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أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري:
مصر ..اتفاقيتان جديدتان للتنقيب عن النفط والغاز في المتوسط

الببول والبوة المعدنية اتفاقيتي جديدتي للبحث عن ر
وقع المهندس طارق المل وزير ر
الببول والغاز
ر
ر
الطبيع وانتاجهما بمنطقة البحر المتوسط مع رش ر
كت إيجاس واكسون موبيل باستثمارات حدها األدن
ر
 332مليون دوالر ومنح توقيع حواىل  17مليون دوالر لحفر  7آبار .االتفاقية األوىل بمنطقة شمال شق
العامرية البحرية بالبحر المتوسط باستثمارات حدها األدن  220مليون دوالر ومنحة توقيع  10مليون
دوالر لحفر  4آبار .واالتفاقية الثانية بمنطقة شمال مراقيا البحرية بالبحر المتوسط باستثمارات حدها
األدن  112مليون دوالر ومنحة توقيع  7مليون دوالر لحفر  3آبار.
الشكات العالمية العاملة ف صناعة ر
وأكد المل عقب التوقيع أن عودة رشكة اكسون موبيل أحد أكب ر
الببول والغاز للعمل ف مجال البحث
ر
ر
ر
ر
ر
مشبا إىل أن الشكة
واالستكشاف ف مص بعد غياب فبة طويلة يمثل قيمة مضافة للنجاحات الت حققها قطاع الببول خلل الفبة الماضية  ،ر
حافظت عىل تواجدها وعملياتها ف مص من خلل أنشطة النقل والتسويق والتوزي ع للوقود وزيوت السيارات ألكب من قرن  ،وأن اكسون موبيل
اسباتيج لقطاع ر
والبامها باألمن ف كافة عملياتها وكانت دائما رشيك ر
معروفة بشعة األداء ر
الببول.
نقال عن موقع وزارة البترول ،مصر

محافظ البنك المركزي :إيرادات مصر من البترول زادت  4مليارات دوالر

"زادت إيرادات مص من ر
الببول بنحو  4مليارات دوالر بينما هوت قيمة وارداتها من الغاز الطبيع إىل
صفر" ،وفقا لما أكده طارق عامر محافظ البنك المركزي .وأوضح عامر ف لقاء تليفزيون إن مص كانت
تعان عجزا ف المبان التجاري ر
الببوىل بنحو  3.7مليار دوالر ،لكن هذا العجز تحول إىل فائض .وقال:
ر
ر
المبان الببوىل وده معناه حصل  4مليار دوالر ف السنة زيادة ف إيرادات
“احنا النهاردة عندنا فائض ف ر
قطاع ر
الببول والغاز”.
وأضاف عامر إن واردات مص من الخام انخفضت ،بينما هوت قيمة وارداتها من الغاز إىل الصفر مقارنة
بأكب من  3مليارات دوالر سنويا .وقال عامر إن قطاع النفط كان أحد القطاعات ر
الت ساعدت مص عىل
استعادة االستقرار النقدي وبناء االحتياطات الدولية .وأوضح أن “ :االحتياطات اتبنت ألن فيه قطاعات
حقيقية اشتغلت وعملت نتائج” .وأشار عامر إىل أسواق النقد قائل" :إنها ال تدار بالتحكم وأن المستثمر
يهرب من األسواق الىل يتم التحكم فيها".
نقال عن عالم الطاقة

تعاون مصري إماراتي إلنتاج أنابيب الغاز البالستيكية

مشوع ر
كت جورج ر
مشبك مع كل من رش ر
أعلنت رشكة كورس إنفستمنتس ،اإلماراتية ،عن إطلق ر
فيش وغاز
مص ،إلنشاء موقع إنتاج رئيس لألنابيب البلستيكية بهدف دخول سوق توزي ع الغاز والمياه المصية ر
الت
الوتبة.
تشهد نموا متسارع ر
ر
ر
وتجهبات توصيل
المشبك عىل تأسيس منشأة جديدة لتصنيع األنابيب البلستيكية
بالمشوع
وسيتم العمل
ر
األنابيب المركبة لصالح السوق المحلية بالقرب من القاهرة ،وفقا لبيان صحف.
ر
المشبك ،الذي سيشهد توىل رش ر
ويستثمر ر
كت كورس وج إف للمهام ذات الطبيعة الصناعية ،ف إنشاء موقع إنتاج رئيس لألنابيب
المشوع
ر
ر
البلستيكية بهدف دخول سوق توزي ع الغاز والمياه المصية .وتمتلك شكتا كورس وج إف عددا متساويا من أسهم حصتهما المشبكة والبالغة 75
ر
بالمائة من أسهم ر
حي تبلغ حصة رشكة غاز مص  25بالمائة.
المشوع المشبك الجديد ،ف ر
ر
وأوضح البيان أن عمليات اإلنتاج التجاري تبدأ ف منشأة التصنيع هذه خلل عام  .2021موضحا أن القيمة االستثمار األوىل لهذا ر
المشبك
المشوع
تبلغ  80مليون درهم إمار ران بشكل إجماىل.
نقال عن موقع :مباشر
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أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري:
انطالق الدورة الرابعة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (ايجيبس )2020

