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أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري:
وزير البترول يرأس اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز

البتول ر
ل وزي ار ر
والتوة المعدنية ورئيس مجلس إدارة جها از تنظيم أنشطة
أس المهندس طارق الم ا
سوق الغا از اجتماع مجلس إدارة الجها از من خلل الفيديو كونفرنس بحضو ار المهندس كارم محمو اد
الرئيس التنفيذى للجها از وأعضاء مجلس اإلدارة .
ل إىل أنه تم خلل االجتماع مناقشة واستعراض كو اد تشغيل منظومة نقل الغا از والغرض
وأشا ار الم ا
ص اونح او خلق سوق
تمهيدا للتطبيق كآلية رئيسية فا تنظيم عمل سوق تداول الغاز فا م ا
ا
منه
تنافىس ووضع مبادئ موحدة للكيانات العاملة بالسوق وملك ومشغىل شبكة نقل الغا از للسماح
باستخدام منظومة النقل دون تميتا .

وأضاف أن أهمية كو اد تشغيل شبكة نقل الغا از تتمثل فا أنه مجموعة القواع اد الفنية والتجارية ألسس استخدام منظومة النقل بيا مشغل
وفقا لقانون تنظيم سوق الغا از والئحته التنفيذية وبما يسمح بإتاحة دخول أطراف جديدة للسوق اوه او ما يمه اد لتحقيق
المنظومة ومستخدميها ا
التميت والمساواة مع مراعاة مصالح جميع المشاركيا فا سوق الغاز.
ا
التنافسية وفق مبادئ الشفافية والعدالة وعدم
طبقا وألهداف
ا
ومن جانبه أوضح المهندس كارم محمو اد الرئيس التنفيذى للجها از أنه
الجها از لتنظيم العلقة بيا المشاركيا فا سوق تداول الغاز ،فق اد نص القانون والئحته
التنفيذية عىل ضورة إقرا ار كو اد تشغيل منظومة نقل الغاز ،بع اد التشاو ار مع مشغىل
الشبكة وبع اد صدو ار تراخيص الكيانات العاملة فا سوق الغا از ومنح مهلة لت اوفيق األوضاع،
الت تشكل أساس
اما إقرا ار كو اد النقل باعتباره مجموعة القواع اد الموحدة ر ا
فق اد كان لز ا
العلقات الفنية والتجارية الستخدام منظومة نقل وتداول الغاز.
مشتا إىل أن هذا الكو اد يحتوى عىل توصيف منظومة نقل الغا از بكافة ملحقاتها ونظام المراقبة والتحكم وحقوق وواجبات المستخدميا للشبكة
ومشغليها وملكها والخدمات الفنية المقدمة من حج از السعات واألنظمة التشغيلية وقياسات الغا از والحفاظ عىل االتزان المادى والتجارى بالشبكة
الت تع اد أهم رشاييا نقل الغاز.
وخطة الطوارئ بما يحقق التشغيل اآلمن للشبكة القومية للغاز ر ا
بدء اإلنتاج من بئرين جديدين للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط

البتول فا وضع ر
نجح قطاع ر
البتين الجديدين "ظهر  "17و "بلطيم جنوب غرب  "7للغاز الطبيىع عىل اإلنتاج بمنطقة البح ار المتوسط بمت اوسط
يوميا و  1300برميل متكثفات يومياا .
إنتاج  390مليون قدم مكعب غا از ا
البتول ر
ل وزي ار ر
والتوة المعدنية من المهندس عاطف حسن رئيس رشكة ربتول بلعيم " ربتوبل " القائمة
جاء ذلك فا تقري ار تلقاه المهندس طارق الم ا
البتر
البت الجديدة " ظهر " 17-بحقل ظه ار للغاز الطبيىع بالبح ار المتوسط عىل اإلنتاج بع اد االنتهاء من اعمال حف ار ا
بالعمليات حيث تم وضع ر ا
تدريجيا اىل الطاقة القصوى البالغة نحو 250
ا
حاليا الوصول بمعدالتا انتاجها
ا
الواقعة بالمنطقة الجنوبية للحقل واكمالها واختبارها بنجاح وجارى
ر
ف المياه العميقة
يأت فا اطا ار خطة تنمية طموح للحقل حيث تقع ا
البت الجديدة ووضعها عىل اإلنتاج ا
مضيفا أن حف ار ر ا
ا
مليون قدم مكعب غا از يومياا .
ر
ر
الت تم حفرها فا حقل ظه ار
البت الجديدة فإن عد اد اآلبا ار ر ا
الفتا اىل أنه باالنتهاء من حف ار ا
بالبح ار المتوسط وتم حفرها عىل عمق يصل اىل  5300مت ،ا
بلغ  15ربتا بواقع  10ابا ار بالمنطقة الشمالية و  5آبا ار بالمنطقة الجنوبية.
كما أشا ار التقري ار اىل أنه فا اطا ار الخطة الطموح للوصول اىل معدالتا انتاج قياسية من الغاز الطبيىع من منطقة دلتا النيل ،فق اد نجحت رشكة ربتول
يوميا و 1300برميل
ا
البت الجديدة " بلطيم جنوب غرب " 7-عىل اإلنتاج بطاقتها القصوى البالغة  140مليون قدم مكعب غا از
بلعيم فا وضع ر ا
ر
البت واكمالها فا توقيت قياىس لم يتجاو از شهرين ونصف الشهر ،ليؤك اد ذلك استمرا ار نجاح الخطة المنفذة
يوميا بع اد االنتهاء من حف ار ا
ا
متكثفات
لتنمية وإنتاج الغا از من منطقة بلطيم جنوب غرب والوصول اىل القدرات اإلنتاجية المستهدفة من المنطقة فا غضون ر
فتة وجتة من بدء اإلنتاج
يوميا خلل  7اشه ار من
ا
من منصة بلطيم جنوب غرب فا سبتمتا الماضا  ،حيث تم تحقيق الخطة اإلنتاجية البالغة  500مليون قدم مكعب غا از
البتول ر
ال من  6آبا ار كان مخططا حفرها بما يحقق خطة وزارة ر
والتوة المعدنية فا زيادة اإلنتاج مع
خلل حفر  4ابا ار فقط ووضعها عىل اإلنتاج بد ا
ر
االلتام بسياسة تخفيض التكاليف وترشي اد النفقات.
نقال عن وزارة البترول والثروة المعدنية
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أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري:
الغاز الطبيعى  ..يساهم فى تنمية سيناء

