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أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري:
وزير البترول  :إنتاج حقل “ ُظهر” يقترب من  3مليارات قدم مكعب غاز يوميا
ُ
البتول ر
قال المهندس طارق المال وزير ر
والتوة المعدنية ،إن ر
مشوع حقل ظهر يمثل نموذجا ف التخطيط

مشتا إل استمرار المض قدما وفقا
والتنفيذ والمتابعة ويحقق أرقاما قياسية عىل المستوى العالم،
ر
للتامج الزمنية المخططة الستكمال مراحل ر
المشوع ووضعها عىل خريطة اإلنتاج ..مشيدا بالتعاون البناء
بي قطاع ر
والشكاء األجانب ف ر
البتول ر
المشوع “إين” و”ب وب” و”روزنفت” و”مبادلة”.
ر
من جانبه ،كشف المهندس عاطف حسن رئيس رشكة “ ربتو رشوق” – خالل اجتماع الجمعية العامة ر
للشكة العتماد موازنة العام المال
ُ
( – )2021/2020أنه من المتوقع دخول البت الخامس ر
عش ف حقل “ظهر” عىل اإلنتاج ف مارس المقبل ،لتصل القدرة اإلنتاجية الحالية
ٌ
للحقل إل حوال  3مليارات قدم مكعب غاز يوميا .وأشار حسن إل ارتفاع إنتاج الغاز من حقل “ظهر” لـ  2.7مليار قدم مكعب ف نوفمت
المشوع ،حيث نجحت ر
 ،2019وذلك نتيجة التعجيل ف استكمال ر
الشكة ف وضع  4آبار بالمنطقة الجنوبية عىل خريطة اإلنتاج؛ ليصل إجمال
ٌ
اآلبار المنتجة من حقل ظهر إل  14بتا ،تزامنا مع وضع خط اإلنتاج البحري الجديد بقطر  30بوصة ف أغسطس .2019
نقال عن موقع البورصة

مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز برئاسة وزير البترول يعتمد  37.5سنتا تعريفة استخدام منظومة النقل
لعام 2020
البتول ر
أقر مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز برئاسة المهندس طارق المال وزير ر
والتوة
المعدنية قيمة التعريفة الجديدة الستخدام منظومة نقل الغاز الطبيع عت خطوط الشبكة
القومية للغاز لعام  2020فور اعتمادها من كافة أعضاء المجلس .وقد تحددت القيمة بـ 37.52
سنتا للمليون وحدة حرارية بريطاب .ر
وتأب خطوة إقرار التعريفة ضمن اختصاصات ومسئوليات
جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز ،حيث تهدف التعريفة ُ
المعتمدة إل تنظيم الشق المال والتجارى
لنشاط نقل الغاز وتحديثه بما يتناسب مع أخر التطورات المحلية والعالمية ،والسع إل تنمية
الموارد وتحويل نشاط النقل إل نشاط اقتصادي يحقق هامش ربــح عادل لمالك الشبكة.

التميت ،مع مراعاة مصالح جميع األطراف المشاركة ف
للغت وفق مبادئ الشفافية والعدالة والمساواة وعدم
ر
وتنظم تعريفة النقل استخدام الشبكة ر
أنشطة سوق الغاز .وتعد هذه الخطوة ضمن خطوات تتخذها الدولة تدريجيا لتحرير سوق الغاز ف مص وتحويلها إل مركز إقليم للطاقة ،ودمج
السوق المصي مع أسواق الغاز العالمية ،وتشجيع االستثمارات األجنبية .وف هذا اإلطار ،يسع جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز عىل إتاحة
ر
االلتام بالقواعد المقررة من جميع األطراف ،وتقديم االستشارات الفنية
المعلومات للجميع ،وتحديد األسس العامة بشفافية ،ومتابعة
ر
والتوصيات للجهات المعنية والسلطات المختصة وكافة األطراف الفاعلة ف سوق الغاز المصي لدعم استاتيجية الدولة وتحقيق أهدافها
االقتصادية والتنموية
كريشنان :التكنولوجيا الحديثة تعظم نتائج حقول الغاز البحرية في مصر
قال سيفا كريشنان رئيس قطاع ر
البتول والغاز الطبيع ف سيمنس ر
الشق األوسط وشمال أفريقيا ،إن مص عىل أعتاب التحول لمركز إقليم إلنتاج
األختة لحقول الغاز ف رشق المتوسط.
ستوردة ،وذلك بفضل االكتشافات
وتصدير الغاز الطبيع ف المنطقة بعد أن كانت دولة ُم
ر
ِ
أوضح أنه رغم ذلك يجب إدراك حقيقة هامة ،وه أن الوفرة ال تمثل سوى جزء من المعادلة – فالعص الذهن للغاز الطبيع ف مص يعتمد أيضا
عىل التكنولوجيا ر
الن سيتم استخدامها لتعزيز معدالت اإلنتاج وتقليل األثر البين.

