
 الغازمركز إقليمى لتداول وتجارة : مصر
 الجزئ الثانى 

 فىدور الجهاز التنظيمى 
 التحول لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز  

أمٌرة المازنى. م  

2018مارس  25  



3/25/2018 2 
Natural Gas Interconnections infrastructure ( Pipelines and LNG Plants) 



 المحتويات

 التعرٌف بمركز تداول وتجارة الغاز وأنواعه•

 المتطلبات المؤسسٌة والهٌكلٌة إللامة مركز تداول وتجارة الغاز •

 دور جهاز تنظٌم الغاز فى التحول لمركز تداول وتجارة الغاز •

 اإلنجازات التى تحممت فى مصر•

 التحدٌات التى تواجهها مصر•

 
 التحىل لمركس إقليمى لتذاول وتجارة الغاز فى دور الجهاز التنظيمى 
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 التحىل لمركس إقليمى لتذاول وتجارة الغاز فى دور الجهاز التنظيمى 

  
:المقصود بالمركز اإلقليمي لتجارة وتداول الغاز  

من مصادر الغاز ومحور إستراتٌجً لتصدٌر الطالة المنتجة مركز التصادى اللٌمى حر لتداول وتجارة هو 

فً السوق المصري واألسواق الرئٌسٌة إحتٌاجات لتلبٌة الدولة الذاتٌة أو الطالة الواردة من البلدان المجاورة 
 الدول األخرى

Physical Hub 

Storage Hub Transit Hub 

Virtual Hub  
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European Gas Regions, Markets and Hubs 
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Hubs Development Path to Maturity 



 
Creating a competitive wholesale natural gas market 
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Market Development, Contract Duration & Market Maturity 



 
Increasing Competition In Gas Markets 
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 التحىل لمركس إقليمى لتذاول وتجارة الغاز فى دور الجهاز التنظيمى 
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 تنظيم ومتابعة ومراقبة أنشطة سوق الغازعلي جهاز يعمل •
تاحة الشبكات والتسهيالت دون تمييزفصل •  األنشطة وا 
 .إعداد الخطة التدريجية لتحرير السوق •

 

جهاز تنظيم أنشطة 
 سوق الغاز 

 .الشفافية.اإلستقاللية                       •
 .الصالحية/النفوذ.الحيادية                          •

سمات وخصائص 
جهاز تنظيم سوق 

 الغاز

 تحديد القواعد واإلجراءات المتعلقة بتنظيم أنشطة سوق الغاز•
 تحديد حقوق والتزامات األطراف العاملة بسوق الغاز•

أنشطة قانون تنظيم 
 الغاز سوق 



 
 التحىل لمركس إقليمى لتذاول وتجارة الغاز فى دور الجهاز التنظيمى 
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: 2017لستة  196رقم  أهم ما جاء بمواد القانون  

 ال تسرى أحكامه على إتفالٌات اإللتزام الصادرة بمانون•

 السماح ألطراف جدد بدخول سوق الغاز•

 تراخٌص مزاولة األنشطة•

 لواعد استخدام شبكات وتسهٌالت الغاز•

 التعرٌفة•

 تحدٌد الجهات المشاركة فً سوق الغاز•

 فصل األنشطة •

 منع الممارسات االحتكارٌة•

 إلتراح خطة لتحرٌر سوق الغاز تدرٌجٌا•
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 نقل  تىزيع

 شحن 

أنشطت الغاز 
 المسال

 تخسين 

 تىريذ

  أنشطت سىق الغاز



 التصىر المستقبلى لسىق الغاز

 المورد إيجاس الشاحن

 مشغل منظومة التوزيع

 مشغل منظومة النقل
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 جهاز تنظيم سوق الغاز
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 دور الجهاز التنظيمى فى التحىل لمركس إقليمى لتذاول وتجارة الغاز 
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اإلنجازات نحو التحول إلى مركز 

 إقليمى لتداول وتجارة الغاز:
 

 .2017لسنة  196صدور لانون الغاز رلم •

صدور الألئحة التنفٌذٌة ولرار تشكٌل مجلس •
 إدارة الجهار

الوزارات تضم جمٌع تشكٌل لجنة حكومٌة •

 المعنٌة لتحمٌك هدف التحول 

إعداد إستراتٌجٌة تحوٌل مصر إلً جاري •

الطالة والخطة لتداول وتجارة مركز إللٌمً 

المتولع اإلنتهاء منها خالل لها ومن التنفٌذٌة 
 .2018الربع األول من 
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التحديات التى تواجه التحول إلى مركز 

 إقليمى لتداول وتجارة الغاز :

 
 .إعادة هٌكلة السوق•

 .اللوائح والتشرٌعات•

 .جذب اإلستثمارات•

 .سهولة تداول المنتجات داخل السوق•
المستجدات الخارجٌة باألسواق •

 العالمٌة واإلللٌمٌة
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