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أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري:
وزير البترول  :مشروعات الغاز المشتركة بين مصر واألردن تشهد انطالقة حقيقية

الببول ر
أ كد المهندس طارق المال وزير ر
والبوة المعدنية أن التكامل بي مرص واألردن ف ر
مشوعات
الغاز الطبيىع يشهد انطالقة حقيقية وتدعمه إرادة سياسية قوية من قيادة البلدين الرئيس عبدالفتاح
السيىس والعاهل األردن الملك عبدهللا الثان ،وأن هذا التكامل ف زيادة مستمرة تستهدف تحقيق
المشبكة ونقل الخبات المرصية ر
ر
الببولية للجانب األردن ،خاصة ف
النفع للبلدين وتحقيق المصالح
ر
ر
مجال أنشطة توصيل الغاز الطبيىع .وأشاد وزير الببول بالمستوى المتمب الذى تقدمه شكات
الببول الوطنية العاملة بالخارج ف ظل نتائج األعمال المحققة .وقال وزير ر
ر
الببول إن تلك النتائج
ر
ر
تؤكد ما تتمتع به الكيانات الببولية من احبافية وقوة وقدرة عىل إنجاز األعمال
لشكة فجر المرصية عب الفيديو كونفرانس العتماد نتائج أعمال ر
جاء ذلك خالل اجتماع الجمعية العامة ر
الشكة لعام  .2019وأثن الوزير عىل ما
ر
ر
تقدمه الكوادر ر
الببولية المرصية من أداء احباف ف ر
مشوعات التعاون المرصي األردن .وأشاد وزير الببول بالتنفيذ الكفء لخطط وزارة الطاقة
األردنية ف التوسع ف استخدامات الغاز الطبيىع كوقود بديل يتسم بأنه اقتصادي وحضاري.
الشكة أهم نتائج أعمالها واستعرض عددا من اتفاقيات التعاون ر
من جانبه ،عرض المحاسب محمد الشوربج رئيس ر
والشاكة مع األردن .كما أشار
أنه تم االنتهاء من نقطة تزويد جديدة لخط الغاز الرئيىس شمال األردن بطول حواىل  56كم بنظام  BOOTوتم تشغيله ف شهر يناير الماض
نقال عن موقع المال

شركة  SDX Energyتحقق اكتشافا تجاريا للغاز الطبيعي في مصر

أعلنت رشكة  SDX Energy plcاألسبوع الماض عن تحقيقها اكتشافا تجاريا ف بب صبج المملوك لها بنسبة  ٪100ف مرص .ووفقا لبيان ر
الشكة
ر
واخبق مسافة  108أقدام من طبقة الرمال عالية الجودة الحاملة للغاز الطبيىع .وقالت ر
الشكة التقديرات
تم حفر البب عىل عمق  7,245قدما ،
األولية تشب إىل أن البب يحمل ما يقرب من  24مليار قدم مكعب من الغاز والمتكثفات القابلة لالستخراج ،وأضافت إن البب تجاريا حيث المخزون
"أكبــر بكثب" من الحد األدن طبقا للحسابات االقتصادية.
أوضحت رشكة  SDXإنرج أن جهاز الحفار يكمل اآلن عملية الحفر ف بب صبج ،ويستعد لجراء االختبارات الالزمة للتقييم ف األسابيع المقبلة.
وقالت ر
الشكة إنها تتوقع ف عام  2021يتم ربط البب بموقع  Yunus-1Xحيث خطوط األنابيب المتصلة بمحطة المعالجة المركزية ف جنوب
دسوق.

للشكة" :هذه نتيجة ممتازة لـ ر
لشكة  SDXف بيان ر
وقال مارك ريد الرئيس التنفيذي ر
لشكة وتدعم ثقتنا بقرار حفر هذا البب عىل أساس المخاطرة".
وأضاف" :إن اكتشاف صبج يساعدنا عىل رفع حجم إنتاج حقل جنوب دسوق الحاىل ليصل إىل  50مليون قدم مكعب يوميا ف  2023/2024بأقل
التكاليف ،حيث استخدام تسهبالت محطة معالجة الغاز الحالية .ونحن إذ نتطلع إىل تحديث بياناتنا وإعالنها للجميع بعد اختبار البب ”.
مترجم من موقع RigZone

اعتماد سياسة نظم االدارة المتكاملة للسالمة والبيئة والجودة بجهاز تنظيم انشطة سوق الغاز

