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أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري:
السيسي يوجه بتعظيم استغالل موارد الغاز الطبيعي وصياغة رؤية استراتيجية لقطاع التعدين

طبيع
ي
وجه الرئيس السيسي بتعظيم استغالل مواريد الغا يز ال
وصياغة رؤية ر
استاتيجية لقطاع التعدين ،وذلك خالل اجتماعه
الوزراء،
ي
اليوم مع الدكتو ير مصطفي مدبولي رئيس مجلس
البتول ر
ال وزي ير ر
والتوة المعدنية .يورصح
والمهندس طارق الم ي
المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن االجتماع تناول
خطط وجهو يد وزارة ر
ف تطوي ير مختلف القطاعات،
البتول ي
ر
خاصةي ر
وتوزي ع الغاز.
التوة المعدنية والبتوكيماويات وإنتاج ي
ووجه الرئيس السيسي في هذيا الصد يد بصياغة رؤية ر
استاتيجية شاملة لتطوي ير قطاع التعدين في مرص ،وذلك للمساهمة في استكشاف أهم مناطق
ر
التوات المعدنية الكامنة عىل مستوى الجمهورية ،وبميا يساع يد عىل زيادة نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القوم ،ومن ثم دعم خطوات
الدولة في التنمية الشاملة.
لمشوعات التكري ير ر
ال عرض الموقف التنفيذي ر
والبتوكيماويات عىل مستوى الجمهورية ،خاصةي ي
ف
وأوضح المتحدث الرسمي أن المهندس طارق الم ي
رص عىل صعي يد اإلنتاج واالستهالك ،والتوسع في نظام العدادات الذكية
فضل عن جهو يد تطوي ير منظومة الغا يز الطبيعي في م ي
ي
منطقة خليج السويس،
بالتنسيق مع الجهات المعنية ،خاصةي وزارة اإلنتاج الحرب ،باإلضافة إل التحول التدريجي الستخدام طاقة الغا يز الطبيعي لوسائل النقل ،وفق
ر
القوم لتحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز.
ي
المشوع
ووجه الرئيس بتعظيم استغالل مواريد الدولة من إنتاج الغا يز الطبيع ،إل جانب التوسع في االستخدام المتل ،وذلك في إطا ير تطوي ير منظومة
خدمات طاقة الغا يز بالدولة .كميا عرض وزي ير ر
األخت عن الذهب بجبل “إيقات” بالصحراء ر
الشقية ،يوالذي من شأنه أن
ي
البتول خالل االجتماع الكشف
آفاقا جديدة في مجال استكشاف ر
نقال عن وزارة البترول والثروة المعدنية
التوة المعدنية في مرص.
يفتح ي
إيني تعلن عن اكتشاف جديد للغاز في البحر المتوسط قرب دلتا النيل

إين اإليطالية في بيان لهيا عن اكتشاف حقل غا يز جديد " ر
بشوش" في منطقة امتيا يز شمال الحما يد
أعلنت رشكة ي
في المياه المرصية الضحلة في دلتيا النيل بالبح ير المتوسط.
الشكة إن االكتشاف الجدي يد يقع عىل عمق  22ر
وقالت ر
متيا وعىل بعد  11كم من الساحل و 12كم من شمال
بت
غربي من حقل نورس الضخم وحوالي  1كم غربيا من حقل بلطيم جنوب غرب .وأشارت إل أنه اكتشف ال ي
عمو يد غا يز بسمك  152ر
الميسين لتكوين أب يو ماضي مع خصائص
ي
متيا داخل األحجا ير الرملية في العرص
البت قبل وضعه عىل اإلنتاج.
ربتوفتيائية ممتازة ،وسيتم اختبا ير ي
وأعلنت إيني أنهيا ستبديأ التنسيق مع رشكائهيا بي بي وتوتال وقطاع ر
البتول المرصي من أجل دراسة االكتشاف الجدي يد ووضع التصورات للتنمية بهدف
شعة اإلنتاج وتحقيق أقىص استفادة ممكنة من البنىة التحتية المتاحة للمنطقة.
كميا أكدت ر
الشكة عىل أنهيا ستواصل -بالتوازي مع أنشطة التطوي ير المرتبطة بهذيا االكتشاف الجديد -علميات البحث واالستكشاف هذيا العام في
بت استكشافية أخرى تسم  Nidoco NW-1 DIRفي امتيا يز أب يو ماضي غرب.
"منطقة نورس الكتى" بحف ير ي
أن اتفاقية امتيا يز شمال الحما يد بالبح ير المتوسط ،بيي ر
الطبيع "إيجاس" ،والمقاول" إيني بحصة  ،%37.5مع قيامهيا
ي
الشكة المرصية القابضة للغا يز
بأعمال التشغيل ،ر
وشكة بي بي تمتلك  ،%37.5وتوتال تمتلك  %25من حصة المقاول.
عن موقع شركة إيني

أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري:
تعاون بين وزارة الصناعة والبترول :خطة تحويل سيارات التاكسي والميكروباص للعمل بالغاز الطبيعي

قالت نيفيي جامع وزيرة التجارة والصناعة المرصية ،إن هناك خطة لتحويل  147ألف مركبة تعمل بالبتين إل العمل بالغا يز عىل مدار  3سنوات،
بالتنسيق مع وزارة ر
البتول بتكلفة إجمالية قدرها  1,2مليا ير جنيه.
وأضافت الوزيرة  -خالل افتتاح ر
مشوع األسمرات  3بمحافظة القاهرة -اليوم األحد ،أن هناك  240ألف سيارة ميكروباص تعمل بالسوال ير تبيي وجو يد
التفكت في إحاللهيا بشكل كامل بسيارات جديدة تعمل بالغا يز بنظم تمويل ميشة ألصحابها ،من
ي
صعوبة في تحويلهيا إل العمل بالغاز ،األم ير الذي أدى إل
خالل خطة يمت يد زمنهيا إل  4سنوات.
عاما عىل مدا ير عاميي مخصص له  10مليارات جنيه ،ويشمل كذلك
نامجا إلحالل خمسيي ألف سيارة تاكسي تعدى عمرها  20ي
وأوضحت أن هناك بر ي
عاما عىل مدار  3سنوات مخصص له مليا ير و 200مليون جنيه.
تحويل  147ألف مركبة تاكسي وميكروباص تعمل بالبتين إل غا يز ولم يتع يد عمرها  20ي
آخذا في االعتبا ير متوسط سع ير
ي
كميا يشمل إحالل  240ألف مركبة ميكروباص مرخصة للعمل بالسوال ير عىل مدار  4سنوات مخصص له  53مليا ير جنيه
جدا ألصحاب سيارات الميكر يوباصات،
الميكروباص من  225ألف إل  240ألف جنيه .وأكدت أن ذلك سيتم إتاحته من خالل برامج تمويلية ميشة ي
باإلضافة إل إنشاء  366محطة غا يز طبيعي عىل مستوى كافة محافظات الجمهورية.
والن تبلغ تكلفتهيا في حدود  250مليا ير جنيه ويتم التنسيق بشأنهيا مع الجهات
وأشارت الوزيرة إل الخطة الطموحة إلحالل السيارات المتقادمة المالكي ر ي
التمويلية ،وعىل رأسهيا البنك المركزي ،والبنوك العاملة وبعض ر
ش إل هذه الفئات.
الن تقوم بتقديم التمويل المي ي
الشكات ر ي
افتتاح أول محطة للغاز الطبيعي بالقاهرة الجديدة