الببول والبوة المعدنية انطلق فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض مص الدوىل ر
أعلن المهندس طارق المل وزير ر
للببول (إيجبس )2020
خلل ر
الفبة من  13 – 11فباير القادم بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيس رئيس الجمهورية بما يعكس االهتمام البالغ والدعم
ا
ر
كببا للحدث الذى يعقد تحت شعار " شمال افريقيا والبحر المتوسط  :تلبية
المستمر من القيادة السياسية لقطاع الببول ويعىط ثقل ر
احتياجات الغد من الطاقة".
غب مسبوقة ف مجال صناعة ال رببول والغاز
وأضاف المل أن المؤتمر يعد نافذة مهمة لمص إللقاء الضوء عىل ما تحقق من نتائج وتطورات ر
ر
المصية وما شهدته من قصص نجاح خلل عام  2019واالعوام السابقة  ،كما يشهد القاء الضوء عىل خطط العمل المستقبلية الت تستهدف
مص تنفيذها الستمرار النمو ف هذه الصناعة الحيوية ر
والبوي ج للفرص االستثمارية و ابراز اإلمكانيات ر
الت تتمتع بها الفتا إىل ان المؤتمر يعد
إحدى األدوات الفاعلة للمساهمة ف جذب المزيد من االستثمارات العالمية إىل مص ف قطاع ر
الببول والغاز  .وأشار الوزير إىل أن مؤتمر ايجبس
كبب منذ انطلق نسخته األوىل عام  ، 2017الفتا إىل أن تناىم حجم المشاركات العالمية ف المؤتمر والمعرض من ر
الشكات العالمية
يتطور بشكل ر
التنفيذيي لها والمنظمات الدولية للطاقة يعكس حجم االهتمام العالىم بهذا الحدث الذى اكتسب مكانته المخططة له ضمن
الكبى والرؤساء
ر
ر
أهم األحداث الببولية اإلقليمية والعالمية.
المسئولي ورؤساء كبيات ر
الشكات
وأضاف أن المؤتمر سيناقش هذا العام موضوعات متنوعة من خلل حلقات نقاشية يشارك فيها كبار
ر
العالمية ر
للببول ،وتتعلق تلك الموضوعات بجهود مص للتحول لمركز إقليىم للطاقة وتنمية األنشطة الرئيسية ف الصناعة من بحث
واستكشاف وإنتاج وتكرير وتسويق ،باإلضافة إىل موضوعات السلمة والصحة المهنية باعتبارها من الموضوعات ذات األولوية القصوى ،ودور
المرأة ف قطاع ر
الببول ،إىل جانب إعطاء الفرصة للشباب والطلب للمشاركة والتعرض للخبات العلمية ف المجاالت الفنية والتقنية .كما يسلط
المؤتمر الضوء بشكل خاص عىل مجال التمويل باعتبار أن صناعة ر
الببول والغاز تعد أكب األنشطة عالميا من حيث االستحواذ عىل التمويل
الماىل واالستثمارات الموجهة اليها .
كببة من أكب من  450رشكة عارضة من 14
ومن جانبه أوضح كريستوفر هدسون رئيس رشكة دى ام ج المنظمة للمؤتمر أنه يشهد مشاركة ر
دولة منها ألمانيا والهند ألول مرة و  30ألف مشارك بزيادة  %20عن العام الماض وما يزيد عن  270متحدث بالمؤتمر .وستتضمن الفعاليات
 36جلسة فنية متخصصة و 10جلسات ر
اسباتيجية و 7جلسات مخصصة لدور المرآة ف مجال الطاقة و 7جلسات ف مجاالت االستثمار
ر
والتمويل و 6جلسات للسلمة و الصحة المهنية وحماية البيئة  ،باإلضافة إىل  4موائد مستديرة اسباتيجية لرؤساء ر
الشكات ،وسيشهد المؤتمر
مناقشة  869ورقة بحثية.
نقال عن موقع وزارة البترول ،مصر
 375مليون قدم مكعب غاز زيادة فى استهالك مصر العام المالي المقبل
قدرت وزارة ر
الببول والبوة المعدنية ،الزيادة ف معدالت استهلك الغاز الطبيع محليا خلل العام