ر
ويأب اكتشاف حقل ظهر البحري ُليمثل تحوال جوهريا لتطلعات مص ف قطاع الطاقة ،وأن التكنولوجيا المطلوبة الستخراج الغاز من تحت مياه
الن تواجه رشكات ر
البحر ومعالجته ونقلهُ ،تعد ف الحقيقة تكنولوجيا متعارف عليها حول العالم .ولكن مع وجود المعوقات ر
البتول والمتعلقة
بتوقعات انخفاض أسعار ر
التغت المناخ ،ويتجه قطاع الطاقة
البتول والغاز الطبيع عىل المدى الطويل ،والحاجة الملحة للتعامل مع تحديات
ر
ر
بأكمله نحو االعتماد عىل تكنولوجيا أكت تطورا تعمل عىل خفض التكاليف وحماية الكوكب من التلوث.
وف هذا الصدد ،اتخذت سيمنس خطوات ر
استاتيجية لمساعدة قطاع الطاقة ف التغلب عىل التحديات ر
الن تواجهه ،من خالل تطوير حلول
توفت القوة الالزمة الستغالل احتياطيات المياه العميقة.
متقدمة للطاقة وضغط الهواء ،بهدف المحافظة عىل الوزن الخفيف والحجم
الصغت ،مع ر
ر
نقال عن موقع البورصة
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أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري:
بروتوكول تعاون مشترك بين جهازي ” تنظيم أنشطة سوق الغاز ” و ” حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية“

أمت نبيل جميل إبراهيم
قام المهندس كارم محمود الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز والدكتور ر
رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية بتوقيع بروتوكول تعاون ب ري الجهازين يوم
الخميس الموافق  2020/3/5بمقر جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز ،حرصا عىل توثيق روابط التعاون ب ري كل
الطرفي ،ورغبة ف التنسيق فيما بينهما من خالل تبادل الختات والمعلومات والتقارير االقتصادية
من
ر
واإلحصائية ،وإشعار األخر باإلجراءات ذات الصلة ر
لتحسي مناخ العمل ف
الجهتي،
والن تمس بمصالح أيا من
ر
ر
سوق الغاز وبما يعود بالنفع عىل اقتصاد الدولة لما لكليهما من دور ف حماية و تحقيق المنافسة العادلة.
ويعد هذا التوتوكول بمثابة خطوة جوهرية نحو توطيد وتعزيز سبل التعاون وتبادل الدعم الفن والختات بما
يخدم مصلحة االقتصاد المصي.
شركة روزنفت الروسية تدرس فرص االستثمار في سوق الغاز المصري مع جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز

عقد جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز المصي اجتماعا مع وفد رفيع المستوى من رشكة روزنفت الروسية األسبوع الماض .وقد حص عن ر
الشكة
مشوعات الغاز ،واستشاري مجلس اإلدارة لشئون شمال أفريقيا ر
كل من مدير إدارات الغاز ومنتجاته ،ومدير إدارة ر
والشق األوسط ،باإلضافة إل
عدد أخر من ممثىل ر
الشكة لمناقشة بعض المالحظات واالستفسارات لديها حول اإلجراءات القانونية والضوابط الالزمة لبيع الغاز الطبيع والغاز
المسال ف السوق المصي.
ر
وقد استعرض المهندس كارم محمود ،رئيس جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز ،أخر اإلجراءات واإلنجازات والقواعد المنظمة الن اتخذها الجهاز
خالل ر
الفتة الماضية إلعادة تنظيم السوق وضمان ممارسة المستثمرين ألنشطة تداول ونقل وتوزي ــع الغاز الطبيع ف سوق يتسم بالشفافية
والتنظيم والمنافسة الحرة.
وتهتم رشكة روزنفت بدراسة أحوال سوق الغاز المصي وفرص نموه واحتياجاته المستقبلية المتوقعة ،ف إطار حرصها عىل معرفة الفرص
المتاحة لضخ المزيد من االستثمارات ،وذلك بعد اإلعالن عن فتح سوق الغاز للقطاع الخاص للمنافسة ،حيث تسع الدولة إل تحويل مص
لمركز إقليم لتداول وتجارة الطاقة ،مما يساهم ف دعم االستقرار وتحقيق النمو االقتصادي المرجو.
ُّيذكر أن إنشاء جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز صدر بموجب قانون الغاز  196لعام  2017بهدف وضع القواعد التنظيمية لتحرير سوق الغاز
كي ف السوق ،مع السماح باستخدام شبكات وتسهيالت الغاز مقابل تعريفة استخدام
المصي بما يكفل تحقيق منافسة حرة ربي كل المشار ر
كي ف سوق الغاز ويضع الضوابط الفنية
عادلة يتم تطبيقها دون ر
تميت وبما يكفل تحقيق المنافسة الحرة ،كما ينظم العالقات الناشئة ربي المشار ر
والقانونية للقيام بأنشطة سوق الغاز.
اجتماع إيني مع جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز لمناقشة مسودة كود استخدام شبكة النقل