ماست جاس" إحدى رشكات طاقة عربية التابعة ر
شكة "شيل
لشكة القلعة ،بالتعاون مع ر ي
قامت رشكة " ر ي
أوت" التابعة ر
للشكة "الوطنية إلنشاء وتنمية وإدارة الطرق" ،بافتتاح أول محطة لتموين السيارات بالغا يز
الطبيعي في منطقة الرحاب بالقاهرة الجديدة ،بقدرة تبلغ تموين  30سيارة /الساعة.
كفاف العض يو المنتدب التنفيذي ر
لشكة طاقة عربية ،إن رشكة طاقة أعدت خطة للتوسع
ي
وقالت باكينام
عت إنشاء  13محطة جديدة للغا يز الطبيعي في مختلف أنحاء الجمهورية خالل عام
في هذيا المجال ي
 ،2020كجزء من خطة ر
الشكة للوصول إل  50محطة خالل الثالث سنوات القادمة ،باستثمارات
تتجاوز  650مليون جنيه.
الشكة ،تع يد هذه المحطة باكورة تلك ر
وبحسب بيان ر
أيضا بدء التشغيل التجريني لمحطة أخرى للغا يز الطبيعي بمحطة "شيل
الشاكة الناجحة ،كميا تم ي
أوت" بمدينة السادس من أكتوبر ،بخالف عدة محطات أخرى تحت اإلنشاء.
وجاء ذلك بحضو ير مجدي أنو ير رئيس مجلس إدارة ر
شكة
الشكة الوطنية إلنشاء وتنمية وإدارة الطرق ،وأحم يد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة ر ي
ر
القلعة ،وأحم يد محمو يد نائب رئيس مجلس إدارة ر
الشكة المرصية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للتخطيط والمشوعات.
ماست جاس رائدة في مجال الغا يز الطبيعي للسيارات ،وتقدم حلول تكنولوجية متطورة باإلضافة الي ريادتهيا في تقنية الغا يز
ري
والجدي ير بالذك ير أن رشكة
ر
الن لم يتم ربطهيا بشبكة
ف المناطق ي
الطبيعي المضغوط المنقول والذي يتم نقله بأحدث االساليب المتبعة في العالم ،مميا يساع يد عىل استخدام الغا يز ي
القومية بعد.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيس ،البنوك بتقديم تستات للمواطنيي بمبادرة إحالل السيارات القديمة بأخرى تعمل بالغاز ،قائلي" :يجب أن تمت يد
لتشمل مبادرات موازية أخرى ،منهيا تقديم قروض بفائدة ميشة جدا ،ول يو كانت صف ير بالمائة.
نقال عن mubasher.info

أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري:
مصر ..قفزة كبيرة في اكتشافات الغاز خالل الـ  6سنوات األخيرة

البتول ر
قال المهندس حمدي عب يد العزيز ،المتحدث الرسمي باسم وزارة ر
غت مسبوقة
والتوة المعدنية :إن الوزارة شهدت نتائج أعمال وإنجازات ي
ف االكتشافات ر
البتولية والغا يز خالل ال  6سنوات الماضية.
وقفزة ي
الرئيس لهذه االنجازات أن الدولة المرصية تواجدت عىل ارض الواقع بقوة ،وحدث استقرا ير سياسي بقيادة الرئيس،
ي
وأضاف عب يد العزي يز أن السبب
ر
ر
الن جعلت القطاع قبلة
رص امام المستثمرين ،غىل جانب نجاحات قطاع البتول ي
تغيت وجه م ي
ي
وهناك برنامج إصالح اقتصادي تم وساهم في
لالستثمارات األجنبية.
وتابع ،أن االتفاقيات ر
البتولية حج ير الزاوية لزيادة اإلنتاج وزيادة االحتياط ،وتعويض التناقص الطبيعي في اآلبا ير القديمة ،وتم طرح مزايدات عالمية
ر
مت مكعب.
وتم توقيع  84اتفاقية دولية خالل ال  6سنوات تحققت من خاللهيا عدة اكتشافات عىل رأسهيا حقل ظه ير باحتياطي نحو  30تريليون ي
رص لم تغفل عن االستمرا ير في تحقيق تنمية اقتصادية
ومن ناحيته ،أوريد رئيس لجنة الطاقة باتحا يد الصناعات الدكتو ير محم يد سع يد الدين ،بأن م ي
وتوقيع االتفاقيات االستثمارية خاصة في قطاع اكتشافات الغا يز ر
ر
تفس فتوس
ي
والبتول رغم التحديات والتهديدات الخارجية في ليبييا واثيوبييا وأزمة
كورونيا المستجد.
رص عدد  12اتفاقية في قطاع الغا يز ر
والبتول مع كتى ر
الشكات العالمية ،يؤك يد يقظة القيادة السياسية في استمرا ير
وأك يد سع يد الدين بأن توقيع م ي
تست بالتوازي مع االستعدادات الدفاعية الكبتة عن أمن واستقرا ير الوطن في تحقيق طفرة
ي
رص
تحسيي مناخ االستثما ير والتنمية ،مشتيا بأن م ي
اقتصادية في كافة القطاعات اإلنتاجية.
وكشف رئيس لجنة الطاقة باتحا يد الصناعات بأن إجمالي االتفاقيات ر
رص خالل السنوات الستة الماضية حوال  84اتفاقية
الن وقعتهيا م ي
البتولية ر ي
بإجمالي استثمارات ر
رص للغا يز
غت مسبوق ،حيث برزت نتائج أعماله في توقف استتا يد م ي
تقتب من  20مليا ير جنيه بسبب تطوي ير القطاع بشكل ي
الذاب والتوجه نح يو التصدي ير وسدا يد مستحقات ر
رص في 100
الشكات األجنبية ،وتتجاو يز هذه اإلنجازات  10أضعاف ميا حققته م ي
ري
وتحقيق االكتفاء
ر
عام ،موجهيا الدعم والشك ير لوزي ير البتول بقيادة المهندس طارق المال.

