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:أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري

ً
ا
ولوزارةمبادراتلحزمةاستكمال وةالبتر ًبهدفالمعدنيةوالتر ًالتيست  بالصناعةالطبيىعالغازعمالءعل 

ةخاللودعمهم ولقطاعيبدًأالراهنة،الفتر اإلعفاءاراتقًرتنفيًذآلياتإرسالالمقبلاألسبوعالبتر

ات والقطاعامالعاالعمالوقطاعالخاصالقطاعمنبالصناعةالطبيىعالغازلعمالءالممنوحةوالتيست 

ًالعام كاتإل  ًاالعفاءإلجراءاتالتفعيلببدءإيذانًاالغاًزتوزي    عشر  
ًوزارةبادرتالتر وةولالبتر والتر

ولوزيًرالماًلطارقالمهندسوعرضهًابإعدادهًاالمعدنية وةالبتر الذىلوزراءامجلسعلالمعدنيةوالتر

ًاعتمدهًا  
 
ةخالليالمًصاالقتصاًديواجههماإزاءلمسئوليتهًامنهًاإدراكًاوذلكالجاريالشهًرمطلعف الفتر

وللقطاعالمسانًدوالدوًرتحدياتمنالراهنة ًالبتر  
 
االستقراًرقوتحقيواإلنتاجالتنميةعجلةدفعف

.االقتصاديللنشاط

الصناعيبالقطاع الطبيعي مليار جنيه اعفاءات عمالء الغاز 5ر3: المال

اتاالعفاءقراراتوتنص ًوالتيست  وللقطاعالمستحقةالمديونيةمنجنيهملياًر٥ر٣قدرهالصناعيي  ًللعمالءاعفاءإقراًرعل  عنالناتجةالبتر

ًتطبقإجراءاتحزمةخاللمنذلكويتمللمصانع،الطبيىعالغازتوريًدبعقوًدالتعاقديةالبنوًد مة،العقوًدضمنةالواردالتعاقديةالبنوًدعل  المتر

:وتشمل

اميعًدوالذى2009عاممناعتبارًارجىعبأثًرالدفعأًواألخًذبنًدغرامةتطبيقمنالعمالءجميعإعفاء• تقلكمياتأليبسدادهالعميلعلالتر 

.بالتعاقدالمدرجةالتعاقديةالكمياتعن

بسحبالعميلقيامحالتطبيقهًاوالواجبالعقوًدضمنعليهًاالمنصوصالتجاوًزغرامةمن%65بنسبةالصناعيي  ًالعمالءجميعإعفاء•

.التعاقديةالكمياتعنتزيًدالطبيىعالغازمنكميات

ًغراماتمن%50بنسبةالعمالءجميعإعفاء• ًالتنفيًذواجبةالتأخت   
عليهًاوالمنصوصالمحددةالمواعيًدعنالسداًدتأخًرنتيجةوجبتوالتر

يطةبالعقوًد اموال،المطبقةلآللياتوفقًاجدولتهًامععليهمالمستحقةالمديونياتكافةعلالعمالءمعمصادقاتاجراءشر بسداًدالعمالءتر 

امجوفقًاالمستحقةالمديونيات ًالجدولةلتر  
ًالشهريةالمسحوباتقيمةسداًدوكذًاعليهًااالتفاقتمالتر  

 
مةبالعقوًدددةالمحالمواعيًدف .المتر

اتاإلجراءاتتلكإنوالشك ًالنشاطلمساندةإضافيةمبادراتبمثابةوالتيست  ولالوزارةأتخذتهًاإجراءاتلحزمةامتدادًاالصناع  ًبتر  
 
هذًاف

ًالمجال  
ًحرصهًاتؤكًدوالتر ًالصناعةمثلالحيويةالقطاعاتومساندةاالقتصادياالستقراًرتحقيقعل   

 
اماتهًاظلف ًلتإلتر  السوقاحتياجاتدبت 

اماتهًاوسداًدالوقوًدمنالمحل كاتالتر  كالعامالقطاعلشر ،والمشتر ول 
ًاالبتر ًللنشاطىعالطبيالغازسعًرتخفيضجريأنهإلمشت  مرتي  ًالصناع 

ًجريحيثالمصيةالصناعةتنافسيةلدعمأشهًر٦تتجاوزاًلمدةخاللمتتاليتي  ً  
 
ًمارسف  

األنشطةافةلكالطبيىعالغازسعًرتخفيضالماض 

ًالصناعية ًخفضهًاسبقانبعًددوالًر٤ر٥ال   
 
ًالعاممنأكتوبًرف  

ًدوالًر٨منالماض  ًدوالًر٧ومناالسمنتلصناعةدوالًر٦ال  دوالًر٥ر٥ال 

اميكوااللمنيوموالصلبالحديًدلصناعات ،والست  ولقطاعتحملإليؤديمًاوهًووالبورسلي   ًجنيهملياًر٩ر٥قدرهسنويًاانخفاضًاالبتر  
 
ف

.المحلبالسوقالصناعيةلألنشطةالطبيىعالغازبيعمنإيراداته

2021-2020لمليون وحدة سكنية خالل الطبيعي وزارة البترول تستهدف توصيل الغاز 

ً ًالدكتوًرألتقر ،مصطق  ولوزيًرالمال،طارقبالمهندسالوزراء،مجلسرئيسمدبول  وةالبتر الوزارة،عململفاتنمعدًدالستعراضالمعدنية،والتر

وعاتالخاصالتنفيذيالموقفومتابعة ةخاللمنهًااإلنتهاءالجاريللمشر ً.القادمةالفتر  
 
الدولةاهتماملعالوزراءرئيسأكًداللقاء،مستهلوف

ول،بقطاع ًالحيويةالقطاعاتمنباعتبارهالبتر ًتسهمالتر
 
.والتنميةاإلنتاجعجلةدفعف

ًاللقاء،وخالل ولوزارةإنجازاتأهمعلالضوءالمال،طارقالمهندسألقر وةالبتر ةخاللالمعدنيةوالتر ًوالالماضية،القليلةالفتر تحقيقشهدتتر