تم اعتماد سياسة نظم االدارة المتكاملة للسالمة والبيئة والجودة بجهاز تنظيم انشطة سوق الغاز من السيد
المهندس ك ــارم م ـح ـمــود الرئيس التنفيذي ،ر
ويأن هذا ف إطار حرص إدارة الجهاز عىل تطبيق أوىل خطوات
الحصول عىل الشهادات القياسية الدولية لنظم االدارة المتكاملة للسالمة والبيئة والجودة ( ISO 45001,
) ،ISO 14001, ISO 9001حيث أن هذه السياسات تعكس مدى ر
البام الجهاز تجاه سالمة وصحة العاملي
به ،والمتعاملي معه أو المتأثرين بأنشطة سوق الغاز وحماية البيئة وجودة الخدمة المقدمة ألطراف سوق
الغاز ومستهلكيه ،وضمان االستخدام المستدام واألمثل للموارد واألصول.
ر
االسباتيجية للوصول اىل سوق غاز تنافىس يتسم
وىه خطوة مكملة ألدواره ومهامه لتحقيق أهدافه
بالشفافية .هذا وقد تم ر
نش هذه السياسة عىل الموقع الرسم للجهاز باللغتي العربية واالنجلبية لالطالع
عليها من كل أطراف السوق واصحاب المصلحة.
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أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري:
قرار هيئة قناة السويس بتعديل رسوم عبور ناقالت الغاز الطبيعي المسال لمدة  3أشهر

قررت إدارة هيئة قناة السويس تعديل رسوم عبور ناقالت الغاز الطبيىع المسال لمدة  3أشهر اعتبارا من  1أبريل .وأشارت الهيئة إىل أن ناقالت
الغاز الطبيىع المسال ر
الن تعب القناة ستشهد تخفيضا ف رسوم العبور العادية من  25إىل .٪30
وقالت هيئة قناة السويس ف بيانها ،إنه يتم منح ناقالت الغاز الطبيىع المسال (المحملة أو الفارغة) العاملة بي موان الخليج األمريك ومناطق ف
الن تذهب من أو إىل الموان ر
القارة اآلسيوية تخفيضات ف أسعار عبور القناة من  35إىل  .٪75كما تحصل ناقالت الغاز الطبيىع المسال ر
الن تقع
ر
بي الخليج العرن وغرب الهند ر
كوتىس عىل تخفيض بنسبة  ٪35من الرسوم العادية للقناة.
حن ميناء
ر
الن تعب القناة من الموان ر
بالضافة إىل ذلك ،قالت الهيئة أن السفن ر
كوتىس إىل سنغافورة تحصل عىل تخفيض بنسبة  ٪55من
الن تقع رشق
ُ
رسوم العبور العادية .بينما نرتفع نسبة التخفيض إىل  %75للسفن العابرة من ميناء سنغافورة وما رشقها .كما تمنح ناقالت غاز ر
الببول المسال
العاملة بي موان الخليج األمريك وموان دول آسيا تخفيضا بنسبة رتباوح من  24إىل  ٪75ف رسوم العبور العادية.
مترجم من موقع energyegypt