نقال عن oilnewsagency

أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية:
تغيرات في خريطة تحرك الغاز المسال عبر األميركتين

فتوس «كورونا»
حادا في الطلب عىل الغا يز بأمريكيا الالتينية وسط أزمة ي
اجعا ي
يقول المحللون إن تر ي
َّ
هذيا العام ،قلص واردات الغا يز الطبيعي المسال من الواليات المتحدة ،ومه يد الطريق إلمدادات من
مصاد ير بديلة.
وتظه ير بيانات «رفينيتيف» أن واردات أمريكيا الالتينية من الغا يز المسال انخفضت إل  6.7مليون
طن هذيا العام ،ر
متاجعة حوالي  %38عنهيا قبل سنة ،مع تقليص المنطقة إمداداتهيا من الواليات
المتحدة  %30إل  2.9مليون طن.

ولم تحتل أي دولة من أمريكا الالتينية أياً من المراكز العشرة األولى لوجهات الغاز المسال األمريكي في  .2020وفي السنوات السابقة ،كانت دول
وفي السنوات السابقة ،كانت دول من المنطقة من بين أكبر مستوردي الشحنات األمريكية .وقالت إيدا غوميز من معهد «أوكسفورد» لدراسات
الطاقة« :ثمة تراجع كبير في واردات الغاز المسال المتجهة إلى أميركا الجنوبية هذا العام ،ناجم عن فيروس (كورونا) وزيادة اإلنتاج الكهرومائي،
مما قلص الطلب في قطاعات الكهرباء والنقل».
ورغم التراجع ،ما زالت الواليات المتحدة أكبر مورد للغاز المسال إلى أميركا الالتينية ،تعقبها ترينيداد التي صدرت  2.16مليون طن هذا العام،
بانخفاض  %40على أساس سنوي.
وسمحت تخمة معروض ضخمة في آسيا وأوروبا بتوجيه شحنات إلى أميركا الالتينية ،مع سعي الباعة لتفادي زيادة الفائض بأسواق غاز رئيسية.
وبعد عدم تلقيها أي شحنات من قطر العام الماضي ،ذهبت ست شحنات إلى األرجنتين؛ فضالً عن أربع أخرى في الطريق ،وفقاً لبيانات
«رفينيتيف» .وحدثت زيادة طفيفة في تسليمات الشحنات القادمة من غينيا االستوائية وإندونيسيا أيضا ،بحسب األرقام.
وقالت ربيكا تشيا ،المحللة في شركة «كبلر» للبيانات :من يناير إلى مايو  ،2020أمدت الواليات المتحدة أميركا الالتينية على نحو منتظم بما ال
يقل عن  70في المائة من احتياجاتها الشهرية من الغاز المسال .هذا الرقم تراجع إلى ما ال يتجاوز  %36في يونيو ،ولوحظ بالتزامن مع ذلك تدفق
عن موقع الشرق األوسط
الغاز المسال من مصادر بديلة ،مثل غينيا االستوائية وقطر وأستراليا وإندونيسيا؛ بل وشحنة إعادة تحميل من فرنسا».
إيني تشطب  3.5مليار يورو من أصولها بعد خفض توقعاتها ألسعار النفط والغاز