ةنتائج ًمتمت  
 
ًف وليةواألنشطةالمجاالًتشتر ًاإلجراءاتمعخاصةالمختلفةالبتر  

كاتلتشجيعاتخاذهًاتمالتر ًوشر ىالعالميةلالبتر ضخعلالكتر

ولوزيًرعرضكمًا.جديدةاستثمارات ًالغاًزتوصيلمخططالبتر ًللمنازلالطبيىع  ًالعامخاللالجمهوريةمستويعل  ً،2020/2021المال 
 
ا إلمشت 

ًالغاًزتوصيليتمأنالمتوقعمنأنه ًسكنية،وحدةمليونإلالطبيىع 
 
.مصمحافظاتكافةف

ولقطاعحققهالذىالهامالتطوًرإلباإلشارةحديثهالماًلواختتم ًالبتر
 
ً(12)عددعل2020يونيو10بتاري    خالوزراءمجلسبموافقةمؤخرا

 
وعا مشر

امباتفاقياتتتعلقلقواني  ً وليةالتر  ولعنللبحثبتر وعاتهذهوتتضمنواستغاللهما،والغاًزالبتر كةاتفاقيات8المشر للغازاتالقابضةالمصيةللشر

كةاتفاقيات3والطبيعية، ولالقابضةالمصيةالوادىجنوبلشر ولةالعامالمصيةللهيئةاتفاقيةجانبإلاألحمر،بالبحًرللبتر ًللبتر
 
منطقةف

ق) ىمنعدًدمعاالتفاقياتتلكإبرامويتمالغربية،بالصحراء(سنانابًوشر كاتكتر يطانية،األمريكية،الشر .والكويتيةواإلماراتية،ة،والفرنسيوالتر

ةوزارة البترول والثروة المعدنينقال عن 

البورصةنقال عن  موقع



كةأكدت وسأزمةأن«إيجاس»الطبيعيةللغازاتالقابضةالشر وعاتتنفيًذمنتبطً أًوسلبًاتؤثًرلمكورونًافت  ًالغازنميةوتإنتاجمشر ًالطبيىع 
 
ف

ًمسئولةمصادًرقالت.العميقةالمياه
 
كةف ًالشر

 
كاتإنالمالل تصيحاتف العميقةبالمياهالنتاجواوالتنقيبالبحثبمجالالعاملةاألجنبيةالشر

مة .عليهللمتفقوفقًاعملياتهًاوتنفيًذاستثماراتهًابضخملتر 

ولوزيًرالماًلطارقالمهندسانإليشاًر وةالبتر اتيجيةأنمؤخرًاأكًدالمعدنيةوالتر السنواتخالليىعالطبالغازمنمًصموارًدلتنميةالوزارةاستر

ةاألرب  ع كاتاستثماراتضخزيادةإلوأشاًر.بنجاحأهدافهًاحققتاألخت  ًالعالميةالشر
 
علالعميقةبالمياهالطبيىعالغازحقولوضعوشعةمًصف

ًالطبيىعللغازانتاجمعدالًتأعلوتحقيققياسيةزمنيةبمعدالًتاالنتاج
 
.ديرللتصوعودةالغاًزمنذاتيًاواكتفاءمًصتاري    خف

ًمستمرةمًصأنالمصادًرواكدت
 
وسأزمةرغم،الطبيىعالغازتصديًرف اماتتمثلوأنهًاسيمًااًلكورونا،فت  .بهااإلخاللجبياًلالدولةعلالتر 

ًحاليًاالطبيىعالغازمنمًصإنتاجأنإلولفتت ًأًويوميًابمكعقدمملياًرلحدوًدوصلفائض،ويوجًدالمحليةاالحتياجاتلتلبيةيكق  قلياًلاكتر

قدمملياًر7.2ونحالطبيىعالغازمنحاليًاالمتاحاإلنتاجمعدالًتمتوسطانالمصادًروقالت.للخارجالتصديًرلصالحتوجيههيتمالعام،مطلع

.يوميامكعب

كةأناليشاًر ًكشفتإيجاسشر
 
ًبيانف وعات6تنفيذتمأنهمؤخرًاصحق  يونسوابندسوقوجنوبوقًصبلطيمغربجنوببحقولمشر

ق وعات4واستكمالفارسكور،ًوالنجًاأبًوجنوبوشر منالثانيةوالمرحلةبالمرحلةدسوقوحقلكاموسحقلمنالثانيةالمرحلةىهاخرىمشر

لسبمنطقةالتاسعةوالمرحلةالعمالقظهًرحقل 28ًبإجمالالدلتاغربالتر
 
ا 13ًوضعالباإلضافةاالنتاج،ُوضعتبت 

 
ا .االنتاجعلتنمويًابت 

كاتمستحقاتوعن ةتراكماتتوجًدواًلبانتظامسدادهًايتمانهالمصادًرأكدتاألجنبية،الشر المستحقاتاًدسد،ويتمحاليًاالقطاععلكبت 

كاتالجديدة كاتمستحقاتوصولعنالجارىالعاممطلعكشفالماًلأناليشاًر.بإنتظامللشر ولشر دوالًرمليون200نحوالاالجنبيةالبتر

.2012/2013العامخاللدوالًرملياًر6.3عندسجلتهًاقيمةاعلمنمنخفضةفقط،

ًاالستمرارمعسيمًااًل،الصناعللقطاعجديدةاحتياجاتاىلتلبيةحاليًاالقدرةلديهالقطاعأنالمصادًرواكدت
 
الطبيىعالغازإنتاجمعدالًتزيادةف

.المكتشفةالغاًزحقولتنميةبخططواإلشاع

وعاتأهمومن ًالغازمشر وع،مؤخرًااإلنتاجخريطةعلوضعهًاتمالتر هًرحقلتنميةمشر
ُ
االنتاج،علالثانيةالمرحلةدخولبعًدالعمالقظ

وع ًوسعالتأماممتاححاليًاالمجالانالمصادًروأوضحت.المتوسطبالبحًرريفي  ًوحقولالدلتًاغربب–التاسعةالمرحلةاستكمالومشر
 