وزير البترول :تحويل أكبر عدد ممكن من السيارات للعمل بالغاز الطبيعى

الببول ر
قال المهندس طارق المال ،وزير ر
والبوة المعدنية ،إن الوزارة تنفذ حاليا برنامج طموح
لتعظيم االستفادة من الغاز الطبيىع واستخدامه كوقود للسيارات والعمل عىل تحويل أكب
عدد ممكن من المركبات خالل ر
الفبة المقبلة.
وأضاف أن الحكومة تنفذ ر
مشوع قوىم للحفاظ عىل البيئة وإحالل الغاز محل الوقود السائل
ر
خاصة بعد عالج التشوهات السعرية للمنتجات الببولية ضمن برنامج إصالح هيكل
للمشوع تستهدف ر
ر
نش محطات ومراكز تحويل
التسعب .وأوضح أن الخطة المتكاملة
السيارات للعمل بالغاز الطبيىع خالل السنوات الخمس القادمة ف العديد من المحافظات
والمدن والمتجمعات العمرانية الجديدة وشبكة الطرق القومية.
الشكة نفذت عدد من ر
وقال المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس رشكة غازتك خالل انعقاد الجمعية العمومية أن ر
المشوعات خالل العام الماض
للمساهمة ف التوسع ف استخدام الغاز الطبيىع كوقود بديل ف مختلف أنواع السيارات والمركبات .وأشار إىل تشغيل  3محطات تموين جديدة
شملت محطة ف قنا والغردقة ،وتشغيل أول نموذج لمحطة تموين وقود متكاملة ف مدينة بورسعيد بالغاز الطبيىع والوقود السائل ر
الن تحمل
ر
العالمة التجارية ر
لشكة إين والشحن الكهربان والخدمات المتنوعة للعمالء ويتم تشغيلها بالطاقة الشمسية ،ليصل عدد محطات الشكة 93
محطة تتوزع ف مختلف المدن والمحافظات وهو أعىل معدل انتشار جغراف لمحطات الخدمة والتموين بي جميع ر
الشكات العاملة ف المجال.
وقال إن مبيعات الغاز المحققة خالل عام  2019بهذه المحطات ارتفعت بمعدل  70ألف ر
مب مكعب يوىم وهو ما يعادل إنشاء  7محطات تموين
جديدة وبدون إنفاق استثمارى ،مشبا إىل زيادة مبيعات ر
الشكة من الغاز بنسبة  .%50وأضاف أنه تم خالل  2019تحويل  19818سيارة للعمل
الشكة منذ بدء النشاط إىل ر
بالغاز الطبيىع لبتفع إجماىل عدد السيارات المحولة بمراكز ر
أكب من  140ألف سيارة وبحصة تبلغ  %46.6من إجماىل
السوق وىه أعىل حصة سوقية بي رشكات غاز السيارات ف مرص.
كما قامت فرق العمل المدربة ر
بالشكة بتصنيع وتطوير بعض وحدات وأنظمة تحويل السيارات للغاز الطبيىع وذلك ف إطار السياسية المتدرجة
ر
الن تتبعها “غازتك” لتوطي صناعة مكونات أنشطة استخدام الغاز الطبيىع للسيارات ف إطار جهودها لدعم التصنيع المحىل للمعدات
والمكونات المستخدمة ف عمليات التحويل والتموين.
أوضح أن ر
الشكة حققت زيادة ف صاف أرباحها من  14.1مليون جنيه ف عام  2018إىل  64.2مليون جنيه ف عام  ،2019وارتفعت إيرادات
النشاط من  866.8مليون جنيه ف  2018إىل  1.38مليار جنيه ف  2019بزيادة نسبتها .%60
نقال عن موقع البورصة
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أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية:
أسعار الغاز العالمية ستظل منخفضة حتى 2022

قال موقع ريستاد إنرج لالستشارات الخميس إن متوسط أسعار الغاز العالمية هذا العام سيكون
ر
أكب انخفاضا من التوقعات السابقة بسبب تأثبات فبوس كورونا المستجد وستظل ضعيفة عىل
ما يبدو ف السنوات القليلة القادمة .وقبل ر
تفىس الفبوس ،كانت أسعار الغاز بالفعل أقل من
المتوسط بسبب فائض إمدادات الغاز الطبيىع المسال ف السوق.
وإمن المتوقع اآلن أن يبلغ سعر الغاز القياس األورون ف مركز رن .رن.إف الهولندي  3.2دوالر
للمليون وحدة حرارية بريطانية بانخفاض  0.62دوالر مقارنة مع توقعات سابقة ف فباير.
وعدلت توقعاتها لسعر الغاز المسال الفوري ف آسيا إىل  3.80دوالر للمليون وحدة حرارية بريطانية .وف األسبوع الماض ،تراجعت أسعار الغاز
المسال ف آسيا بشدة إىل ما يقل عن ثالثة دورات للمليون وحدة بعد مكاسب عىل مدى ثالثة أسابيع.
ومن المتوقع أن يبلغ سعر الغاز األمريك ف مركز هبي  1.94دوالر للمليون وحدة حرارية ف المتوسط ف  2020و 2.43دوالر ف العام القادم.
وقالت رشكة االستشارات إن خفض التوقعات يستند إىل ضعف الطلب المتوقع عالميا خالل العام نتيجة رلباجع األنشطة التجارية والصناعية.
وتتوقع ريستاد أن تظل األسعار منخفضة ف  ،2020ثم سيؤدي شح ف سوق الغاز الطبيىع المسال إىل ارتفاعات كببة لألسعار ف  2024و.2025
نقال عن موقع  CNBCالعربية