إين اإليطالية للطاقة إنهيا ستشطب حوالي  3.5مليا ير يورو ( 4مليارات دوالر) من قيمة
قالت مجموعة ي
أصولهيا بع يد أن عدلت بالخفض توقعاتهيا الطويلة األجل ألسعا ير النفط والغا يز بسبب التداعيات
االقتصادية ألزمة كوفيد.19-
وفي بيان ر
للشكة أعلنت إيني عن خفض توقعاتهيا الطويلة األجل ألسعا ير خام برنت للعام  2023إل 60
دوالريا للتميل من  70دوالريا في تقديراتهيا السابقة وخفض أسعا ير الغا يز إل  5.5دوال ير للمليون وحدة
حرارية بريطانية ،من  7.8دوالر.
تفس جائحة كوفيد 19-يعكس توقعاتنيا
تغيت التقديرات الطويلة األجل بع يد أربعة أشه ير من ر ي
وقال كالوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي للمجموعة “ ي
الحالية لمستقبل األسعار”.
ب وشل مع تدهو ير الطلب بسبب أزمة كوفيد 19-والتحول إل طاقة
منافسي مثل بي .ي
ي
ويأب هذيا التحرك في أعقاب شطب مماثل لألصول من
ري
يثت عملية إعادة حساب لالحتياطيات وقيم األصول.
منخفضة الكربون وه يو ميا ي
وقالت إيني إنهيا تتوقع اآلن سعريا لخام برنت عند  40دوالريا و 48دوالريا و 55دوالريا للتميل لألعوام  2020و 2021و 2022عىل ر
التتيب مقارنة مع
تقديرات سابقة بلغت  45دوالريا و 55دوالريا و 70دوالرا.
وأكد ديسكالزي ر
استاتيجية المجموعة ألن تصبح رائدة في خفض انبعاثات الكربون عىل الرغم من استمرا ير تداعيات جائحة كوفيد 19-عىل
االقتصا يد العالمي والمجموعة.
عن موقع powernews

أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية:
الدنمارك تعتزم السماح بإقامة خط أنابيب غاز روسي

ر
تعتم الدنمارك السماح بإقامة خط أنابيب مملوك ر
لشكة غازبروم الروسية للطاقة قدميا في مياهها،
رغم ر
اعتاضات أمريكية عىل الخطة .وذكرت وكالة الطاقة الدنماركية أنهيا قبلت طلبيا من خط
أنابيب "نوريد ر
ستيم  "2باستخدام سفن وضع األنابيب في بح ير البلطيق.
للدنمارك ،ولكن الوكالة
ي
لم تكن مثل تلك السفن مسموح بهيا في البداية في المنطقة االقتصادية
ال ترى رصريا عىل البيئة.
قالت اليوم إنهيا ي
الشكة القائمة عىل "نوريد ر
يزيل القرا ير عقبة قانونية مهمة وسط جهو يد روسية أوروبية إلنتهاء من إقامة خط أنابيب الغا يز المتنازع عليه ويعني أن ر
ستيم

 "2يمكنهيا توسيع خياراتهيا لسفن وضع األنابيب بعدميا قيدتهيا العقوبات األمريكية في أواخر 2019.
لمشوع "نوريد ر
ستيم  "2التابع ر
وبع يد إعالن اليوم ،يمكن ر
المتبف من خط األنابيب البالغ
ري
لشكة غازبروم الروسية االستمرا ير في إقامة القسم الدنماركي
بي روسييا وألمانيا ،بانتظا ير مهلة أربعة أسابيع لتقديم طلبات االستئناف.
كيلومت ( 745ميال) والذي سوف يربط ي
ري
طوله 1200
تسبب ر
مشوع خط األنابيب في انقسامات عميقة بيي االتحا يد األوروبي والواليات المتحدة  ،من جهة وخالفات داخلية بيي الدول األعضاء باالتحا يد
ر
ر
األوروبي من جهة أخرى .وللحيلولة دون إقامة خط األنابيب ،فرضت الواليات المتحدة عقوبات عىل الشكات العاملة في المشوع.
«شل» تخفض قيمة أصولها  22مليار دوالر بعد توقعات بتراجع مبيعات الوقود %40

