةأعضاءأحد وىه  
 
  مؤتمر ف

ستخفضبالدهإنمعةالجصحف 

  عضوا ليست)أمريكاتغط  أنعىليوميا برميلألف100بمقدارإنتاجها 
 
.النتاجبخفضمساهمتها منتبفر ما +(أوبكف

  
 
  مؤتمر وف

قد صحف 
ُ
همعتحدثأنهترامبدونالد األمريك  الرئيسأكد الجمعة،ع منتبفر ما اشنطنو تغط  أنعىلواتفقا المكسيك  نظب 

،"للمكسيككبب  هلكنلنا،بالنسبةبسيطمبلغإنه":ذلكعنوقالالحقا،أمريكا ستعوضالمكسيكأنوأكد النتاجبخفضالمكسيكمساهمة

هحد عىل .تعبب 
العربيةإنموقع سي إن عن نقـال 

  الفوريالمسالالغاز لسعر توقعاتها وعدلت
 
  .بريطانيةحراريةوحدةللمليوندوالر 3.80إىلآسيا ف

 
،األسبوعوف  

از الغأسعار تراجعتالماض 

  المسال
 
.أسابيعثالثةمدىعىلمكاسببعد وحدةللمليوندوراتثالثةعنيقلما إىلبشدةآسيا ف

  األمريك  الغاز سعر يبلغأنالمتوقعومن
 
يمركز ف   حراريةوحدةللمليوندوالر 1.94هب 

 
  المتوسطف

 
  دوالر 2.43و2020ف

 
.القادمالعامف

كةوقالت اجعنتيجةالعامخاللعالميا المتوقعالطلبضعفإىليستند التوقعاتخفضإناالستشاراتشر .والصناعيةجاريةالتاألنشطةلبر

  منخفضةاألسعار تظلأنريستاد وتتوقع
 
  شحسيؤديثم،2020ف

 
ةارتفاعاتإىلالمسالالطبيىع  الغاز سوقف   لألسعار كبب 

 
.2025و2024ف

سيكونمالعاهذا العالميةالغاز أسعار متوسطإنالخميسلالستشاراتإنرج   ريستادموقعقال

اتبسببالسابقةالتوقعاتمنانخفاضا أكبر  وستأثب  عىلضعيفةظلوستالمستجد كورونا فب 

  يبدو ما 
 
  وقبل.القادمةالقليلةالسنواتف

وس،تفىسر منأقلعلبالفالغاز أسعار كانتالفب 

  المسالالطبيىع  الغاز إمداداتفائضبسببالمتوسط
 
.السوقف

  األورون   القياس  الغاز سعر يبلغأناآلنالمتوقعوإمن
 
  مركزف

  .نر
دوالر 3.2يالهولندإف.نر

  سابقةتوقعاتمعمقارنةدوالر 0.62بانخفاضبريطانيةحراريةوحدةللمليون
 
ايرف .فب 

  منذ ومؤلمةقاسيةصفعاتعدةتلفر العالم  الطاقةقطاع
  كورونا وباءتفىسر

 
،ف ازية،التدابب  نتيجةالصي     االحبر

حكوماتمعظمتطبقها النر

هاوالمصانعوالموان   والمطاراتالحدود وغلقالتجولحظر عملياتخاللمناألفراد حركةلتقييد العالم ملحوظبشكلاهميسالتقييد فهذا .وغب 

  
 
  األهمالسببهو ذلكيكونوربما .أنواعهابكافةالطاقةعىلالطلبتراجعف

 
 70واىل  حمن(برنتمزيــــج)الخامالنفطأسعار انهيار ف

 
دوالرا

ميل   للب 
 
  يناير 6ف

 31حواىل  إىلالماض 
 
ميلدوالرا  للب 

 
  حاليا
 
ايد بينما العالمية،السوقف   النفطعرضيبر 

 
اشتعالنتيجةهائلبشكلالسوقهذهف

.(أوبك)للنفطالمصدرةالدولومنظمةروسيا بي   العالميةالنفطأسعار حرب

 «كورونا»
 