فا إطا ار مساهمة قطاع ر
حاليا تنفي اذ ر
مشوع لتوصيل
ا
ف جهو اد تنمية شبه جزيرة سيناء  ،يتم
البتول ا
الغاز الطبيىع من خلل رشكة سيناء للغا از لمنطقة خليج نبق بمدينة رشم الشيخ لتغذية  55منشأة
سياحية وفندقية و 55قطعة أرض مخطط إقامة منشأة سياحية عليها باجماىل استثمارات حواىل 250
مليون جنيه تنف اذ عىل  3مراحل  ،حيث تم االنتهاء من  %90من المرحلة األوىل ر
للمشوع.
البتول ر
ل وزي ار ر
والتوة المعدنية من المهندس محمو اد أنو ار رئيس رشكة سيناء للغا از حول الموقف
جاء ذلك فا التقري ار الذى تلقاه المهندس طارق الم ا
التنفيذي ر
وتوفت فرص عمل جديدة من خلل استخدام الغاز الطبيىع
ا
لمشوع توصيل الغا از لسيناء وذلك بهدف المساهمة فا تنشيط السياحة
ر
الت تشهدها سيناء حاليا ،وأشا ار التقري ار إىل استمرا ار نشاط توصيل الغا از
دعما لتامج التنمية الطموح واالستثما ار ا
ا
كوقو اد بديل للوقو اد السائل وذلك
خاصة بمدينة العريش عىل الرغم من العمليات العسكرية الشاملة فا سيناء (حق الشهيد) حيث لم يتوقف العمل من خلل التنسيق مع محافظة
شمال سيناء والجهات األمنية.
وجدي ار بالذك ار أن توصيل الغاز الطبيىع للمواطنيا بمحافظة شمال سيناء ق اد بداأ من اذ عام  2010وتم توصيل الغاز الطبيىع إىل  25ألف عميل متىل
بمناطق داخل مدينة العريش مثل أحياء المساعي اد والزهو ار وج أل أيوب ومنطقة وسط البل اد وج أب او نجيلة والضاحية وبركة حليمة وج عاطف
السادات وج السليمة  ،باإلضافة إىل عد اد من المنشآت التجارية والمخاب از داخل المدينة وكذلك محطتيا لتموين السيارات بالغاز الطبيىع كوقود.
ف تقديم كافة التسهيلت لنظام التعاق اد للمواطنيا بمدينة العريش  ،يتم التوصيل من خلل مبادرة التقسيط بنظام  30جنيه
وفا اطا ار االستمرا ار ا
ا
ألكت عد اد ممكن
ا
واستكمال للتوسع فا توصيل خدمة الغاز الطبيىع
ا
شهريا يتم تحصيلها عىل فاتورة الغا از لمدة  6سنوات وبدون مقدم وبدون فوائد.
ا
من المواطنيا وتخفيف العبء عنهم  ،تم وضع خطة حالية تشمل توصيل الغاز الطبيىع لىح الصفا وكذلك لمناطق رشق العريش وتشمل أحياء
العبور والريسة وأب او صقل.
وفيما يخص مدينة رشم الشيخ  ،فق اد تم توصيل الغاز الطبيىع إىل  2600وحدة سكنية  ،وكذلك التوصيل إىل  144منشأة سياحية وتجارية
بالمدينة ،كما تم االنتهاء من تنفي اذ الشبكات األرضية ر
والتكيبات الخارجية إىل  1100وحدة إسكان اجتماىع فا الرويسات.

