האם שדה הגז נור במצרים יתגלה כאחד משדות הגז הגדולים בעולם?
 1אוקטובר 2018
ב 20-לספטמבר נמסר בעיתונות המצרית מפי בכיר בחברת הגז המצרית  ,EGASכי תאגיד ( ENIשגילה
את מאגר הגז הענק זוהר במצרים) ,עומד לקדוח ,בשבוע שאח"כ ,את קידוח הגז הנסיוני הראשון בזכיון נור
 NOORבים בחוף הצפוני של סיני.
_https://www.zawya.com/mena/en/story/Italys_Eni_to_drill_North_Sinai_exploratory_oil_well
next_week_EGAS_official-TR20180920nL8N1W61L9X2/
מה שונה בידיעה הזו מהודעות 'רגילות' על התחלות קידוחים במצרים? מקורות בתקשורת המצרית פרסמו
ביוני  ,2018כי שדה הגז נור הוא שדה גז ענק ,מהגדולים בעולם ,וצפוי להכיל כ 90 -טריליון רגל מעוקב גז ,כ-
 ,BCM 2,500פי  3מכמות הגז בשדה זוהר ופי  6מכמות הגז במאגר הגז לויתן.
פרסומים אלו היו מגובים על ידי שר הנפט המצרי לשעבר ,אוסאמה כמאל  .Osama Kamalכמאל הצהיר
לעיתונות כי  ENIעומד להודיע על עוד תגלית גז מסיבית ,אשר יכולה להיות גדולה פי שלוש משדה הגז זוהר.
נראה שהערכות אלו מבוססות על סקרים סייסמיים תלת-ממדיים שחברת  ENIעשתה בשטח ,ולסקרים של
 ENIצריך להתייחס ברצינות.
https://oilprice.com/Energy/Natural-Gas/How-Important-Are-Egypts-Gas-Discoveries.html
יש כמובן להיזהר מפירסומים אלו ,והרבה מההתלהבות מוקדמת מדי .ממשלת מצרים מנסה להפחית
מהדיווחים על גודל שדה נור .ולפי רויטרס ,תאגיד  ENIהכחיש את הדיווחים בתקשורת כי הוא גילה תגלית
חדשה במצרים .לדברי מנכל ' ,ENIאלו הם פרוספקטים ומבנים גיאולוגיים חדשים במצרים ,אך עדיין לא גילינו
דבר'.
https://www.reuters.com/article/eni-egypt/refile-eni-denies-talk-of-major-new-discovery-inegypt-idUSI6N1T9029
עם זאת ,תאגיד  ,ENIלמרות שהכחיש את הפירסומים בדבר גודל שדה נור ,בהחלט אופטימי .הוא שילם
 105מיליון דולר עבור זכויות החיפושים.
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2018/07/05/egypt-is-optimistic-aboutnew-gas-discoveries-in-the-mediterranean
https://www.egyptindependent.com/egypts-noor-reserves-will-rank-among-the-largest-gasfields-worldwide-eni/
אם הקידוח הנסיוני בשדה נור יאשר את ההערכות האלו ,גם בחלקן ,הרי ששדה הגז נור יהייה אחד משדות
הגז הגדולים בעולם .גם בלי נור ,גילוי שדות גז חדשים במצרים נראה כוודאי .מצרים מכוונת להשקעות זרות
של כ  10-מיליארד דולר בתחום הנפט והגז בשנת הכספים שתסתיים ב 30-ליוני .2019
https://www.reuters.com/article/us-egypt-energy/egypt-aims-for-10-billion-foreign-investmentin-oil-gas-in-2018-19-idUSKBN1HT0YD
תאגיד  ENIלבדו מתכנן להשקיע יותר מ  10-מיליארד דולר במצרים עד .2022

למציאת גז בכמויות גדולות בנור ,או לתגליות גז גדולות אחרות במצרים ,תהיינה השלכות שליליות על
האפשרות לייצא גז מישראל ומקפריסין .אם מצרים תמשיך למצוא מאגרי גז חדשים ,כפי שנמצאו בה בשלש
השנים האחרונות ,היא תצטרך את מפעלי ההנזלה בדאמייטה ובאידקו כדי לייצא גז משלה ,ולישראל
ולקפריסין לא ישאר מקום.
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