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أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري:
وزير البترول  :مشاركة قوية وحضور متميز للشركات واألفراد في ايجيس 2020

أشاد وزير ر
البتول بما شهده معرض ايجبس من أحداث بداية من رعاية ر
وتشيف الرئيس عبدالفتاح السيىس
رئيس الجمهورية وحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورؤساء رشكات ا ر
لبتول
المرصية واألجنبية والمسئولي التنفيذيي .ولفت إىل المشاركة القوية والحضور المتمت ر
للشكات واألفراد
الت أدار الكثت منها رؤساء رشكات ر
والنقاشات ر
التية ف الجلسات المختلفة و ر
البتول العالمية  ،وكذلك
الجلسات الفنية المتخصصة و كذلك النقاش حول المستقبل وفق حوار علىم وعمىل وهو مايتوافق مع
أهداف المؤتمر .
االستاتيجية لمؤتمر ومعرض مرص الدوىل ر
ر
للبتول إيجبس  2020ر
والت عقدت تحت عنوان ”
جاء ذلك خالل الجلسة الختامية للجلسات
ر
التوقعات المستقبلية لمرص كمركز إقليىم للطاقة ف منطقة البحر المتوسط” .كما أشار الوزير إىل أن مؤتمر ومعرض مرص الدوىل للبتول يحقق
أهدافه المخططة عاما بعد اآلخر من خالل التسويق للفرص االستثمارية وما يحققه قطاع ر
البتول  .وشدد عىل أن القطاع مازال لديه الكثت الذى
يمكن تحقيقه من خالل التخطيط والعمل وتأهيل الكوادر والتعاون اإلقليىم من خالل منتدى غاز رشق المتوسط .وقال“ :نحن عىل ثقة من أن
مرص ستكون األساس فيه من خالل ما تملكه من تسهيالت وإمكانيات يمكن للجميع بالمنطقة االعتماد عليها واختيار مرص الحوار والعمل
ر
المشتك كأساس للتعاون وحل المشكالت”.
نقال عن موقع المال
«اقتراحات النواب» توافق على التوسع في محطات الغاز الطبيعي بالصعيد

االقتاحات والشكاوي ،بمجلس النواب ،برئاسة النائب همام العادىل ،عىل ر
وافقت لجنة ر
اقتاح النائب محمد الغول ،بالتوسع ف إنشاء محطات
ر
الغاز الطبيع بصعيد مرص ،ومنه محافظة قنا ،وذلك ف ضوء اإلعالن عن االكتفاء الذات من الغاز الطبيع والعمل عىل تصديره.

وقال «الغول» أن الدولة المرصية حققت العديد من االنجازات ف هذا الملف سواء بالتوصيالت المتلية والتسهيالت ر
الت تقدم للمواطني من
ر
أجل اإلقبال استخدام الغاز وخفض استخدام المواد ر
البتولية ،وقال إن مرص لديها وفرة كبتة من الغاز بعد إعالن االكتفاء الذات ،ما يتطلب
وضع خطة واضحة للتوسع ف محطات الغاز ف مرص خاصة بمحافظات الصعيد وف القلب منها محافظة قنا ومراكزها الكتى ،مثل نجع
حمادي ،وذلك تسهيال عىل السيارات ر
الت تعمل بالغاز.
وأوضح عضو مجلس النوب ،أن التوسع ف محطات الغاز يخدم المنظومة ككل ،ومن شأنه أن يحقق نسب إقبال كبتة عىل التحول الستخدام
ا
بديل عن المواد ر
البتولية ،مشتا إىل أن مساحات األراض متاحة ف الصعيد لمثل هذه المحطات ،ر
حت لو تم التوافق عىل إنشائها بالطرق
الغاز
الشيعة .واتفق معه ممثىل الحكومة عىل أن يتم وضعه ف خطط السنوات المقبلة ،بالتنسيق مع الجهات المعنية ،عىل أن تكون نجع حمادي
بمحافظة قنا من األولويات ف تنفيذ هذا ر
المشوع ،تسهيال عىل المواطني الراغبي بالعمل بالغاز الطبيع.
نقال عن موقع :المصري اليوم