نظم جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز المصي اجتماعا مع رشكة إين اإليطالية ف مقره بالقاهرة ،حيث
ُعقد االجتماع لمناقشة المالحظات واآلراء حول مسودة كود استخدام شبكة النقل ر
الن طرحها الجهاز
ر
اإللكتوب للختاء والجهات المعنية للمناقشة وإبداء الرأي .وأكواد استخدام شبكة النقل
عىل موقعه
ر
ه عبارة عن مجموعة من القواعد الموحدة الن تحكم العالقة والممارسات ربي شاحن الغاز
تميت أو تح رت.
ومشغىل منظومة نقل الغاز لضمان الفاعلية واالستخدام األمثل للموارد دون ر
وشمل ممثىل وفد رشكة إين كل من السيد جيوسين فيسكاردي  -نائب رئيس ر
للشكة للشئون التنظيمية للغاز والتنظيم المال ،والسيد سيمون
روس -مدير الشئون التنظيمية للغاز لكل من فرنسا ومجموعة دول بنلوكس واألسواق خارج االتحاد األوروب -حيث بدأ االجتماع بعرض نبذة عن
العالقة القوية والوطيدة بي رشكة إين وقطاع ر
البتول المصي وجهاز تنظيم شئون الغاز عىل وجه الخصوص .كما استعرض ممثلو رشكة إين عدد
ر
ر
من التجارب الناجحة والختات السابقة لبعض الدول الن تتبع سياسة تحرير سوق الطاقة .أيضا تم مناقشة الخطوات التالية والمجاالت
المستقبلية المحتملة للتعاون ربي ر
الشكة اإليطالية والجهاز ف ضوء تفعيل لوائح سوق الغاز .كما رشحت رشكة إين الدور الفعال إلدارة تنظيم
السوق داخل الهيكل التنظيم لها.
ُيذكر أن الحكومة المصية تبذل جهود مكثفة لتطوير سوق الغاز المصي منذ صدور قانون الغاز الجديد ،وتسع لفتح المجال للمنافسة الحرة
وتوفت المعلومات وتحقيق الشفافية ف إطار القواعد المنظمة ر
الن تواكب التطورات العالمية .وقد أشاد ممثلو رشكة إين باإلجراءات الحالية المتبعة
ر
من جانب جهاز تنظيم شئون الغاز ووزارة ر
ر
البتول ر
والن تدعمها القيادة السياسية والجهات التنفيذية ف الدولة .كما أبدت الشكة ترحيبها بالمشاركة
مع المؤسسات المصية لدعم االتجاه الجديد لتفعيل قانون الغاز وتحقيق أهدافه وتطلعاته.
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أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري:
غرفة التجارة األمريكية تنظم مائدة مستديرة ألعضاء منتدى غاز شرق المتوسط

البتول ر
شارك طارق المال وزير ر
والتوة المعدنية ف فعاليات المائدة المستديرة لقادة األعمال
بشأن منتدي غاز رشق المتوسط ر
والن نظمتها الغرفة األمريكية للتجارة ف واشنطن .كما شارك
دان برويليت وزير الطاقة األمريك وفرانسيس فانون مساعد وزير الخارجية األمريك لموارد
الطاقة ويوفال شتاينتس وزير الطاقة اإلشائيىل وستليوس هيموناس السكرت رت الدائم لوزارة
السفت اإليطال بالواليات المتحدة وأسامة مبارز رئيس
الطاقة القتصية وأرماندو فاريتشيو
ر
اللجنة االستشارية لصناعة الغاز بالمنتدي وكوش تشوكس نائب رئيس الغرفة األمريكية
للتجارة لشئون ر
الشق األوسط وبحضور مسئول وقيادات الغرفة األمريكية للتجارة بواشنطن.
األختة للتعاون اإلقليم ف مجال الغاز الطبيع وإسهام منتدى غاز رشق
واستعرض المال خالل جلسة العمل االول بالمائدة المستديرة التطورات
ر
المتوسط الذي تم تأسيسه كمنظمة دولية مقرها القاهرة ف تعزيز العالقات االقتصادية والروابط التجارية ف مجال الغاز الطبيع ربي دول المنطقة.
قال بيان صادر عن وزارة ر
البتول إن المال أشار ف كلمته إل اهمية الخطوة ر
الن جرت بتوقيع دول المنتدي باألحرف األول عىل الميثاق الخاص
بإنشاء المنتدي كمنظمة دولية ،وهو ما يؤكد أن المنتدي يمض بخطوات ثابتة عىل الطريق الصحيح ليكون من المنظمات الدولية الفاعلة ف مجال
صناعة الطاقة خاصة أن منطقة رشق المتوسط أصبحت محل أنظار العالم بعد االكتشافات الضخمة للغاز الطبيع ف دولها.
ر
المشتكة
متمتة لتحقيق المنافع
أضاف أن الدول األعضاء بدأت فعليا تحت مظلة هذا المنتدي ف العمل عىل االستفادة بما لديها من فرص
ر
مشتا إل أن المنتدي يمثل نموذجا ناجحا لالستفادة من الطاقة ف تحقيق
واستثمار موارد الغاز والبن التحتية لصالح رخاء ورفاهية الشعوب ،ر
السالم واالستقرار بالمنطقة.
نقال عن موقع البورصة
إيني وناتورجي تبرمان اتفاقا الستئناف عمل مصنع دمياط بمصر بحلول يونيو