  تسببأيضا

 
  هائلانخفاضحدوثف

 
،الغاز سعر ف  بريطانية،حراريةوحدةمليونلكلدوالرات3دونما إىلليصلالطبيىع 

 
وفقا

Plattsلمؤشر  JKMاءمنكثب  يتوقعكما .الفوري  الخب 
 
  المسالالطبيىع  الغاز أسعار تراجعأيضا

 
بسعر المرتبطةقود العبموجبالمنظور المدىف

  المسالالطبيىع  الغاز صادراتتأثر عدمورغم.العالم  النفط
 
  تسببت«كورونا»جائحةفإنالعموم،ف

 
هذا تصدير ناقالتتأجب  أسعار خفضف

  اليوم/دوالرألف85مناألسعار هذهانخفضتحيثالغاز،
 
  يناير بدايةف

  اليوم/دوالر37500إىلالماض 
 
ايرنهايةف .2020فب 

  الطاقةلمستقبلحاسمةالمقبلةالشهور وستكون
 
  العالمف

 
كاتمنكبب  عدد قيامضوءف ىالطاقةشر إنفاقها خططجيموتحبخفضالكب 

وعاتها عىلالرأسماىل     الجديدة،مشر
 
  الفوض  حالةظلف

،العالميةالطاقةصناعةتشهدها النر
 
األسعار وتراجع،«كورونا»جائحةبسببحاليا

كاتمنعدد أعلنتحيثوالغاز،للنفطالعالمية   النظر إعادةعزمها عنالعالميةالطاقةشر
 
.2020لعامالرأسماىل  النفاقخططف

«   الشلل»يهدد قطاع الطاقة العالمي بـ« كورونا»

موقع الشرق األوسطعن نقـال 
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:أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية

  مسالطبيىع  غاز شحناتتحملناقالتإنوالتجارةالشحنبقطاع  مصادر قالت
 
  بكي   بدأتأنبعد للصي   طريقها ف

 
إعفاءاتمنحف

يبية   2019مارسمنذ األوىلالمرةهذه.المستوردينلبعصض 
ي   الصرفعطويلةتجاريةحربشهدتأنبعد الشحناتفيها تستأنفالنر

،%25إىلالمتحدةالوالياتمنالمسالالطبيىع  الغاز وارداتعىلالرسوم  
ز"لـوفقا الماض  ."رويبر

كةرفينيتيفمنالسفنتتبعبياناتوأظهرت   مسالطبيىع  غاز ناقالتأربــعأنللبياناتكبلر وشر
 
تحميلبعد الصي   إىلا حاليطريقها ف

  الشهر شحنات
  الماض 

 
.بياناتالبحسبمايو وأوائلأبريلأواخر بي   للصي   الناقالتتصلأنالمتوقعومن.المتحدةالوالياتف

  مطلعةمصادر وقالت
 
يبيةإعفاءاتمنحبدأتبكي   إنالصي   ف كاتعنفاصيلتتتضحلملكنالمسال،الطبيىع  الغاز لمستورديض    الشر

النر

يبةتطبيقلكنصفر،إىلانخفضتالرسومإنمصدروقال.الرسوممنالعفاءاتعىلحصلت يزالال %10سبةبنمنفصلةمضافةقيمةض 

  غاز تاجر وهو آخر مصدر الوق.ساريا
كاتإنصين  ين   العفاءطلباتبتقديممطالبةالشر

إتمامفور لحكومةاتبلغوأنشهريبشكلالرص 

.العمليات

شحنات غاز أمريكية في طريقها للصين بعد إعفاءات ضريبية

االقتصاديةموقععن نقـال 

اإلذاعة الجزائريةموقععن نقال

وعهذا انجاز تمهأنالبيانأوضحو  +شمالو جنوب+موينةحاس  )الغرن   بالجنوبالجديدةالحقولمنالمجمعةالكمياتالستقبالالمشر

  المركز ىلإنقلهو (باحمووحاس  
كةوذكرت.الرملبحاس  الغاز لتوزيــــعالوطن  كااتحاد ثمرةهو الخطهذا انسوناطراكشر جزائرية%100تشر