الماىل المقبل بنحو  375مليون قدم مكعب غاز يوميا.
وقال مصدر بقطاع ر
الببول ل ”البورصة” ،إن متوسط استهلك السوق المحىل من الغاز الطبيع ف
 2021-2020يقدر بنحو  6.79مليار قدم مكعب غاز يوميا ،مقارنة ب  6.41مليار قدم مكعب العام
الماىل الجاري .وأوضح أن محطات الكهرباء تستحوذ عىل  %78من الكميات الزيادة ف معدالت
االستهلك محليا خلل العام الماىل المقبل.
وأشار المصدر إىل أن محطات الكهرباء تحصل عىل  %60من إجماىل استهلك الغاز محليا ،والقطاع الصناع  %30والسيارات والمنازل
ومشتقات الغاز  ،%10مع توجيه الفائض عن اإلنتاج المحىل للتصدير عب مصانع اإلسالة .وأضاف أن معدل استهلك الغاز الطبيع بالسوق
المحىل ينمو سنويا ،وفقا لمخطط التنمية الصناعية والعمرانية ومع زيادة عدد السيارات ر
الت تعمل بالغاز الطبيع.
وأكد المصدر ،أنه سيتم تلبية احتياجات السوق المتنامية من خلل اإلنتاج المحىل وتحقيق فائض من يتجاوز مليار قدم مكعب غاز سيتم
توجيهه للتصدير عب خط األردن ومحطات اإلسالة .وأشار المصدر إىل ارتفاع متوسط استهلك السوق المحىل من الغاز ،بحسب مخطط
الدولة للتنمية ف قطاعات الكهرباء والصناعة والمنازل والسيارات.
نقال عن موقع البورصة
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أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري:
مصانع قطاع األعمال العام هى األشد احتياجا لخفض سعر الغاز

الشكات الصناعية التابعة لوزارة قطاع األعمال العام من ارتفاع أسعار الغاز مما أدى رلباكم الديون عليها ،ر
تعان ر
والت بلغت نحو  12مليار جنيه تم
االتفاق عىل تسويتها مؤخرا بخلف مليار ونصف تم تسويتها منذ نحو عام تقريبا .ساهم ف تلك المديونية رشكة الحديد والصلب ر
الت تبلغ
ر
مديونيتها للغاز حاليا  3.7مليار جنيه و 4مليارات جنيه مديونية ر
الشكة القومية لألسمنت  ،إضافة إىل نحو  3مليارات أخرى موزعة عىل شكات
األسمدة وبعض رشكات القابضة الكيماوية.
الشكات مستقبل؟ بالطبع فإن السبب ال ر
والسؤال الذى يفرض نفسه ما الذى أدى رلباكم تلك المديونيات وما سبل انعاش ر
مباش رلباكم المديونيات
أمرين ال ثالث لهما ،األول تقاعس ر
الشكات عن دفع ما عليها أوال بأول لعدة سنوات  ،مما زاد من قيمة الديون بفوائدها ،والثان االرتفاع المتواصل
ف سعر الغاز لتلك ر
الشكات  ،والذى ارتفع من  1.5دوالر لكل مليون وحدة حرارية إىل  4.5دوالر .
ونتيجة لرفع السعر تراجعت ر
الشكات  ،بل وتراجع معدل إنتاجها وفقت المنافسة ف األسواق الخارجية خاصة لألسمنت ولألسمدة بعدما شهدت
األسعار العالمية تراجعا نتيجة تراجع سعر المليون وحدة حرارية عىل المستوى العالىم لنحو  2دوالر .ف الوقت الذى ما تزال بعض الدول
تحاسب رشكاتها ب  1.5دوالر لكل مليون وحدة حرارية ،بهدف مساعدتها عىل المنافسة ف سوق التصدير ،وضمان استمرار نشاطها محليا .
أن ر
الشكات بحاجة ملحة إىل خفض أسعار الغاز لحدود  3دوالرات لكل مليون وحدة حرارية  ،وهو سعر له مزايا األوىل إنه يساهم ف زيادة إنتاجية
ر
ر
ر
الشكات ،وثانيا زيادة قدرتها التصديرية ومنافستها لبقية الشكات العالمية  ،وثالثا أن السعر يحقق ربحا مناسبا لشكات الغاز عىل اعتبار إنه ال يزال
أعىل من السعر العالىم بنحو دوالر واحد لكل مليون وحدة حرارية.
نقال عن موقع  :اليوم السابع
"قرة إنرجى" تتعاقد مع تابعة لـ”جنوب الوادى القابضة” لالستفادة من غاز الشعلة

