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وعاتمنالعديد تنفيذ تمكما  2019عاماللختمحيثالشبكةلخطوطالدوريالفحصبأعمالالقياموكذلكمكوناتها وتأمي   لتطويرها المشر
التأهيلوإعادةمراجعةأعمالاستكمالحاليا يتمكما ,الغي  لصالحومنتجاتوغاز خامخطوطكم320فحصإىلباإلضافةكم527حواىلفحص
  
كةاألداءمنظومةتطوير معالغاز سوقأنشطةتنظيمبجهاز الخاصالكود معللتوافقالقوميةالشبكةلمكوناتالفن  فةواجهةمثللتبالشر مشر

وللقطاع   البير
 
 المصيالسوقدخولهمالمتوقعالجدد األطرافمعبالتعاملمنوطةكجهةمص ف

 
.ونالقانتطبيقبعد تدريجيا

ولوزير أشار و  وعاتأناىلالبير عد الطبيع  الغاز وتوزي    علنقلالقوميةالشبكةقدرةوتدعيمتطوير مشر
ُ
تلكإنوقال.لهامةاالمحاور أحد ت

وعات  ستلعبالمشر
 
 دورا

 
ا   كبي 
 
وعتحقيقف امأهميةعىلوشدد .ولالبير و الغاز وتجارةلتداولإقليم  مركز إىللتحويلها القوم  مص مشر االلير 

والمنشآتعداتوالماألفراد حمايةخاللمناإلنتاجوزيادةاألداءبتحسي   المنوطةالهامةاألنشطةأحد كونها المهنيةوالصحةالسالمةبمعايي  

  واالستمرار للغازاتالقوميةالشبكةخطوطوصيانةلحمايةالحديثةالتكنولوجياتاستخدامأهميةعىل  وأكد .العملبيئةعىلوالحفاظ
 
رفعف

.الشبكةكفاءة

:أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري

ولوزير المال طارقالمهندسأكد  وةالبير اتيجيةأنعىلالمعدنيةوالير  تنفيذها الجاريالوزارةاسير
 
حاليا

لمقابلةوأطوالها يةاالستيعابوطاقتها الطبيعيةللغازاتالقوميةالشبكةقدراتزيادةاستمرار إىلتهدف

  الزيادة
 
وعاتمنالعديد تنفيذ خاللمنالطبيعالغازإمداداتف اتيجيةالمشر قدرةدعيملتاالسير

  الطبيع  الغاز وتوزي    علنقلالقوميةالشبكة
 
البحرىوالوجهلالنيودلتا مص صعيد مناطقمختلفف

وعاتلتغذية ىالقوميةالمشر عاتالقطامختلفتغذيةجانبإىلالكهرباءمحطاتمثلالكير

ليةاالقتصادية .والمي  

2019مليار متر مكعب معدل استهالك السوق المحلى من الغاز الطبيعي خالل 63.8

موقع المالنقال عن 

نستهدف زيادة الطاقة االستيعابية للشبكة القومية للغازات الطبيعية: المال

جريدة البورصةنقال عن 

ولوزير المال طارقالمهندسأكد  وةالبير اتيجيةأنالمعدنية،والير إىلتهدفيذها تنفالجاريالوزارةاسير
  الزيادةةلمقابلوأطوالها،الطبيعيةللغازاتالقوميةللشبكةاالستيعابيةالطاقةزيادةاستمرار 

 
إمداداتف

وعاتمنالعديد تنفيذ خاللمنالطبيع  الغاز  اتيجية،المشر لنقلالقوميةةالشبكقدرةلتدعيماالسير
  الطبيع  الغاز وتوزي    ع

 
وعاتةلتغذيالبحريوالوجهالنيلودلتا مص صعيد مناطقمختلفف المشر

ىالقومية .ليةوالمي   االقتصاديةالقطاعاتمختلفتغذيةجانبإىلالكهرباءمحطاتمثلالكير

وعاتأنإىلالمال وأشار  عد يع  الطبالغاز وتوزي    علنقلالقوميةالشبكةقدرةوتدعيمتطوير مشر
ُ
أحد ت

  الهامةالمحاور 
 ستلعبالنر

 
 دورا

 
ا   كبي 
 
وعتحقيقف لتداولإقليم  ركز مإىللتحويلها القوم  مص مشر

ولالغاز وتجارة .والبير

كةنفذتحيث كةه–جاسكوشر وعاتعدة-زالجهامنبمص الطبيعيةللغازاتالقوميةالشبكةوتشغيلبإدارةترخيصعىلالحاصلةالشر مشر
/مكعبمير مليون250إىلالنقلوطاقةكم7850إىل2019عامنهايةمعأطوالها إجماىل  ليصلالطبيعيةللغازاتالقوميةالشبكةأطواللتدعيم
  المستمر سعالتو لمواجهة(ناتا)القوم  التحكمومركز للغازاتالقوميةللشبكةواإلدارةالتشغيلأعمالتطوير استمرار عىلحرصا وذلكيوم،

 
ف

.اآلمنالتشغيلالستمرار التكنولوجياتأحدثباستخدامالشبكة

التداعياتمعوالتعاملالمصيةالصناعةلدعمالقراراتمنحزمةالمصيةالحكومةتأعلن

وساالقتصادية ."المستجدكورونا "لفي 

ضمنتتالقراراتبأنالوزراء،مجلسرئاسةباسمالرسم  المتحدثسعد،نادر المستشار ورّصح

أسعار خفضتقرر كما حرارية،وحدةمليونلكلدوالر 4,5عندللصناعةالطبيع  الغاز سعر خفض

وعدمتثبيتعناإلعالنمعقروش،10بقيمةوالمتوسطوالعاىل  الفائقللجهد للصناعةالكهرباء

  الكهرباءأسعار زيادة
ر
.قادمةسنوات5–3منلمدةالصناعيةاالستخداماتلباف

دوالر لكل مليون وحدة حرارية4,5خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 

موقع اليوم السابعنقال عن 
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كشفا للغاز في 15كشفا بتروليا تتضمن 55بعد النجاح في تحقيق 2020بئرا خالل عام 86قطاع البترول  يخطط لحفر 