وعهذا انجاز أوكلبحيث كاتكليا المشر .للقنواتالوطنيةالمؤسسةو للقنواتكوسيدار وىه  وطنيةلشر

  األنابيبلصناعةالجزائريةطرفمناألنابيبتصنيعوتم
 
كةالتصنيعمسار بمتابعةتكفلحي   ف ىيةالنفطاألشغالشر هذا وسيسمح.الكب 

  سوناطراكقدرةبرفعسنويا قياس  3ممليار 4بطاقتهتقدر الذيالخط
 
  الطبيىع  الغاز مجالف

 
-رقانلغاز اانبوبطريقعنالنقلنظامف

.سنوياقياس  3ممليار 13حواىل  اىلليصلالرملحاس  

هجوم مسلح يوقف صادرات الغاز اإليراني إلى تركيا

  مسؤولالق
ز"وكالةسبوبح.المجاورالبلد داخلأنابيبخطعىلهجومبعد توقفتتركيا إىلالطبيىع  الغاز منبالدهصادراتإنإيران  "رويبر

  مسؤولقال
 
كةف .تركيامعاليرانيةنبازارجاحدودمنبالقربتركيا داخلالطبيىع  للغاز أنابيبخطمسلحونهاجم"اليرانيةالوطنيةالغاز شر

  تسببمما 
 
  األمر يستغرق»وأضاف."الغازتدفقتوقفف

 
.«غازالصادراتواستئنافلإلصالحأيامأربعةإىلثالثةمنالعادةف

ةنحو األنابيبخطوينقل كيا الطبيىع  الغاز منمكعبمبر ملياراتعشر خاللكراد أ مسلحي   منلهجماتمراتعدةوتعرضسنويا،لبر

  2013وحنر التسعينات
.النارإطالقلوقفاتفاقتوقيعفيها تمالنر

حيز الخدمة " 7ج ر "وضع انبوب الغاز : سوناطراك 

كةنجحت المنيعةبي   ابطر GR7الغازنبوبأبوضع(سوناطراك)المحروقاتوتسويقلنقلالوطنيةالشر

كةبيانبهفاد أحسبما،(االغواط)الرملحاس  و (ادرار) 2يوممتقاسوناطراك"أنفيهجاءوالذي،للشر

امتدادا يعتب  الذي(كم344طولعىل)"7/48رج"الغازانبوبالخدمةحب   بوضعبنجاح2020ريلبا

STC"للخط GR5"الرملبحاس  7رقموالمحطةبالمنيعة4رقمالمحطةبي   والرابط".

كةأعلنت   سوناطراكشر
 
كةمعتفاهممذكرةعىلالتوقيععنلها بيانف لبدءيفرونشاألمريكيةالشر

كةمحادثات   المحروقاتواستغاللوتطوير باستكشافالمتعلقةالفرصحولمشبر
 
وتؤكد .زائرالجف

  المذكرة،
  عليها التوقيعتمالنر

 
اكةلتطوير الطرفي   إرادة"عىل،2020مارس12ف   الشر

 
مجالف

  المحروقاتإنتاجوتطوير واستغاللاستكشاف
 
  الجزائر ف

والمعرفةوجياتالتكنولبنقلستسمحالنر

  الفنية
 
."الجزائريالمحروقاتقانونبعد خاصةوالغاز النفطصناعةقطاعاتشنر ف

سوناطراك توقع على مذكرة تفاهم مع شيفرون األمريكية

  األجنن   االستثمار تحفب   إىلالجديد القانونويــهدف
 
يبةالقانونألىع  وقد .الجزائريوالغاز النفطقطاعف المهنيةاألنشطةعىلافةالمضالقيمةض 

  
 
  والغاز،النفطقطاعف

  المستخدمةالمستوردةوالمنتجاتوالمواد والمعداتالسلعوأعف 
 
الرسومميعجمنواالستكشافالبحثأنشطةف

ائبالجمركية .والرص 
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أكبر تدخل في اليات سوق النفط في التاريخ