قالت إين اإليطالية وناتورخ اإلسبانية إنهما توصلتا إل اتفاق مع مص لتسوية سلسلة من التاعات بشأن مصنع دمياط إلسالة الغاز ف شمال
مشوع ر
مص ،مما يمهد الطريق الستئناف عمل المنشأة بحلول يونيو .ومن شأن االتفاق إنهاء المصالح التجارية لناتورخ ف مص وفض ر
مشتك
بي ناتورخ وإين ،بينما ر
ستفع إين ر
وشكات مصية مملوكة للدولة حيازاتها ف مصنع دمياط.
ر
ر
حي تصرت إمدادات الغاز ف مص جراء أحداث يناير 2011
والمنشأة ،البالغة طاقتها  7.56مليار مت مكعب سنويا ،معطلة منذ نهاية  2012ر
األختة مكنت القاهرة من تملك فائضا من الغاز بمقدورها
الستتاد الغاز لتلبية الطلب المحىل .لكن االكتشافات ف اآلونة
واضطرت الحكومة
ر
ر
الماض
وف
ماليي طن من الغاز الطبيع المسال ،ارتفاعا من
ثالثة
عن
يزيد
ما
مص
صدرت
،
العام
.
المسال
الطبيع
الغاز
مصانع
تصديره عت
ر
 1.5مليون طن ف  2018و 850ألف طن ف .2017
ر
ر
ومصنع دمياط مملوك بنسبة  80بالمئة ليونيون فينوسا جاس (يو.إف.خ) ،وهو مشوع مشتك ربي إين وناتورخ ،بينما تنقسم البقية
الشكة المصية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة المصية العامة ر
بالتساوي ربي ر
للبتول.
ر
وبموجب اتفاق يوم الخميس ،فإن المصنع حاليا مملوك بنسبة  50بالمئة إلين ،و 40بالمئة إليجاس وعشة بالمئة للهيئة المصية العامة
ر
للبتول.
وستستحوذ رشكة إين عىل عقد رشاء الغاز الطبيع لمصنع دمياط وتحصل عىل حقوق إسالة مكافئة ،مما يرفع محفظتها للغاز المسال بمقدار
ر
كغتها من رشكات النفط والغاز العالمية الكتى ،لتجريد أنشطة أعمالها من الكربون وترى أن الغاز
 3.78مليار مت مكعب سنويا .وتتطلع إين ،ر
هامي ف ذلك التحول.
الطبيع المسال والغاز موردين
ر
ف غضون ذلك ،أشادت ناتورخ باالتفاق كخطوة إيجابية ف خطتها لخفض انكشافها عىل عقود رشاء الغاز .وأسعار الغاز المسال عند أدب
مستوياتها ف عدة سنوات .وستحصل ر
الشكة اإلسبانية أيضا عىل  600مليون دوالر نقدا ومعظم أصول يو.إف.خ البالغة قيمتها  300مليون
دوالر خارج مص ،باستثناء أنشطة ر
الشكة ف إسبانيا.
تغيتات عىل اإلدارة ف  ،2018تركز ناتورخ عىل خفض التكاليف والخروج من دول من بينها كولومبيا وإيطاليا ومولدوفا وجنوب
ومنذ إجراء ر
إفريقيا .وقالت إين إنها ستستحوذ عىل أنشطة يو.إف.خ لتسويق الغاز الطبيع ف إسبانيا ،مما يعزز وجودها ف سوق الغاز األوروبية.
نقال عن موقع  CNBCعربية

4

أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية:
شركة إيني توقع عقد شراء الغاز الطبيعي المسال مع نيجيريا

وقعت رشكة إين عقدا جديدا طويل األجل ر
نيجتيا إل إن خ ليمتد ( ) ،NLNGوه
لشاء  1.5مليون طن من الغاز الطبيع المسال مع رشكة
ر
مشتك بي رشكة ر
مشوع ر
ر
البتول الوطنية وشل وتوتال وإين (بمشاركة إين بنسبة . )%10.4
ر
نيجتيا .إين  ،من خالل فرعها المحىل ،NAOC
سيتم إنتاج الغاز الطبيع المسال من القطارات الحالية 1و 2و  3الموجودة ف جزيرة بوب ،
ر
نيجتيا .تسمح الصفقة ر
الن تبدأ من عام -2021إل
تثمي موارد الغاز المرتبطة ف
وه أيضا واحدة من موردي محطة
ر
ر
التغيت  ،وبالتال تسهم ف ر
ر
ر
جانب الصفقة ر
الن تبلغ قيمتها  1.1مليون طن من الغاز الطبيع المسال والن تم تنفيذها ف ديسمت الماض مع  -NLNGلشكة إين بزيادة
محفظة الغاز الطبيع المسال العالمية ودعم زيادة تطوير وجودها ف األسواق الرئيسية ف جميع أنحاء العالم.
نيجتيا منذ عام  ، 1962حيث تقوم بتطوير وإنتاج أنشطة االستكشاف ر
الن تديرها وتديرها ف المناطق التية والبحرية ف
تتواجد رشكة إين ف
ر
النيجر.
نقـال عن موقع :شركة إيني

«الفاضلي» يرفع اإلمدادات السعودية من الغاز إلى  12.2مليار قدم مكعب يوميا العام المقبل