قالت "رويال داتش شل" إنهيا ستقلص قيمة أصول بميا يصل إل  22مليا ير دوال ير بع يد خفض التوقعات طويلة األم يد ألسعا ير النفط والغاز .وبحسب
" ر
رويتز" ،فإن الخطوة جزء من مراجعة واسعة أجرتهيا ر
الشكة التيطانية الهولندية لعملياتهيا بعدميا طرح الرئيس التنفيذي بن فان بوردن خطة في
إبريل لخفض انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري إل الصف ير بحلول عام .2050
وقالت "شل" ،ر
الني تصل قيمتهيا السوقية حالييا إل  126.5مليا ير دوالر ،إنهيا ستخفض قيمة األصول بع يد الرصائب بيي  15و 22مليا ير دوالر .وتتوقع
ف الرب ع الثابي من العام ،بسبب ر
التاجع الحا يد في االستهالك نتيجة قيو يد
أكت رشكة لبيع الوقو يد بالتجزئة في العالم ،انخفاض مبيعات الوقود  %40ي
ي
السف ير ر
المتبطة بفتوس كورونيا في أنحاء العالم.
الشكة تسجيل خفض طوعي للقيمة خالل الرب ع الثابي من العام الحال ،بحسب "األلمانية" .في الوقت نفسه ،تتوقع ر
ال تتوقع ر
الشكة أن يكون
وي
الطبيع المسال بيي
ي
متوسط إنتاجهيا من الغا يز المصاحب بيي  880ألفيا و 910آالف برميل نفط مكافي يومييا خالل الرب ع الثاب ،وأن يكون إنتاج الغا يز
 8.1و 8.5مليون طن خالل الرب ع الثابي.
بولندا :تسويق  % 90من الطاقة التشغيلية لخط أنابيب "يامال-أوروبا"

قال متحدث باسم رشكة تشغيل شبكة خطوط أنابيب الغا يز في بولنديا المملوكة للدولة "جا يز سيستم" إنه تم
حج يز نحو  %90من الطاقة التشغيلية للجزء الموجو يد في بولنديا من خط أنابيب الغا يز الطبيعي "يامال-أوروبا"
عت بولنديا ومن المقر ير دخوله مرحلة التشغيل في العام المقبل.
الذي يربط بيي روسييا وألمانييا ي
الن نظمتهيا ر
الشكة لبيع
وأشارت وكالة بلومتج إل أن بيان "جا يز سيستم" جاء تعليقيا عىل نتائج المزايدة ر ي
ف  17ماي يو الماضي.
حقوق استغالل الجزء البولندي من خط الغا يز بع يد انتهاء عق يد روسييا الستخدامه ي
ر
الن تحتك ير تصدي ير الغا يز الطبيعي الروسي تحتاج اآلن إل شاء
وأضافت بلومتج أن رشكة جازبروم الروسية ر ي
حقوق استخدام الجزء البولندي من خط يامال-أوروبيا لنقل الغا يز إل ألمانيا.
ر
كيلومتيا ويربط بيي حقول الغا يز الطبيعي في سيبتييا
يذك ير أن خط أنابيب يامال-أوروبيا يبلغ طوله حوالي 4196
الغربية في روسييا حالييا وفي شبه جزيرة يامال الروسية مع ألمانيا.
نقـال عن موقع االقتصادية

أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية:
إدارة معلومات الطاقة تتوقع أن يهبط إنتاج واستهالك الغاز الطبيعي في أمريكا في  2020و2021

قالت إدارة معلومات الطاقة األمريكية إن إنتاج واستهالك الغا يز الطبيعي في الواليات المتحدة سيهبطان في  2020و 2021من مستويات قياسية
الن اتخذتهيا الحكومة إلبطاء انتشا ير فتوس كورونيا ستخفض النشاط االقتصادي وأسعا ير الطاقة.
مرتفعة العام الماض ،ألن الخطوات ر ي
وتوقعت اإلدارة أن انتاج الغا يز الطبيعي سينخفض إل  89.24مليا ير قدم مكعبة يومييا في  2020وإل  84.23مليا ير قدم مكعب يومييا في  ،2021من
أعىل مستوى عىل اإلطالق البالغ  92.21مليا ير قدم مكعب يومييا في . 2019
وتوقعت أيضيا أن استهالك الغا يز سيهبط إل  82.35مليا ير قدم مكعب يومييا في  2020وإل  78.62مليا ير قدم مكعب يومييا في  ،2021من مستوى
الن يهبط فيهيا
قياسي بلغ  84.97مليا ير قدم مكعب يومييا في  . 2019وسيكون ذلك أول انخفاض سنوي في االستهالك من يذ عام  2017والمرة األول ر ي
الطلب لعاميي متتالييي منذ . 2006
أسعار النفط ترتفع قليال مع امتثال أوبك +للتخفيضات اإلنتاجية