القطاعف

وعاتوتنفيًذالصناع ًمضافةقيمةتخلقجديدةمشر
 
ًأن،حيثاالقتصاًدف ًدثحكمًامشكلةأًوتحًدأىيمثليعًدلمالطاقةتوفت 

 
سنواتف

.ماضية

:أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري

بالمياه العميقة بأمان من الوباءالطبيعىمشروعات الغاز : إيجاس 

موقع المالنقال عن 

فرق طوارئ تاون جاس تقوم بإصالح خط غاز التجمع الخامس علي الفور

ً.عي  ًالتسشارعبأخًرطبيىعغازماسورةكًشيفيًدبالغالجديدةالقاهرةطوارئغرفةتلقت الفوًروعل 

اختباًرنقطةبكًشوجًدللحالةوبالوصولالمهنيةوالصحةوالسالمةالطوارئوأطقمبسياراتالدفعتم

كةبهًاتقومحفًرأعمالنتيجةوذلكبار،٧عالضغطمم٣١٥قطرE100بولخطعل التللكابشر

كهمعمسبقتنسيقدون .جاستاونشر

تم.العمالءعنالغاًزقطعدوناإلصابةوبعًدقبلمحبسي  ًبغلقوالخطالموقعتأمي  ًتمالفوًروعل
 ً ًوالبدءلإلصالحالالزمةالخاماتتجهت   

 
ًاإلصالحأعمالف  

اإلصالحتماموفوًراالنتهاءعلأوشكتالتر

مستقرةوالحالةالغاًزتدفيعإعادةسيتمالالزمةاالختباراتوعمل
تاون جاسنقال عن  موقع



ًالتموينإدارةمديًرسليمان،علقال ًالغاًزإنالعبد،ببت  وأنأزمات،بهوجًدتواًلسيناء،شمالمحافظةمستوىعلمتوافًروالمحروقاتالطبيىع 

ًمخزونهناك اتيجر  ًاستر  
ةيكق  ًالغاًزتعبئةلمحطةتفقديةجولةخالل،«سليمان»وأضاف.طويلةلفتر بتعبئةتقومطةالمحأنالعبد،ببت 

ًاالمحافظةمراكًزلجميعالغاًزأسطوانات
 
.المعنيةالجهاتمنلذلكدقيقةمتابعةهناكوأنالرسمية،واألوزانلألسعاًرطبق

ًبمدينةالرئيسيةبالمحطةالغاًزتوافًرإلوأشاًر ًاالستبدالومستودعاتالعبًدبت   
 
المعتمدة،واألوزانالرسميةباألسعاًرورمانهونجيلهالخربةقرىف

ًتوصيلبشأنسيناء،شمالمحافظشوشة،الفضيلعبًدمحمًددكتوًراللواءلقراًرطبقًا .التابعةوالقرىةالمحافظلمراكًزالغاًزأسطواناتوتوفت 

:أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري

توافر الغاز الطبيعي والمحروقات بشمال سيناء 

لترسيخ حضورها في غاز المتوسطيةمصرخطوات

ولقطاعواستطاع كاتجذبالمصيالبتر ىعالميةشر ًومركزهاجنسياتهًاحيثمنكتر
 
ولصناعةف ةمنلهًايتوافًرمًاًوالطبيىعوالغازالبتر الختر

ًواالستكشافالبحثبأنشطةللعملالحديثة،والتقنياتالماليةالمحفظةوكذلكالحيويةالصناعةبهذه  
 
موبيلإكسونلمثمرةألولمًصف

كاتتنضمًااللتانوشيفرون ةوإقليميةعالميةلشر ًتعملمتمت  
 
ًمثلمًصف ًوشلإيت  ًوبر شالبر هًاديًاوفينتر .الجادينالمستثمرينمنوغت 

ول،الغاًزعنوالتنقيبللبحثاتفاقية12نحومؤخرًاالمصيالوزراءمجلسوأقًر لمانعلعرضهًاالمقرًرومنوالبتر راءاتهًاإجالستكمالالتر

ولوزيًرالماًلطارقالمهندسأكدهلمًاوفقًاالقانونية، ًالبتر  
 
ًالجديدةاتفاقية12ال إنوقال.مصف  

ياتمنعدًدمعتأبر كاتكتر وىهالعالميةالشر

ًاإليطاليةوإديسوناألمريكيةوشيفروناإلماراتية،مبادلة ًوبر  يةبر  .الكويتيةوكوفبيككيةاألمريونوبلالهولنديةوشلالفرنسيةوتوتالاإلنجلت  

كةاتفاقيات8بواقعاالتفاقياتتتوزع قمنهًا2”إيجاس“الطبيعيةللغازاتالقابضةللشر باإلضافةالمتوسط،غرببمنطقة6والمتوسطالبحًربشر

كةاتفاقيات3إل ولالقابضةالوادىجنوبلشر وللهيئةاتفاقيةوأيضًااألحمر،بالبحًرللبتر 12ال االتفاقياتاستثمارتبلغوت.الغربيةبالصحراءالبتر

ًبحًد ًأدب  ا21لحفرتوقيعمنحدوالًرمليون19حوالإلباإلضافةدوالًرملياًرمنأكتر .بت 

ًحضورهًامًصتعزًز  
 

ًالطاع  
 
وليةاتفاقيات8خاللمنالمتوسطالبحًرغاًزف البحثإلتهدفبتر

ق)المتوسطبالبحًرالغاًزعنوالتنقيب ىمعاقًدالتعخاللمنوذلك(المتوسطالبحًرغرب–شر كتر

كات .والعالميةالدوليةالشر

ًالمصيالحضوًر  
 
ولالغاًزمنمزيًدعنالتنقيبخاللمنالمتوسطالبحًرف ًوالبتر  

 
اإلقليميةمياهالف

ًتطمعدولةأيمنتهديًدأىيدحض  
 
.المتوسطالبحًردولمقدراتف

oilnewsagencyنقال عن 

نقال عن المصري اليوم



:أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية

أمريكا تتوقع خسارة نصف صادراتها من الغاز الطبيعي

ًالغاًزمنالبالًدصادراتإناألمريكيةالطاقةمعلوماتإدارةقالت ًستنخفضالطبيىع  ًالنصفمنبأكتر  
 
ًتزيًدأنقبلالمقبليوليًوف  

 
منكلف

ًالالحقةاألشهًر  
 
ًاكورونًاجائحةتداعياتإلاالنخفاضهذًاويرجع.2020عامف .طالمتوسفوقالشتويةالحرارةدرجاتمعجنبإلجنب 

