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أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري:
كشف جديد في أبو سنان بالصحراء الغربية بإنتاج يومى  4100برميل و 18مليون قدم مكعب غاز

نجح قطاع ر
البتول فى تحقيق كشف ربتوىل جدي ىد بمنطقة أب ىو سنان بالصحراء الغ ىربية ،حيث تحقق
البت السالمية  5 -ووضعهىا عىل خريطة اإلنتاج بمعدل  4100برميل زيت خام و18
الكشف بع ىد حف ىر ى
يوميا  ،ويقع الكشف الجديد فى طبقة الخريطة الجيولوجية عىل عمق 14400
مليون قدم مكعب غا ىز ى
قدم .
ر
ر
ر
ل وزي ىر البتول والتوة المعدنية تلقاه من الجيولوجى أشف أب ىو
جاء ذلك فى تقري ىر للمهندس طارق الم ى
ر
زينة رئيس رشكة برج العرب ر
والت تمثل الكيان المشتك القائم بالعمليات فى منطقة امتيا ىز أب ىو
للبتول ر ى
سنان نيابة عن هيئة ر
البتول ر
وشكة كويت إنرجى مرص.
الجدي ىر بالذك ىر أنه سبق ر
االستكشاف  SH-2والذى تم وضعه عىل اإلنتاج بمعدل
ى
للشكة تحقيق كشف ربتوىل كبتى فى شه ىر ديسمتى  2019فى البتى
 7آالف برميل من الزيت الخام ،و 10مليون قدم مكعب غاز.
وزير البترول والثروة المعدنية يتابع مؤشرات األداء لصناعة الغاز الطبيعي خالل العام المالي الحالي 2019/2020
والتوة المعدنية ان ر
البتول ر
ل وزي ىر ر
رص من الغا ىز الطبيعى خلل السنوات األرب ع االختة
استاتيجية الوزارة لتنمية موارىد م ى
أك ىد المهندس طارق الم ى
ر
رص وشعة وضع حقول الغا ىز الطبيعى بالمياه العميقة
حققت اهدافهىا بنجاح مشتىا إىل مىا تحقق من زيادة فى ضخ استثمارات الشكات العالمية فى م ى
ذات من الغا ىز وعودة للتصدير ،الفتىا إىل أن
رص واكتفاء ر ى
عىلى االنتاج بمعدالتى زمنية قياسية وتحقيق أعىل معدالتى انتاج للغا ىز الطبيعى فى تاري خ م ى
ر
ت امدادات الغا ىز للمساهمة
بااللتامات التصديرية تضع نصب اعينهىا خلل المرحلة الحالية توف ى
الذات والوفاء
رى
الوزارة بع ىد نجاحهىا فى تحقيق االكتفاء
ر
ر
الت يع ىد الغا ىز شيانىا رئيسيىا لهىا وخاصة ان هذه الصناعات تعمل عىلى تعظيم القيمة المضافة والعائ ىد
فى تنمية صناعات القيمة المضافة محليىا ى
االقتصادي من الغا ىز الطبيعى المرصي.