2019

ولقطاعيتطلع وليةاالكتشافاتمنالمزيد تحقيقإىلالمصيالبير 86لحفرخططووجود جديدةاتفاقية17توقيعبعد 2020عامخاللالبير

ا  كاتخمسمعملزمةغي  اتفاقياتبتوقيعذلكبدأ وقد .جديدةبير ولشر ىعالميةبير وإكسونالفرنسيةوتالوتبر  وبر  وشيفرونشله  كير

  للبحثموبيل
 
  العميقةالمياهف

 
.الواعدةالمتوسطاألبيضالبحر غربمنطقةف

ولوزير رصحوقد  كاتهذهاختارتالحكومةإنالمال طارقالبير ىالشر لديها لما نظرا باشر المباألمر والتنقيبللبحثاالمتياز حقلمنحها الكير

اتمن   بحريةآبار حفر عىلقادرةمتقدمةوتكنولوجيا سابقةخير
 
.العميقةالمياهف

وليةاالكتشافاتعدد إجماىل  أنبالذكر جدير    البير
ا 55بلغقد مص حققتها النر

 
  2019عامخاللاكتشاف

 
المتوسطاألبيضالبحر مناطقف

قيةوالصحراء المزايدةوبانتهاء.الطبيع  للغاز كشفا 15وللزيتكشفا 40منهموسيناء،النيلودلتا السويسوالخليجالغربيةوالصحراءالشر

  العالمية
رحتالنر

ُ
ولعنللبحث2019عامخاللط كاتفوز وإعالناألحمر،بالبحر والغاز البير وشلةاألمريكيشيفرونمثلالعالميةالشر

  المصيةالدولةنجاحعىلالتأكيد تماإلماراتية،ومبادلةالهولندية
 
  جاذباستثماريمناختوفي  ف

 
ولقطاعف كاتثقةىلعحاز البير ىالشر .الكير

Natural Gas Worldمترجم من موقع 

وعاتأهممنأنإىلولفت وعمنها االنتهاءتمالنر المشر وعالجميل/نورسأنابيبوخطوط(الثانيةالمرحلة)ظهرحقلتنميةمشر تطوير ومشر

كةبلطيمغربجنوبحقول وبللشر كةومستودعات،بير وليةالمنتجاتلتخزينسوميد شر لحقلالبحريةهيالتوالتس،السخنةبالعي   البير

كةأكتوبر غربشمال وسالملشر .السخنةبالعي   والمركبةالفوسفاتيةاألسمدةومجمع،بير

فالمهندساستعرض كةرئيسبهاءأشر وعااألعمالنتائجأهمننر شر فازتالنر توالمشر

كة كةالعامةالجمعيةانعقاد خاللذلكجاء.2019عامخاللتنفيذها بعقود الشر للشر

وليةللصناعاتالهندسية .٢٠١٩عامأعمالنتائجالعتماد (إننر )والكيماويةالبير

كةنفذت وعاتحزمةإننر شر  مص داخلمشر
 
قمنطقةوف كةاألوسطالشر هندسيةكشر

وعاتمنها ،الماض  العامخاللجنيهمليار 13بقيمةدوىلعامومقاول مص داخلمشر

وعات%63بنسبة  %37بنسبةخارجيةومشر
 
وكيماوياتالتكرير مجاالت ف غازوالوالبير

.واألسمدةالطبيع

موقع المالنقال عن 

يدسوممشروعات محلية أبرزها تنمية حقل ظهر ومستودعات : إنبيرئيس شركة 

جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز يبدأ إجراءات وضع منهجية جديدة لحساب تعريفات استخدام منظومات التوزيع

  
 
لمرخصاللكياناتالحاىل  الوضعدراسةمرحلةالجهاز يبدأ المعتمدة،العملخطةإطار ف

أفضلاىلللوصولتفصيىل  بشكلالتوزي    عشبكاتوإدارةتشغيلأنشطةبممارسةلها 

اطاتوفقا الشبكاتتلكاستخدامتعريفاتلحسابمنهجية يسمحما وبالقانونالشير

الشفافيةمبادئوفقالتنافسيةلتحقيقيمهد ما وهو للسوقجديدةأطرافدخولبإتاحة

  المشاركي   جميعمصالحمراعاةمعوالمساواةالتميي   وعدموالعدالة
 
.زالغاسوقف

لشبكاتاومشغىل  لمالكالماىل  التوازناىلالوصولاىلإعدادها الجاريالمنهجيةوتهدف

  استمرارها يضمنبما والتسهيالت
 
يخلال بما فالتكاليخفضعىلويشجععملها أداءف

ا مةالمقدالخدماتأداءجودةوتحسي   والتسهيالتالشبكاتتشغيلكفاءةبرفع وأخي 

الغاز واقبأسالمصيالسوقدمجعىلوالعملالعالميةالممارساتمعاالتساقاىليهدف

  االستثماراتوتشجيعجذبعىليعملالذيبالشكلالعالمية
 
الغازسوقأنشطةمجالف



:أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري

تشمل توصيل الغاز للمنازل2020/2021الحكومة توافق على مشروع موازنة العام المالي 

  الوزراءمجلسوافق
 
،مصطف  الدكتور برئاسةاليوماجتماعهف العامموازنةوعمشر عىلمدبوىل 

.2020/2021الجديدالماىل  

وعأنإىلالماليةوزير معيط،محمد الدكتور وأشار  2021-2020الجديدالماىل  العامموازنةمشر