ً  
 
ًغاًزتصديًرشحنة74تحميلتمينايًرف ًوبلغمسال،طبيىع  ا،مكعبقدمملياًر8.1المتحدةالوالياتصادراتإجمال  مستوىوكالهمًايومي 

ً ًالغاًزصادراتإنالتقريًروقال.قياس  ايًرمنفقططفيفبشكلانخفضتالمسالالطبيىع  ًفتر ًبدأتلكنهًاأبريل،حتر  
 
ملحوظبشكلاالنخفاضف

ً  
 
.مايوف

ًانخفاضاآلنالطاقةمعلوماتإدارةوتتوقع ًالغاًزصادراتإجمال  ًالمسالالطبيىع  ًامكعبقدمملياًر3.2إلاألمريك  قبل،2020يوليوخالليومي 

ًيرتفعأن  
 
.العاممنالمتبقيةاألشهًرف

ًالغاًزصادراتانخفاضأنالتقريًروأضاف ًايعكساألمريكية،المسالالطبيىع 
 
ًاأيض

 
ًهبوط  

 
ًاألسعاًرف  

 
تاريخيةمستوياتإلًاوأوروبآسيًامنكلف

ةاألشهًرخالل ً.األخت   
 
ًثالثالمتحدةالوالياتأصبحت،2019عامف ًللغاًزمصدًرأكتر ًالمسالالطبيىع   

 
الياوأسقطًرمنكلخلفالعالم،ف .تر

ًللغاًزبدائلعنللبحثبيالروستستعًد ًالروس   
 
ةالبلديني  ًبالعالقاتفيهتمًرالذيالوقتف بفتر

سانتتقريرحسب،أخرىصعبة ً.كومت   
 
يتعلقعندمًاسهًانفبالطريقةمينسكتصفت،السابقف

للنفطديلي  ًبموردينعلالعثوًرإمكانيةمنالرغمعلأنهالصحيفةوتالحظ.النفطبوارداتاألمًر
ًالمينسكيمكن.ماحًدإلنادرةاألخرىالغاًزإمداداتخياراتأنإاًل،البيضاءروسيًاإل كمياتءشر

ة كةقامتإذًا،بولندًاأًوأوكرانيًاخاللمنفقطالغاًزمنكبت  ً،غازبرومشر  
الغاًزنقلظامنتمتلكالتر

ً .هذهالتسليمعملياتعلالضوءبتسليط،البيالروس 

روسيا البيضاء تبحث عن بدائل للغاز الروسي
arabic.sputniknewsموقع  عن 

ًالبيضاءروسيًاتستورًد ًملياًر20حوال  ًالغاًزسعًربلغ.روسيامنسنويًاالغاًزمنمكعبمتر ًا127العامهذًاالبيضاءروسيًاإلالروس  ًادوالر 
 
ثابت

1000ًمقابل ًالفوريةاألسعاًربانخفاضمستشهدة،السعًرروسيًاتخفضأنمينسكتطلب.مكعبمتر  
 
ً.أوروباف  

 
ترفض،فسهنالوقتوف

حزحغازبروم ً.التر  كةكشفت،ذلكمنواألكتر ًالروسيةالشر  
 
ًالجانبأنمايًوأواخًرف دوالًرمليون165.57يهإجماليبلغدينعليهتراكمالبيالروس 

ًالغاًزتوريًدوأن، ًاتعليقهيتمقًدالبيضاءروسيًاإلالروس  افمينسكترفض.بالكاملالمبلغهذًادفعيتملمإذًا،يوليًو1مناعتبار  هذًاباالعتر
ًالحراريةالسعراتبمحتوىمستشهدة،الدين ًغت   

 
.تعليقتقديمغازبرومورفضت.كسببللغاًزالكاف

ً ً.وأوكرانياوليتوانيًابولندًامعنقلروابطأقامتالبيضاءروسيًاأنإلالصحيفةوتشت  ًالصندوقمديًرنائبوأختر ًالطاقةمنأًلالقوم  أليكس 
ًأمًرالبيضاءروسيًاإلبولندًامنالغاًزشحناتأنكومرسانتجريفاتش عالقاتهًال(البيالروسيةالغاًزنقلمؤسسة)أنحيث،مرجحغت 
كةمعصارمةتعاقدية .الروسيةغازبرومشر

ت،جانبهًامن ًممكنالبيضاءروسيًاإلالغاًزتوريًدأنمنبيغلوفًامارياأختر ًليتوانيًاأًوالتفيًاعتر ً-يوسفيلنأنابيبخطعتر  
مًامع،إيفاتسيفيتسر

ًمليون600إليصل انقلهًايتمالغاًزمنمكعبمتر .سنوي 

ًالغاًزونقلأوكرانيًامعصفقةإبرامهًواآلخًراالحتمال ًالطرقهذهتزوًدأنيمكن.األنابيبخطوطعتر ًملياًر8-6حوال  االغاًزمنمكعبمتر .سنوي 
ًالحجميعتمًد،ذلكومع  

ًللغاًزتدفعليتوانيًافإن،ذلكومع.األنابيبلتلكالماديةالظروفعللإلمداداتالحقيقر ًًأالروس  روسيًاتدفعهممًاكتر
ًالغاًزوتميل،البيضاء ًتكونأنإلالمسالالطبيىع  ًممًا،تكلفةأكتر  

ًسيكونتوانيًاليمنالبيضاءروسيًاإلالمنقولالغاًزسعًرأنيعت  منتكلفةأكتر
ًا127 1000ًلكلدوالر  .مكعبمتر

ً ًوأختر ًالغاًزإمداداتوتنظيم،البيضاءروسيًاإلخدماتهًاأوكرانيًاتقدمأنالمرجحمنأنهكومرسانتالخبت  حيث،األوروبيةيةالفوًراألسواقعتر
ًإلالغاًزًًسعًرمتوسطيصل ًا60حوال  1000ًلكلدوالر  ًوأشاًر.فائضهابسببمكعبمتر ترتفعأنالمرجحمن،العامنهايةبحلولأنهإلالخبت 