وأضاف ان الغا ىز الطبيعى يمثل أح ىد أهم دعائم االقتصا ىد المرصي لتحقيق أهداف ومعدالتى النم ىو االقتصادي وتحسيى المتان التجاري وخلق فرص
ر
المعيش ،مؤكدىا االستمرا ىر فى زيادة معدالتى إنتاج الغا ىز الطبيعى نتيجة لإلشاع بخطط تنمية حقول الغا ىز المكتشفة ،
عمل جديدة ورفع المستوى
ر
والت تم وضع العدي ىد منهىا عىل خريطة اإلنتاج لتلبية احتياجات السوق المحىلى والوفاء بااللتامات التعاقدية .مشتىا إىل أهم ر
المشوعات مؤخرىا وفى
رى
ر
ر
مقدمتهىا مشوع تنمية حقل ظه ىر العملق بع ىد دخول المرحلة الثانية عىل االنتاج ،ومشوع استكمال المرحلة التاسعة – ب غرب الدلتىا وحقول
الت تعيشهىا الدولة المرصية دعمت بقوة جهو ىد الوزارة فى وضع وتنفي ىذ ر
إستاتيجية ورؤية
ريفيى بالبح ىر المتوسط ،الفتىا إىل ان مرحلة االستقرا ىر ر ى
ر
واضحة لجذب وضخ المزي ىد من االستثمارات فى تنمية االكتشافات وتنفي ىذ ر
مشوعات جديدة وتحقيق التوازن بيى اإلنتاج والطلب المتايد.
وتوفت العملة الصعبة لقطاعات
ى
والت نتج عنهىا اكتشافات جديدة .األم ىر الذي أدى إىل تخفيض األعباء المالية
باإلضافة إىل طرح المزايدات العالمية ر ى
تنموية أخرى .مشتىا إىل أن نجاحات اكتشاف الغا ىز وانتاجه فى البح ىر المتوسط حفزت ر
الشكات العالمية لشعة البحث فى مناطق االمتيا ىز المجاورة
للكتشافات.
البتول ر
ل وزي ىر ر
والتوة المعدنية من رئيس رشكة إيجاس لمتابعة ر
مؤشات األداء لصناعة الغا ىز الطبيعى خلل
وأوضح تقري ىر تلقاه المهندس طارق الم ى
العام الماىلى الحاىلى  2019/2020خلل ر
بت
الفتة من يوليه  ٢٠١٩إىل ابريل  ٢٠٢٠انه تم االنتهاء من حفر  10أبا ىر استكشافية وجارى حف ىر ى
استكشافية أخري بإجماىلى استثمارات  314مليون دوالر .كمىا تم توقيع  5اتفاقيات جديدة للبحث عن الغا ىز الطبيعى وجاري االنتهاء من إجراءات
توقيع اتفاقيتيى مشتىا إىل ان إجماىلى االستثمارات لهذه االتفاقيات يبلغ كح ىد ادتى حواىل  975مليون ومنح توقيع  46مليون دوالر .كمىا تم التوقيع
باألحرف األوىل عىل  ٧اتفاقيات اخري جديدة بإجماىلى استثمارات  690مليون دوال ىر ومنح توقيع  19مليون دوالر.
وفى مجال االنتاج اوضح ان متوسط معدالتى اإلنتاج المتاح حاليىا من الغا ىز الطبيعى نحو ٢ر ٧مليا ىر قدم مكعب يوميىا مشتىا إىل إنه تم تنفيذ 6
رص وجنوب دسوق وابن يونس ر
وشق جنوب اب ىو النجىا وفارسكور ،واستكمال  4ر
ر
مشوعات اخري هى
مشوعات بحقول جنوب غرب بلطيم وق ى
التلس غرب
المرحلة الثانية من حقل كاموس وحقل دسوق المرحلة ب والمرحلة الثانية من حقل ظه ىر العملق والمرحلة التاسعة ب بمنطقة ى
بت تنموي عىل اإلنتاج.
بت عىلى االنتاج ،باإلضافة إىل وضع  13ى
الدلتىا بإجماىلى  28ى
الطبيع بالسوق المحىلى وفى مقدمتهىا قطاع الكهرباء الذي يمثل
ى
ف تأميى كافة احتياجات القطاعات المستهلكة للغا ىز
وأشا ىر التقري ىر إىل االستمرا ىر ى
ر
باف القطاعات المستهلكة للغا ىز مثل الصناعة والمنازل وتموين السيارات
استهلكه حواىل  %60.3من إجماىلى استهلك الغا ىز الطبيع ،بينمىا تمثل ى
ر
والبتول ومشتقاته حواىل .%39.7
نقال عن وزارة البترول والثروة المعدنية

أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري:
تحويل  118ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خالل  6سنوات

البتول ر
قال مصد ىر مسئول بوزارة ر
ى
الطبيع
رص نجحت خلل ال 6سنوات األختة فى تحويل حواىلى  118ألف سيارة للعمل بالغا ىز
والتوة المعدنية ،إن م ى
حت نهاية يونيو  2020إىل حواىلى  322ألف سيارة من خلل  76مرك ىز لتحويل السيارات
ليصل إجماىلى عد ىد السيارات المحولة من ىذ بدء النشاط ر ى
وتموينهىا من خلل  195محطة عىل مستوى الجمهورية.
ى
حواىل
مت مكعب عام  2016/2017إىل
وأشا ىر المصد ىر إىل أن المتوسط الشهري لمبيعات الغا ىز الطبيعى المضغوط للسيارات زا ىد من حواىلى  30مليون ر ى
مت مكعب عام  ،2019/2020وذلك نتيجة لتحويل المركبات المستهلكة للوقو ىد السائل إىل الغا ىز الطبيعى .وبلغ عد ىد محطات تموين
 50مليون ر ى
ر
الت تم غلقها)
وحت نهاية فتاير ( 2020بخلف المحطات ر ى
رى
الت تم تشغيلها  992محطة خلل الفتة من يونيو 2014
السيارات بالوقو ىد السائل ر ى
ر
حت نهاية فتاير  2020عدد  3693محطة .
ليصل إجماىلى عد ىد المحطات ى
نقال عن موقع االهرام
شركة  SVITZERتمدد عقد مع «المصرية للغاز المسال» لـ  5سنوات لتقديم أعمال لمصنع إدكو

ف مجال
قالت مصادر أن رشكة  SVITZERإحدى رشكات مجموعة متسك العالمية والمتخصصة ى
تقديم الخدمات ،مدت عقدهىا الحاىلى مع ر
الشكة المرصية للغا ىز الطبيعى المسال  ELNGلمدة خمس
سنوات لتقديم خدمات لوجيستية لمصنع إدك ىو للغا ىز بمحافظة البحتة.
ويشمل عقد رشكة  SVITZERتشغيل أرب ع قاطرات ،وزوارق إرساء ،وسفينة رائدة ،لتقديم الخدمات
والتسهيلت اللزمة من مصنع إدك ىو للغا ىز ومعامل التكريروأرصفة المواتى وشبكة خط ىوط أنابيب
ر
البتول والغاز.
ر
أشارت المصادر ،إىل أن ر
إلنتاجية لمصنع إدك ىو،
ستلتم ضمن العق ىد بتطوي ىر عملياتهىا التشغيلية خلل مدة العق ىد بمىا يتناسب مع التطورات ا ى
الشكة
والذى يع ىد من أضخم مشاري ع إسالة الغا ىز الطبيعى فى مرص ،وتضم وحدتيى إلسالة الغا ىز بطاقة استعابية تصل إىل  4.1مليون طن سنويىا من الغاز.
رص تمكنت من المساهمة بنحو  %1من إجماىلى صادرات الغا ىز المسال فى السوق العالمية خلل عام .2019
وقال تقري ىر حديث ،إن م ى