خاللمناالقتصاديالنشاطدعممعالماىل  االستقرار منقدر أكير عىلالحفاظيستهدف

فضخمسار باستمرار يسمحأوىلفائضوتحقيقالناتجمن%6.3إىلالكىل  العجز خفضتحقيق

.االقتصاديالنشاطوتحفي   ومساندةدعمإىلباإلضافةالموازنة،أجهزةدين

  للنمو الداعمةالماليةالمخصصاتإىلالوزير تطرقكما 
  دةالجديالموازنةشملتها والنر

والنر

  تتمثل
 
دخولتحسي   المثالسبيلعىلوتتضمناالجتماعية،الحمايةإجراءاتحزمةف

توصيلكلفةتتغىطاعتماداتتوفي  تشتملكما للدولة،اإلدارىبالجهازوالعاملي   الموظفي   

التدريجر  التنفيذ ومخصصاتسكنية،وحدةمليون1.2لعددللمنازلالطبيعالغازخدمات

.الدولةنفقةعىلالعالجتكلفةمخصصاتوزيادةالشامل،الصج  التأمي   لمنظومة

كة،رئيسوأوضح الجديدةلمي   العلمدينةالطبيع  الغاز لتوصيلبروتوكولتوقيعتمأنهالشر

كةبدأتحيثالعاجلةللمرحلةمليون450منهاهجنيمليار 3متوقعةتقديريةباستثمارات الشر

  إيراداتأعىلتحقيقتمأنهالفتا .األعمالبتنفيذ 
 
وبزيادةهجنيمليون728بلغوالذيتاريخها ف

  .يهجنمليون95رب  حبمجملهجنيمليون441السابقالعامعن65%
 
مليون15.4رب  حوصاف

ائبخصمبعد هجني كةقيامالمخططومنوالمصوفاتالص  استماراتها ادةوزيمواردها بتنميةالشر

و قطاعتوجهاتتنفيذ وكذلكبها العاملي   طموحاتيلنر  بما 2020العامخالل   لالبير
 
ظلف

كةتلقاهالذيالدعم ولوزير المال طارقالمهندسمنالشر كةوقياداتالبير كةو إيجاسشر شر

ولالقابضةالواديجنوب .للبير

مليارات جنيه3بدء تنفيذ أعمال توصيل الغاز لمدينة العلمين الجديدة باستثمارات : رئيس غاز األقاليم

  عبد حاتمالمهندسقال
كةإدارةمجلسرئيسالغن  كاتإحدياألقاليمغاز شر ول،قطاعشر كةأنالبير لعددالطبيع  الغاز بتوصيلقامتالشر

كةعملبمناطقعميل128250منهم2019عامخاللعميل141785 ي  كبوأبو وفاقوسالقمحومنيا والزقازيقومطروحوقنا بسوهاجالشر

قية   العاموحده77430عددمقابلبالشر
 %67وبزيادةالماض 

 
  والمساهمةتقريبا

 
كةلحساب13535عددتوصيلف .باإلسكندريةجاستاونشر

عموقع اليوم السابنقال عن 
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:أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية

ىتخطط كاتكير ولشر ولأسعار انخفاضمعالعام،هذا %30إنفاقهالتقليصاألمريكيةالطبيعوالغازالبير السعر ليهبط%50منأكير البير

ا 30إىل ميلدوالر  وسانتشار بسبببرنتلير  المصانعمنالعديد وإغالقالطلبضعفإىلأدىما وهو كورونا،في 
 
وتراجعالدول،ممعظف

ولأسعار وانخفضت.العالم  االقتصادىالنشاط  البير
 
امهما وروسيا السعوديةبي   السعريةالحرببسببأيضا بعد كميات،أكير خضواعير 

ىالدولفشل  المنتجةالكير
 
.الطاقةأسواقإىلالتوازنإلعادةأعوام3منذبدأ الذىاإلنتاج،خفضاتفاقتمديد عىلوخارجها أوبكمنظمةف

ز وكالةذكرت ىأنرويير كاتكير ولشر ىالدولمنالطلبضعفبسبباإلنفاقتقليصتدرسالعالمحولالطبيعوالغازالبير مثلالكير

ولمستورد أكير -الصي     للبير
 
لتوقفأدىالذىكورونا،وباءبسبب%6الحاىلالرب  عخاللاقتصادها ينكمشأنالمتوقعمنالنر -العالمف

.العامبدايةمنذ أسابيععدةمصانعها 

كةتخفضأنالمتوقعمن  أعلنتأنها غي  التفاصيل،تذكر لملكنها العام،هذا ضخمةمبالغموبيلإيكسونشر
 
30)تخصيصعنناير يبدايةف

وعاتمنلمجموعةدوالر مليار (33إىل  ،الجارىالعامخاللالمشر
 
وسفتفشر بسببالنفطألسعار مسبوقغي  تراجعمواجهةف .كوروناي 

كةوعلقت  تنفذهاالنر الحفرأنشطةبعضكيستونجلفشر
 
كةأعلنتبينما بالعراق،الشماليةالمنطقةف للغازمنتجأكير ثاب  -سسانتو شر

 الطبيع
 
الياف ولأسعار انهيار ضوءعىلإنفاقها خططبمراجعةتقومأنها -أسير جميعتجميد وتنوى،الماضيةالقليلةاألسابيعخاللالبير

وعاتها  .كوروناوباءمنالتخلصلحي   الجديدةمشر

خالل العام% 30شركات البترول والغاز الطبيعي األمريكية تتجه لتقليص اإلنفاق 

المالموقععن نقـال 

الشرق األوسطموقععن نقال

كاتمعظمأسهمسجلتأمس،الروسيةالسوقافتتاحمناألوىلالساعاتومع ،«روسنفت»كةشر أسهموبينها إضافية،خسائر الروسيةالشر

  منتجأكير 
 
 النفطمنتجر  كبار منوواحدةروسيا،ف

 
  .عالميا

 
كة،إدارةمجلسأعلنالهبوط،هذا منللحد محاولةوف بتعديلقرارهعنالشر

وط اءإعادة»شر كةأسهمشر   وقال،«الشر
 
هقرار نصف   الحاليةالتقلباتخلفيةعىل»:الرسم  الموقععىلنشر

 
قرار اتخاذ تمنفط،الأسواقف

اءإعادةعملياتبتسهيل اءأنوأضاف،«القيودمنعدد وإلغاءاألسهم،شر   األسهمشر
 
عىلالحاد الهبوطمرحلةخاللالمفتوحة،األسواقف

كةالسوقيةالقيمةلرفعجذبإمكانياتيخلق»األسعار   الثانيةالمرةوهذه.«للشر
كةفيها تلجأ النر أولأقرتها وكانتخطوة،الهذهمثلإىلالشر

  مرة
 
  التقلباتخاللتاريخها،ف

 
اءإعادة»حينهاوقررت،2018عامصيفف رار القأنإال .المفتوحةاألسواقمندوالر ملياريبقيمة«أسهمشر