من المتوقع أن تصبح وحدة الغاز ف الفاضىل عنصا رئيسا ف شبكة الغاز الرئيسة ف
المملكة العربية السعودية ،حيث يرفع مستوى اإلمدادات الحالية من  8.8مليار قدم
مكعب ف اليوم كما ف  ،2015إل  12.2مليار قدم مكعب يوميا بحلول  .2021ومع تزايد
الطلب المحىل والدول عىل الغاز ،تتوقع "أرامكو السعودية" استمرار زيادة احتياطاتها من
الغاز من خالل اكتشاف حقول جديدة ،وإضافة مناطق جديدة ف الحقول الموجودة
وتحديد الحقول القائمة وإعادة تقييمها.
ويواكب توسع ر
وتوفت مصادر جديدة بأقل االنبعاثات الناتجة من أعمال
الشكة ف أعمال الغاز الرؤية الوطنية الطموحة لزيادة إمدادات الغاز المحلية
ر
ر
الحرق ،ف ظل التام "أرامكو السعودية" طوال  40عاما بتلبية الطلب المحىل للغاز والذي يستخدم ف توليد الكهرباء ،وعديد من الصناعات مثل:
الصلب ،األلومنيوم ،ر
والبتوكيميائيات وتحلية المياه.
ر
الستاتيجية التوسع ف هذا المجال الحيوي ،وشهد عديد من
وعىل مدى األعوام الماضية ،طورت "أرامكو السعودية" عددا من مرافق الغاز ،وفقا
ر
الكبت
التأثت
تعزز
الن
المهمة،
اإلنتاجية
افق
ر
الم
أحد
يعد
الذي
المعامل تطورات الفتة ترتكز عىل أحدث التقنيات ،كما ف معمل الغاز بالفاضىل،
ر
ر
ر
لـ"أرامكو السعودية" وريادتها ليس عىل مستوى زيادة إمدادات الغاز وحسب ،وإنما عىل مستوى النمو االقتصادي وتطوير قدرات الموارد البشية
الوطنية ،وتقليل االنبعاثات.
ويعد معمل الغاز ف الفاضىل جزءا بالغ األهمية ف التوسعة الحالية لشبكة الغاز الرئيسة ف المملكة ،وجرى تخطيط هذه التوسعة بحيث تلن
الطلب ر
المتايد عىل الطاقة ف البالد بالتوسع ف الطاقة اإلنتاجية من غاز البيع ،لذلك يرتكز األداء التشغيىل ف هذا المعمل عىل عديد من المزايا ،ر
الن
غته من المعامل ،إذ يعد الشاحن التوربين للمعمل هو األول من نوعه ف العالم ،وقد سبق تشغيله ف عرض عمىل تجرين بداية .2015
يسبق بها ر
نقال عن موقع :االقتصادية

روسيا انتصرت على الواليات المتحدة في حب أسعار الغاز المسال
كبت محلىل الغاز الطبيع المسال ف موقع S&P Global Plattsسامر موسيس":يباع الغاز الطبيع الروس المسال ف أوروبا بواحد من أقل
رصح ر
أسعار الغاز الطبيع المسال ف العالم .فسعره أقل من دوالرين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية .بفضل هذه األسعار المنخفضة ،أصبحت روسيا،
الرئيسيي للغاز الطبيع
غتها من الموردين
العام الماض ،المورد الثاب للغاز المسال ال أوروبا بعد دولة قطر .فموسكو ،تجاوزت
نيجتيا و ر
ر
ر
المسال ،بما ف ذلك الجزائر".
ر
الكبتة لروسيا ف سوق الغاز الطبيع ،بفضل المشوع الضخم للغاز المسال ف القطب الشمال "نوفاتيك" الذى
كما أشار موسيس ال اإلمكانات
ر
ر
يفتض أن ينتج أول شحنة ف  ،2023و المقرر أن تبلغ قدرته اإلنتاجية  19.8مليون طن سنويا بقيمة  21.3مليار دوالر .باإلضافة ال اتفاقية نقل
الن تم تجديدها ف نهاية عام  2019و ر
الغاز ربي روسيا و أوكرانيا ،ر
توفت الغاز ال شمال غرب أوروبا ،بسعر  250دوالرا لكل
الن ستمكن روسيا من ر
ألف ر
مت مكعب .وهذا السعر ،من جميع النواخ و كيفما حسبته ،أقل من سعر الغاز الطبيع المسال االمريك المصدر ألوروبا.
مترجم من موقع Petroleum-Economist
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أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية:
وضع حجر األساس لمنشأة استيراد الغاز الطبيعي المسال في كاريكال بالهند

قامت رشكة "إيه خ آند بيه" ،ر
استتاد
الشكة العالمية للخدمات اللوجستية النهائية للغاز والغاز الطبيع المسال ،بوضع حجر األساس لمنشأة ر
بودوتشتي ،ما يمهد الطريق أمام فرص وصول أوسع إل الغاز الطبيع كوقود رئيس ف
الغاز الطبيع المسال خاصتها ف ميناء كاريكال ف
ر
ُ
األخت
استتاد الغاز الطبيع المسال ف كاريكال ("كاريكال للغاز الطبيع") بالعمليات التجارية بحلول الربــع
ر
جنوب الهند .ويتوقع أن تبدأ منشأة ر
من عام .2021
استتاد الغاز الطبيع المسال ف كاريكال ويتم تشغيلها من قبل "إيه خ آند بيه" ،ويتم بناؤها ف موقع يمتد عىل مساحة 12
تعود ملكية منشأة ر
ر ر
الشف للهند جنوب تشيناي ،مع قدرات تشغيلية ف جميع
هكتار ضمن ميناء كاريكال ،الذي يتمتع بمنفذ وحيد إل المياه العميقة ف الساحل
ر
الظروف المناخية وعمليات عىل مدار الساعة وطيلة أيام األسبوع .وستضم كاريكال للغاز الطبيع ،الن ستتمتع بقدرة مبدئية تصل إل مليون
طن ف العام ،وحدة تخزين عائمة مؤجرة عن طريق اتفاقية إيجار طويلة األمد مع رشكة "أدنوك" لإلمداد والخدمات ("أدنوك إل آند إس")
ا
ا
بدءا من  ،2021ما يقدم حل فعال سيسمح إلمداد هذا الوقود النظيف بأن يكون ميسور التكلفة.
هذا وتتواجد المحطة الجديدة بشكل ر
استاتيج عىل بعد  280كلم جنوب تشيناي وبالقرب من تكتالت الصناعة التحويلية المزدهرة ف تاميل
َ
نادو ،وستقدم الغاز الطبيع لمصانع الطاقة ،والعمالء ف القطاع ري الصناع والتجاري ضمن قطر  300كلم .وباإلضافة إل ذلك ،ستقدم
كاريكال للغاز الطبيع خدماتها إل شبكات المهمة لغاز المدينة لدى "إيه خ آند بيه" ر
وشكات أخرى لغاز المدينة ر
الن توصل الغاز الطبيع
المضغوط والغاز الطبيع المسال إل المركبات ،وتنقل الغاز الطبيع باألنابيب إل المنازل ومنشآت أخرى .وستسمح أرصفة تحميل الشاحنات
بتوصيل الغاز الطبيع المسال إل عمالء ف مناطق نائية من خالل أسطول شاحنات "إيه خ آند بيه".
نقـال عن موقع eshraag.com