.للغازالفوريةاألسعاًر
24موقع المصدر عن 

يتفقان على تمديد توريد مليوني طن سنويًا من الغاز الطبيعي لفرنسا« توتال»و« سوناطراك»

كةقالت ًتوريًدلتمديًدالفرنسيةتوتالمعالخميسيوماتفاقًاوقعتإنهًاسوناطراكالجزائريةالحكوميةالطاقةشر  
ًالغاًزمنسنويًانطمليوب  الطبيىع 

.أخرىسنواتلثالثالفرنسيةالسوقإلالمسال
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مليار دوالر20.7اإلماراتية تبرم صفقة لالستثمار في البنية التحتية للغاز بقيمة « أدنوك»

ًجلوبال"يضمكونسورتيومإن،"أدنوك"وقالت اكشر زإنفراستر وةوصندوقاألصولإلدارة"بروكفيلد"و"بارتت  سنغافوريالالسياديالتر

"ً ً.آي.جر  ًالتقاعًدمعاشاتوصندوق"س  ًسيستثمًر"اإليطاليةسنام"والماليةواألوراقلالستثماًر"إتش.إن"وأونتاريولمعلم   
 
محددةأصولف

.دوالرملياًر20.7بقيمة"أدنوك"ل تابعةغاًزأنابيبلخطوط

ًاالتفاقية،وبموجب  
ًمنواحدةتمثلالتر ًاالستثماًرصفقاتأكتر  

 
ًللطاقةالتحتيةالبنيةأصولف  

 
ًسيحصلالعالم،ف علمجتمعي  ًاالئتالفكاءشر

ً%49نسبة  
 
كةف ً"م.م.ذالغاًزألنابيبأدنوك"شر  

ًإنشاؤهًاتمالتر
 
ًحديثا  

كةهذهوتمتلك.%51بواقعاألغلبيةحصةأدنوكفيهًاتمتلكوالتر الشر

ًبطولاألنابيبخطوطمن38استخدامحقوقالجديدة 982.3ًيبلغإجمال 
 
ا .كيلومتر

ًاالحتفاظمععالميةأموالرؤوسمناالستفادةألدنوكالمبتكرةاالتفاقيةهيكليةوتتيح  
 
ًاألصولكيةوملالتحكمبحقنفسهالوقتف  

يشملهًاالتر

وعوسيجلب.االستثمار ًاأجنبيًااستثمارًاالمشر ،دوالًرملياًر10.1بقيمةمباشر ًالناتجينكمشأنيتوقعحيثألبوظتر  ًالمحل  هذًا%7.5اإلجمال 

االئتمانيةللتصنيفات"جلوبالبورًزآنًدستاندرد"بحسبالعام

كةوقعت ولشر ًبتر منتثمرينالمسمنكونسورتيوممعاتفاقًاأمس"أدنوك"الوطنيةأبوظتر 

ًاالستثماًرأجل  
 
ةبقيمةللغاًزالتحتيةالبنيةف ًدوالر،ملياراتعشر  

 
التنفيذيرئيسهًاحًصحي  ًف

كةأن ًالتكاليفعلالسيطرةستحكمالشر  
 
ز"ونقلت.النفطأسعاًرانخفاضظلف عن"رويتر

كةالتنفيذيالرئيسالجابًرسلطان ًللشر  
 
ًمقابلةف األنابيبخطوطةصفقإن:قولهالهاتفعتر

ًالعمالقة ًمنفرًداستثماًرأكتر  
 
.العامهذًاللطاقةالتحتيةالبنيةف

الصين تقترب من صدارة قائمة أكبر مستوردي الغاز الطبيعي بدال من اليابان

ًقائمةتتصدًرربمًاالصي  ًإن،ريستاًدلدىالغاًزأبحاثرئيسقال ًللغاًزمستورًدأكتر ًالعالم،حولالمسالالطبيىع   
 
معالمتوقعمنربأقوقتف

ً  
 
وسجائحةمنالصي  ًتعاف ًاليابانعللتتفوقكورونا،فت   

اجعمنحالةاقتصادهًايشهًدالتر .التر

ز"ل ووفقًا ً"ريستادلدىوالكهرباءالغاًزأسواقأبحاثرئيسدياًزتوريزكارلوسقال،"رويتر  
 
ً عادةإًللقدراتهًاالصي  ًتوسعةظلف العامهذًاالتغيت 

ةتعافيًاتسجيلهًاوأيضًا ًمخاطرةفهناكأشعبوتت   
 
اليابانالصي  ًتتجاوًزأنيًاحالريستاًدوتتوقع."الجاريالعاممنبدءًاالصي  ًوارداتترتفعأنف

ً ًللغاًزمستورًدكأكتر  
 
ًالعالمف  

 
ًويتوقعطن،مليون74.3مقابلسنويًاطنمليون80.1عند،2022ف لياباناعلالصي  ًتتفوقأنالمحللي  ًمنكثت 

ًواليابان.تقريبا2025بحلول ًالمسالللغاًزمستورًدأكتر  
 
ًعقوًدمنًذالعالمف ًقًدوالتغيت  ًتحولإليشت  ًكبت   

 
.نمواالطاقةأسواقعأًشإحدىف

ًانخفضتالمسالالغاًزمناليابانوارداتأنرسمية،بياناتوأظهرت  
 
ًمايًوف ًمستوىألدب   

 
ًالجائحةتسببمعطنمليون4.5عندعامًا11ف  

 
ف

ًالطبيالغاًزعلالطلبوانخفضالسكانأعماًرارتفاعبسببالطاقةعلاليابانطلبوينخفض.االقتصاديالنشاطتوقف استئنافمعالمسالىع 

وسجائحةلكننووية،مفاعالتتشغيلاليابان ًتسببتكورونًافت   
 
ًالمسالالغاًزعلالطلبانخفاضف .أكتر

موقع االقتصاديةعن نقـال 

2020في % 2.6توقعات بهبوط اإلنتاج العالمي من الغاز الطبيعي 

ًريستادقالت ًاإلنتاجإنالطاقةالستشاراتانريجر  ًالغاًزمنالعالم  ينخفضأنظًرالمنتمنالطبيىع 

.نموإلأشارتسابقةتوقعاتبعًد،19-كوفيدجائحةتداعياتبسببالعامهذًا2.6%

ًريستادوكانت ًأنتوقعتقًدانرجر  ًالغاًزانتاجاجمال  تفعالطبيىع  ًملياًر4233إلست  ًمكعبمتر  
 