  الوضععىليؤثر لمأمسالجديد 
 
ةمنيتضحكما السوقف حنر وهبط،%6.53بنسبة«روسنفت»سهمسعر تراجعحيثالبورصة،نشر

.الواحدللسهمروبل168.95

  
 
صحيفةذكرتما وفقسنوات،عدةمنذ يسجلمستوىأدب  حنر أوروبا،إىلالروس  الغاز صادراتسعر كذلكهبطالنفط،أعقابوف

سانت»   «كومي 
 
  حذرتأمس،تقرير ف

 
  احتمالمنمستهلهف

،15منذمستوىأدب  حنر «برومغاز »عقودأسعار تدب 
 
عروضإنوقالتعاما

  األسعار 
 
  سيولةاألكير األوروبر  المركز ف

 
  تراجعتهولندا ف

 
،مارسمنيوما 20أولف الغاز،منمكعبمير ألفلكلدوالر 102حنر الحاىل 

سعربالقادمأبريللشهر اآلجلةالعقود تداوليتمبينما مكعب،مير ألفلكلدوالر 90.3األدب  الحد حنر مارس19يومالعروضوانخفضت

.دوالر104.7

تطيح سعر الغاز الروسي مع تدني االستهالك األوروبي« 19ـ كوفيد»وتقلبات السوق 

ايد  ،الطاقةقطاعخسائر تير    نفطالسعر وهبوطكورونا تداعياتتأثي  تحتالروس 
 
األسواقف

كاتمنكبي  عدد أسهمهبطتاألسبوع،هذا التداوالت بدءومع.العالمية بينهاسية،الرو الشر

،النفىط  اإلنتاجعمالق«روسنفت» ية»تدابي  تنجحلمالذيالروس    رها أق«تحفي  
 
كبحف

  ستهالكاال تراجعومعالنفط،منأفضلبحالالروس  الغاز صادراتتكنولم.أسهمههبوط
 
ف

لكلدوالر 100حنر الغاز سعر هبوطإىلتقارير أشارتكورونا،مواجهةتدابي  نتيجةأوروبا،

سعر أدب  عىلالروسيةاالحتكارية«برومغاز »تحصلأنمنمخاوفوسطمكعب،مير ألف

،15منذ
 
.حالهعىلالوضعاستمر إناألوروبية،األسواقإىللصادراتها عاما

5



 ليسالطبيع  الغاز منالعالم  المعروضفائضيعتير 
 
،أمرا

 
األنابيبلخطوطجيةاإلنتاوالطاقةالجديد المسالالطبيع  الغاز منفمزي    ججديدا

 األكير والشتاء
ً
  اعتدال
 
 العالمأنحاءبعضف

 
  السوقإلدخالكافيا

 
 .اآلنحنر يستمر بالمعروضفائضف

ً
ا يزداد الطلبكانذلكعنوفضل سوء 

وسانتشار بفضل   الغاز أسعار تنخفضلذلك،ونتيجةوباًء،أصبحالذيالفي 
 
.المتحدةوالوالياتوآسيا أوروبا ف

  
 
  %50تقاربخسائر بعد الجاريالعامبدايةمنذ %27بنحوالطبيع  الغاز سعر تراجعأوروبا،وف

 
  بينما المنصم،العامف

 
المتحدة،الوالياتف

يمؤشر )للغازاآلجلةالعقود أسعار تقل مجموعةئيسر "سولتانيانريتشارد"ويرى.بريطانيةحراريةوحدةمليونلكلدوالرينعن(هوبهي 

  االستشارات
 
  األسعار أن"إس.يو.أن"الطاقةمجالف

 
اوحلمستوىأكير تضعفقد المتحدةالوالياتف التسليملعقود دوالر 1.60إىل1.50بي   يير

  
 
  تبدأ أنقبلالمقبل،الشهر ف

 
  التحسنف

 
  التوازنإىليعود سوفالغاز سوقأنيرىكما .العاممنالحقوقتف

 
بسبب2021عامفمنتصف

وستأثي   عامبدايةأو امالعهذا نهايةبحلولالسوقتوازنٌيعاد أنالممكنمنكان،"كورونا"وبدون.العالميةوالطلبالعرضأنماطعىلالفي 

  وهذا تقدير،أبعد عىل2021
  للتأرجحالعرضةاألمريكيي   المنتجي   صغار أنيعن 

 
.األلممنآخريناثني   أو فصليتحملونسوفاألسعار ف

كاتسيما ال الكبار،الالعبونيخرجأنالمحتملومن كاتمثلالدولةمنالمدعومةالشر كاتوكذلكوالروسية،القطريةالشر ياالشر أزمةمنلكير

  إفالسحاالت نشهد قد لكن.سالمي   الجديدةالغاز 
 
كاتف   الصخر منطقةشر

  الزينر
 
 الحار الصيفيشهد لمما المتحدةالوالياتف

 
 تحسنا

 
ا   كبي 
 
ف

.الطاقةلتوليد الغاز عىلالطلب

:أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية

كةفازت وليةواإلنشاءاتللهندسةالصينيةالشر يتعاىل  الغاز لمعالجةدوالر مليون203.5بقيمةهندس  بعقد ،CPECCالبير   الكير
 
حقلف

  النفىط  مجنون
 
وع،وي  هدف.العراقف   اكتمالهالمقرر المشر

 
يتالعاىل  الغاز لمعالجةمنشأةبناءإىلشهرا،29غضونف يوميةبطاقةالكير

ولمؤسسةعنصادر لبيانوفقا مكعب،مير مليون4.39 كةوه  الصينيةالوطنيةالبير كةاألمالشر واإلنشاءاتدسةللهنالصينيةللشر