وأضاف التقري ار أنه فا اطا ار المساهمة فا ر
المشوعات القومية التنموية فا شبه جزيرة سيناء ،تم تنفي اذ البنية األساسية لتوصيل الغاز الطبيىع لمدينة
اإلسماعيلية الجديدة حيث تم توصيل الشبكات األرضية للمدينة وكذلك عمل ر
التكيبات الخارجية لعد اد الوحدات المنفذة البالغ عددها  12ألف
وحدة سكنية بالمدينة جاهزة لتوصيل الغا از لها.
كما يتم المساهمة فا العدي اد من ر
المشوعات التنموية الجديدة فا سيناء وتوصيل الغاز الطبيىع لمدينة سلم (المدينة الملي اونية) رشق بو ار سعي اد
ر ر
ر
بالتعاون مع وزارة اإلسكان  ،ر
ف بمدينة شق بورسعي اد كمرحلة عاجلة للبدء
ومشوع اإلسكان االجتماىع بىح سكتا متكامل يقام بالجزء الجنوب الش ا
فا تنفي اذ المدينة  ،ر
ف تنفيذ
ومشوع الىح السكتا عىل مساحة  202فدان يضم  418عمارة سكنية ،بإجماىل  ٨٣٦٠وحدة سكنية ،حيث تم البدء ا
لتوفت
ا
 5000وحدة منها ،هذا باإلضافة إىل التعاون مع الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس فا إنشاء الشبكات ومحطة تخفيض الضغط
لتوفت مصاد ار الطاقة لجذب االستثمارات لتنمية محو ار قناة السويس.
ا
الغاز الطبيىع للمنطقة الصناعية الجارى إنشائها رشق بورسعي اد
بيان شركة إيجاس بشأن االتفاقيات المتعلقة بمصنع دمياط إلسالة الغاز

أبرمت ر
الشكة المصية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" اتفاقية تسوية واتفاقية اطارية مع كل من رشكة
وشكة ناتورجا ر
إيتا ر
ر
والشكة االسبانية المصية للغاز الطبيىع "سيجاس"،
وشكة يونيون فينوسا جاس
ر
ص العربية والهيئة المصية العامة للبتول ،كما أبرمت اتفاقية تعاون مع كل من رشكة ايتا ر
وشكة
وجمهورية م ا
سيجاس .
وحيث أن بدء تاري خ شيان تلك االتفاقيات معلق عىل عد اد من ر
شكة إيجاس
الشوط المسبقة ،وعليه قامت ر ا
الشوط وكانت بموضع تنفي اذ ر
بتنفي اذ بعض تلك ر
ال إنه نتيجة لجائحة كوفيد  19تعذ ار عىل
الشوط المتبقية  ،إ ا
ر
ر
ر
باف اطراف التعاق اد استكمال تنفي اذ بعض الشوط األخرى .ومع ذلك فإن شكة ايجاس مستعدة للدخول
ا
ر
االشتاطات.
بمفاوضات جديدة بهذا الشأن بع اد مراعاة العدي اد من

نقال عن وزارة البترول والثروة المعدنية
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أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري:
رئيس "صناعة البرلمان" يطالب باالستفادة من انخفاض أسعار النفط لدعم الصناعة

فتوس كورونا المستجد،
الت تسببت فيها جائحة ا
قال المهندس فرج عامر ،رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ،إن التداعيات االقتصادية العالمية ر ا
أثرت بالسلب عىل األسعا ار العالمية للنفط ،مما أدى إىل انخفاض ملحوظ فا سعره ،مما يتطلب االستفادة من هذه األسعا ار الجديدة واستغلل األزمة
فا تحقيق مكاسب لصالح الصناعة المصية.
االستاتيىحا من الغا از ر
ر
والبتول،
وطالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ،بصورة استغلل األزمة الحالية ،وتخزين احتياطا الدولة المصية
ر
والبتول وتحقيق مكاسب للصناعة المصية لزيادة قدرتها التنافسية من أجل التصدير ،ومن ثم تخفيض أسعا ار
والتمتع باألسعا ار السلبية للغا از
منتجاتها فا األسواق المحلية.
نقال عن موقع اليوم السابع
مواد البناء 3 :دوالرات السعر العادل للغاز ..ومصانع السيراميك تطالب بتعديل الحالى
قال رشيف عفيفا رئيس شعبة الستاميك بغرفة صناعة موا اد البناء فا اتحا اد الصناعات ،إن مصانع الستاميك تتمتا أن تحاسب بسع ار الغا از وفقا
الت انخفضت بصورة كبتة خلل ر
ال يرتفع عن  3دوال ار لكل مليون وحدة حرارية وأن
الفتة الراهنة ،الفتا إىل أن السع ار المناسب الب اد أ ا
لألسعا ار العالمية ر ا

الجاري
ا
السعر الحاىل مرتفع بصورة كبتة عىل المصانع والذى يقد ار بنحو 4.5دوال ار لكل مليون وحدة حرارية وفقا لما أعلنته الحكومة بداية إبريل
أضاف عفيفا أن الطاقة االنتاجية للمصانع منخفضة خلل ر
ال
الفتة الحالية بسبب أزمة كورونا حيث أن األولوية حاليا للصناعات الغذائية والدوائية ،إ ا
أن تشغيل ر
غت كثيفة االستهلك
ف تحريك حركة االنتاج نسبيا للمصانع ،الفتا إىل أن صناعة الستاميك من الصناعات ا
المشوعات القومية أفاد ا
للطاقة وفقا لما أقرته هيئة التنمية الصناعية ،وطالبنا الحكومة فا مذكرات عديدة أن تعامل هذة الصناعة بأسعا ار الغا از المطبقة للصناعة قليلة
االستهلك للطاقة لتستطيع منافسة السلع األخرى فا األسواق العالمية.
نقال عن موقع اليوم السابع
مشروعات لدعم خطة البترول للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي

أكدت رشكة متخصصة فا مجال الطاقة أنها تدعم وتعز از تنفي اذ خطة وزارة ر
البتول وال رتوة المعدنية
للتوسع فا استخدامات الغا از الطبيىع ،وفق ر
ر
وبالتامن مع خطة
إستاتيجية ورؤية مص 2030
الدولة فا تعظيم المردو اد االقتصادي للغا از الطبيىع ،كما يسهم فا االستفادة من اكتشافات الغا از
لت كانت تتكلفها
توفت الوقت والجه اد والتكاليف الباهظة ا ر ا
ا
الطبيىعا الكبتة لمص ،باإلضافة إىل
الدولة فا م اد أنابيب الغاز ،علوة عىل مساندة الدولة فا إحلل الغا از كبديل عن الوقو اد المدعم من
سوال ار وبتين وخلفه فا كافة االستخدامات.
وكشفت المهندس خال اد أب او بكر ،رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي ر
لتوفت كمية الغا از المطلوبة لتشغيل مج از ار للدواجن باستخدام
ا
للشكة عن تعاق اد
تقنية " "CNG mobileلنقل الغا از المضغوط المنقول دون الحاجة الستخدام الشبكة القومية ،ليصبح خامس ر
مشوع تنفيذا لتوجيهات الحكومة
المصية بالتوسع فا استخدام الغا از الطبيىعا.
نقال عن البوابة نيوز
اتفاقية بين “غاز مصر” و”تاون جاز” لتوصيل الغاز الطبيعي بقيمة  232.8مليون جنيه

ص عىل إتمام توقيع اتفاقية مع رشكة تاون جاز ،وذلك لتنفي اذ أعمال توصيلت الغا از الطبيىعا لعدد  120ألف عميل
وافق مجلس إدارة رشكة غا از م ا
ر
بالقاهرة والجتة واالسكندرية واالسماعيلية وبورسعيد .وأوضحت الشكة أن القيمة اإلجمالية للتفاقية تصل إىل  232.8مليون جنيه ،عىل أن تكون
مدة شيان هذه االتفاقية عام عىل أن يتم التجدي اد لمد اد أخرى بموافقة الطرفيا.
الشكة إىل موافقة مجلس إدارة ر
وأشارت ر
ا
الطبيىع
لت الغا از
الشكة أيضا عىل إتمام توقيع عق اد مع هيئة المجتمعات العمرانية لتنفي اذ أعمال توصي ا
للمرحلة األوىل بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية .واضافت ر
الشكة أن القيمة اإلجمالية لتنفي اذ العقد  114.4مليون جنيه وان تكون مدة التنفيذ
 18شهرا.
نقال عن موقع البورصة

4

أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية:
ميناء صحار العماني مركز رئيسي في الشرق االوسط لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال

انضم ميناء صحا ار والمنطقة الحرة فا سلطنة عمان إىل مجموعة /اس إي أي أل أن جا /العالمية
مواتا ر
ر
الشق األوسط لتعزي از استثماره فا مرافق تزوي اد السفن بالغا از الطبيىعا المسال
كأول عض او من
واستخدام الغا از الطبيىعا المسال كوقو اد للشحن البحري.
مشوعا ر
مشتكا
تعتت ر ا
ا
ويقوم ميناء صحا ار والمنطقة الحرة بالتعاون مع رشكة مارسا ال ان جا ر ا
الت
بيا كل من رشكة توتال أس أي ومجموعة أ او كي او ُ
العمانية بإنشاء مصنع حديث لتسييل الغا از
الطبيىعا ومرفق رلتوي اد السفن بوقو اد الغا از فا ميناء صحار.
وقال مارك جيلينكتشن الرئيس التنفيذي لميناء صحا ار أن ر
مشوع تزوي اد السفن بالغا از الطبيىعا المسال سيعمل عىل تع ازي از القيمة المحلية المضافة
ا
توفت المزي اد من فرص العمل كما سيدعم جهو اد البل اد فا تنوي ع مصاد ار الدخل من خلل توسيع أنشطة الشحن التجاري.
ا
فضل عن
ا
ألنشطة الميناء