«إيجاس» تستهدف إمداد  1.4مليون مسكن فى الصعيد بالغاز خالل العام

رجح مسؤول ف ر
الشكة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» ،وصول إجماىل عدد الوحدات السكنية العاملة بالغاز الطبيع ف محافظات
الصعيد إىل  1.4مليون وحدة خالل العام الجاري .وأضاف أن توصيل الغاز لمحافظات الصعيد ر
يلق اهتماما وأولوية بمخطط وزارة الب رتول،
موضحا أن عدد الوحدات العاملة بالغاز ف الصعيد بلغ  1.2مليون وحدة نهاية العام الماىل الماض .وشهد النصف األول من العام الماىل الحاىل
توصيل الغاز الطبيع إىل  45منطقة وقرية يدخلها الغاز ألول مرة بمختلف محافظات الجمهورية.
والتوة المعدنية ،منذ يومي عن انتهاء قطاع ر
البتول ر
أعلن طارق المال ،وزير ر
البتول من توصيل الغاز الطبيع إىل  724ألف وحدة سكنية عىل
ر
مستوى الجمهورية خالل الفتة من يوليه  2019إىل يناير ،2020من إجماىل  1.2مليون مسكن مستهدف.
الشكة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» الزمن من خالل ر
عىل صعيد متصل تسابق ر
الشكات العاملة بالمجال ،لتوصيل الغاز الطبيع إىل 95
ألف عميل شهريا بداية من فتاير الجاري ،ر
حت ختام العام الماىل (.)2019/2020
نقال عن موقع المال
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أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري:
«الكهرباء» تلتهم نصيب األسد فى استهالك مصر من الغاز
ر
قالت مصادر مسئولة ف ر
الشكة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” إن إجماىل استهالك قطاع الكهرباء من الغاز الطبيع خالل الفتة الراهنة
ريتاوح من  3.5إىل  3.6مليار قدم مكعب يوميا .وأضافت أن قطاع الكهرباء يلتهم نصيب األسد ف استهالك مرص من الغاز الطبيع ،مرجحة
ارتفاع تلك المعدالت خالل شهور الصيف ر
لتقتب من  4مليارات قدم مكعب يوميا .وطبقا ألحدث تقرير صادر عن إيجاس احتل قطاع الكهرباء
المركز األول ف قائمة القطاعات المستهلكة للغاز ف مرص.
ر
وباف الكميات ر
الت
ولفتت المصادر إىل أن إجماىل استهالك القطاعات االقتصادية المختلفة من الغاز ف مرص يبلغ حواىل  6مليارات قدم مكعب،
الت تعمل بها ر
يتم إنتاجها يتم تصديرها .وتنتج مرص نحو  7إىل  7.2مليار قدم مكعب غاز طبيع يوميا من كل االمتيازات ر
الشكات العالمية ،
للبحث والتنقيب عن ر
البتول والغاز .وشددت المصادر عىل انتظام إمدادات الغاز لكل القطاعات االقتصادية ،وعىل رأسها الكهرباء والصناعة،
ر
وباف القطاعات األخرى بنسبة توريد  .%100وبحسب التقرير الصادر عن رشكة “إيجاس” نهاية العام الماض ،والذى رصد معدالت استهالك
القطاعات االقتصادية المختلفة من الغاز الطبيع لعام  2019/ 2018فقد جاء قطاع الصناعة ف المركز الثات بمعدالت استهالك تبلغ حواىل
 1.3مليار قدم مكعب يوميا.

وأوضح التقرير  ،أن معدل استهالك قطاع المنازل من الغاز الطبيع بلغ حواىل  261.1مليون قدم مكعب يوميا  ،بينما بلغ معدل االستهالك
للغاز الطبيع بقطاع تموين السيارات حواىل  45 16.5مليون قدم مكعب يوميا .وقالت المصادر إن المعدالت االستهالكية لتلك القطاعات لم
تختلف بشكل كبت خالل العام الماىل الجاري ،حيث إن ر
التتيب كما هو يتصدره قطاع الكهرباء ،ويتذيل قطاع السيارات.
نقال عن موقع المال