ولية ،مجنونحقلوينتج.االثني   اليومالبير  
ر
كةتشغلهالذيالعراف   البصةنفطشر

يوميا،برميلألف240نحوحاليا الحكومة،تديرها النر

م   يوميا برميلألف450إىلاإلنتاجتعزيز ويعير 
 
.2021ف

ماليين دوالر في حقل مجنون العراقي204شركة صينية تفوز بعقد لمعالجة الغاز بـ

العربيةموقععن نقـال 

جلسات10في % 20سعر الغاز الطبيعي يتهاوى 

،ماليو تعامالتخاللملحوظبشكلالطبيع  للغاز اآلجلةالعقود أسعار تراجعت اإلثني  

  بالمائة20خسائرهلتقارب
 
  .تداولجلسات10نحوف

امنبالالطبيع  الغاز خسائر وتأبر ير 

  الحاد الهبوطمع
 
  تخلفيةعىلقيمتهنصفحواىل  فقد الذيالنفطأسعار ف

وسفشر في 

.الخامعىلبالطلبأرص  الذيكورونا 

وسوينتشر    كورونا في 
 
 دولة167نحوف

 
العالمحولشخصألف341إصابةمعحاليا

رت.آخرينألف15إىليصلما ووفاة وستأثي  منالطبيع  الغاز أسعار وتص  ورونا كفي 

.عامبشكلالطاقةعىلوالطلبالعالم  االقتصاديالنمو عىل

مباشر مصرموقععن نقال

للغاز اآلجلةالعقود سعر وانخفض.الكورونابسببالحاىل  العامخالل%1بنحوالعالم  االقتصاد انكماش"ساكسجولدمان"بنكويتوقع

التتعامأنىهالطبيع  الغاز سعر وكان.بريطانيةحراريةوحدةمليونلكلدوالر 1.56إىلليهبط%3عنتزيد بنسبةأبريلشهر تسليمالطبيع  

  ما بريطانية،حراريةوحدةمليونلكلدوالر 1.94مستوىعند مارس10يوم
  قيمتهمن%19.5نحوفقد أنهيعن 

 
تداولجلسات10غضونف

 
 
مباشر مصرموقععن نقـال .تقريبا

الغاز الطبيعي في أزمة أكثر من النفط.. بفعل تفشي كورونا

  ع  الطبيالغاز سوقيلخصهذا :األسعاروضعفالطلبوتباطؤ اإلنتاجفائض
 
الوقتف

.النفطسوقعنيعير مما أفضلالحاىل  

  معالحظ،لسوء
وستفشر   كورونا في 

 
،وتسارعهالصي   ف

 
األمور صبحتفقد عالميا

إرينا "كاتبةللتحليليةرؤيةبحسبتتحسن،أنقبلأسوأ الطبيع  بالغاز المتعلقة

أوبكةمنظملديهاألقلعىلفهو النفط،معاناةورعم."برايسأويل"لموقع"سالف

  يجعلهمما كذلكليسالغاز لكناألمور،موازنةلمحاولةالساعية
 
.مؤات  غي  وضعف
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"ضحية لعاصفة قوية من األحداث"الغاز الطبيعي 

Barron’sموقعمترجم من

الهند توقف وارداتها من الغاز المسال المتفق عليها مع قطر وتعلن حالة القوة القاهرة بسبب كورونا

  الدوحةاضطرت
 
يناستقطابإىلنادرةخطوةوف شحناتحميلتالقطريللغاز مستورد أكير الهند ألغتأنبعد الفائضالمساللغازها مشير

وستداعياتبسببالقاهرةالقوةحالةمعلنةسابقا عليها متفق عىلكىل  شبهبشكليعتمد الذيقطر اقتصاد أزمةلتعمقالمستجد،كورونا في 

.سنوياطنمليون8.5بحواىل  تقدر بطاقةللهند المسالالطبيع  للغاز مورد أكير قطر وتعد .الغازصادرات

كةأنمصادر رصحت ولقطر شر ينمنعددا خاطبتللبير   المشير
 
  مسالطبيع  غاز شحناتعارضةوأوروبا آسيا ف

 
وأضافت.لفوريةاالسوقف

كةلكنالدقيقة،اإلجماليةالكمياتتأكيد يتسنلمأنه   للتسليمأو للتحميلإما الشحناتعرضتالشر
 
.الموقععىلبناءأبريلف

ينعنللبحثقطر واضطرت كةأصدرتأنبعد الفائضةلشحناتها مشير ونتشر   للغاز مستورد أكير ،بير
 
حالةبإعالنغاز قطر لإخطارا الهند،ف

اجعويجير .القاهرةالقوة   الحاد الير
 
  الغاز عىلالطلبف

 
،اإلنتاجمنوحداتإغالقعملياتعنالناجمأوروبا،ف الطبيع  الغاز ورديمأيضا الصناع 

ينعنالبحثعىلالمسال .بدالءمشير

  اإلطالقعىلمستوىأدب  إىلانحدرتقد المسالالطبيع  الغاز أسعار وكانت
 
  آسيا ف

 
  يناير ف

  الطاقةاستهالكانخفاضمعالماض 
 
  الصي   ف

النر

وسالمصابي   منكبي  حاالت عدد سجلت   للوقود مستهلكأكير بأناآلمالالصي   منالطلبانخفاضوقوض.كورونابفي 
 
سيستوعبالعالمف

.الفحمعىلاالعتماد منللحد اإلمداداتفائض

كاءاختيار أيضا أرجأتقطر أنمطلعةمصادر وكشفت وعأكير لتوسعةغربيي   شر   المسالالطبيع  للغاز مشر
 
قد محللونكانأند بعالعالم،ف

  االقتصاديةبجدواها شككوا 
 
  انهيار ظلف

 
.الغازأسعار ف

أونالينإيستموقع ميدل عن نقـال 

  الطبيع  للغاز اآلجلةالعقود أسعار انخفضتوقد 
 
يطانيةحراريةوحدةمليونلكلدوالر 1.602سعرعند المتحدةالوالياتف   الير

 
مارس23ف

ا 1.659عندلتستقر أخرىمرةارتفعتثم.1995سبتمير منذ لها مستوىأدب  وهو ،2020   دوالر 
 
اإلغالقنتيجةاالنخفاضوجاء.مارس25ف

كاتمنللعديد اإللزام   وسظهور خلفيةعىلأنشطةعدةووقفوالمصانعالشر   جمعاتالتمنالحد ومحاولةلهالدولومواجهةكورونا في 
 
ف

وسانتشار لوقفالمغلقةاألماكن .الطبيع  الغاز عىلبالطلانخفضالتنقالتمنوالحد الصناع  النشاطوبانخفاض.اإلصاباتعدد وتقليلالفي 