وأشا ار اىل أن هذا ر
المشوع سيجعل ميناء صحا ار والمنطقة الحرة إحدى المحطات الرئيسية رلتوي اد السفن بوقو اد الغا از الطبيىعا المسال عىل طرق
ر
ه أعضاء فا مجموعة /اس إي أي.أل أن جا /مثل ميناء سنغافورة كما ستقوم
الت ا
الموات االستاتيجية األخرى ر ا
را
تجارة الشحن الرئيسية إىل جانب
رشكة /مارسا أل أن جا /بتوري اد الغا از الطبيىعا المسال محليا من سلطنة عمان.
وسيعمل ر
الت تم ار بالمنطقة ا
ف
ف ميناء صحا ار عىل استقطاب المزي اد من السفن العاملة عىل خطوط الشحن العالمية ر ا
مشوع محطة الغا از الطبيىعا ا
الت تقوم بها رشكات الشحن العالمية للبدء باستخدام الغا از الطبيىعا المسال كبديل عن الوقو اد
الوقت الذي ينسجم فيه مع التحوالتا المتسارعة ر ا
حت التنفي اذ فا يناير 2020
والت دخلت ا
الت وضعتها المنظمة البحرية الدولية ر ا
البحري التقليدي للح اد من انبعاثات الكتيت وفقا للحدو اد ر ا
وانبعاثات الغازات الدفيئة المحددة لعام  2030و.2050
ر
االستاتيىحا خارج مضيق هرمز (فا الجزء الشماىلا من سلطنة عمان) وكونه يتوسط الطريق بيا أوروبا وآسيا
ويتمتع ميناء صحا ار نظرا لموقعه
بموقع ر
ر
ر
استاتيىحا ليصبح مركزا رئيسيا لتوي اد السفن بالغا از الطبيىعا المسال فا الشق األوسط باإلضافة إىل ذلك يضم ميناء صحا ار والمنطقة الحرة
أرصفة بحرية عميقة قادرة عىل استقبال أضخم السفن فا العالم.
نقال عن موقع arabweek
تراجع حركة الغاز الروسي عبر أوكرانيا بنسبة  ٪53في الربع األول من عام 2020

مت مكعب من الغا از الطبيىعا إىل االتحا اد األوروتا ومولدوفا،
فا مارس  ،2020قام مشغل نظام نقل الغا از األوكراتا  GTSOUضمان نقل  4.6مليا ار ر ا
مت مكعب أو  ٪36أقل مما كان عليه الحال فا مارس .2019
وه او ما يزي اد بنسبة  ٪18عن شه ار فتاير ،ولكن بنحم  2.6مليا ار ر ا
وقالت ر
مت مكعب ،وه او أقل
عت نظام نقل الغا از األوكراتا بحجم بلغ  11.1مليا ار ر ا
الشكة األوكرانية " :فا الرب ع األول من عام  2020تم نقل الغا از ا
ر
الماض" .وفقا للبيان الصحف ،دفعت شكة "غازبروم" بالكامل مقابل جميع السعات المحجوزة للرب ع األول ،مع مراعاة
ا
بنسبة  ٪53مقارنة بالعام
مت مكعب من الغا از سنويا ( 178مليون ر
.
)
اليوم
ف
ا
مكعب
مت
ا
 65مليا ار ر ا
نقـال عن موقع ukrpress.net
هل ستحد أوكرانيا من مشاكل تخزين الغاز في أوروبا؟

مت مكعب
قالت مجموعة "وود ماكتي" العالمية ألبحاث الطاقة إن أوكرانيا ق اد تمسك بمفتاح أزمة تخزين الغا از فا أوروبا ،مع قدرة تبلغ  9مليارات ر ا
مت مكعب للتخزين لصالح أوروبا.
ستبف سعة  9مليا ار ر ا
را
مت مكعب ،ويقد ار أن أوكرانيا
غت مستخدمة .وتبلغ سعة التخزين األوكرانية  32مليا ار ر ا
ا
مت مكعب بحلول نهاية مارس ،وه او رقم قياىسا لهذا
وأشارت المجموعة إىل أن مخازن الغا از األوروتا تكا اد تكون ممتلئا تقريبا ،بع اد تخزين  57مليا ار ر ا
ر
مت مكعب من الغا از بحلول
الوقت من العام .ويقد ار المحلل الرئيىسا فا "وود ماكتي" جراهام فريدمان أن أوروبا ستحتاج فقط إىل ضخ  35مليا ار ا
للتحضت لموسم التدفئة.
ا
مت مكعب
وف العام الماض ،كانت بحاجة إىل ضخ  50مليا ار ر ا
نهاية أكتوبر .ا
ا
فضل عن انخفاض األسعار،
ا
هذا وتأث ار استخدام التخزين بالشتاء المعتدل للغاية ،وزيادة المعروض من الغا از الطبيىعا المسال وغا از خط األنابيب،
والتجاري ،ما
ا
تدابت احتواء  Covid-19عىل الطلب فا جميع أنحاء القارة من اذ منتصف مارس الماض ،وخاصة فا القطاعيا الصناىعا
ا
كما أثرت
ساهم فا زيادة وفرة العرض.
مت مكعب إضافية من الغا از فا أوروبا ،نظرا لزيادة العرض العالما الكبت ،ولن يكون هناك مساحة تخزين
ويعتق اد جراهام أنه سيتم ضخ  13مليا ار ر ا
كافية لتلبية الطلب عىل السعة ،وهنا يمكن ألوكرانيا أن تلعب دورا.
نقـال عن موقع ukrpress.net
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أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية:
الجزائر تعلن عن احتياطات مؤكدة تقدر ب 1.340مليون طن من النفط

أك اد وزي ار الطاقة الجزائري ،محمد عرقاب ،أن احتياطات الجزائ ار المؤكدة من النفط ،تقد ار ب 1.340مليون طن ،أي ما يعادل  10مليا ار برميل ،أي
ال زال لدينا  27سنة من اإلنتاج" .او أضاف الوزير ،أنه علوة عىل هذه االحتياطات من الخام ،توج اد
ما يعادل  10مليا ار برميل ،او بهذه الوتتة ا
مت مكعب ،يضاف إليها كذلك  260مليون طن من المكثفات ،أي ما يعادل 1ر4
الت تقد ار ب 2.368مليا ار ر ا
هناك "احتياطات من الغا از الطبيىع ،ر ا
مكاف نفط)".
را
مليا ار طن من النفط (طن
نقـال عن وكالة األنباء الجزائرية
تراجع واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال  ..أقل مستوى منذ  10أعوام