وزيرة الصناعة :نسعى إلى تحويل سيارات السوالر للعمل بالغاز

كشفت نيفي جامع وزيرة الصناعة والتجارة ،أن الحكومة تسع لتحويل السيارات ر
الت تعمل بالسوالر
للعمل بالغاز ،وتم حرصها بالتنسيق مع وزارة الداخلية ،الفتة إىل أن الحكومة تدرس عدة خيارات منها
تجميع الميكروباص  14راكب ف مرص ،بالتنسيق مع وزارة اإلنتاج الحرت ،ليعمل بالغاز الطبيع.
وتابعت نيفي :هناك ر
استاتيجية لفتح اإلنتاج للسيارات الكهربائية والشواحن الخاصة بها ف مرص ،عىل
ر
واستاتيجية جديدة وقمنا بعمل عرض لها عىل رئيس
أن نرسلها إىل مجلس الوزراء ،وه رؤية
ر
االستاتيجية وإرسالها للتلمان األسبوع الحاىل ،وما نقوم عليه حاليا ه
الجمهورية ،عىل أن ننته من
ر
استاتيجية جديدة تم التوافق عليها ،وإضافة محور كامل يخص صناعة السيارات الكهربائية ،مشتة إىل
أن الحكومة المرصية تدعم كافة القطاعات التصنيعية وعىل رأسها صناعة السيارات.
نقال عن عالم الطاقة

3

أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية:
اإلمارات تعلن اكتشاف حقل غاز جديد باحتياطيات  80تريليون قدم مكعب

أعلنت دولة اإلمارات العربية المتحدة عن اكتشاف مكمن جديد للغاز الطبيع ف المنطقة بي سيح السديرة ( أبوظت ) وجبل عىل ( دت )
ر
بمخزون ضخم يقدر بنحو  80ترليون قدم مكعبة ،حيث يسهم هذا الكشف المهم ف ر
الذات للدولة من
االقتاب من هدف تحقيق االكتفاء
إمدادات الغاز الطبيع ،وبما يدعم مشاريعها التنموية الكتى خالل المرحلة المقبلة تماشيا مع ر
استاتيجية التطوير الهادفة لالستعداد
للخمسي عاما المقبلة .وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،رئيس الوزراء وحاكم دت ،إن رشكة أبوظت الوطنية للطاقة (أدنوك) ستتوىل
تطوير حقل الغاز مع هيئة دت للتجهتات.
نقـال عن موقع :اليوم السابع

مستوردو الغاز الصينيون قد يلجؤون لبند "القوة القاهرة" بسبب "كورونا"