اآلجلةالعقود خشتنما فبي.الخامالزيتأسعار بانخفاضتقارنال الطبيع  الغاز أسعار خسائر أنيتضحوالزيت،الغاز أسعار انخفاضإىلوبالنظر 

خالل٪45بنسبةانخفضتاألمريك  للزيتاآلجلةالعقود أسعار أننجد ،25يومحنر مارسشهر بدايةمن٪1.5منيقربما الطبيع  للغاز 

ةنفس ولبرميلسعر وصلحيث،الفير   دوالر 20.37البير
 
ايرمنذ لهاألدب  المستوىوهو مارس18ف .2002فير

كاتوتقليصالخامالزيتعىلالطلبتباطؤ يؤديأنالمحتملومن عرضانخفاضىلإاإلنتاجوحجماالستكشافنشاطوتخفيضلإلنفاقالشر

  الذيالطبيع  الغاز 
وليةلالكتشافاتمصاحبا يأبر .البير

العرضةتخممنبدايةالمتتالية،األحداثمنقويةلعاصفةضحيةهو اآلنالطبيع  الغاز إن"

، األسعار عىلم  تراكتأثي  ذلكعننتج.الطلبوانخفاضالمعتاد،عندفئا األكير والمناخالعالم 

ا25منذنشهدهلممستوىإىلانخفاضها إىلأدى دير وماالستثمار مسئوىل  كبي  رصحهكذا "عام 

واتإدارةقسم   العالميةالير
 
  IDBبنكف

 
.نيويوركف

وستأثي  إن:وأضاف  يكونلنكورونا في 
ً
الكثي  قيمةدةلعو محتملةفرصةهناككانوإذا .ضئيل

ها تمحيثالطبيع  معدلها إىلالماليةاألصولمن   وبيعها تسعي 
 
فإنسيئة،ثنائيةاستظروفف

هعىلتعملمعاكسةرياحيواجهالطبيع  الغاز  ."الحقيقةقيمتهمنبأقلتسعي 
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قانون المحروقات الجزائري الجديد وفرص االستثمار

Natural Gas World عن موقع

الطبيعيللغازللجدلالمثيربيمبيناانابيبخطمشروععلىتوافق(فيرك)األمريكيةالطاقةلتنظيمالفيدراليةاللجنة
المسال

كةوقعت كةمناقشاتلبدءسوناطراكمعتفاهممذكرةشيفرونشر الهيدروكربوناتواستغاللوتطوير استكشافحولمشير

  
 
  ننر  األجاالستثمار تحفي   إىلالجديد القانونوي  هدفالجديد،الجزائريالمحروقاتقانونصدور بعد الجزائر ف

 
قطاعف

يبةالقانونألع  حيثالجزائريوالغاز النفط   العاملةاألنشطةعىلالمضافةالقيمةرص 
 
السلعأعف  كما غاز،والالنفطقطاعف

  والمستخدمةالمستوردةوالمنتجاتوالمواد والمعدات
 
جميعمنونالهيدروكربحقولاستغاللأو /واالستكشافأنشطةف

ائبالجمركيةالرسوم ها والص    األجانبالعمالإعفاءسيتمكما .الرسوممنوغي 
 
و التكرير مجاالت ف منكيماوياتوالبير

يبة يطةاالجتماع  الضمانرص    يستمروا أنشر
 
  المساهمةف

 
  االجتماع  للضمانصندوقف

 
.ىل  األصبلدهمف

ةالعقد مدةتشملالقانون،وبموجب .سنوات10أقصاهالمدةتمديدها ويمكنعام،30لمدةواالستغاللاستكشاففير

كاتاألفضليةإعطاءيتمأنعىل   المنتجةوالخدماتالسلعلتوريد الجزائريةللشر
 
ويعيد .التنافسيةهمبقدرترهنا الجزائر ف

وطهيكلتبسيططريقعنالسابقالنفىط  اإلطار تعقيد منويقللاإلنتاجتقاسمباتفاقاتالعملالقانون عىلالماليةالشر

  سوناطراكتستمر أن
 
.٪51بحصةاالحتفاظف

Natural Gas World عن موقع

وععىلاللجنةِقبلمنموافقةأوله  وهذهوتعتير    المسالالطبيع  الغاز لتصدير مشر
،الساحلف    الغربر 

المعارضةمنالرغمعىلوتأبر

ةالبيئية   والصعوباتالكبي 
.الحرجةالدولةتصاري    حعىلالحصولف 

  القانونيي   الموظفي   وكبي  بيمبينا لرئيساألولالنائبأندرسون،هاريقالحيث
 
اكد كما اللجنةمنالُمتبعم  العلالنهجيقدر إنهبيانف

.كافيةوقانونيةتنظيميةإجراءاتاتخاذ ضمانبعد تأبر الموافقةان

وعويشمل يطنمليون7.5مساحتهاتبلغوتصدير تسييلمحطةالمشر   كوسخليجشواطر عىلسنة/مير
وخطأوريغونواليةف 

،229طولهيبلغالذيالهادئالمحيطموصلأنابيب
ً
روك  منطقةأو كندا مصدرهالذي-التغذيةغاز يوفر أنشأنهمنوالذيميل

  مالي   مركز منالمحطةإىل-األمريكية
 بعد بيمبينا تتخذولم,أوريغونواليةجنوبف 

 
 قرارا

 
 استثماريا

 
وعبشأننهائيا ب يقدر الذيالمشر

،دوالر مليار10   وقالتأمريك 
.ميةحكو الو فيدراليةالموافقاتالعىللحصولامناالنتهاءلحي   العملستبىطر إنها 2019مايوف 

األوروبيالسوقفيروسياضدالمتحدةالواليات

  تقدمإلحراز المتحدةالوالياتتسع
 
،األالغاز قطاعف وروبر 

  
 