رص من الغا ىز المسال ارتفع ليصل إىل  3.5مليون طن خلل العام الماض ،مقابل
وأوضح التقري ىر الصاد ىر عن االتحا ىد العالمى للغاز ،أن إجماىلى صادرات م ى
والت ر
نشت فى وقت سابق من العام الحاىل ،أظهرت
نحو  1.4مليون طن فى  .2018وكانت بيانات الجها ىز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء فى مرص ،ر ى
ارتفاع صادرات الغا ىز المسال خلل العام الماضى بنسبة  %150عىل أساس سنوي لتصل قيمتهىا إىل  1.24مليا ىر دوالر.
ل من الهيئة العامة ر
للبتول  ،%12ر
والشكة
وجرى افتتاح محطة تسييل غاز “إدكو” فى البحتة  ،فى أبريل عام  2006وهى عبارة عن رشاكة بيى ك ى
ر
ر
المرصية القابضة للغازات الطبيعة “إيجاس”  ،%12ر
الت استحوذت عليهىا رشكة “شل”  ، %35.5وشكة “بتوناس” المالتية
وشكة “بريتش جاز” ،ر ى
 ،%35.5ر
وشكة “إنجى” الفرنسية (جا ىز دي فرنس سابقا) .%5
نقال عن أموال الغد
مجلس الوزراء يوافق على تخفيف اعباء المتعثرين بعقود توريد الغاز الطبيعي بإجمالي  5.3مليار جنيه
ر
ر
ر
المقتحات المقدمة من جانب وزارة البتول والتوة المعدنية،
وافق مجلس الوزراء ،خلل اجتماعه االسبوىع برئاسة الدكتو ىر مصطفى مدبوىل عىل
ر
حت مديونيات  ،31/12/2019بهدف تخفيف األعباء عن كاهل العملء الصناعييى المتعتين سواء كانوىا تابعيى للقطاع
بشأن البنو ىد التعاقدية ر ى
الخاص ،أ ىو القطاع العام ،أ ىو قطاع االعمال ،وذلك فى ضوء تزاي ىد مديونياتهم الناتجة عن تطبيق البنو ىد التعاقدية المنصوص عليهىا بعقو ىد توري ىد الغاز
الطبيع المتمة معهم ،خاصة بع ىد توقف بعض المصانع عن العمل لعدم قدرتهىا عىل المنافسة وتراكم المديونيات المستحقة.

المقتحات المقدمة من وزارة ر
ر
البتول ،إقرا ىر مجموعة من اإلعفاءات والقيم المستحقة من البنو ىد التعاقدية لكافة العملء الصناعيي ،تتعلق
وتضمنت
بمديونيات غرامة الح ىد األدتى للكميات ،وغرامة تجاو ىز الكميات المتعاقدية ،ومديونية فوائ ىد التأخت ،حيث يقد ىر إجماىلى مىا تم الموافقة عىلى إعفائه من
يأت فى إطا ىر جهو ىد الدولة لدعم الصناعة المحلية والحفاظ عىل استثمارات
مديونيات يستفي ىد بهىا العملء الصناعيون ،نحو  5.31مليا ىر جنيه ،وه ىو مىا ر ى
العملء الصناعييى.
سابقا قطاع ر
البتول بتخفيض أسعا ىر الغا ىز الم ىورىد للعملء مرتيى بنسبة
ى
تماشيا مع جهو ىد الدولة لدعم الصناعة المحلية ،فق ىد قام
ى
تجد ىر اإلشارة إىل أنه
رتتاوح بيى  %10و  %43خلل  6أشهر ،حيث كان سع ىر المليون وحدة حرارية  7دوالرات ،تم تخفيضه إىل  5.5دوالر ،ثم تم التخفيض الثاتى لألسعار،
ودعما
ى
تشجيعا
ى
حاليا إىل  4.5دوالر ،هذىا إىل جانب جدولة مديونيات قيمة الغا ىز عىل مد ىد تصل إىل  5سنوات،
ى
ليصل سع ىر المليون وحدة حرارية
للصناعة المحلية.
نقال عن أموال الغد

أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري:
إديسون اإليطالية تنتهي من حفر بئر استكشاف للغاز بشرق البحر المتوسط في مصر