يبحث المستوردون الصينيون للغاز الطبيع المسال المدعوم من الدولة ما إذا كان
بوسعهم إيقاف عقود الوقود فائق التتيد مؤقتا ،بعد ر
تفىس فتوس كورونا مما تسبب
ف إنخفاض الطلب عىل الطاقة ف ثات أكت اقتصاد ف العالم.
وقال مصدر -أطلع عىل المناقشات  -أن الخطوة التالية قد تشهد اإللغاء المؤقت
للعقود ف ظل رشط يعرف باسم القوة القاهرة من قبل رشكات مثل رشكة النفط
وشكة الصي الوطنية ر
الوطنية الصينية البحرية ،وربما سينوبك ر
للبتول ،وذلك بعد أن
انخفض الطلب عىل الغاز بعد عطلة العام الجديد للصينيي ،حيث تكافح بكي
للسيطرة عىل ر
تفىس الفتوس عن طريق إغالق المدن وتقييد السفر وحركة األفراد
داخل المدن.
ر
وقال مسؤول ف شكة  ،Huayou Zhonglan Energy Coوه مصنع للغاز الطبيع المسال يقع ف مدينة  Bazhongف جنوب غرب
الصي" ،بدأ سوق الغاز الطبيع المسال ف الصي بداية ضعيفة للغاية هذا العام" .وأضاف" :يعتمد مستقبلنا عىل مدى شعة سيطرة
الحكومة عىل المرض" .جدير بالذكر أن اإللغاء المؤقت للعقود سيخلق صداعا جديدا لمصدري الغاز الطبيع المسال ،الذين يكافحون
بالفعل نتيجة انخفاض األسعار حاليا ف آسيا حيث فصل الشتاء ذات المناخ المعتدل وتخمة اإلنتاج والعرض للغاز الطبيع ف الواليات
ر
وأستاليا .وقد انخفضت األسعار ف آسيا إىل نحو  3دوالرات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ألول مرة ف التاري خ ،أي انخفضت
المتحدة
ر
بأكت من  5دوالر لكل مليون برميل منذ منتصف يناير ،كما أن األسعار منخفضة أيضا ف أوروبا وأمريكا الالتينية.
وقد ترصرت أسعار الغاز الطبيع المسال وأسعار النفط بشدة بسبب حذر االنتقال والسفر وتوقف الرحالت الجوية ،وندرة سائقو السيارات
عىل الطرق وإغالق المصانع ر
لفتة أطول من المتوقع .وقال جوناثان ستتن من معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة" :هذه أخبار مروعة لسوق
الغاز الطبيع المسال العالىم ،الذي يعات بالفعل من حالة من االكتئاب الشديد" .وأضاف أن "إذا انخفض السعر الفوري فسوف يتسبب ف
ر
للمشتين عىل المدى الطويل حيث يرتبط السعر بالنفط".
جميع أنواع الفوض ،خاصة بالنسبة
وقال المحللون إن محاولة تقدير مدى انخفاض الطلب عىل الطاقة ف الصي صعبة ،ألن آخر ظروف قاهرة مشابه كانت عند ظهور فتوس
سارس عام  2003حيث كان اقتصاد الصي أصغر بكثت وكان الطلب عىل الطاقة أقل بكثت .فيما أشار المدير الماىل ر
لشكة بريتيش ربتوليوم
بريان جيلفاري إنه يعتقد أن فتوس كورونا قد يخفض نمو الطلب عىل النفط عىل مستوى العالم بنسبة  %40هذا العام .مما سيؤدي إىل
التباطؤ ف النشاط االقتصادي وبالتاىل إىل %سينخفض الطلب من  %5إىل  %7من الطلب عىل الغاز الطبيع المسال ف الصي خالل شهر
فتاير.
وقد هبطت أسعار النفط يوم االثني الماض بنسبة  %20عن أعىل مستوى لها ف اآلونة األختة ،مع تراجع خام برنت إىل ما دون  55دوالرا
للتميل .وذكر موقع أوبك أن سعر برميل النفط ف سلة أوبك وصل إىل  54.66دوالر يوم  5فتاير مقارنة ب 55.51دوالر ف اليوم السابق.
مترجم عن موقع :فاينانشال تايمز
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أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية:
خلل في خط األنابيب يدفع إسرائيل للحد من إنتاج الغاز بحقل لوثيان

اتجهت وزارة الطاقة اإلشائيلية إىل الحد من اإلنتاج بحقل لوثيان الجديد للغاز الطبيع إىل
 ،%60بعد اكتشاف خلل ف خط أنابيب ر
المشوع الممتد تحت مياه البحر .ووفقا لما ذكرته وكالة
أنباء “ ر
رويتز” ،لم يكن هناك تعليق فوري من ر
الشكاء ف لوثيان ،الذين كانوا قد بدأوا الشهر
الماض فقط بيع الغاز لمرص واألردن .وقال مسئولون ف القطاع إن الحقل كان ينتج حواىل %65
من طاقته خالل ر
فتة التشغيل المبدت..
للمشوع “نوبل إنرج” – ر
ر
وأفادت وزارة الطاقة اإلشائيلية ف بيان لها الفيوم الخميس ،أنها أخطرت ر
الت مقرها والية تكساس
الشكة المشغلة
األمريكية – بأنه ينبع عدم زيادة اإلنتاج ر
ألكت من  %60ر
حت انتهاء تحقيق ف األمر .واختتمت الوزارة :إن المشكلة كان قد اكتشفها روبوت
تحت الماء رصد ر
اهتازات بطول خطوط أنابيب قرب مواقع حفر البت ،ولم يحدث أي تشب أو ضر.
نقـال عن موقع المال