  الدولتستهدفالغالبف

.لهاالرئيش  رد المو روسيا تعتير النر

اتيجيةباتباعالمتحدةالوالياتتقوم الشق.ي   شقذاتإسير

منها بالخاصالمسالالطبيع  للغاز سوقخلقتريد األول،

اكاتإقامةخالل يةالبنمشاري    عودعمالبلدانمعجديدةشر

ستها منافدور منللحد تسع  فىه  االخر،والشق.التحتية

يمنورد بخطروسيا  .2سير

و األوروبر  االستهالكمن٪3.7روسياتمتلكبينما األوروبية،الغاز سوقمنفقط٪3.3المتحدةالوالياتتمتلكو هذا 
  األمريكيةالمسالالطبيع  الغاز صادراتتستمر أنالمقرر من

 
وكالةلتقديراتطبقا وحده،العامهذا ٪30بنسبةالنمو،ف

  الدوليةالطاقة
 
  العرضهذا أنمنالتأكد عىلواشنطنتحرصالطويل،المدىوعىل.ينايرف

 
  .بطللهاإلضاف

 
نفسف

  الروس  النفوذ لتحجيمتسع  فىه  الوقت
 
أوروباف
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  دولة11معمذكرةللطاقةالمتحدةالوالياتوقعتيناير نهايةفف 

 
قيةالوسىطأوروبا ف   الغاز شبكةلتطوير والشر

 
ف

  أعضاءجميعهمالموقعون.المنطقة
 
  الدولف

  المتحدةالوالياتتدعمها النر
سوقإنشاءيلتسه"إىلرصاحةتهدفوالنر

  األمريك  الخارجيةوزير أعلنكما ,"األمريكيةالغاز شحناتوصولإمكانيةمعإقليم  الغاز 
 
  مؤتمر ف

  أمن 
 
  ميونيخف

 
15ف

اير    دوالر مليار تستثمر سوفالمتحدةالوالياتأنفير
 
  الثالثة،البحار مبادرةف

  التحتيةالبنيةر تطويإىلتهدفالنر
 
ف

قوسطمنطقة   موالاأل إنوقالللمبادرة،الرئيش  المحور هو الغاز .الروس  االقتصاديالنفوذ لمواجهةأوروبا وشر
ستأبر

.األمريك  الكونجرسمنبدعماألمريكيةالدوليةالتنميةمنظمةمن

،الغاز سوقترابطازداد كلما أنههو األمريك  المنطق   األمريك  لالمساالطبيع  الغاز لمصدريالفرصةزادتاألوروبر 
 
وف

  ولكن,الغازشبكاتانعزالمنروسيا استفادتالمقابل،
 
مصادر تأمي   د ترياالوروبر  السوقبلدانمنالعديد أنحي   ف

ا تريد فإنها ،لإلمداد بديلة
 
  الروس  للغاز الحاليةالتكلفةتبلغ،للطاقةافضلأسعار أيض

 
وحدهمليون/دوالر3.7أوروباف

  حرارية
 
عمتتضاءلالفجوةبأنعلما ،بريطانيةحراريةوحدةمليون/دوالر4.1االمريك  الغاز تكلفةتبلغنفسهالوقتف

يأسعار انخفاض يمنورد يكونأناآلنروسيا وتتوقع,هبهي  ا 2سير   للعملجاهز 
 
عامأوائلأو 2020عامأواخر ف

اطاتهو األخطر فالتحديالمشكلة،هو ليسالبناءأعمالاستكماللكن.2021   األوروبر  االتحاد اشير
كةلزمتوالنر شر

طوهذا ,للخطثالثطرفاستخداموضماناألنابيبخطعىلالكاملةالسيطرةمنبالتخلصغازبروم أكير شكليالشر

  األساسالنعقبة
  ال الروس  الغاز أنهو غازبروماحتكار وراءالمنطفر

  الغاز معيتنافسأنينبع 
 
النحو هذا فعىل،ا أوروبف

.لروس  االقتصاديةالفائدةتخفضوبالتاىل  الروس  السعر سيخفض

التفاوضإلعادةتمهيدا..المسالالطبيعيللغازالصينيينالمشترينمنالقاهرةالقوةاشعارات

  
اير،أوائلهف  حجر الالصينيةالحكومةفرضتعندما فير

ةأجزاءعىلالسفر وقيود الصج   انتشار لوقفالبالد منكبي 

وس حناتها شعىلالقاهرةالظروفبند استخدامتمكورونا،في 

حولجديدةلمفاوضاتالطريقيمهد ما وهو المستوردة،

وط   يرغبحيثالتعاقدية،الشر
نود ببإضافةالغاز شاحن 

  ،األسعار تعديلوسيقاومونبالمرونةخاصة
 
داد سحي   ف ير 

ينالصينيةالحكومةمنالضغوط أسعار إىلللتحولوالمشير

،مرونةأكير 

ا ولكن إىلضالتفاو إعادةنحو خطواتأيتؤديأنالمحتملفمن،المحليةاألسعار إصالحاتبشأناليقي   لعدمنظر 

قبلمنرةالقاهالقوةإلشعاراتمحتملةنتائجخمسوهناكهذا .المحىل  للتسعي  مرجعيا الصي   تضعحنر االنتظار 

ين :المسالالطبيع  للغاز الصينيي   المشير

ر إىلالشحناتتحويلويعد .الصي   عنالشحناتمنالعديد تحويلتمورد ما فبحسب:الشحناتتحويالت:األول مواب 

ا أخرىصينية ايكونقد ولكنهخيار  ا ذلككانإذا )صعب 
 
ا (المختلفةالعقود بموجبممكن تخضعلمقاطعاتامعظمألننظر 

قبلمتلئةمالمخازنوكانتللغاز محدودةتخزينقدرةلديها الصي   فإنذلك،عىلعالوة-السفرعىلوقيود صج  لحجر 

ونيمتلكال بحيثالجديد العام ةمرونةالمشير   كبي 
 
.وتخزينهاالشحناتأخذ ف

  
اعات:الثاب  الموجودةزعاتالمناتسويةآلياتإىلاللجوءإىلاألطرافيسعأنالمتوقعمن:القاهرةبالقوةالمتعلقةالي  

.التاليةالخطوةهو األرجحعىلسيكونالتحكيمأنإىلالمصادر وتشي  بالعقود 



10

يمنالقاهرةالقوةإشعار عىلالبائعوافقفإذا :التسليمعملياتتعليق:الثالث ،المشير  
المرجوةلنتيجةافإنالصين 