بت استكشاف (عميق ) x1ى
ف
أعلنت رشكة إديسون للبحث واالستكشاف ،عن االنتهاء بنجاح من حف ىر ى
مياه رشق البح ىر األبيض المتوسط فى مرص .وأضافت ر
لبت الواقع بامتيا ىز
الشكة فى بيان لها ،أنه تم حف ىر ا ى
شمال ثقة حيث تمتلك ر
الشكة حق التشغيل بنسبة .٪100
وأوضحت أنه تم الحف ىر عىل إجماىل عمق  985ر
متىا حيث قامت رشكة متسك ديسكفر ىر بالحف ىر عىل
إجماىل عمق بلغت  5670.5ر
متا فى وذلك فى مدة إجمالية بلغت ثلثة أشهر .وأشارت ر
الشكة ،أنه تم
لستكشاف
الحصول عىل بيانات واسعة النطاق أثناء الحف ىر الفتة أن نتائج الحف ىر مشجعة تقنيىا ل ى
ال تزال ضعيفة االستكشاف.
المستقبىل رشق دلتىا النيل ،حيث أنهىا منطقة ى
رص وحقل أفروديت القتض وحقىل تما ىر ولوثيان اإلشائيليي ،ويحت ىوى حقل ظه ىر المرصي
وتقع شمال “ثقة” بالقرب من حقل ظه ىر العملق فى م ى
أكت حقل تم اكتشافه عىل اإلطلق فى البح ىر
الذى اكتشفته رشكة إيتى اإليطالية العملقة ،عىل  30تريليون قدم مكعبة من الغا ىز وفقىا للتقديرات ،ى
المتوسط .وبدىأ الحقل اإلنتاج فى أواخ ىر عام 2017
نقال عن أموال الغد
« لجنة الطاقة»  :صناعات البتروكيماويات ترفع قيمة بيع الغاز  10أضعاف

حاليا لتحقيق أقىص استفادة ممكنة من اكتشافات الغا ىز الطبيعى من
ى
رص تسع
قال د .محم ىد سع ىد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحا ىد الصناعات إن م ى
خلل خطة ر
استاتيجية لتصنيعه إىل منتجات وسيطة ونهائية تلتى احتياجات السوق المحىل من مدخلت إنتاج تدخل فى أغلب الصناعات.
وأشا ىر إىل خطة وزارة ر
والت بدأت بزيادة االستكشافات الجديدة للغا ىز ىوتحقق ذلك فعليىا من
الت تدعمهىا القيادة السياسية من ىذ عدة سنوات ر ى
البتول ر ى
ر
الذات والتصدي ىر من ىذ عام ونصف تقريبىا وزيادة اإلنتاج اليوم لنحو  7.2مليا ىر قدم يوميا ،مرورىا بوضع
ى
رص عىل طريق االكتفاء
اكتشافات كبتة وضعت م ى
استاتيجية لصناعة ر
خطة ر
البتوكيماويات لتصنيع هذىا الغا ىز لتحقيق قيمه مضافة ِعوضىا عن تصديره خام.
رص تسع من خلل صناعات ر
البتوكيماويات إىل تحقيق قيمة مضافة عىل الغا ىز
وأك ىد سع ىد الدين بأن م ى
بتوفت مدخلت إنتاج محلية للعدي ىد من الصناعات مثل (البلستيك والدهانات والسيارات
ى
الطبيعى
والحديدي والصلب واألسمدة بكل أصنافها) سعيىا لتحقيق أقىص استفادة منه تتجاوز  10أضعاف بيعه
خاماى.
البتول ر
ل وزي ىر ر
والتوة المعدنية أعلن نهاية األسبوع الماضى االنتهاء من تحديث
كان المهندس طارق الم ى
ر
الخطة القومية لصناعة ر
البتوكيماويات ووضع استاتيجية جديدة لتطوي ىر تلك الصناعة لتنفيذهىا خلل
تمهيدا العتمادهىا خلل ر
ر
الفتة المقبلة.
ى
نهائيا
ى
الفتة مابيى عامى  2035-2020وجارى مراجعتهىا
وعا جديدا النتاج ر
وتدرس الحكومة حاليىا إقامة  11ر
البتوكيماويات بإجماىلى تكلفة استثمارية يقد ىر بحواىلى  19مليا ىر دوال ىر منهىا مجمعيى
مش ى
للتكري ىر ر
ل لرؤية الدولة لتنمية المنطقتيى.
والبتوكيماويات بالمنطقة االقتصادية بمحو ىر قناة السويس ومدينة العلميى الجديدة تفعي ى
نقال عن أموال الغد

أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية:
مشروع قانون أمريكي لمعاقبة شركات التأمين المشاركة في مشروع نورد ستريم 2