حقل الجافورة سيجعل السعودية الثالثة عالميا بإنتاج الغاز

قالت وزارة الطاقة السعودية إن حقل الجافورة العمالق ،سيجعل المملكة ف المرتبة
الثالثة عالميا ف إنتاج الغاز عام  .2030وحصلت رشكة أرامكو عىل موافقة لتطوير حقل
الجافورة العمالق ف المنطقة ر
الشقية ،لتدشن السعودية عص الغاز كالعب عالم.
واطلعت اللجنة ُ
األمت محمد بن سلمان،
العليا للمواد الهيدروكربونية برئاسة ول العهد
ر
غت التقليدي
غت المصاحب ر
عىل خطط تطوير حقل الجافورة الذي يعد أكت حقل للغاز ر
ر
ر
كيلومت.
كيلومتا وعرض 100
يتم اكتشافه ف المملكة بطول 170
ويقدر حجم موارد الغاز ف مكمن حقل الجافورة بنحو  200تريليون قدم مكعبة من الغاز الرطب الذي يحتوي عىل سوائل الغاز ف الصناعات
ر
البتوكيماوية والمكثفات ذات القيمة العالية.
وتصل استثمارات تطوير الحقل إل  110مليارات دوالر ( 412مليار ريال) ستؤدي مراحل تطويره إل تزايد إنتاج الحقل من الغاز تدريجيا ليصل
ف حال اكتمال تطويره إل  2.2تريليون قدم مكعبة عام  2036تمثل نحو  %25من اإلنتاج الحال.
وبسبب خاصية الحقل سيكون قادرا عىل إنتاج نحو  130ألف برميل يوميا من اإليثان تمثل نحو  %40من اإلنتاج الحال ،ونحو  500ألف
برميل يوميا من سوائل الغاز والمكثفات الالزمة للصناعات ر
البتوكيماوية تمثل نحو  %34من اإلنتاج الحال.
ووجه ول العهد بأن تكون أولوية تخصيص إنتاج الحقل من الغاز وسوائله للقطاعات المحلية ف الصناعة والكهرباء وتحلية المياه والتعدين
ا
وغتها لمواكبة معدالت النمو الطموحة وفق رؤية  .2030وأشار ول العهد إل أن تطوير الحقل سيحقق طوال  22عاما من بداية تطويره دخل
ر
صافيا للحكومة بنحو  8.6مليار دوالر سنويا ( 32مليار ريال).
وستفد تطوير الحقل الناتج المحىل اإلجمال للسعودية بما يقدر بـ  20مليار دوالر ( 75مليار ريال) سنويا .كما سيؤدي تطوير الحقل الضخم إل
ر
وغت ر
ر
للمواطني ف مختلف القطاعات .وسيجعل حقل الجافورة المملكة أحد أهم منتج الغاز ف العالم
مباشة
توفت فرص عمل
مباشة ر
ر
ر
ليضاف إل مركزها كأهم منتج ر
للبتول .وسيؤدي تطوير الحقل إضافة إل برامج المملكة ف تطوير الطاقات المتجددة إل تحقيق المزي ــج
األفضل الستهالك أنواع الطاقة محليا ويدعم من سجلها ف حماية البيئة واستدامتها.
نقال عن موقع :العربية
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أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية:
أرامكو :رفع معالجة الغاز الى  17مليار قدم مكعب يوميا  ..و  %3.6زيادة في الطلب