ف

ًملياًر4069من2020 ًالعاممكعبمتر  
3962لغسيبالعامهذًااإلنتاجأنتتوقعاآلنلكنهًا.الماض 

ًملياًر تفعمكعبمتر ًملياًر4015إلوست  ًمكعبمتر  
 
ًملياًر4094وإل2021ف ًمكعفمتر  

 
2022ف

.
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ًبعًد وعانطالقمنعقوًدثالثةمنأكتر ًالجرفمشر ًالشمال  ًللغاًزالغربر  اليًاتحركبدايةكانالذيالمسال،الطبيىع  ًأساسيًاالعبًابحلتصأستر  
 
سوقف

ًالغاًز ًالمسالالطبيىع   
 
وعهذًايواجهالعالم،ف اتالمشر ًتغيت   

 
.ملكيتههيكلف

كةوأعلنت وليوموودسايًدشر اليةبتر امهًاأمس،األستر اءاعتر  كةحصةشر ًاألمريكيةكوربشيفرونشر  
 
وعف ًالجرفمشر ًالشمال  ًللغاًزالغربر  الطبيىع 

ةالمسال، كاءوجوًدإلمشت  وع،منالخروجيدرسونآخرينشر ."األلمانية"بحسبالمشر

ج"وكالةوذكرت ًهذًاأنلألنباء"بلومبت  ًتحواًليمثلأنيمكنالتغيت   
 
ًمالكبي  ًالحساسالتوازنف وعأكتر ًالطبللغاًزمشر ًالمساليىع   

 
اليا،ف أستر

كاتستملكيتهتتقاسمحيث وعويحتاج.متساويةبحصصدوليةشر ًللغاًزجدًدموردينعنالبحثإلحاليًاالمشر ًالطبيىع  عملهيواصلحتر

.الطبيعيةبالمعدالًت

وع،المشغلوباعتبارهًا ونيرىللمشر ًكثت   
 
كةأنالغاًزصناعةمجالف ًوودسايًدشر يىه  ًالمشتر  

ًمريكيةاأًل"شيفرون"لحصةالمنطقر  
ًأعلنتالتر  

 
ف

ًاألسبوع  
امهًاالماض  ًلحصتهًاتسويقعمليةبدءاعتر   

 
وعف ًالمشر ال 

ينمعوالتواصلاألستر ،المشتر ًأنرغمالمحتملي   ًاآلخرينالخمسةكاءالشر  
 
ف

وع ًاألولويةلهمالمشر  
 
اءف .الحصةشر

تغييرات في ملكية أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في أستراليا

،التشغيلعمليةتسبقه2021المقبلالعامبدايةالثانيةالمرحلةمنالغاًزمندفعةأولإنتاجيتمأنالمتوقعومن ًإنتاجيبلغحيثاألول  وعالمشر

وعالثانيةالمرحلةمناالنتهاءمع ًمكعبقدمملياًر1.5للمشر
 
.النفطيةالمكثفاتمنبرميلألف50ويوميا

،محمًدبنيوسفالمهندسوقال كةالتنفيذيالرئيسالعجيل  ًلشر ًبر  ًخزانحقلمناإلنتاجبدءبعًد":عمانبر   
 
ًف المرحلةتتقدم،2017سبتمتر

وعمنالثانية ًالغاًزتطويًرمشر  
 
نمكميةإنتاجالمقبلالعاممناألولالرب  عوسيشهًد."النهائيةالمراحلمنغزيًرحقل61االمتيازمنطقةمرب  عف

ًغزيًرحقلمنالغاًز ًمليون14بإجمال  ،مكعبمتر
 
ًبرميلألف20إلباإلضافةيوميا

 
.النفطيةالمكثفاتمنيوميا

ًاإلجماليةالرأسماليةالتكلفةوتبلغ  
ًدوالًرملياًر16"غزيرحقل"و"خزانحقل"لمرحلتر ك  ًاآلباًرعدًدوسيبلغأمت   

لتي  ًالمرحخاللحفرهًاسيتمالتر

300ً ًالعمًرمدىعلبت  ًرالتشغيل 
ّ
،لهاتي  ًالمقد ًالتطويريتانالمرحلتانوستسهمالمرحلتي  

 
ًمعا  
 
ًالغاًزمنطنةالسلإنتاجزيادةف ًالطبيىع  بحوال 

ًإليؤديمًاوهًو،40% ًالالزمةالموارًدتوفت   
سهمالتر

ُ
ًست  

 
.للسلطنةإضافيةوموارًداقتصاديةعوائًدتحقيقف

بت كةاقتر ًشر ًبر  ًغزيًرحقلمنالثانيةالمرحلةتشغيلمنبر   
 
يصلأنمتوقعالمنالذيعمان،سلطنةف

ًإنتاجه ًالنفطية،المكثفاتمنبرميلألف50والغاًزمنمكعبقدمملياًر1.5إلاليوم 
 
تهنقللمًاوفقا

.العمانيةالوطنصحيفة

ًاإلنجاًزنسبةوبلغت  
 
وعف فوالذيالثانية،المرحلة"غزير"حقلمشر كةعليهتشر ًشر ًبر  %90عمانبر 

وعشارفحيث .االكتمالعلالنهائيةمراحلهبلغالذيالمشر

موقع االقتصاديةعن 

مليار قدم مكعب غاز يومياً 1.5عمان تقترب من إنتاج " بي بي"

موقع العربيةعن 

الروسية تبحث زيادة تدفقات مبيعات الغاز إلى الصينجازبروم

ًقال كةإنللغاًزالمنتجةالروسيةجازبروملمجموعةالتنفيذيالرئيسميلًرأليكس  إلالسنويةالغاًزاتمبيعتدفقاتلزيادةمحادثاتتجريالشر

ًماليي  ًستةبمقداًرالصي  ً ًملياًر44إلمكعبمتر ًمكعبمتر يًاأوفباوًرأنابيبخطعتر .ياآسمعالعالقاتلتعزيًزروسيًاتتطلعإًذ،سيتر