ر
تعتم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ األمريكى من الحزبيى الجمهوري والديمقراطى تقديم ر
مشوع قانون لتوسيع نطاق العق ىوبات األمريكية عىل
مشوع خط أنابيب نقل الغا ىز الروسى إىل أوروبىا الغربية نورىد ر
الت تقدم خدماتهىا ر
ر
للمشوع.
ستيم" 2تيا ىر الشمال "2لتشمل رشكات التأميى ر ى
ونقلت وكالة "بلومبتج" لألنباء عن تي ىد كرو ىز عض ىو مجلس الشيوخ الذي يقو ىد المجموعة الراعية ر
لمشوع القانون الجدي ىد القول "إن خط األنابيب
مشوع "نورىد ر
ال يكتمل" .وأضاف أن " ر
ستيم "2يع ىد خطوة أ ىو محاولة ،لللتفاف عىل العقوبات ر ى
الت
يمثل تهديدىا حيويىا لألمن القومى ألمريكا ،ويجب أ ى
األمريك عىل ر
الماض".
ى
المشوع فى العام
ى
أقرهىا الكونجرس
وقال السيناتو ىر جياتى شاهيى "إن خط األنابيب يهد ىد أوكرانيىا وي هد ىد استقلل أوروبىا فى مجال الطاقة ويعطى روسيىا فرصة الستغلل حلفائنا ،ويجب
عىل الكونجرس مجددىا القيام بتحرك حاسم لوقف هذىا ر
المشوع" .وكان الرئيس األمريكى دونالد ترمب انتق ىد برليى بشكل متكر ىر بسبب خط أنابيب
المثت للجدل وعدم اإلنفاق بمىا يكفى عىل الدفاع.
ى
بح ىر البلطيق
مشوع "نورىد ر
تأخت استكمال ر
ووفقىا ل "األلمانية" ،تم تبتى العقوبات األمريكية ض ىد ر
المشوع ،الذي كان مقررىا
ى
ستيم "2فى أواخ ىر عام  ،2019مىا أدى إىل
ر
فلديمت بوتيى قال فى أواخ ىر الشه ىر الماضى "إن روسيىا تعتم استكمال
ى
استكماله فى األصل فى أواخ ىر العام الماضى .وكان المتحدث باسم الرئيس الروسى
ر
إنشاء خط أنابيب الغاز "نورىد ر
ر
ستيم "2إىل ألمانيىا عىل الرغم من العقوبات األمريكية ض ىد المشوع" .وأوضح ديمتي بيسكوف المتحدث باسم
الكرمليى فى ترصيحات نقلتهىا وكالة األنباء الروسية الرسمية "تاس" أن "الخطط بشأن "نورىد ر
ستيم "2لم تتغتى".
عن موقع االقتصادية
اللجنة االستشارية لصناعة الغاز تتفق على إدراج تقييم تأثير جائحة كورونا على صناعة البترول

عت تقنية الفيديو
عقدت اللجنة االستشارية لصناعة الغا ىز بمنتدى غا ىز رشق المتوسط اجتماعهىا الثالث ى
ر
االحتازية المتخذة الحتواء جائحة كورونا.
والتدابت
ى
اتساقا مع الظروف العالمية
ى
كونفرانس
واستمرت أنشطة منتدى غا ىز رشق المتوسط بفاعلية نتيجة للزخم الذى تحقق فى ر
الفتة الماضية ،والسيمىا
ر
أن الظروف الحالية وتداعياتهىا عىل مختلف األنشطة االقتصادية وعىل رأسهىا صناعة البت ىول والغا ىز ق ىد
عززت الحاجة للتعاون والتنسيق بيى كافة األطراف لمواجهة تلك التحديات الجديدة ،وه ىو مىا توافق مع
األهداف الرئيسية للمنتدى من تكوين منصة للحوا ىر وصياغة رؤية ر
مشتكة ،لمواجهة التحديات والمخاط ىر
ر
المشتكة وتحقيق االستفادة المثىل من إمكانات المنطقة من احتياطيات الغا ىز والبنية األساسية وإنشاء
سوق إقليم مستدام للغا ىز لصالح شعوب المنطقة.
وفى هذىا الصد ىد فق ىد استم ىر خلل ر
الفتة الماضية عمل اللجان الفرعية الفنية واالقتصادية والتنظيمية التابعة للجنة االستشارية لصناعة الغاز ،ر
والتى
تضم أطراف صناعة الغا ىز بالمنطقة من رشكات ربتول عالمية ووطنية ومؤسسات تمويل ومؤسسات تنموية  ،من خلل تواصل اجتماعاتهىا الداخلية
األخت فى يناير .2020
ى
طبقا لتكليفات اجتماع اللجنة االستشارية
لوضع خطط العمل الخاصة بهىا ى
لذىا وبناء عىل مىا تحقق من تنسيقات ،فق ىد دعت مجموعة العمل رفيعة المستوى أعضاء اللجنة االستشارية لصناعة الغاز ،للجتماع الثالث للجنة
االستشارية لصناعة الغا ىز لمناقشة مىا توصلت له اللجان الفرعية من خطط عمل ر
مقتحة.
رص ورئيس مجموعة العمل رفيعة المستوى بحضور ممثىل األعضاء المؤسسيى للمنتدى ،وممثىل أعضاء اللجنة االستشارية
رأس االجتماع ممثل م ى
ر
تأثت جائحة COVID-19عىل صناعة البتول
األوروت والبنك الدوىلى .وق ىد تم االتفاق عىل إدراج تقييم ى
ى
لصناعة الغاز ،باإلضافة إىل ممثليى عن االتحا ىد
والغا ىز فى المنطقة عىل رأس األوليات فى خطط أعمال اللجان الفرعية.
وعىل جانب آخر ،استجابت إدارة المنتدى للطلبات ر
ف ظل
التى تلقتهىا من بعض رشكات الطاقة الكتى للنضمام إىل اللجنة االستشارية لصناعة الغاز ى
األهمية المتنامية للمنتدى عىل المستوى العالم ،ودعت تلك األطراف للنضمام إىل اللجنة وحضو ىر اجتماعها ،للمساهمة فى أنشطة المنتدى
وتحقيق أهدافه.
عن موقع حابي

أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية:
الطلب العالمي على الغاز نحو أكبر تراجع على اإلطالق