وسأزمةلتداعياتالعالممواجهةاستمرار مع   النفطمنتج   أكب  اتفقكورونا،فب 
 
خفضعىللعالماف

  25بلغتقياسيةمئويةبنسبةالنفطأسعار ارتفعتوقد ,العالم  النتاجمستويات
 
بعد المائةف

احبشأنترامباألمريك  الرئيسمنتغريدة   برميلمليون15-10بمقدارالنتاجخفضاقبر
 
مناليومف

لمنظمةارئطاجتماععقد إىلبالفعلالرياضدعتوقد .السعوديةالعربيةوالمملكةروسيا دولةقبل

  أوبك،
 
  السلطاتأعلنتحي   ف

 
ءأيعىلتوافقلموأنها محادثاتايةاجراءيتملمإنهروسيا ف  

.سر

Oil Priceموقععن نقـال 

:أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية

األخرىلدولاعىلسيعتمد جانبها منالقراراتاتخاذ أناعلنتلكنها ،االوبكمنظمةلدولاجتماعلعقد السعوديةالعربيةالمملكةودعت

.لإلنتاججماع  تقليصتستدع  العامةالمصلحةانعىلاألطرافجميعوتتفق.االعضاء

.النتاجلخفضضها رفروسيا أظهرتذلك،إىلبالضافة.النتاجبخفضالمحليي   النفطمنتج   تطالبلنالمتحدةالوالياتأنالواضحومن

  
 
ا،25عندالنفطأسعار فإنالواقع،وف ا 20أودوالر  ميلدوالر    خفضستفرضذلكمنأقلربما أو ،للب 

 
كوىم  حترتيبأيبدونالنتاجف

المتحدةالوالياتبمشاركةربما المفاوضات،منجديدةجولةإجراءيمكنذلك،ومع.رسم  

ترامب يطالب بزيادة أسعار النفط.. في تحول تاريخي

  الخسائر بعد النفط،ألسعار الحاد الهبوطبشانقلقهاألمريك  الرئيسأبدى
  للخامبالمائة60تجاوزتالنر

 
.الماضيةاألسابيعف

  ترامبدونالد وقال
 
نامجترصيحاتف ،اليوم،"فاميىل  آند فوكس"لب  األسعار حربلمناقشةتي   بو فيالديمب  الروس  الرئيسهاتفإنهالثني  

  اعتقد أكنلم":ترامبوتابع,والرياضموسكو بي   
."للغايةنخفضمحاليا السعر النفط،أسعار لزيادةبحاجةلكننا ما،يوما ذلكسأقولأنن 

 النفط،أسعار بخفضالمطالبةعىلالماضيةالسنواتطوالترامبواعتاد 
 
ا يبيا خفضا "ثلويماألمريك  للمستهلكمفيد األمر أنمعتب  "لهض 

.أخرىسلعمناستهالكهيزيد يجعله

كاتلكن   األمريكيةالصخريالنفطشر
 تعان 

 
تجاوز معقيبالتنمنصاتمنكبب  عدد لغالقدفعهاما لألسعار،الحاد الهبوطجراءحاليا

.الخامأسعار لمستوياتوالتنقيباالستكشافتكاليف

  ؤولي   المسمعالنفطتطوراتمناقشةعىلاتفقا الزعيمي   فإناألبيض،والبيتالكرملي   عنصادرةصحفيةبياناتوبحسب
 
معالبلدين،ف

ورة .العالميةالطاقةأسواقاستقرار ض 

  بالمائة60تجاوزتلخسائر النفطأسعار وتعرضت
 
  مستوىألدن  لتهبطشهرأخر ف

 
توقفجراءالعالم  الطلبتراجعبفعلعاما،18ف

وسإثر االقتصاديالنشاط .وأوبكروسيا بي   األسعار حربإىلبالضافةكورونا،فب 

مباشرموقععن نقـال 

https://www.mubasher.info/news/3610586/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-40-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7/
https://www.mubasher.info/news/3611039/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-6-5-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-2002/