ًالغاًزمبيعاتروسيًاوبدأت يًاأوفباوًرأنابيبخطعتر ًالصي  ًإلسيتر  
 
ًف ًديسمتر  

البالغةاألنابيبلخطاملةالكالطاقةإلللوصولوتخطط.الماض 

ًملياًر38 .2025بحلولمكعبمتر

ًملياًر130إلتصلقًدالصي  ًإلروسيًامنالغاًزتدفقاتفإنجديدة،مساراتبناءبفضلإنهميلًروقال .مستقبالمكعبمتر

موقع أموال الغدعن 
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وتانينكاريشمن أعمال تركيب األنابيب بمشروع % 80انتهاء : إنرجيان

كةأعلنت ًللطاقة،اليونانيةإنرجيانشر  
ًوالغاًزالنفطإنتاجعلأعمالهًاتركًزالتر  

 
عنالمتوسط،ألبيضاالبحًرف

ًالغمريةاألنظمةوتوصيلاألنابيبتركيبأعمالمن%80انتهاء  
 
وعف .المتوسطًربالبحوتاني  ًكاريشمشر

كةوأوضحت ًالبدءتمأنهالشر  
 
ًروافع3تركيبف  

بطالتر وعآباًر3ستر بالمرافقالبحري،وتاني  ًكاريشمشر

ًرئيسيةخطوةيمثلبمًاالغاز،وتخزينإلنتاجالعائمة(المرفق)  
 
وعف كةوأضافت.المشر بدءسيتمأنهالشر

وعبربطالخاصاألنابيبخطتنفيًذ ًالمشر  
 
ًاكتمالهالمتوقعومن،2020منالرابعالرب  عف  

 
مناالولالرب  عف

2021.

موقع وكالة أنباء النفطعن 

كةوأكملت ،امافتكنيبشر يكس  ًالغاًزخطوطتركيب،إنرجيانشر  
 
البحًرسطحتحتتاجاإلنألنظمةالرئيسيةالمنشآتوتوصيلالمحدًدالوقتف

ً  
 
1700ًعمقوعلكم90بطولبوصة30وبوصة24قطرهغاًزخطتركيبSolitaireاالنابيبوضعسفينةوأنتهتالعميقة،المياهف ومن.متر

ًبمًابالكاملاألنابيبخطيكتملانالمتوقع  
 
TIM-Waterالربطمفتاحهيكلذلكف Depth 72mً  

 
للجدولطبقًا2020عاممنالرابعالرب  عف

ً  
ًا4578متوسطبمعدلاألنابيبخطمًدتموقًد.الزمت  ًمتر   

 
ًامافتكنيبمنرفيعًاأداءًايمثلممًا(الشاطً سحبباستثناء)اليومف .س 

ً  
 
Normandاإلنشاءاتدعمسفينةأكملتذاتهالوقتوف Cutterمشعبوهياكلأساساتتركيب).والمتشعبةالعازلةالصماماتوهياكلأسس

ًشاركوقًد.(البحرسطحتحتالعزلوصماماتاإلنتاج ًفرًد400منأكتر  
 
تركيبأعمال.العملإصاباتصفًروسجلتالبحريةالعملياتهذهف

وعالغمريةاألنظمةوتوصيلاألنابيب وعمديًرسالزيريبولفنسنتوقال.%80بنسبةاكتملتكاريشتطويربمشر ًاراضوننحن“:المشر
 
أداءعنجد

كيبات ًالبحًرسطحنطاقعلالتر قبيئة.اآلنحتر ًالمتوسطشر  
 
.للنظرالفتًاكانيباالنابتركيبمعدلإنحيثمواتية،انهًااثبتتالربيعف

من مشروع تاب لنقل غاز أذربيجان إلى أوروبا% 96انتهاء 

96ًاستكملت  
 
ًاألعمالمنالمائةف  

 
وعإطاًرف وعذلكتاب،مشر ًالمشر ًللغاًزالدول  ًالطبيىع   

ًأذربيجانغاًزبنقلالقاض  ًأوروبًالإالطبيىع  البحًرعتر

ً كةوأوضحت.األدرياتيك  TAP“شر AG”105ًالقسمبناءمنبنجاحاالنتهاءتمأنهاألنابيبخطمشغل ًاألنابيبخطمنكيلومتر البحًرعتر

ً .األدرياتيك 

ًاألنشطةبدأت  
ًواأللبانيةاإليطاليةالسواحلتربطالتر  

 
ًاألنابيبمعالعامهذًامنينايًرمنتصفف  

Castoro“يلحمهاالتر Sei”ًووضعهًا  
 
البحًرقاعف

ً ًالساحلقبالةاألدرياتيك  ًيتم.ألبانياإلاإليطال  وعبناءتحتيومكلاألرضمناألمتاًرمئاتتطهت  الطريقطولعلاألنابيبوضعويتم”تاب“مشر

ًوخفضهًاولحامهًا  
 
.األرضغطاءوإعادةالخندقف

كةوتعمل ًاإليطاليةسايبمشر  
ًالبحًرخاللمنيمًراألنابيبخطمنكم105بالغجزءإنشاءبتنفيًذتعهدتالتر يثحمصغرةأنفاقبمياديناألدرياتيك 

وعاتحقيقويجري.مصغرنفقإنشاءلتنفيًذحفرةحفًربأعمالحاليًامشغولةتابومقاولة.هناكمؤقتةومساحةطريقشقأعمالتم وفقًالمشر

.دنت  ًشاهحقلمنمرةألولأذربيجانغاًزالستقبالجاهزًاتابوسيكوناألعماللجدول

ًيذكًر
ّ
وعاألساسحجًروضعحفلأن ًأقيمتابلمشر  

 
2016ًلعاممايًو17ف  

 
99ًتنفيذوتماليونانيةسالونيكمدينةف  

 
وعأعمالمنالمائةف المشر

ًالمخططومن.2009عاممنًذالمستمرةوالهندسةالتصميمأعمالفيهبمًاأورًومليارات4.5كلفتهالبالغة
ّ
كاتمجموعةتحققأن ً شاهشر أولدنت 