أكت تراجع سنوي عىل اإلطلق
قالت وكالة الطاقة الدولية فى تقري ىر توقعاتهىا السنوي إن الطلب العالمى عىل الغا ىز الطبيعى يتجه صوب تسجيل ى
بفعل أزمة فتوس كورونىا وشتاء معتدل الحرارة فى نصف الكرة األرضية الشماىلى .ومن المتوقع تراجع الطلب العالمى عىل الغاز  %4أ ىو مىا يعادل
مت مكعب هذىا العام أي مثىلى حجم ر
التاجع الذي أعقب األزمة المالية فى .2008
مت مكعب إىل  3850مليا ىر ر ى
 150مليا ىر ر ى
تعت الطلب بفعل إجراءات العزل العام المطبقة لمكافحة
وشهدت أسواق الغا ىز العالمية الكبتة تراجع األسعا ىر إىل مستويات قياسية منخفضة إ ىذ ر ى
جائحة كوفيد 19-وتراجع اإلنتاج الصناىعى .ويقلص قطاع النفط والغا ىز اإلنفاق ويرجى قرارات استثمارية .وعىل الرغم من توقعات تعافى الطلب فى
ال تتوقع العودة شيعىا إىل مستويات مىا قبل األزمة.
 2021فإن وكالة الطاقة ى
ف الطلب ،لتمثل مىا
أكت انخفاضات ى
وبالنسبة للعام بأكمله ،من المتوقع أن تشه ىد المزي ىد من األسواق المتقدمة فى أوروبىا وأمتكىا الشمالية وآسيىا ى
يصل إىل  %75من ر
العالم عىل الغا ىز بشكل
ى
ف  .2020وقال المدي ىر التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية "من المتوقع تعافى الطلب
التاجع اإلجماىلى ى
ال يعتى أنه سيعو ىد شيعىا إىل الوضع المعتاد".
ف العاميى المقبلي ،لكن هذىا ى
تدريجى ى
ل حيث تثبط معدالتى النم ىو وتعز ىز الضبابية" .وستكون غالبية الزيادة فى
وأضاف "سيكون ألزمة كوفيد 19-أثرىا دائمىا عىل تطورات السوق مستقب ى
ُ
الطلب بعد  2021فى آسيىا وفى مقدمتهىا الصيى والهن ىد حيث تطبق سياسة دعم قوية.
عن موقع العربية
واردات الصين النفطية تبلغ ذروة غير مسبوقة في مايو

قفزت واردات الصيى من النفط الخام  19.2فى المائة فى ماي ىو عنهىا قبل عام ،لتصل إىل أعىل مستوى شهري لهىا عىل اإلطلق ،مع تعافى الطلب عىل
الوقو ىد بقوة ،بع ىد تخفيف القيو ىد المفروضة لوقف انتشا ىر فتوس كورونىا المستجد.
ر
أكت مستورىد للنفط الخام فى العالم اشتى  47.969مليون طن من النفط ،بمىا يعادل  11.296مليون
وتظه ىر بيانات من اإلدارة العامة للجمارك ،أن ى
برميل يومياى .بالمقارنة ،كانت واردات الشه ىر السابق  9.84مليون برميل يوميا ،فى حيى أن واردات مايو  2019بلغت  9.47مليون برميل يومياى.
وبلغت واردات الغا ىز الطبيعى فى مايو ،شاملة المنقول بخطوط األنابيب والمسال 7.84 ،مليون طن .وسجلت تلك الواردات  40.12مليون طن بيى
يناي ىر ومايو ،حسبمىا ذكرته الجمارك.
عن موقع الشرق األوسط

صادرات أمريكا من الغاز المسال تهبط إلى  3.7مليار قدم مكعب يوميا

هوت كميات الغا ىز الطبيعى ر
التى تتدفق فى خطوط أنابيب إىل محطات تصدي ىر الغا ىز الطبيعى المسال فى الواليات المتحدة إىل أدتى مستوى فى  13شهرا،
يشت إىل طلب ضعيف حول العالم بسبب إجراءات العزل العام الرامية لوقف انتشا ىر فتوس كورونىا المستجد.
ممىا ى
وانهارت األسعا ىر العالمية للغا ىز الطبيعى المسال إىل مستويات قياسية منخفضة فى أوروبىا وآسيىا فى األسابيع القليلة الماضية بسبب وفرة فى المعروض
يبف أقوى من استهلك البتين الذي تكبحه قيو ىد السفر .وبحسب بيانات من رفينيتيف ،هبطت كميات الغا ىز
من الغا ىز الطبيع ،رغم أن االستهلك ر ى
المتدفقة إىل محطات تصدي ىر الغا ىز الطبيعى المسال فى أمريكىا إىل  3.7مليا ىر قدم مكعب يومى فى األول من يوني ىو وتتجه إىل مزي ىد من الهبوط.
عن موقع االقتصادية

"شل" تتوقع تعافي سوق الغاز الطبيعي المسال لمستويات ما قبل األزمة

تتوقع رشكة "رويال داتش شل" ،أن الطلب عىل الغا ىز الطبيعى المسال سيتعافى إىل مستويات مىا قبل
انتشا ىر وباء كورونا .وقال الرئيس التنفيذي ر
بوردن" فى مقابلة مع
لشكة النفط التيطانية "بن فان ى
وكالة بلومتج ،اليوم األربعاء ،إن شل تعتق ىد نم ىو قطاع الغا ىز الطبيعى المسال بنحو  4بالمائة هذىا العام
عىل أساس سنوي.
وتلف الطلب العالمى عىل الغا ىز الطبيعى المسال
ال أن هذىا القطاع قوي بشكل أساسى .ر ى
وأضاف أنه عىل الرغم من توقعات العرض والطلب الحالية إ ى
كبت فى
ضبة قوية بفعل عمليات اإلغلق الوطتى فى معظم دول العالم الرامية الحتواء انتشار "كوفيد ،"19-ممىا أث ىر عىل استخدام الوقو ىد بشكل ى
محطات الطاقة ووسائل النقل والمصانع وغتهم.

أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية:
وتؤكد تعليقات "بوردن" النظرة المتفائلة ر
فتاير/شباط الماض ،قبل أن يبدىأ
والت ظهرت فى توقعاتهىا السنوية للغا ىز الطبيعى المسال فى ى
لشكة "شل" ر ى
سلبا عىل األسواق عالمياى .وتتوقع "شل" تضاعف الطلب السنوي عىل الغا ىز الطبيعى المسال إىل  700مليون طن بحلول
التأثت ى
ى
الفتوس العالمى فى
الماض بلغت  13بالمائة ليصل إىل  359مليون طن.
ى
عام  .2040وكان االستهلك زا ىد بنسبة قياسية فى العام
نقـال عن موقع مباشر مصر

روسيا ستصبح ثاني أكبر محرك لنمو سوق الغاز الطبيعي في العالم

أكت محرك لنم ىو سوق الغا ىز الطبيعى فى العالم ،كذلك تتوقع أن الطلب العالمى عليه يتجه صوب
تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تصبح روسيىا ثاتى ى
ر
ر
ر
نش اليوم األربعاء ،إن حصة روسيىا من نم ىو إنتاج الغا ىز العالمى فى الفتة ى
حت
أكت تراجع سنوي عىل اإلطلق .وقال ختاء الوكالة ،فى تقري ىر ى
تسجيل ى
عام  2025ستكون  . %20ووفقىا للتقري ىر ستشغل الواليات المتحدة المرتبة األوىل ،ألن إنتاجهىا السنوي ستدا ىد سنويىا بنسبة  %1.2ويتجاو ىز
أكت أزمة فى تاري خ هذىا
مت مكعب سنويا .وتوقع الختاء حدوث تراجع فى الطلب عىل الغا ىز فى عام  2020بنسبة  ،%4وسيكون ذلك ى
تريليون ر ى
القطاع ،وذلك بفعل أزمة كورونىا وشتاء معتدل الحرارة فى نصف الكرة األرضية الشماىلى.
تعت الطلب بفعل إجراءات العزل العام المطبقة لمكافحة
وشهدت أسواق الغا ىز العالمية الكبتة تراجع األسعا ىر إىل مستويات قياسية منخفضة ،إ ىذ ر ى
جائحة كورونا ،وتراجع اإلنتاج الصناىعى .ووفقىا للتقرير ،سيبدىأ الطلب عىل الغا ىز فى التعافى بالفعل فى عام  ،2021بسبب انخفاض األسعا ىر
حت عام  .2025ويرى الختاء ،أن الطلب عىل الغا ىز فى الصناعة،
واستئناف النشاط االقتصادي ،وسينم ىو الطلب بشكل مطرىد بنسبة  %1.5ر ى
سيكون كبتا ،وق ىد تبلغ الزيادة فى الطلب حواىلى  .%40وسينم ىو الطلب عىل الغا ىز فى الصي ،بوتتة عالية وأشع ممىا ه ىو عليه فى الدول األخرى،
ف السنة.
مت مكعب ى
بمتوسط نم ىو يبلغ  130مليا ىر ر ى
وقال المدي ىر التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية بهذىا الصدد ،إنه "من المتوقع تعافى الطلب العالمى عىل الغا ىز بشكل تدريجى فى العاميى المقبلي ،لكن
ل حيث تثبط معدالتى
ال يعتى أنه سيعو ىد شيعىا إىل الوضع المعتاد" .وأضاف "سيكون ألزمة كوفيد 19-أث ىر دائم عىل تطورات السوق مستقب ى
هذىا ى
النم ىو وتعز ىز الضبابية".
نقـال عن موقع مباشر مصر

بعد االستحواذ على  % 19.10من "سيبسا" اإلسبانية" ..سوناطراك" تصبح صاحبة حصة أغلبية في خط أنابيب ميدغاز

قالت رشكة سوناطراك النفطية الجزائرية المملوكة للدولة اليوم إنهىا أصبحت مساهمىا رئيسيىا فى خط
أنابيب ميدغا ىز بع ىد أن استحوذت عىل حصة نسبتها  19.10بالمئة من سيبسىا اإلسبانية.
وأضافت سوناطراك فى بيان أن االتفاق رفع حصتهىا إىل  %51بينمىا تملك مجموعة ناتورجى اإلسبانية
للطاقة  %49من خط األنابيب الذي ينقل الغا ىز الطبيعى من الجزائ ىر إىل إسبانيا.
ولم تفصح سوناطراك عن التفاصيل المالية للستحوا ىذ عىل الحصة فى خط األنابيب الذي تصل
مت مكعبة سنويا .وقال البيان وفقىا لوكالة األنباء الجزائرية أن ر
الشكة
طاقته االستيعابية إىل  8.2مليا ىر ر ى
بذلك "تعز ىز مكانتهىا كمورىد رئيشى وموثوق للغا ىز الجزائري للعملء فى أوروبا".
نقـال عن موقع االقتصادية