الواليات األمريكية تواجه منافسة شرسة عالميا في سوق الغاز الطبيعي

الت تقدر بمليارات الدوالرات ر
تخوض مشاري ع تصدير الغاز  -ر
والت تعد محاولة هامة إلدارة
ترامب من أجل "الهيمنة عىل سوق الطاقة"  -معركة من أجل البقاء بعد انخفاض األسعار
العالمية للغاز الذي يواجه عدة تحديات ف السوق ،ال سيما مع وفرة العرض واإلمدادات.
ذكرت الوكالة الدولية للطاقة األمريكية إن الغاز الطبيع المسال هو منفذ مهم للواليات
المتحدة لبيع الغاز الطبيع زهيد الثمن ،وأن البالد ف طريقها لالتفاق مع ر
أستاليا وتخطط
لتصبح أكت دولة مصدرة ف العالم بحلول عام .2024
يذكر أن رش ر
كت توتال وشل يتسابقان من أجل مد الخطوط وإنشاء المرافق وتكوين مجموعات مستقلة للمنافسة ف سوق تصدير الغاز الطبيع
ر
المسال ،غت أن السعة المخططة تفوق ما هو مطلوب عىل األرجح .وذكر تقرير لشكة وود ماكيتي لالستشارات أنه ربما سيتم بناء محطة
واحدة من بي كل  10محطات تصدير ر
مقتحة.

ف العام الماض ،ر
تلق المستوردون العالميون  346مليون طن من الغاز الطبيع المسال ،وتشت التقديرات إىل أن الحجم ستتفع بمقدار 100
مليون طن أي  446مليون بحلول عام  .2025ستضيف الواليات المتحدة وحدها حواىل  14محطة لتصدير  160مليون طن ف السنة من
الطاقة ،وفقا للجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة .باإلضافة إىل مشاري ع أخرى بقيمة  90مليون طن ما زالت تنتظر الموافقة عليها .وقد حصلت
ثالثة مشاري ع أمريكية تبلغ طاقتها السنوية  30مليون طن عىل موافقة االستثمار النهائية من الجهات الراعية لها ف العام الماض.
الشكات ر
ومن المعلوم أن انخفاض أسعار الغاز الطبيع يؤدي إىل عرقلة نمو ر
الت تسع إىل تطوير محطات تصدير الغاز الطبيع المسال ،حيث
تصبح المشاري ع أقل ربحية .ورغم أن السعر المنخفض للغاز األمريك يساعدها عىل المنافسة واالستحواذ عىل حصة من السوق إال أنه يعوق
عمليات التطوير والتوسع .ويعمل مطورو الغاز الطبيع المسال عىل جذب العمالء ،واالحتفاظ بهم خاصة المقرضي منهم تجنبا للتخلف عن
ر
المؤش األمريك انخفض إىل أدت مستوى له ف أرب ع سنوات يوم االثني الماض.
سداد قروض التمويل .يذكر أن سعر
كما أدى وفرة الغاز الطبيع المسال عالميا إىل انخفاض األسعار خارج الواليات المتحدة حيث يستخدم العمالء قوتهم التفاوضية مع المصدرين
إلبرام عقود بأسعار تنافسية .ويشت ر
مؤش  Japan-Korea Markerإىل وصول سعر الغاز المسال ف آسيا إىل حواىل  5دوالر لكل مليون وحدة
حرارية بريطانية ،وهو أقل بكثت من مستوى السعر المتوقع الذي تم عليه تصميم معظم مشاري ع التصدير األمريكية.
المشوعات األمريكية منافسة أجنبية ر
متايدة من دول مثل قطر ،أكت وأرخص مصدر للغاز الطبيع ،ر
تواجه ر
والت أكدت مؤخرا خططا لزيادة
ر
اإلنتاج من  77مليون طن إىل  126مليونا بحلول عام  .2027أيضا تدخل موزمبيق السوق بمشوع تبلغ قيمته  13مليون طن سنويا .وقالت
نيجتيا ف أواخر ديسمت إنها تخطط لرفع اإلنتاج من  22.5مليون طن إىل ر
أكت من  30مليون بحلول عام .2024
ال يوجد رشء اسمه اقتصاديات صغتة .هناك وفورات الحجم فقط.
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مترجم عن موقع :فاينانشال تايمز

أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية:
قريبا
وزير الطاقة :السعودية ستصدر الغاز
ً

قال األمت عبد العزيز بن سلمان ،وزير الطاقة السعودي ،إن المملكة العربية السعودية ستصدر الغاز قريبا وفق ما ذكرته فضائية العربية ف خت
ر
االحتازية لضمان سالمة المنشآت النفطية بعد
عاجل لها ،وف وقت سابق أكد وزير الطاقة السعودى ،إن المملكة اتخذت جميع اإلجراءات
الرصبات ر
الت شهدها العراق ف اآلونة األختة.
وقال الوزير ردا عىل سؤال بشأن ما إذا كانت السعودية عززت أمن النفط بعد ضبات أمريكية وإيرانية ف المنطقة ف اآلونة األختة "اتخذنا جميع
ر
االحتازية الممكنة" .وقال ف فعالية للقطاع ف الظهران إن إنتاج المملكة النفط يبلغ  9.744مليون برميل يوميا ف يناير وفتاير ،كما
اإلجراءات
ذكر أن ر
التام العراق بتخفيضات أوبك تحسن ف ديسمت وإن هناك تطلعا المتثال كامل ف يناير.
وأشار وزير الطاقة السعودى إن المملكة ،أكت دول مصدرة للخام ف العالم ،ستواصل فعل كل ما بوسعها لضمان استقرار سوق النفط ف وقت
تتصاعد فيه التوترات ف المنطقة .وأضاف ليس هناك ُمورد ر
أكت اعتمادية ومسؤولية من المملكة العربية السعودية ...ف ظل استمرار التوترات
محتدمة ف منطقتنا ،ستواصل السعودية بذل قصارى جهدها لضمان استقرار أسواق النفط".
نقـال عن موقع عالم الطاقة

زيادة االستهالك العالمي للوقود السائل عام  2050بنحو %20

تتوقع وكالة الطاقة الدولية األمريكية زيادة االستهالك العالىم للوقود
السائل عام  2050بنحو  %20مقارنة بعام  ،2018وه ر
الفتة طويلة األجل
ر
الت سيتم فيها تشييد خطوط األنابيب المذكورة.
كما توقعت الوكالة نمو الطلب بنحو  %45بي البلدان غت األعضاء ف
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،خالل تلك ر
الفتة ،بقيادة قارة آسيا
ر
الت من المتوقع أن تستحوذ عىل نحو  %75من إجماىل النمو االقتصادي
العالىم المتوقع نتيجة توسع دولة الهند ف الصناعة وزيادة طلب الوقود
لوسائل النقل.
ف حي توقعت وكالة الطاقة األمريكية انخفاض الطلب عىل الوقود السائل بي البلدان األعضاء ف المنظمة ر
حت عام  2050نتيجة التباطؤ ف
معدالت النمو االقتصادي ونمو السكان وضعف نمو الصناعات كثيفة االستخدام للطاقة .ر
ويأت ذلك بسبب انخفاض الطلب من قارة أوربا
ر
بنسبة  ،%15بينما يظل التغت ف الطلب طفيفا من الواليات المتحدة وباف دول آسيا األعضاء .وتعتت وسائل المواصالت ه المصدر الرئيىس
للطلب عىل الوقود السائل ،بينما تستهلك الصناعة نحو ثلث الطلب بحلول عام .2050
ر
وحسب تقديرات المكتب التابع لصندوق النقد الدوىل ،متوسط النمو االقتصادي المتوقع ف الصي وباف دول آسيا وقارة أفريقيا حواىل %4
سنويا .وسينمو اقتصاد الهند بوتتة أشع ليصل معدل النمو %5.5نتيجة التوسع ف استخدام الطاقة .إذ إنه من المتوقع ارتفاع حصة الهند من
استخدام الطاقة العالمية التجاهها إىل الصناعات كثيفة االستخدام للطاقة إىل نحو  %25بحلول عام  2050بعد أن كانت تمثل  %11فقط عام
 ،2018ف حي ستنخفض حصة الصي إىل  %35بعد أن كانت  %41خالل ذات ر
الفتة المذكورة.
مترجم من موقعOil & gas journal :
قطر تجمد مشاريع توسعية بعد انهيار أسعار الغاز الطبيعي