ًللغاًزبيع  
 
كيًا2018نهايةف ًسنةمدةبعًدأوروبًاإلغاًزأولإمداًدتوقعمعوجورجيًالتر  

 
ًضاغطةمحطاتإلنشاءالمخططمنكمًا.2020مطلعف  

 
ف

وع ةالخطمنالبحريالجزءإنشاءتخطيطمعالمذكوًرالعاممطلعالمشر .2019-2018فتر

وعويعًد وعمنالمركبالجزءتابمشر ًالواقع2دنت  ًشاهحقلمنالمستخرجالغاًزنقلبهدفكم3500طولعلالممتًدللغاًزالجنوبممًرمشر  
 
ف

ًأذربيجانقطاع  
 
ًاستمرارً أوروبًاإلالبلًدهذًاومنتركيًاإلالخزًربحًرف وع  ًاًزالغلنقلوتانابالقوقازجنوبأنابيبخطلمشر يستخرجالذيالطبيىع 

ًالبحًرمياهمنومرورًاوألبانيًااليونانخاللمنعبورًاإيطاليًاجنوبإل2دنت  ًشاهحقلمن تمريًرقدرةتخططمًافي.الغربيةأوروبًاإلومنهاألدرياتيك 

ًتاب  
 
3ًمملياًر20إلتوسيعهًاإمكانيةمعسنويًا3ممليارات10األولالمرحلةف  

 
.المنظورالمستقبلف

oilnewsagencyموقع عن 



:بيانات وإحصائيات

ًالغاًزأسعاًرعنتوقعاتهًافيتشوكالةخفضت ًالطبيىع  ًالمديعلاألوروبر  ًالطالغاًزإمداداتوفرةبسبباألجلقصت  وباألخص،المسالبيىع 

وسأزمةبعًد ًالفت  ًبطيئةالتوازنعودةعمليةتكونأنالوكالةوتوقعت.COVID19التاجر   
 
نتاجيةاإًلالطاقةفائضبسببالغاًزسوقف

، ًالطلبوضعفالغاًزمخزونمنضخمةكمياتوتوافًرالكبت  أسعاًربشأنهًاتوقعاتفيتشوكالةرفعتذلك،منالعكسوعل.األوروبر 

يالغاًزسوق ًهبهت  ةخاللاألمريك  ًممًا2022-2021الفتر ًالمصاحبالغاًزإنتاجانخفاضتوقعإليشت   
 
.المتحدةالوالياتف

وكالة فيتش تخفض توقعاتها عن أسعار الغاز الطبيعي المسال األوروبي وترفع توقعاتها ألسعار هنري هاب

أسعار الزيت الخام والغاز الطبيعي والغاز المسال في األسواق العالمية

ًومتوسطًللمنطقةًالجغرافية*  .األرقامًالواردةًبالجدولًالسابقًتعكسًالسعرًخاللًوقتًمعي  

38.18 $/BBL سعر برميل البترول الخام

41.26 $/BBL النفط الخام برنت
10.06 $/MMBtu (مايو)اليابان

1.7 $/MMBtu (يونيو)أوروبا

2.07 $/MMBtu (يونيو)اسيا 

1.63 $/MMBtu TTFهولندا
البورصات 

العالمية
2.1 $/MMBtu إنجلترا NBP

1.47 $/MMBtu Henry Hub أمريكا



Egypt exempts industrial sector of EGP 5.3bn debts for natural gas consumption

Natural gas industrial consumers will be exempted EGP 5.3bn of their debts owed to the ministry, according to
Minister of Petroleum and Mineral Resources Tarek El Molla. This will be done through a package of procedures
applied to contractual clauses contained in natural gas supply contracts.

The mechanism of exemptions granted to private, public, and public enterprise sector customers will be sent to
natural gas distribution companies next week, in preparation for activating the decision. The exemption procedures
were prepared by the Ministry of Petroleum with the aim to increase development and boost production, and were
approved by the cabinet early this month.

El Molla said, 'If an industrial client consumed less natural gas than the contractual quantities, the client shall be
fined with the excess value. The new decision exempts all industrial clients from this fine retroactively as of 2009.'

The minister added, 'All industrial customers shall be exempted by 65% of the penalty stipulated in contracts if a
customer withdraws more natural gas than contractual quantities. All clients are also exempted from 50% of the
due late payments penalties for gas supply, providing that they pay the debts owed according to the previously
agreed scheduling programmes.

Egypt’s Cabinet ratifies 12 oil & gas agreements worth over $1 billion

Cabinet has ratified twelve oil and gas agreements which the Petroleum Ministry has signed with international
companies in February, the ministry said in a statement. Companies including Royal Dutch Shell, Chevron, BP, Total,
Noble Energy will invest upwards of USD 1 bn in concession areas in the Mediterranean, the Red Sea, and the
Western Desert. The House of Representatives still needs to give a final signoff.

Minister of Petroleum and Mineral Wealth Tarek El Molla has announced that 12 new petroleum agreements,
recently been approved by the cabinet, are set for discussion and approval at Parliament. The agreements reflect
the diversity, development, and success achieved by Egypt’s petroleum sector in recent years.

El Molla noted that the 12 agreements were signed with oil and gas giants: the US Chevron, Italy’s Edison, the UK’s
BP, France’s Total, Royal Dutch Shell, the US Nobel, Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company, and the UAE’s
Mubadala.

El Molla stressed that his ministry has signed a total of 84 agreements in the last six years for oil and gas
exploration. These have come with a minimum investment of about $15bn, and a bonus signature of over $1bn to
drill 351 wells.

MoP to Deliver Natural Gas to 1 Million Households in FY 2020/2021

The Minister of Petroleum and Mineral Resources Tarek El Molla stated that the ministry aims to deliver natural gas
to one million households in fiscal year (FY) 2020/21, according to the Cabinet.

In a meeting with Prime Minister Moustafa Madbouly, El Molla reviewed several ongoing projects that are
expected to be finished soon. During the meeting, it was noted that Egypt has an adequate amount of petroleum
products and butane cylinders, whereas Madbouly recommended increasing the stock to take advantage of the
current oil price drop.

Additionally, Madbouly reviewed the ongoing cooperation projects with international oil companies (IOCs), noting
that the country is keen to increase the number of projects for exploration and production (E&P). For his part, El
Molla referred to the petroleum sector’s recent achievements which included the Cabinet’s approval of 12 E&P
bills related to the oil and gas sector.
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