تتجه واردات اليابان من الغا از الطبيىعا المسال إىل تسجيل أقل مستوى لها من اذ ر
عشة أع اوام ،فا الوقت
ر
المشتون للتخلص من المخزون لديهم ،مع استمرا ار تراجع الطلب عىل الطاقة بسبب
الذي يكافح فيه
ر
القيو اد واإلجراءات المفروضة للح اد من انتشا ار فتوس كورونا المستجد .وذكرت شكة كبل ار لمتابعة
بيانات تجارة السلع والموا اد الخام ،أن واردات اليابان من الغا از الطبيىعا المسال خلل الشه ار الحاىلا
ستكون فا حدود  5.02مليون طن ر
متي ،وه او ما يقل  11فا المائة عن واردات الشه ار نفسه من العام
الماضا وأقل مستوى للواردات الشهرية منذ .2010
الشكات اليابانية مثل طوكي او جا از وكانساي ر
وذكرت "بلومبتج" ،أن ر
إلكتيك باور ،تجري مناقشات مع موردي الغا از الطبيىعا لتأجيل إرسال
الشحنات المقررة ألشه ار أبريل الجاري وماي او ويوني او المقبليا .وكان الطقس الشتوي أدفاأ من المعتاد ،وإعادة تشغيل بعض المفاعلت النووية
قلصت الطلب عىل الغا از الطبيىعا فا اليابان قبل تفج ار أزمة كورونا ،ما أدى إىل زيادة المخزون من الغا از لدى ر
الشكات المست اوردة.
نقـال عن موقع االقتصادية

صندوق النقد :صادرات نيجيريا من النفط ستهبط  26.5مليار دوالر

قال صندوق النق اد الدوىلا إن من المتوقع تراجع صادرات نيجتيا من النفط والغاز  26.5مليا ار دوال ار عىل األقل مع تأث ار األسعا ار العالمية وانخفاض
الطلب عىل الوقو اد جراء فتوس كورونا المستجد.

إفريف ،صندوق النق اد فا رسالة تطلب فيها مساعدة مالية عاجلة أن ر
ر
أكت من نصف
التاجع فا أسعا ار الخام ،مصد ار ر ا
أكت مصد ار نفط
وأبلغت نيجتيا ،ا
إيرادات الحكومة ،والصدمات االقتصادية المرتبطة بالفتوس تسببا فا فجوة تمويل خارجا بمقدار  14مليا ار دوالر .ووافق الصندوق عىل كامل طلب
نيجتيا البالغ  3.4مليا ار دوالر .وفا إيجا از تفصيىلا يتعلق بالقرار ،حذ ار صندوق النق اد من أن نيجتيا مازالت معرضة لمخاط ار ر
متايدة ،وبخاصة فا
أكت من خلل تخفيضات أوبك
غت المبيعة ق اد يؤث ار أيضا عىل إنتاج النفط ،الذي ق اد ريتاجع بدرجة ا
أسواق النفط .وقال الصندوق "زيادة الشحنات ا
"
.
اإلنتاج
المتفق عليها أ او إذا ظلت األسعا ار دون تكاليف
نقـال عن موقع الراي
«غاز بروم» الروسية ...عام األمل يبدأ بـ«خيبـة»

كشف التقري ار الماىلا السنوي ر
لشكة «غا از بروم» الحكومية االحتكارية الروسية ،عن تراجع عائداتها،
وارتفاع ديونها فا الوقت ذاته خلل عام  .2019وعىل الرغم من عدم صدو ار بيانات رسمية ر
حتا
ال سيما ر
اآلن عن ر
الت اشت اد فيها تأثتا «كورونا»
الفتة ر ا
الشكة حول نشاطها من اذ مطلع العام الحاىل ،ا
ال
ال يدع مجا ا
تشت بما ا
ا
وحت نهاية أبريل ،فإن تقاري ار وبيانات عن مؤسسات روسية،
من اذ فتاي ار ر ا
ت بيانات «غا از
كبت عىل صادرات الغا از الروىسا من اذ مطلع العام الحاىلا .وبينما تش ا
للشك إىل تراجع ا
ر
أكت حقولها فا
بروم» إىل تراجع صادراتها لألسواق األوروبية ،أكدت الشكة أن اإلمدادات من ا
عت شبكة «قوة سيبتيا».
سيبتيا ،نح او السوق الصينية ،مستمرة بكامل طاقتها ا
ُ
تأثت كورونا» ،استهلت ر
الشكة نشاطها هذا العام
ف  .2019وقبل بدء « ا
بكثت من خسائرها ا
ا
أكت
ويتوقع أن تكون خسائر «غا از بروم» العام الحاىلا ا
ال أن
الت وضعتها انطلقا من توقعات بأن تكون درجات حرارة الشتاء األوروتا هذا العام أدتا من العام الماضا .إ ا
بخيبة أمل فا توقعاتها للصادرات ،ر ا
حالة الطقس جاءت عكس ذلك ،وتمتت بالدفء ،وبالتاىلا تراجع حجم استهلك الطاقة فا االتحا اد األوروت ،ما أدى إىل تراجع إنتاج غا از بروم مطلع
العام بنسبة  6بالمائة ،فا شه ار يناير ،وفق بيانات ر
نشتها إدارة المراقبة المركزية لمجمع الوقو اد والطاقة الروىسا فا مطلع فتاي ار الماض ،وقالت فيها إن
ر
إنتاج ر
مت مكعب فا يناير  ،2019وتراجعت الصادرات إىل السوق
مت مكعب فا يناير  ،2020مقابل  47.32مليا ار ا
حت  44.3مليا ار ر ا
الشكة تراجع ر ا
ر
ر
ر
نقـال عن موقع الشرق األوسط
مت مكعب مطلع هذا العام.
حت  13.3مليا ار ا
مت مكعب مطلع العام الفائت ،ا
األوروبية من  17.55مليا ار ا
6

أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية:
بلغاريا تعلن أن مشروع "سيل البلقان" لضخ الغاز الروسي سينجز قبل نهاية العام

جاء فا بيان صد ار عن الخارجية البلغارية ،إن زاخاريفا ،قالت فا محادثة هاتفية مع نظتها الروىسا ستىعا الفروف" :لق اد حققنا تقدما ملموسا ا
ف
تطوي ار العلقات الثنائية .وعىل الرغم من األزمة ،فإن المشاري ع المهمة للبلدين تتطو ار بشكل جي اد ويستم ار مد "سيل البلقان" فا الموع اد المحدد،
حيث نخطط إلكماله قبل نهاية العام".
وأضافت زخاريفا" :هناك وضع جدي اد فا العالم وتقع مختلف البلدان فا مراحل مختلفة من الوباء ،وبعضها لم يصل بع اد إىل ذروة األزمة .هناك
حاجة إىل نهج منسق لحل المشكلة ويجب عىل جميع دول العالم العمل معا بشكل وثيق".
نقـال عن موقع arabic.rt
ترامب :لن نسمح بانهيار صناعة النفط والغاز األمريكية

قال الرئيس األمريكا دونال اد ترامب إن إدارته لن تسمح بانهيا ار صناعة النفط والغا از فا الواليات المتحدة وسط الهبوط التاريىحا لألسعار .وذك ار الرئيس
األمريكا فا تغريدة له" :لن نسمح بانهيا ار صناعة النفط والغا از العظيمة أبداا" .وتابع الرئيس األمريكا بأنه وجه وزيري الطاقة والخزانة األمريكييا
بصياغة خطة ستوف ار األموال لتأميا هذه ر
الشكات والوظائف الهامة للغاية فا المستقبل.
وتعاتا صناعة النفط األمريكية من خسائ ار حادة فا ر
حت قبل أن يشه اد سع ار غرب تكساس
الفتة األختة مع تراجع الطلب جراء فتوس كورونا ر ا
ا
األمريك رغبته فا استغلل انهيا ار أسعا ار النفط لتعزي از
ا
كارثيا أدتا الصف ار ألول فا تاريخه .وعىل جانب آخر ،أعلن الرئيس
ا
تحول
ا
الوسيط باألمس
ر
.
المتحدة
الواليات
ف
ا
الخام
من
اتيىح
ا
االست
االحتياطا
نقـال عن موقع مباشر مصر
بولندا تطلق مشروع "االستقالل عن الغاز الروسي" لتصبح "مركزا للتوزيع"

أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا ،اإلثني ،انطلق أعمال بناء ر
مشوع أنبوب غا از البلطيق،
والذي سيقوم بنقل الغا از من التوي ج إىل بولندا مرورا بالدنمارك .تبلغ تكلفة ال ر
مشوع  1.5مليا ار
يورو ،فيما تتقاضا رشكة إيطالية تتوىل أعمال البناء  280مليون يورو ،ومن المخطط له أن يبداأ
عت هذا األنبوب فا األول من أكتوبر .2022
الغا از بالتدفق ا
وقال الرئيس البولندي إن هذا ر
الروىس ،كما
ا
المشوع خطوة مهمة جدا نح او االستقلل عن الغا از
ر
ر
المشوع ،بحيث
ا
أشا ار إىل إمكانية أن تقوم بولندا بتوي اد جتانها ،مثل أوكرانيا ،بغا از من هذا
"تكون بولندا ضامنا ألمن الطاقة فيها".
ومن المتوقع أن ّ
يزو اد هذا ر
مت مكعب سنويا ،فيما يتوقع أن تصل طاقة عمل هذا األنبوب إىل
المشوع بولندا بكميات من الغا از تصل إىل  10مليارات ر ا
مت مكعب فا السنة.
نحو  17.5مليا ار ر ا