بيانات وإحصائيات:
أسعار الزيت الخام والغاز الطبيعي والغاز المسال في األسواق العالمية

سعر برميل البترول الخام
النفط الخام برنت
اليابان (مايو)
أوروبا (يونيو)
اسيا (يونيو)

البورصات
العالمية

TTFهولندا

 NBPإنجلترا

 Henry Hubأمريكا

$/BBL
$/BBL
$/MMBtu
$/MMBtu
$/MMBtu
$/MMBtu
$/MMBtu
$/MMBtu

36.53
8.96
10.06
1.57
1.97

1.63
1.5
1.75

* األرقامىالواردةىبالجدولىالسابقىتعكسىالسعرىخللىوقتىمعيىومتوسطىللمنطقةىالجغرافية.

توقعات بانخفاض اإلنفاق االستثماري على مشروعات الغاز الطبيعي بعد انتشار فيروس كورونا حول العالم

من المتوقع أن ينتج عن ضعف الطلب وانخفاض أسعا ىر النفط والغا ىز
تأجيل اإلنفاق الرأسماىلى عىل بعض مشاري ع الغا ىز الطبيعى المسال فى
الشق األوسط وشمال إفريقيىا خلل ر
منطقة ر
الفتة  .2023-2020ومن
المحتمل أن يتسبب ذلك فى تأخ ىر البدء فى عمليات المشاري ع كثيفة
رأس المال فى المنطقة.
غت مؤكدة،
ىوعىل الرغم من أن مدة هذه االضطرابات فى السوق العالمى ى
فمن المرجح أن يستعيد اإلنفاق الرأسماىلى نشاطه بقوة اعتبارىا من
 2023لتلبية الطلب المستقبىلى عىل الغا ىز الطبيعى المسال.
مقارنة شهرية بين معدل التغير في سعر الغاز الطبيعي مقابل معدل التغير في سعر الغاز الطبيعي الروسي
الغاز الطبيعي
الشهر

الغاز األمريكي

الغاز الروسي

السعرىبالدوالرىلكلىمليونىوحدةىحراريةى
بريطانية

نوفمتى2019

2.65

5.15

ديسمتى2019

2.24

4.62

ينايرى2020

2.03

3.63

فتايرى2020

1.92

2.91

مارسى2020

1.79

2.72

إبريلى2020

1.74

2.12

The Egyptian Gas Market News
Minis try rev eals projects accom plis hed in Egy pt's natural gas s ector ov er 10 m onths
The Ministry of Petroleum, Mining and Mineral Resources released a report indicating the projects accomplished
in the natural gas sector from July 2019 until April 2020.
Ten exploratory wells were drilled and one more is being drilled with investments worth $314 million. Five
agreements were signed to explore natural gas, and two others are being finalized. The minimum value of such
agreements is $975 million while the value of 7 agreements signed with initial letters is $690 million.
The amount of natural gas produced daily is 2.7 billion cubic meters as six projects started production in
southwestern Baltim, Qasr, southern Dosoq, Ibn Younes, southeastern Abou Al Naga, and Fareskor. The second
phases of 3 projects - that are Kamos Field, Dosoq Field, and Zohr Field – entered service. That is in addition to the
ninth phase of Al Borolos zone western Nile Delta.
It's noted that electricity production has a share of 60.3 percent of natural gas consumed in Egypt while the rest
goes to the manufacturing sector, domestic sector, and vehicles.
Petroleum Minis try announces new dis cov ery in Wes tern Des ert
Ministry of Petroleum announced Wednesday a new oil discovery in the Western desert. The new discovery Abu
Snan oilfield is expected to reach an output of about 18 million feet of gas and 4,000 barrels of crude oil per day.
This came in a report for Minister of Petroleum and Mineral Resources, received from the Ashraf Abu Zina,
Chairman of the Borg Al Arab Petroleum Company, which represents the joint operating entity in the Abunan
concession area on behalf of the Petroleum Authority and Kuwait Energy Egypt.
The company previously achieved a large oil discovery in December 2019 in the exploration well ASH-2, which was
put on production at a rate of 7,000 barrels of crude oil, and 10 million cubic feet of gas.
S v itzer s ecures 5-y ear contract ex tens ion for Egy pt’s Idku LNG plant
Denmark’s Svitzer, the world’s largest tugboat operator, said Tuesday it
has won a contract extension to support operations at Egypt’s Idku LNG
export plant.
Under the extension, Maersk’s unit Switzer will continue to assist the
Egyptian LNG-operated plant with four tugs, two mooring boats and
one pilot boat.
The towage company has been operating at the 7.2 million tonnes per
year LNG facility located some 50 kilometers east of Alexandria since
2005. A joint venture consisting of Shell, Petronas, Engie, and Egypt’s
two main state oil and gas companies, EGAS and EGPC is operating the
terminal.
Besides the LNG contract, Svitzer also secured a five-year deal with Nacala Logistics in Mozambique that includes
towage, pilot transfer and potential salvage work in the Port of Nacala. Svitzer is now operating in five African
countries, namely Egypt, Angola, Morocco, Liberia and Mozambique.
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