أعلنت رشكة أرامكو السعودية ،أنها ر
تعتم مواصلة زيادة معالجة الغاز خالل األعوام القليلة المقبلة لتلبية الطلب المحىل عىل الطاقة النظيفة
ر
ر
منخفضة التكلفة ،من خالل توليد الكهرباء و تحلية المياه و انتاج البتوكيميائيات ،إضافة ال استهالك الصناع ف المملكة .وأضافت الشكة أنها
"رفعت سعة معالجة الغاز بشكل كبت من  9.3مليار قدم مكعبة قياسية ف اليوم ال  17مليار قدم مكعبة قياسية ف اليوم ،خالل ر
الفتة من
ر
 2003ال "2019
و وفقا لتقرير خاص اطلعت عليه "االقتصادية" ،فان برنامج الغاز الطبيع ل"أرامكو" يعمل عىل زيادة نسبة الغاز المستخدم لتلبية احتياجات
المملكة من الطاقة ،اذ تعد ر
الشكة المورد الحصي للغاز الطبيع ف المملكة ،و يباع كامل انتاجها من الغاز الطبيع محليا ،و مع التوقعات بنمو
الغاز ،فقد قامت ر
كبت.
الشكة ربي عام  2003و  2019بزيادة طاقة معالجة الغاز لديها بشكل ر
و احتلت المملكة المركز السابع ف قائمة أعىل الدول من حيث الطلب عىل الغاز الطبيع عىل مستوى العالم ف عام  ،2018و يتوقع أن ينمو
معدل الزيادة ف الطلب المجىل عىل الغاز بمعدل نمو سنوي مركب نسبته  3.6ف المائة خالل ر
الفتة من  2019ال  2030الذى يتوقع أن يتجاوز
ر
ستتفع بمعدل نمو سنوي مركب نسبته  1.7ف المائة خالل الفتة نفسها.
معدل الزيادة ف الطلب العالم عىل الغاز الذى ر
نقـال عن موقع االقتصادية

«إكسون موبيل» تضع خطة لخفض إنفاقها بسبب كورونا

ر
ر
غت المسبوق ف أسعار النفط بسبب انتشار رفتوس
كبت ف إنفاقها ف ظل استاتيجية لمواجهة التاجع ر
تخطط رشكة «إكسون موبيل» لتنفذ خفض ر
كورونا ف دول العالم .وأوضح دارين وودز الرئيس التنفيذي ر
متانية إنفاق
للشكة إن أكت رشكة منتجة للنفط ف الواليات المتحدة تعيد تقييم ر
ُ
حي كانت األسعار مرتفعة.
رأسمال بنحو  33مليار دوالر وضعت ر
الشكة ستضع تفاصيل التخفيضات المحددة ف وقت الحق .وتراجع سعر خام برنت المرجع أمس اإلثني أ ر
وأضاف البيان أن ر
كت من  %10ليبلغ
ر
الكبت ف العرض مقابل تباطؤ للطلب مع ر
تفس وباء «كوفيد »19-المعروف بكورونا
ادب مستوى له منذ أربــع سنوات ،عىل خلفية االرتفاع
ر
المستجد.
نقـال عن وكالة رويترز
تراجع أسعار التعاقدات اآلجلة للغاز الطبيعي في أمريكا

تراجعت أسعار التعاقدات اآلجلة للغاز الطبيع ف التعامالت األمريكية اليوم األربعاء عىل خلفية الطقس
المعتدل ف رشق البالد ،مقابل طقس ر
أكت برودة نسبيا ف الغرب األوسط.
وأشارت وكالة بلومتج لألنباء إل تراجع أسعار الغاز بسبب الطقس الداف ،الذي أدى إل تراجع الطلب
عىل الطاقة للتدفئة ،ف الوقت الذي يشهد عادة أعىل معدل للطلب عىل الغاز .كما أن انتشار رفتوس
كورونا المتحور الجديد ف
الصي أدى إل اضطراب حركة التجارة العالمية ،وهو ما يهدد باضطراب
ر
صادرات الواليات المتحدة من الغاز الطبيع المسال ف ظل تراجع أسعار التعاقدات الفورية للوقود ف
أوروبا وآسيا.
ر
الصي أي شحنات غاز طبيع
كبت نواب رئيس قطاع تجارة الطاقة ف رشكة “آي.إن.ب.إل إف.س ستون فاينانشال” إنه إذا ألغت
وقال توم سال ر
ر
مشتا إل أنه رغم أن الص ري ال تستورد أي غاز
كبت عىل األسعار ف السوق األمريكية ،ر
تأثت ر
الفتوس ،فسيكون لذلك ر
مسال من وارداتها بسبب ر
ر
الجانبي ،فإن إلغاء أي شحنات سيؤثر عىل األسعار ف
طبيع مسال من الواليات المتحدة مباشة منذ حوال عام؛ بسبب الحرب التجارية ربي
ر
األمريكيي
السوق العالمية وبالتال عىل أرباح المصدرين
ر
توقعات موريتانيا :جني مليار دوالر سنويا من تصدير الغاز المسال

نقـال عن وكالة أنباء البترول والطاقة

كشف وزير النفط والطاقة والمعادن ف موريتانيا محمد ولد عبد الفتاح أن بالده ستحصل عىل عائدات من تصدير الغاز الطبيع المسال بحدود
مليار دوالر سنويا ابتداء من . 2022
ر
المشتك مع السنغال عن طريق ر
وأوضح الوزير أن الحصة ر
الشكة المنتجة بريتش ربتوليوم سيكون
الن ستعود لخزينة الدولة من بيع الغاز الطبيع
ثالثي عاما  .وأضاف أن االنتاج السنوي ف المرحلة األول سيصل إل حوال مليوب ونصف مليون طن من الغاز
معدلها مليار دوالر سنويا عىل مدى ر
الطبيع.
ر
كبت للغاز الطبيع ف منطقة الحدود
وقال إن تسويق الغاز سيتم باالشتاك ربي موريتانيا والسنغال من أجل خلق جو تنافس .وتم اكتشاف حقل ر
ر
المشتكة ربي موريتانيا والسنغال وعهد ر
نقـال عن وكالة أنباء البترول والطاقة
لشكة بريتش ربتوليوم بانتاجه.
البحرية
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بيانات وإحصائيات:
سعر برميل البترول الخام
النفط الخام برنت
اليابان (فبراير)
أوروبا (مارس)
اسيا (الغاز المسال) (مارس)