تعاقدت رشكة “قرة إنرج” لتكنولوجيا الطاقة مع رشكة “عش الملحة اشبتكو” إلنتاج ر
الببول
التابعة ر
لشكة جنوب الوادي القابضة لتنفيذ أول محطة متكاملة لإلستفادة من غاز الشعلة بدال من
إحراقه ف توليد الكهرباء وإنتاج مركبات البوتاجاز.
المشوع  62مليون جنيه ،وأن ر
وقال المهندس أيمن قرة رئيس مجلس اإلدارة إن تكلفة ر
المشوع تم
عب ر
الشاكة مع رشكة تنمية بنظام  booولم تتحمل رشكة اشبتكو أية تكلفة لتشجيع االستثمارات
األجنبية والمحلية ،كما ساهم البنك األورن إلعادة األعمار ف تمويل ر
المشوع.
ر
المشوع أوقف حرق غاز  0.5مليون قدم مكعب يوميا واالستفادة ف توليد الطاقة من خلل وحدات مولدة بقدرة  2ميجاوات
وذكر أن
ر
واستخلص الغاز السائل الذي يقدر ب  60برميل يوميا بإجماىل عائد اقتصادي  2.2مليون دوالر سنويا .وي هدف المشوع إىل خفض االنبعاثات
والحفاظ عىل البيئة من جانب آخر واالستغلل المتكامل لغازات الشعلة ليس فقط لتشغيل مولدات طاقة كهربية وإنما استخلص كافة المكثفات
نقال عن موقع أخبار البورصة
عالية الجودة.
وزير البترول يفتتح أكبر محطة وقود شاملة في الشرق األوسط

أفتتح المهندس طارق المل ،وزير ر
الببول والبوة المعدنية ،أول محطة وقود متكاملة لتموين السيارات بالغاز الطبيع والوقود السائل والشحن
الكهربان ر
والت تعد األوىل من نوعها بمحافظة بورسعيد ف مص ر
والشق األوسط ،إضافة إىل مركز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيع.
ا
وتعمل وزارة ر
الببول حاليا عىل إنشاء بنية أساسية قوية لتدعيم تنفيذ ر
المشوع القوىم لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيع بدل من الببين؛
الببولية .كما تستهدف وزارة ر
ترشيدا للطاقة وخفض فاتورة االستباد للمنتجات ر
الببول وفقا لخطة الدولة تحويل  50ألف سيارة سنويا ،وذلك من
ر
المواطني عىل تحويل سياراتهم اىل نظام الوقود
وتحفب
خلل تنفيذ خطة عمل متكاملة للتوسع ف استخدام الغاز الطبيع كوقود للسيارات،
ر
ر
وتيسبات ف السداد ،باإلضافة إىل إقامة محطات التموين بالغاز ف المحافظات المختلفة،
المزدوج (غاز طبيع – ببين) من خلل تسهيلت
ر
وتوفب آليات تمويل جديدة إلنشاء تسهيلت التموين ،بما يسهم ف زيادة معدالت التحويل والتوسع ف محطات تموين السيارات بالغاز الطبيع.
ر
نقال عن موقع المصرية لألخبار
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أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية:
البحرين تستقبل أول شحنة غاز طبيعى عبر مرفأ جديد

استباد جديد للغاز المسال ،بعدما ظلت
استقبلت البحرين األسبوع الماض أول شحنة من الغاز الطبيع المسال من أبو ظت عب مرفأ
ر
الشحنة "روح البحرين" عالقة ف المياه منذ فباير الماض ،بسبب استكمال أعمال إنشاء الرصيف .قال بيان صادر عن " رشكة البحرين للغاز
المسال" ،إن الوحدة العائمة أكملت تقريبا عمليات إفراغ شحنة من الغاز الطبيع المسالُ .يذكر أن رشكة البحرين للغاز المسال مملوكة لكل
من الهيئة الوطنية البحرينية للنفط والغاز ،وتيكاى إل.إن.ج بارتبز ،ومؤسسة الخليج للستثمار ،وسامسونج لإلنشاء والتجارة.
وف العام الماض ،قال داوود نصيف رئيس مجلس إدارة رشكة نفط البحرين ،إنه تم إنجاز ما نسبته  %30من أعمال ر
مشوع توسعة مصفاة
ر
مشبا إىل أنه من المقرر بدء تشغيل عدد من الوحدات ف نهاية  2021ر
حت منتصف  ،2022منوها إىل أن استثمارات المشوع
البحرين ،ر
ر
توفب  %65منها عب االقباض .وتنتج البحرين حاليا نحو  50ألف برميل من النفط يوميا من حقل البحرين،
تقدر بمليارات الدوالرات ،وتم ر
الذي اكتشف  ،1932كما تنتج  150ألف برميل أخرى يوميا من حقل أبوسعفة ،بالمشاركة مع السعودية.
نقـال عن موقع :االقتصادية