:بيانات وإحصائيات

يتوقع انخفاض السعر العالمي للغاز الطبيعي لضعف النمو االقتصاد

Rystadموقعقام Energyاالقتصاديالنمو انخفاضتوقعاتعىلبناء2022و2021عاىم  خاللالطبيىع  للغاز المتوقعةاألسعار بتعديل

وسانتشار عقبالنفط،أسعار وانخفاضالمسالالطبيىع  الغاز إمداداتوانخفاضالعالم   غاز سعر يظلسحيث.عالمياالمستجد كورونا فب 

ي ةبريطانيةحراريةوحدةمليونلكلدوالر 2.5منأقلاألمريك  هابهب  -:كالتاىل  توقعاتهوجاءت.طويلةلفبر

  بريطانيةحراريةوحدةمليونلكلدوالر 1.94السعرمتوسط▪
 
.2020عامف

  العامبريطانيةحراريةوحدةلكلدوالر 2.43السعرمتوسط▪
 
.2021عامف

وعاتبعضتنفيذ لتأخر نظرا 2025و2024عامخاللالمسالالطبيىع  الغاز سعر توازنتوقع▪ .المشر

  األسعار انخفاضمخاطر وجود احتمال▪
 
  المفرطلالستثمار نظرا 2027و2026عاىم  ف

 
.الغازسوقإىلجديدةإمداداتوصولوبدء2019ف

أسعار الزيت الخام والغاز الطبيعي والغاز المسال في األسواق العالمية
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18.47 $/BBL سعر برميل البترول الخام

28.39 $/BBL النفط الخام برنت

9.89 $/MMBtu (مارس)اليابان

1.83 $/MMBtu (ابريل)أوروبا

2.23 $/MMBtu (ابريل)اسيا 

2.11 $/MMBtu TTFهولندا
البورصات 

العالمية
1.8 $/MMBtu إنجلترا NBP

1.76 $/MMBtu Henry Hub أمريكا

.الجغرافيةللمنطقةومتوسط,معي   وقتخاللالسعر تعكسالسابقبالجدولالواردةاألرقام*



Suez Canal reduces its LNG carrier transit fees for a three-month period

Suez Canal Authority has decided to adjust the rates for LNG carriers for a 3-
month period starting April 1. The authority noted that the liquefied natural
gas tankers crossing the Suez Canal will see the regular transit fee cut from 25
to 30%.

In addition, LNG carriers, loaded or empty, operating between the American
Gulf and regions in the Asian continent are granted rate cuts from 35 to 75%.

In its notice, the Suez Canal Authority said that LNG tankers operating between the Arabian Gulf and ports in west
India up to the port of Kochi are granted a 35% reduction of the Canal’s regular tolls.

Vessels transiting the canal from the ports east of Kochi up to Singapore are getting a 55% reduction on regular
transit tolls while vessels transiting from the port of Singapore and further to the east get a 75 percent toll
reduction. In addition, LPG carriers operating between the American Gulf and Asian countries are granted a 24 to
75% reduction of the regular transit tools.

SDX Energy Makes Egypt GAS Discovery

SDX Energy plc revealed last week that it has made a commercial discovery at its 100% owned Sobhi well in Egypt.

The well, which was drilled to a measured depth of 7,245 feet, encountered 108 feet net of high-quality gas-
bearing sands, according to SDX. The company said its best estimate is that the well has encountered
approximately 24 bcfe of recoverable gas and condensate resources, which it said is “significantly” in excess of the
minimum commercial volume.

SDX outlined that Sobhi’s drilling rig is now completing the well and preparing for testing “in the coming weeks”.
The company said it expects the well will be tied in to the Yunus-1X location, where an existing flowline connects
to the South Disouq Central Processing Facility, in 2021.

“This is an excellent result for SDX and fully justifies our confidence to drill this well on a sole risk basis,” SDX CEO
Mark Reid said in a company statement.

“The Sobhi discovery has the potential to extend the current South Disouq plateau production of 50 MMscfepd
through to 2023/2024 with a low-cost tie in, utilizing the existing gas processing plant. We look forwarding to
updating the market further following the testing of the well,” he added.

The Egyptian Gas Market News
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