قالت مصادر "إن قطر أرجأت اختيار رشكاء غربيي ر
لمشوعها الضخم للغاز الطبيع المسال لعدة أشهر ،بعد أن فاجأت الصناعة بخطة توسع
كتى رغم انهيار ف أسعار الغاز العالمية".
للبتول" عن التعقيب عىل التأجيل ،الذي ر
رويتز" ،امتنعت "قطر ر
وبحسب " ر
يأت فيما يواجه قطاع الغاز تحديا كبتا بسبب تخمة المعروض جراء
تنام اإلنتاج األمريك وانخفاض الطلب من الصي .وكانت قطر صاحبة التكلفة األقل إلنتاج الغاز المسال ،تعرض ف السابق رشوطا شجعت
رشكات كتى مثل إكسون موبيل ورويال داتش شل الستثمار ر
عشات مليارات من الدوالرات ،لكن المعطيات الجديدة جمدت مشاري ع التطوير
الجديدة.
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نقـال عن موقع االقتصادية

بيانات وإحصائيات:
سعر برميل البترول الخام
النفط الخام برنت
اليابان (فبراير)
أوروبا (فبراير)
اسيا (الغاز المسال) (يناير)

البورصات
العالمية

TTFهولندا

 NBPإنجلترا

 Henry Hubأمريكا

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

53.65
59.72
9.9
2.57
3.17
3.08
3.01
1.91

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

زيادة االستهالك العالمي للوقود السائل عام  2050بنحو %20

تتوقع وكالة الطاقة الدولية األمريكية زيادة االستهالك العالىم للوقود السائل عام  2050بنحو  %20مقارنة بعام  ،2018وه ر
الفتة طويلة
األجل ر
الت سيتم فيها تشييد خطوط األنابيب المذكورة .كما توقعت الوكالة نمو الطلب بنحو  %45بي البلدان غت األعضاء ف منظمة التعاون
ر
االقتصادي والتنمية ،خالل تلك الفتة ،بقيادة قارة آسيا ر
الت من المتوقع أن تستحوذ عىل نحو  %75من إجماىل النمو االقتصادي العالىم
المتوقع نتيجة توسع دولة الهند ف الصناعة وزيادة طلب الوقود لوسائل النقل.
ف حي توقعت وكالة الطاقة األمريكية انخفاض الطلب عىل الوقود السائل بي البلدان األعضاء ف المنظمة ر
حت عام  2050نتيجة التباطؤ ف
معدالت النمو االقتصادي ونمو السكان وضعف نمو الصناعات كثيفة االستخدام للطاقة .ر
ويأت ذلك بسبب انخفاض الطلب من قارة أوربا
ر
بنسبة  ،%15بينما يظل التغت ف الطلب طفيفا من الواليات المتحدة وباف دول آسيا األعضاء .وتعتت وسائل المواصالت ه المصدر الرئيىس
للطلب عىل الوقود السائل ،بينما تستهلك الصناعة نحو ثلث الطلب بحلول عام .2050

نقـال عن موقع وكالة الطاقة األمريكية
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أحداث ومؤتمرات
6th East Africa Oil & Gas Summit
يقام مؤتمر رشق أفريقيا للزيت والغاز ف نتوت بدولة كينيا يوم  19-18مارس 2020
حيث يعد منصة التقاء ختاء الغاز والزيت المهتمي بالتعرف عىل فرص االستثمار
الواعدة ف منطقة رشق أفريقيا ،والتعرف عىل األهداف ر
الت يتطلع إليها قطاع الطاقة
ر
ف دول أفريقيا .ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضور وزراء وختاء والبتول باإلضافة
إىل المستثمرين والتنفيذيي من  30دولة ،وعدد من المؤسسات التمويلية العالمية.