مؤسسة نفط الشارقة تعلن اكتشاف حقل غاز جديد

ف أول اكتشاف بري للغاز ف مدينة الشارقة اإلماراتية منذ أوائل الثمانينيات ،أعلنت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية "سنوك" اكتشاف حقل
جديد للغاز الطبيع والمكثفات تحت مسىم "محان" ،بمعدالت تدفق تصل إىل  50مليون قدم مكعب قياس ف اليوم ،إىل جانب السوائل
المرتبطة به .وتم هذا االكتشاف بالتعاون ربي مؤسسة نفط الشارقة" سنوك" ر
وشيكتها اإليطالية ”إيت" خلل السنة األوىل من ر
الشاكة
بينهما.
وجرى حفر بب محان 1-عىل عمق إجماىل يبلغ  14ألفا و 597قدما ،مما أسفر عن اكتشاف الغاز مع المكثفات المرتبطة به ف تكوين الثمامة.
وسيتم تقدير حجم االكتشاف ف الوقت المناسب ،ف ظل توقعات بمزيد من عمليات التقييم والتطوير .وذكرت المؤسسة أن بب محان1-
الواقع ف منطقة االمتياز "ب" هو أول بب استكشاف تقوم المؤسسة بحفرها ،بعد حصولها عىل مسح زلزاىل ثلن األبعاد جديد يغىط المنطقة.
أمريكا مستعدة لتوفير  %100من احتياجات بيالروسيا من النفط والغاز

نقـال عن موقع :سكاي نيوز

أكد وزير الخارجية األمريىك مايك بومبيو أن الواليات المتحدة مستعدة وقادرة عىل أن تف
باحتياجات بيلروسيا من النفط والغاز بنسبة  ،%100ذلك بعد توقف إمدادات الغاز الروسية
ر
فلديمب ماىك،
نظبه البيلروس
ر
مؤخرا إىل بيلروسيا ،وقال بومبيو ،خلل مؤتمر صحف مشبك مع ر
إن "الواليات المتحدة ترغب ف مساعدة بيلروسيا لبناء سيادة بلدها الخاصة" ،مضيفا أن منتج
لتوفب  %100من النفط الذى تحتاجه بيلروسيا بأسعار تنافسية.
األمريكيي عىل استعداد
الطاقة
ر
ر
وأردف بومبيو ،الذى وصل اليوم إىل العاصمة مينسك ،كأول وزير خارجية أمريىك يزور بيلروسيا
منذ  26عاما ،قائل" :نحن أكب منتج للطاقة ف العالم وكل ما عليكم فعله هو االتصال بنا" .وأشار
بومبيو ،إىل أن بيلروسيا أحرزت "تقدما حقيقيا" ف إجراء إصلحات سياسية واقتصادية ،تتضمن
مجال حقوق اإلنسان ،منوها بصورة تحقيق المزيد ر
حت يتم رفع العقوبات األمريكية المفروضة
تغبات ،مضيفا أن
عليها .من جانبه ،قال وزير خارجية بيلروسيا إن بلده أدركت ضورة إجراء ر
"بيلروسيا قد تكون ليست الدولة األكب مثالية ف هذا الصدد ،ونحن نتفهم جيدا أنه ينبع تطبيق
الكثب من المجاالت من بينها مجال حقوق اإلنسان ،وهذا ما نفعله".
بعض اإلصلحات ف
ر
توفب فرصة لبيلروسيا لىك تحقق
وكان بومبيو ،قد أعرب خلل اجتماعه بالرئيس البيلروس ألكسندر لوكاشينكو  -عن أمله بالمساعدة ف ر
العاملي إىل
من
بالمزيد
الدفع
وستواصل
السيادة واالستقلل اللذين تسع إليهما ،مضيفا أن الواليات المتحدة ترغب ف المساعدة ف ملء الفراغ
ر
كبب منذ  12عاما مضت.
سفارتها ف مينسك الذين تم تخفيض عددهم بشكل ر
نقـال عن موقع :جريدة الراصد
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أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية:
إيران تعلن انتهاء المرحلة التطويرية الـ  14في أضخم حقل غاز بالعالم