ي   للمشير
يمنُيطلبأنالمرجحفمنذلك،ومع.العقدبموجبوالتسلماالستالمتعليقستكونالصين  بموجبالمشير

تيباتأو التأخي  أو البضائعتحويالتعىلالموافقةالعقد  طمنتفادةاالس منيتمكنأنقبلاألخرى،البديلةالير القوةشر

  .القاهرة
 
ا المسالالطبيع  الغاز لشحناتبديلةترتيباتإيجاد سيكوننفسه،الوقتف ا،أمر    اصةخصعب 

 
السوقسياقف

وسانتشار معاليقي   عدممنالعاليةوالمستوياتالمنخفضوالطلبالحاىل   االفي  عنينتجأنالمرجحمنو .عالمي 

.الشحناتإلغاءخيار المفاوضات

  :العقودانهاء:الرابع
 
اءالبيعاتفاقياتتنصأنالممكنمناألمد،طويلةقاهرةقوةوجود حالةف إنهاءعىلينيةالصوالشر

ينعىليجبألنهونظرا .بأكملهالعقد  لنقصعرضةلهميجعقد العقود إلغاءفإناإلمداداتتأمي   ضمانالصينيي   المشير

  
 
الغازكمياتف

اءالبيعاتفاقياتتمنحأنالمحتملغي  منأنهمنالرغمعىل:العقدعىلالتفاوضإعادة:الخامس يللموالشر أيشير

ينيمكنولكنقاهر،حدثحدوثبسببالتحديد وجهعىلالعقد فتحإلعادةحقوق إشعاراتتخداماسالصينيي   للمشير

  مساومةكورقةالقاهرةالقوة
 
.العقدعىلالتفاوضإعادةف



:بيانات وإحصائيات

منصة إلنتاج البترول والغاز الطبيعي ٤٠شركات البترول األمريكية تغلق أكتر من 

كةبياناتأظهرت-   النفطعنللتنقيبمنصة40إغالقهيوز بيكر شر
 
ليصلمارسشهر من27-22األسبوعخاللالمتحدةالوالياتف

.منصة624إىلالعدد 

.األسبوعنفسخاللمنصة102إىللتصلمنصات4الطبيع  الغاز عنالتنقيبمنصاتعدد تراجعكما -

ميلدوالر 21.44إىل%5.1بنسبةمايو تسليماألمريك  نايمكسلخاماآلجلةالعقود سعر وانخفض- .للير

ميلدوالر 24.60إىل%6.5بنحومايو تسليمالقياس  برنتلخاماآلجلةالعقود سعر تراجعكما - .للير

ة،نفسوخالل- .بريطانيةحراريةوحدةمليونلكلدوالر 1.62إىل%1.2بنسبةأبريلتسليمالطبيع  للغاز اآلجلةالعقود سعر تراجعالفير

21.82 $/BBL سعر برميل البترول الخام

24.84 $/BBL النفط الخام برنت

9.90 $/MMBtu (فبراير)اليابان

2.47 $/MMBtu (مارس)أوروبا

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

2.38 $/MMBtu TTFهولندا
البورصات 

العالمية
2.3 $/MMBtu إنجلترا NBP

1.63 $/MMBtu Henry Hub أمريكا

.الجغرافيةللمنطقةومتوسط,معي   وقتخاللالسعر تعكسالسابقبالجدولالواردةاألرقام*

11



Egypt Reduces Natural Gas Prices for Industrial Users

Egyptian President Abdel Fattah Al-Sisi announced the country’s economic plan,
in face of the novel coronavirus, as he read out loud a number of economic
decisions, while marking the national Women’s Day.

Among the decisions are reducing energy prices for industrial users as part of
measures to soften the economic impact of the coronavirus (Covid-19). The
government will lower the price of natural gas for industrial use to $4.50 per one
million British thermal units (BTUs). It had previously been charging $5.50, a 20%
decrease.

The government will also reduce the price of electricity to heavy industry to EGP0.10 ($0.0064) a kilowatt-hour,
down from EGP1.10, and leave electricity prices for other industries stable for three to five years.

Egypt’s cabinet approved 2020/2021 draft budget includes allocations for delivering natural gas

Egypt’s cabinet, headed by Prime Minister Mostafa Madbouli, approved the draft budget for the new fiscal year
2020/2021.

Minister of Finance Mohamed Ma’it said that the new fiscal year 2020/2021 draft budget aims to maintain the
greatest degree of financial stability while supporting economic activity by achieving a reduction of the total
deficit to 6.3 percent of gross domestic product (GDP) and achieving a primary surplus that allows the path of
reducing the debt of the budget.

Ma’it clarified that Egypt's new budget targets an annual wage growth rate that exceeds the inflation target.
Moreover, social measures package in Egypt's new budget includes allocations for delivering natural gas services
to homes for 1.2 million housing units. It also includes allocating about LE 36 billion to initiatives to support the
sectors of health, pre-university education and social solidarity.

Egypt hoping to sign 17 new exploration agreements and plans to drill 86 wells.

During 2019 Egypt made 55 petroleum discoveries in the Mediterranean, the Eastern Desert, the Western Desert,
the Gulf of Suez, the Nile Delta, and Sinai. Of these 40 were crude oil and 15 natural gas discoveries.

Activity continues unabated in 2020, with Egypt hoping to sign 17 new exploration agreements. There are also
plans to drill 86 wells.

Two days after the conference, the petroleum ministry signed non-binding agreements with five IOCs – Shell,
Chevron, BP, French Total and ExxonMobil – for deep-water exploration in the western part of its Mediterranean
exclusive economic zone. These are the first such agreements in a new promising region – WestMed – with
drilling expected to begin next year. El Molla said that the government had opted for directly awarded contracts,
giving priority to companies with advanced technology capable of drilling deepwater wells. With these
agreements, all the majors are now becoming active in Egypt – a major achievement.

The completion of the Red Sea offshore bidding round in 2019, with licenses awarded to Anglo-Dutch Shell, US
major Chevron and Abu Dhabi’s Mubadala, confirmed the increasing interest of international oil companies (IOCs)
in what the country has to offer.

The Egyptian Gas Market News
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