Floating LNG Global
ر
ر
أمستدام ،حيث يتواصل المعنيون بشئون الغاز الطبيع
أمستدام يوم  11و 12مايو  2020ف
ُيقام مؤتمر  Floating LNG Globalف
المسال حول أخر التطورات بشأن محطات اإلسالة البحرية ومحطات التخزين العائمة ومحطات التغيت ف البحر.
سوف تعقد الندوات للتواصل واالستماع إىل التطورات التجارية ،ومناقشة بعض الحاالت الفنية ف عدة دول ،وكذلك تحليل السوق ووسائل
نقل الغاز الطبيع المسال والتخزين  .وفرص االستثمار ف الغاز الطبيع المسال عىل نطاق صغت ف جنوب رشق آسيا إىل مشاري ع تحويل الغاز
إىل طاقة ف األمريكيتي.

Canada Gas & LNG Exhibition & Conference 2020
تقام النسخة الثامنة من معرض ومؤتمر كندا للغاز الطبيع والغاز المسال ف ر
الفتة من  14-12مايو  2020ف والية فانكوفر .وسيشهد الحدث
معرضا للتقنيات الحديثة ومحادثات حول أخر األحداث والتطورات ف سوق الغاز الطبيع ومشاري ع النقل والتوزي ع ،بحضور نحو 5000
مشارك و 200رشكة عارضة و 85متحدث رسىم من ختاء صناعة الغاز الفنيي والماليي والمستثمرين.

8

The Egyptian Gas Market News
Egypt did not import any liquefied natural gas in 2019
Egypt did not import any liquefied natural gas (LNG) in 2019, compared to $1.1 billion in LNG imports in
2018,according to the Central Agency for Public Mobilisation and Statistics (CAPMAS). The statement said that
Egypt’s total exports reached $4.9 billion in 2019 compared to $4.6 billion in 2018, a 4.54 percent increase.
Exports of LNG increased to $1.2 billion compared to $497 million in 2018, a 148.7 percent increase, the
statement said. Egypt stopped importing LNG in September 2018 after major discoveries of gas fields in Egyptian
territory in recent years, including the giant offshore gas field Zohr in the Mediterranean, which holds an
estimated 30 trillion cubic feet of gas.
The statement added that Egypt imported crude oil worth $2.9 billion in 2019 compared to $3.5 billion in 2018,
whereas $1.05 billion worth of butane gas was imported in 2019 compared to $1.3 billion in 2018.
Amwal Alghad نقال عن

Key oil, gas deals signed at EGYPS 2020
he fourth edition of Egypt Petroleum Show (EGYPS 2020) kicked off on Tuesday, bringing together 30,000 visitors,
1,600 delegates, 270 speakers, and more than 450 exhibitors.
On the first day of the three-day event, the Egyptian Petrochemicals Holding Company (ECHEM) signed a
cooperation agreement with the US Bechtel Corporation to build a refinery and petrochemicals complex in the
Suez Canal Economic Zone with estimated investments of $6.7 billion, according to a statement on Tuesday.
Under the deal, ECHEM will start conducting a detailed feasibility study for the project in collaboration with
international consultants, while Bechtel Corporation will arrange the needed funding from banks and financial
institutions. The project is expected to increase oil and petrochemical production capacity to meet local needs
and export the surplus.
mubasher.info نقال عن

Demands to reprice gas
According to Khaled Abul-Makarem, head of the Export Council of Chemical Industries, the practice of selling gas
at different prices for each industry is unjust. It reduced the competitive edge of local production and put off
foreign investors, he said.
The government has said it will review energy prices twice a year starting in April to keep up with international
prices, said Nevine Gamea, the minister of trade and industry, at a press conference on Saturday.
Reuters reported that local gas prices stood at less than $2 per million British thermal units (MMBTU) at the end
of January, down from $2.57 per MMBTU in 2019 and an average of $3.15 per MMBTU over the past four years.
Repricing the gas is not in the hands of the Ministry of Trade and Industry, Gamea said, but instead was a matter
for a committee of ministers, including those of petroleum and electricity.
Gas prices in Egypt are determined by how much an industry consumes. Industries with a heavy consumption of
gas, such as those making fertilisers, cement, and petrochemicals, buy gas at higher prices. In the chemical
industries, the price of the gas used represents up to 30 per cent of the price of products. In the fertiliser
industries, the price of the gas can comprise up to 50 per cent of the price of the final product.
AhmramOnline نقال عن
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