األخبة ضمن المرحلة التطويرية ال 14
أعلنت إيران االنتهاء من عمليات تركيب المنصة البحرية
ر
ف أضخم حقل غاز بالعالم الواقع ف مياه الخليج.
ونقلت وكالة األنباء اإليرانية عن المدير التنفيذي للمرحلة  14بالحقل محمد مهدي توسىل بور
قوله ف تصي ح اليوم إن رشكة رببوبارس اإليرانية المشغلة لحقل بارس الجنون أضخم حقل
األخبة ف إطار المرحلة التطويرية رقم  14اليوم.
غاز ف العالم ركبت منصة بحرية ه
ر
ر
كيلومبات عن شاط كنكان جنوب إيران فإن طاقة استخراج الغاز ف مكمن المرحلة
أشار توسىل بور إىل أنه مع تركيب المنصة بمسافة 105
 14ازدادت  14مليونا لتصل إىل  56مليون ر
بالتدشي الكامل للمرحلة  14لحقل بارس الجنون سيتم إنتاج 50
أنه
إىل
يشار
.
يوميا
مب مكعب
ر
مليون ر
مب مكعب من الغاز الطبيع و 75ألف برميل مكثفات غازية و 400طن كبيت يوميا ليتم ف المحصلة إنتاج مليون طن من الغاز المسال
نقـال عن موقع وكالة األنباء اإليرانية
ومليون طن من غاز اإليثان المعالج سنويا.
زود محطة استقبال «موندرا» الهندية بشحنة غاز
«قطرغاز» تُ ّ

قامت رشكة قطر غاز للتشغيل المحدودة رببويد محطة «موندرا» ر
والت تعتب محطة االستقبال
األجدد ف الهند ،وتقع عىل الساحل الغرن ،بشحنة تشغيلية من الغاز الطبيع ُ
المسال ،وقد تم تحميل
ُ
الشحنة من راس لفان ف  17يناير  2020عىل ر
مي الناقلة من طراز كيوفليكس ويطلق عليها اسم
«مروب» بحمولة إجمالية تبلغ  216.000ر
مب مكعب ،ووصلت إىل محطة موندرا ف  22يناير .2020

وتعد هذه ه المحطة الثانية الس تق ب ال الغاز الطبيع المسال ر
الت س اعدت قط ر غ از ف تشغيلها ف الهند خلل العام المنصم ،إذ قامت قط ر
غ از ف وق ت س اب ق رببويد محطة إين ور ،ر
والت تقع بالقرب من مدينة تشيناي جنوب الهند ،بشحنة من الغاز الطبيع المسال لتشغيل المحطة،
ي
غرن
وكان ذلك ف فباير  .2019وتقع محطة موندرا ف موان أدان والمنطقة االقتصادية الخاصة ف منطقة كتش بوالية جوجارات الواقعة
مليي طن من الغاز الطبيع المسال سنويا ،ويمكن أن تستقبل ناقلت رتباوح سعة
الهند .وتبلغ الطاقة االستيعابية االسمية للمحطة خمسة
ر
ر
َّ
اني ،حيث تبلغ السعة اإلجمالية لكل منهما  160ألف مب مكعب.
حمولتها ربي  75,000م مكعب و 260.000م مكعب .وتتكون المحطة من خز ر
وزير الطاقة :قطــر غير متحمسة إلعادة التفاوض بشأن عقــود الغــاز المسال مع الهنـد