البورصات
العالمية

TTFهولندا

 NBPإنجلترا

 Henry Hubأمريكا

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

29.165
29.8
9.90
2.74
3.17
2.9
3
1.78

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

حركة نقل الغاز المسال في قناة السويس سجلت عبور  57ناقلة بنحو  %5.84من إجمالي حركة التجارة العابرة بالقناة

أكدت أحدث إحصائيات هيئة قناة السويس ،أن حركة نقل الغاز المسال الطبيع  ،LNGالعابرة لقناة السويس خالل يناير الماض  ،شكلت
نحو  %5.84من إجمال حركة التجارة العابرة بالقناة .
وأوضحت أن حركة نقل الغاز المسال ف قناة السويس سجلت عبور  57ناقلة ما ربي (26ناقلة فارغة و  31ناقلة محملة) بزيادة بلغت
 %21.3مقارنة بنفس الشهر لعام 2019بإجمال حموالت وصلت ال  6.1مليون طن .
وتابعت إحصائيات الهيئة أن حموالت تلك الناقالت ف القناة خالل يناير 2020سجلت 6.172مليون طن بزيادة بلغت  %22.2مقارنه بـ
يناير  2019والذي سجل حموالت قدرت بـ 5.052مليون طن
ورصدت اإلحصائيات أن نقل الغاز الطبيع القادم من الجنوب ومتجه ال الشمال سجل عبور  33ناقلة ،بحموالت بلغت  3.592مليون طن
بينما القادم من الشمال ال الجنوب سجل عبور 24ناقلة بحموالت بلغت  2.580مليون طن
ويذكر أن حركة التجارة العابرة بالقناة خالل يناير شهدت عبور  1645سفينة بحموالت بلغت 105.7مليون طن
نقـال عن موقع المال

8

The Egyptian Gas Market News
El Molla Approves New Gas Transmission Tariff
The Board of Directors of the Gas Regulatory Authority "GasReg", chaired by HE. Eng. Tariq Al Mulla, Minister of
Petroleum and Mineral Resources, approved the new natural gas transmission's tariff value. The approved tariff,
which was set at 37.5 cents per million British thermal units, facilitate and organize the usage of the national gas
pipe network for year 2020.
The new approved tariff comes within the competencies and responsibilities of the Gas Regulatory Authority
"GasReg". It was determined in compatible with the latest local and global updates aiming to regulate the
financial and commercial parts of the gas transport activity, maximize the efficient use of resources and allow the
transmission activity be economically profitable to the network owners. The gas transmission's tariff organizes the
use of the national gas pipe network for others in accordance with the principles of transparency, justice, equality
and non-discrimination, taking into account the interests of all parties involved in gas market activities.
The decision comes as part of policies to gradually liberate and integrate the gas market in Egypt with the world
gas markets according to the international standards, as well as encourage foreign investment. This is to be in line
with Egypt’s strategy to become a regional energy hub.
Generally, The Gas Regulatory Authority "GasReg" seeks to make information available to everyone, define the
general regulations transparently, follow up the rules established by all parties, and provide technical advices and
recommendations to the concerned authorities, in addition to the competent authorities, as well as all parties in
the Egyptian gas market to support the country’s strategy and achieve its economic and development goals.

GASREG Signed A Cooperation Protocol With The Egyptian Competition Authority
Eng. Karem Mahmoud, CEO of the Gas Regulatory Authority and Dr. Amir Nabil, Chairman of the Egyptian
Competition Authority signed a cooperation protocol at GASREG premises on 5/3/2020, aiming to initiate
cooperation between the two authorities. The protocol is intended to create a channel for exchanging
information and data for the development of the employee’s skills in order to improve the business environment
and economic background for the decision makers.
Both executive directors expressed their happiness having signed the protocol saying: “It is an excellent
opportunity as a first step for a fruitful cooperation between the two authorities which will work together to
support Egypt’s Economic Strategy by strengthening ties and deepen cooperation in the areas of exchanging
discussions, experiences, technology and market information which will raise awareness of economics’ issue and
thus protecting and achieving fair competition in the Egyptian Markets, ending up with improve the economic
atmosphere”.

Eni Discussed The Egyptian Investment Opportunities with GASREG
In early March, a meeting was held between The Egyptian Gas Regulatory Authority "GASREG" and Rosneft
company's top-level managers representatives in the GASREG’s premises in Cairo, to discuss Rosneft's inquiries
concerning the new applied rules and regulations in the Egyptian natural gas market, as the company is interested
to explore the possible business opportunities to sale natural and liquified gas in Egypt.
Eng. Karem Mahmoud, CEO of GASREG demonstrated the progress, procedures and regulatory rules have been
made during the last period in order to prepare and organize the Egyptian gas market for fair and free
competition, as well as simultaneously ensuring the best international business practices in which competitors
have equal opportunities to compete in natural gas trading, transmission and distribution activities, aiming at
attracting national and foreign investors to gas market.
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