ر
كيلومتا .ويتيح هذا ر
المشوع
يبلغ طول األنبوب الذي ينطلق من التوي ج (وتحديدا من بح ار الشمال) مرورا ببح ار البلطيق إىل بولندا 900-850
لبولندا أن تصبح بوابة أوروبا الوسىط ر
كبت لتوزي ع الغاز.
والشقية بتحولها إىل مرك از إقليما ا
تجد ار اإلشارة إىل أن بولندا اتجهت فا السنوات األختة إىل تنوي ع مصاد ار الغاز ،ما أدى إىل انخفاض االعتما اد عىل الغا از الروىس ،الذي يتدفق إىل بولندا
مت
مت مكعب من الغا از الروىس ،مقارنة مع  9.04مليارات ر ا
بموجب عق اد مع رشكة غازبروم الروسية .فا عام  2019استوردت بولندا  8.95مليارات ر ا
مكعب فا .2018
نقال عن ukrpress.net
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بيانات وإحصائيات:
أسعار الزيت الخام والغاز الطبيعي والغاز المسال في األسواق العالمية

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

البورصات
العالمية

TTFهولندا

 NBPإنجلترا

 Henry Hubأمريكا

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

25.55
30.79
10.21
1.7
1.87
1.68
1.7
1.3

* األرقاماالواردةابالجدولاالسابقاتعكساالسعراخللاوقتامعياومتوسطاللمنطقةاالجغرافية.

أرقام عالمية – الغاز الطبيعي
االستهلكاالعالمامناالغازاالطبيىعامنا 1998ر
حتا2018

ر
تريليونامتامكعب
3,848.9

احتياطياتاالغازاالطبيىعاالعالميةافاينايرا( 2019تكفا 52سنة)

 7,177تريليوناقدمامكعب

حجماتجارةاالغازاالطبيىعاعتاخطوطااألنابيبامنا 2010ر
حتا2018

 843ملياراقدمامكعب

حصةاأوبكامنااإلنتاجاالعالماللغازاالطبيىعافا2018

%16.2

ر
الدولةاالتالديهااأعىلاأسعاراللغازاالطبيىعاخللا2018

سويشا

ر
الشكةاالعالميةاالرائدةافاإنتاجاالغازاالطبيىعاعاما2018

غازبروماالروسية

رشكةاالنفطاالعالميةااألوىلافاعدداالعامليابهااعاما2019

PetroChina
ر
مليارامتامكعب
113

الياباناأكتامستورداللغازاالطبيىعاالمسالاعالميااعاما2018
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The Egyptian Gas Market News
Gas Reg S tudies Operation Code for Natural Gas Trans portation
During a board meeting held by GasReg in attendance of the Minister of petroleum and Mineral Resources, Tarek
El Molla, and the CEO of GASREG, Karem Mahmoud, in addition to the board of directors, The Gas Regulatory
Authority has discussed and showcased the operation code of the natural gas transportation system which will be
applied as a main mechanism to regulate natural gas trade, create a competitive market, and establish the
principles unifying the entities operating in the market.
Eng. El Molla said that the importance of this code is represented by the group of technical and commercial rules
for using the transportation system between the operators and users according to the gas regulation law which
allows new parties to enter the market and compete.
For his side, Eng. Mahmoud elaborated that the law stated the necessity of authorizing the operation code after
debates have taken place with the network operators as well as issuing the license for operators in the natural gas
market. He also explained that this code consists of the characterization of natural gas transportation system and
its appendix, monitoring and controlling system as well as the rights and duties of users, operators and owners in
addition to the provided technical services which presents secured operation for the national natural gas grid.
EGAS s ay s ready for new negotiations ov er Dam ietta LNG plant
The agreement conducted between Eni, the Egyptian Natural gas Natural Gas Holding Company (EGAS), and the
Spanish company Naturgy to settle the disputes related to operating the Damietta liquefaction plant in Egypt has
expired, according to a press release.
EGAS has implemented some of the conditions for this agreement which was conducted on February 27, but the
implementation of the remaining conditions are on hold due to the coronavirus outbreak, which led to
terminating this agreement.

EGAS said that it is ready to negotiate again in that matter after taking some conditions in consideration.
It is worth noting that Eni company has signed several agreements with the Egyptian General Petroleum
Corporation (EGPC), EGAS, and Naturgy, to restart the operations in Damietta liquefaction plant in Egypt by June.
Eni’s Natural Gas Production in Egy pt Records 1.217 BCF/D in Q1 2020
Eni’s production of natural gas in Egypt has reached 1.217 billion cubic feet per day (bcf/d) during Q1 2020,
decreasing from Q1 2019’s 1.434 bcf/d, according to a press release.
The company’s total natural gas production amounted to 4.768 bcf/d in Q1 2020 decreasing by 7.5% year-on-year
(YoY). The company owed part of this decrease to a decline in demand from certain areas including Egypt.
Additionally, the total oil and natural gas production averaged 1,774 kilo barrel of oil equivalent per day (kboe/d)
decreasing by 3.6% from Q1 2019’s 1,841 kboe/d. Meanwhile, the production of oil and natural gas in Egypt was
estimated at 299 kboe/d in Q1 2020, against 336 kboe/d during the same period in 2019. However, the
company’s liquid production in Egypt increased to 74 kboe/d in Q1 2020 against 71 kboe/d in Q1 2019.
As a result of the ongoing economic crisis, Eni decided to reduce its capital expenditure by approximately EUR 2.3
billion for 2020, 30% lower than the initial capital budget while also expecting further reductions of EUR 2.5-3
billion to be made in 2021.
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