بأكت مميا ه يو متفق عليه ي
ف
أغلقت أسعا ير النفط عىل ارتفاع طفيف مع قيام أوبك وحلفائهيا بخفض اإلنتاج ر ي
يونيو ،بالرغم من استمرا ير القلق بشأن الطلب مع تزاي يد حاالتي اإلصابة بمرض كوفيد 19-في الواليات
المتحدة.
وأنهت عقو يد خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة  18سنتا ،أو  ،%0.42لتسجل عن يد
التسوية  42.9دوال ير للتميل .وزادت عقو يد خام القياس األمريكي غرب تكساس الوسيط  19سنتا ،أو
 ،%0.47لتبلغ عن يد التسوية  40.29دوال ير للتميل.
وقالت منظمة البلدان المصدرة ر
للبتول وحلفاؤهيا بقيادة روسيا ،الذين يشكلون معيا ميا يعرف بمجموعة أوبك ،+إن امتثالهم للتخفيضات اإلنتاجية
المتفق عليهيا بلغ  %107في يونيو ،حسبميا قال مصد ير بالمجموعة اليوم.
غت المسبوقة والبالغة  9.7مليون
ومن المقر ير أن تجتمع لجنة وزارية ألوبك +غديا األربعاء التخا يذ قرا ير بشأن ميا إذيا كان سيجري م يد أجل التخفيضات ي
برميل يومييا أ يو تقليصهيا إل  7.7مليون برميل يوميا.
العالم عىل النفط زيادة قياسية بمقدا ير سبعة مالييي برميل يومييا في  2021مع
ي
ف تقريرهيا الشهري إن من المتوقع أن يسجل الطلب
وقالت أوبك ي
تعافي االقتصا يد العالمي من جائحة فتوس كورونا ،لكنه سيظل أقل من مستويات .2019
وهذيا ه يو أول تقري ير تصدره أوبك لتوقعاتهيا بشأن أسواق النفط للعام المقبل .وقالت إن التوقعات ر
تفتض عدم تحقق المزي يد من المخاط ير في االتجاه
التولي في  2021مثل التوت ير التجاري بيي الصيي والواليات المتحدة وارتفاع مستويات الدين أ يو موجة ثانية من اإلصابات بفتوس كورونا.
غازبروم نفط الروسية ترسل أول شحنة إلى الصين عبر مسار بحر الشمال

قالت رشكة غازبروم نفط الروسية ،الذراع النفطية ر
عت
لشكة غازبروم العمالقة للغاز ،إنهيا أرسلت أول شحنة من نفط القطب الشمالي إل الصيي ي
مسا ير بح ير الشمال .وتراهن روسييا عىل هذيا المسار ،الذي يتطلب كاسحات جلي يد وناقالت نفط خاصة ،لتسليم الشحنات إل كل من أوروبيا وآسيا.
عت هذيا المسا ير عىل مدا ير العام.
أكت رشكة خاصة منتجة للغا يز في روسيا ،الغا يز فائق التتي يد ي
وتشحن رشكة  ،Novatekي

وقالت رشكة غازبروم نفط إنهيا استغرقت  47يوميا لتسليم شحنة تحتوي عىل  144ألف طن من خام نوفي بورت الخفيف إل ميناء يانتاى الصيني
ف شمال غرب روسيا.
عىل بحر بوهاي من مدينة مورمانسك ي
وأضافت أنهيا شحنت ميا يزي يد عىل  40مليون طن من نفط القطب الشمالي إل أوروبيا من يذ عام .2013
عن موقع cnbcarabia

بيانات وإحصائيات:
توقع انخفاض أنشطة حفر آبار الزيت الخام والغاز الطبيعي بنسبة  %23بنهاية عام 2020