نقـال عن موقع :الوطن

قال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة إن بلده ال ترغب ف إعادة التفاوض بشأن األسعار ف عقود توريد الغاز المسال طويلة األمد مع الهند.
وأضاف إن قطر ترغب ف زيادة الكميات ر
الت تمد بها الهند من الغاز المسال .بينما أشار وزير النفط الهندي ف وقت سابق إن بلده تتطلع إلعادة
ر
التفاوض عىل السعر ف العقود طويلة األجل للغاز الطبيع المسال الذي تشبيه من قطر ،حيث تستورد الهند  8.5مليون طن من الغاز الطبيع
المسال سنويا بموجب صفقة إمدادات طويلة األجل مع قطر .وأشارت ر
رويبز" إىل تصيحات رئيس الوزراء الهندي بشأن حاجة بلده بحاجة
لزيادة حصة الغاز الطبيع من مزي ج الطاقة لديها من  %6.5حاليا إىل  %15بحلول  .2030وأضافت إن الهند تريد خفض األسعار إىل نحو
خمسة دوالرات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ،مقارنة مع ما بي ثمانية و 8.5دوالر تقريبا لكل مليون وحدة ر
تأن حاليا ف إطار الصفقات
ر
القطرية طويلة األجل .يشار إىل أن الهند ر
مشب رئيس للغاز الطبيع المسال القطري .وتشكل الواردات من قطر بموجب الصفقات طويلة األجل
نقـال عن موقع :رويترز
حواىل  %40من إجماىل واردات الغاز الهندية
ً
وانخفاضا في اإليرادات نتيجة الضغوط
شيفرون تسجل خسائر فصلية

األخب من  ،2019وانخفضت اإليرادات بأكب من التوقعات وسط تراجع إنتاجها من النفط .وسجلت
تكبدت شيفرون خسائر ضخمة ف الرب ع
ر
وحت ديسمب ،مقابل أرباح بقيمة  3.73مليار دوالر خلل ر
خسائر شيفرون بقيمة  6.61مليار دوالر ف ر
الفبة من أكتوبر ر
فبة المقارنة ف العام
غب المتكررة ف الرب ع الماىل الماض بقيمة  1.49دوالر ،وهو مستوى أعىل
الماض .وحققت شيفرون أرباحا معدلة للسهم باستثناء البنود والمواد ر
المحللي عند  38.96مليار دوالر.
من التوقعات عند  1.47دوالر ،فيما تراجعت اإليرادات بنسبة  %14إىل  36.35مليار دوالر ،وبأكب من توقعات
ر
ر
ويبامن انخفاض إيرادات “شيفرون” مع استقرار إنتاجها من النفط المكاف يوميا عند  3.08مليون برميل ،وهو مستوى أقل من التوقعات عند 3.10
مليون برميل يوميا ،كما أن متوسط سعر برميل النفط والغاز الطبيع المسال المبيع من ر
الشكة بلغ  47دوالرا ،مقابل  56دوالرا للبميل خلل نفس
ر
نقـال عن موقع :أربيان بيزنس
الفبة من عام 2018
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بيانات وإحصائيات:
سعر برميل البترول الخام
النفط الخام برنت
اليابان (ديسمبر)
أوروبا (يناير)
اسيا (الغاز المسال) (يناير)

البورصات
العالمية

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

TTFهولندا

 NBPإنجلترا

 Henry Hubأمريكا

50.66
54.79
10.05
3.43
4.73
3.06
3.2
1.83

معي  ,ومتوسط للمنطقة الجغرافية.
* األرقام الواردة بالجدول السابق تعكس السعر خلل وقت ر

صادرات الغاز الطبيعي العربي خالل عام 2018

مب مكعب عام  2017إىل  63.4مليار ر
ارتفعت صادرات الغاز الطبيع العرن عب األنابيب من  59.2مليار ر
مب مكعب عام  ،2.18تمثل نسبة
حواىل  %31من إجماىل الصادرات العربية من الغاز الطبيع بنوعيه (غاز األنابيب والغاز الطبيع المسال) ،ونسبة  %7.9من اإلجماىل العالىم
لصادرات الغاز الطبيع عب األنابيب .كما ارتفعت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيع المسال عىل ظهر الناقلت من  140.3مليار ر
مب
مكعب عام  2017إىل  141.3مليار ر
مب مكعب عام  2018بنسبة  %69و %32.8من إجماىل صادرات الغاز بنوعيه للدول العربية وصادرات
الغاز المسال العالمية لعام  2018عىل التواىل.

نقـال عن موقع :صندوق النقد العربي
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أحداث ومؤتمرات
The Egypt Petroleum Show – EGYPS 2020
للببول (ايجبس  )2020خلل ر
يقام مؤتمر ومعرض مص الدوىل الرابع ر
الفبة من -11
 13فباير  2020تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط ..تلبية االحتياجات
المستقبلية من الطاقة" .وتحرص ر
الشكات العالمية عىل المشاركة ف هذا الحدث إذ
يعد بمثابة نافذة لتبادل الخبات والتعرف عىل التكنولوجيات الحديثة ر
الت تشهدها
صناعة ر
الببول والغاز الطبيع ف مختلف مجاالتها.
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر هذا العام زيادة ف عدد الدول المشاركة لتصل إىل 60
دولة ،اإلضافة إىل زيادة عدد األوراق البحثية إىل أكب من  800ورقة بحثية .كما
سيشهد المؤتمر االهتمام بموضوع التحول الرقىم ف صناعة ر
الببول.