بتا
الن تم حفرهيا بنهاية عام  2020حوالي  2238 ( 55350ي
عىل الصعي يد العالم ،من المتوقع أن يصل عد يد آبا ير الزيت الخام والغا يز الطبيعي ر ي
بحرية و 53112بتيا برية) ،وه يو أقل إجمالي عد يد آبا ير من يذ عام  ، 2000بنسبة انخفاض  ٪23عن عام  2019حيث تم حفر  71946بئرا ،وفقيا
لتقرير ريستاد إنرجي.
حن نهاية عام  ،2025وق يد تقل عن  69000بتا.
الن سيتم حفرهيا سنوييا عن  71946بتيا ر ي
غت المرجح تجاو يز عد يد اآلبا ير ر ي
وأشا ير التقرير ،أنه من ي
الن تحققت خالل
أكت من  %50عن المستويات ر ي
كميا أن تعافي أنشطة الحف ير في أمريكيا الشمالية سيظل أقل من معدله خالل عام  2020بنسبة ر ي
نفس الوقت من العام الماضي حيث انخفض عد يد منصات الحف ير إل مستوى تاريجي.

The Egyptian Gas Market News
ElS is i Directs S etting a Com prehens iv e Vis ion for the Natural Gas Res ources and The
Mining S ector Dev elopm ent
Egyptian President Abd El Fattah El Sisi met with Prime Minister Mostafa Madbouly and Minister of Petroleum and
Mineral Resources Tarek El Molla to discuss plans and efforts of the petroleum ministry in developing different
sectors especially the mineral resources, petrochemicals and natural gas, according to the spokesman of the
Egyptian presidency.
During the meeting, President El Sisi gave directives to form a comprehensive strategic vision in the aim of updating
the mineral sector in Egypt to exploit the nation’s significant mineral deposits.
El Molla showcased the implementation works of the refineries and petrochemical projects across the country
especially in the gulf of Suez and the exerted efforts to update the natural gas system in terms of production and
consumption, in addition to the expansion of smart meters utilization and the national project for converting
gasoline public transport vehicles to run on gas.
The president emphasized on making the most of natural gas production and increasing its domestic use as part of
the state’s development process of gas energy services system.

Eni m akes new gas dis cov ery in Mediterranean S ea offs hore Egy pt
Eni (as the Operator of the Block), BP and Total (as Contractor members) have successfully drilled the first
exploration well in the North El Hammad license, in the conventional Egyptian waters of the Nile Delta, on the
prospect called Bashrush.
The new discovery is located in 22 meters of water depth, 11 km from the coast and 12 km North-West from the
Nooros field and about 1 km west of the Baltim South West field, both already in production. The well discovered a
single 152 meters thick gas column within the Messinian age sandstones of the Abu Madi formation with excellent
petrophysical properties. The well will be tested for production.

The discovery of Bashrush demonstrates the significant gas and condensate potential of the Messinian formations
in this sector of the Egyptian Offshore shallow waters. Bashrush further extends to the west the gas potential of the
Abu Madi formation reservoirs discovered and produced from the so-called “Great Nooros Area”.
Egy pt’s MoP to Conv ert 147,000 Vehicles to Run on Natural Gas
In collaboration with the Ministry of Trade and Industry, the Ministry of Petroleum and Mineral Resources aims to
convert 147,000 gasoline-based vehicles to natural gas-based vehicles in three years, with investments valued at
EGP 1.2 billion, according to the Cabinet.
During the opening ceremony of the Asmarat 3 project in Cairo, under the supervision of President Abdel Fattah
Al-Sisi, the Minister of Trade and Industry Neveen Gamea reviewed the initiative to replace gasoline-based vehicles
by natural gas-based vehicles. The president has previously suggested that a strong integrated program for car
conversion should be implemented. He directed that private cars, especially those which have been running for
over 20 years, should be included in the program alongside taxis and microbuses.
Additionally, Gamea denoted that there is a plan with about EGP 250 billion for replacing old private cars which will
be financed through several parties headed by the Central Bank of Egypt (CBE). This initiative helps in reducing
pollution rates and reducing harmful car emissions. Also, with Egypt’s natural gas discoveries, it will ultimately lead
to relieving the state’s budget by decreasing the consumption of fuel.