)The International Gas Research Conference 2020 (IGRC 2020
الشق األوسط أعمال المؤتمر الدوىل لبحوث الغاز لعام  2020ف نسخته السادسة ر
تستضيف سلطنة عمان ألول مرة ف ر
عشة.
ُ
ر
ر
سيتم تنظيم المؤتمر من قبل االتحاد الدوىل للغاز والشكة العمانية للغاز الطبيع المسال خلل الفبة من  24إىل  26فباير  2020بمركز عمان
للمؤتمرات والمعارض.
وينعقد المؤتمر كل ثلث سنوات برعاية االتحاد الدوىل للغاز ويستقطب أكب من  1000مشارك يمثلون أكب من  40دولة حول العالم ويسلط
الضوء عىل جوانب البحث والتطوير واالبتكار ف صناعة الغاز المتنامية.

The 6th CWC China LNG & Gas International Exhibition & Summit
يقام للمرة السادسة ،معرض ومؤتمر الصي الدوىل للغاز الطبيع المسال وصناعة الغاز بمدينة شنغهاي ف ر
الفبة من  6-4مارس  2020ف مركز
ر
المؤتمرات الوطت .وسيشهد الحدث معرضا للتقنيات الحديثة ومحادثات حول أخر األحداث والتطورات ف سوق الغاز الطبيع ،بحضور نحو
 5000مشارك و 100متحدث رسىم من خباء صناعة الغاز.
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The Egyptian Gas Market News
Egypt, ExxonMobil Ink Two Agreements Worth $332 MM
The Minister of Petroleum and Mineral Resources, Tarek El Molla, signed two new exploration and production
(E&P) agreements with ExxonMobil and the Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS). The two agreements
are worth $332 million, with a signature bonus of around $17 million to drill seven wells. The signature was
conducted between El Molla; EGAS Chairman, Osama El Bakly; and the East Mediterranean Exploration Manager
at ExxonMobil, Don Bagley, in the presence of other petroleum leaders.
The first agreement was signed for conducting E&P activities in the East Ameryah offshore with investments
reaching around $220 million and a signature bonus of $10 million to drill four wells. Meanwhile, the second one
was signed for E&P activities in North Marakia offshore with investments worth $112 million and a signature
bonus of around $7 million to drill three wells.
egyptoil-gas.com نقال عن
El Molla Reviews Natural Gas Delivery in Port Said
The Minister of Petroleum and Mineral Resources, Tarek El Molla, followed up on the updates of delivering
natural gas to the housing units in Port said during his visit to the city. The Head of Town Gas Company, Yasser
Bahnas, said that the company has managed to finish up the natural gas network in Al Arab and Al Manakh
districts, serving 10,000 clients, and currently linking around 3,300 clients to the natural gas network is ongoing.
Additionally, Bahnas noted that the company has managed to deliver natural gas to about 17,000 clients in
several districts.
Concerning the governorate’s total projects, Bahnas remarked that Port said is fully covered with a natural gas
network, benefiting about 172,000 clients, in addition to 25,000 clients in Port Fouad city. Moreover, Bahnas
noted that Town gas managed to deliver natural gas to about one million housing units in Cairo, Giza, Alexandria,
Ismailia, and Port said governorates during the last five years, representing 30% of the units connected in Egypt,
adding that the company achieved unprecedented rates for the second year in a raw through delivering natural
gas to 300,000 housing units in 2019.
egyptoil-gas.com نقال عن

SDX Energy to Drill Three Wells in Egypt
SDX Energy Plc announced on January 28 that it plans to commence drilling three new wells at South Disouq and
West Gharib concessions. SDX is going to drill two wells at South Disouq concession, in which it holds 55% working
interest. The first exploration well, Salah, will be drilled in mid/late of February and is expected to be completed in
April. In addition to that, the company has estimated that the well will have around 71 billion cubic feet of
equivalent (bcfe) of natural gas. The second well, Sobhi, is anticipated to be drilled in late April/early May and
completed in early June. SDX is targeting to reach approximately 33 bcfe of natural gas.
Furthermore, SDX is planning to drill a third well at the West Gharib concession, where it holds 50% working
interest, in early February. This appraisal well will be drilled in the Rabul area. If successful, the well is anticipated
to hold about 200-300 barrels per day of oil (bbl/d).
egyptoil-gas.com نقال عن
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