"أوبك "+تتوصل التفاق يقضي بخفض إنتاج النفط بمقدار  9.7مليون برميل يومي

وصلت مجموعة "أوبك ،"+هذا األسبوع ،التفاق يقض بخفض إنتاج النفط بمقدار  9.7مليون برميل يوميا ابتداء من مطلع مايو  ،2020وفقا لما
ذكره مصدر ف منظمة أوبك .ر
ويأن هذا القرار من "أوبك "+بهدف دعم أسعار النفط بعد الخالف الذي نشب بي السعودية وروسيا إىل جانب
تراجع الطلب عىل نفط ف ظل ر
تفىس فبوس كورونا المستجد وسيتواصل خفض النتاج ر
حن يونيو المقبل.
وحاولت مجموعة "أوبك "+التوصل إىل اتفاق مؤقت ف اجتماع سابق يوم الخميس لخفض النتاج بحجم  10ماليي برميل يوميا ،لكن المكسيك
وىه أحد أعضاء المنظمة لم توافق عىل االتفاق .وقال الرئيس المكسيك أندريس مانويل لوبب أوبرادور ،ف مؤتمر صحف الجمعة إن بالده ستخفض
إنتاجها بمقدار  100ألف برميل يوميا عىل أن تغط أمريكا (ليست عضوا ف أوبك )+ما ر
تبف من مساهمتها بخفض النتاج.
وف مؤتمر صحف ُعقد الجمعة ،أكد الرئيس األمريك دونالد ترامب أنه تحدث مع نظبه المكسيك واتفقا عىل أن تغط واشنطن ما ر
تبف من
مساهمة المكسيك بخفض النتاج وأكد أن المكسيك ستعوض أمريكا الحقا ،وقال عن ذلك" :إنه مبلغ بسيط بالنسبة لنا ،لكنه كبب للمكسيك"،
عىل حد تعببه.
نقـال عن موقع سي إن إن العربية
«كورونا» يهدد قطاع الطاقة العالمي بـ«الشلل»

ر
قطاع الطاقة العالم ر
تلف عدة صفعات قاسية ومؤلمة منذ ر
االحبازية ،ر
الن تطبقها معظم حكومات
تفىس وباء كورونا ف الصي ،نتيجة التدابب
العالم لتقييد حركة األفراد من خالل عمليات حظر التجول وغلق الحدود والمطارات والموان والمصانع وغبها .فهذا التقييد يساهم بشكل ملحوظ
ف تراجع الطلب عىل الطاقة بكافة أنواعها .وربما يكون ذلك هو السبب األهم ف انهيار أسعار النفط الخام (مزي ــج برنت) من حواىل  70دوالرا
للبميل ف  6يناير الماض إىل حواىل  31دوالرا للبميل حاليا ف السوق العالمية ،بينما ريبايد عرض النفط ف هذه السوق بشكل هائل نتيجة اشتعال
حرب أسعار النفط العالمية بي روسيا ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
«كورونا» أيضا تسبب ف حدوث انخفاض هائل ف سعر الغاز الطبيىع ،ليصل إىل ما دون  3دوالرات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ،وفقا
ر
لمؤش  Platts JKMالفوري .كما يتوقع كثب من الخباء أيضا تراجع أسعار الغاز الطبيىع المسال ف المدى المنظور بموجب العقود المرتبطة بسعر
النفط العالم .ورغم عدم تأثر صادرات الغاز الطبيىع المسال ف العموم ،فإن جائحة «كورونا» تسببت ف خفض أسعار تأجب ناقالت تصدير هذا
الغاز ،حيث انخفضت هذه األسعار من  85ألف دوالر/اليوم ف بداية يناير الماض إىل  37500دوالر/اليوم ف نهاية فباير .2020
وستكون الشهور المقبلة حاسمة لمستقبل الطاقة ف العالم ف ضوء قيام عدد كبب من رشكات الطاقة الكبى بخفض وتحجيم خطط إنفاقها
مشوعاتها الجديدة ،ف ظل حالة الفوض ر
الرأسماىل عىل ر
الن تشهدها صناعة الطاقة العالمية حاليا ،بسبب جائحة «كورونا» ،وتراجع األسعار
ر
العالمية للنفط والغاز ،حيث أعلنت عدد من شكات الطاقة العالمية عن عزمها إعادة النظر ف خطط النفاق الرأسماىل لعام .2020
نقـال عن موقع الشرق األوسط
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أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية:
شحنات غاز أمريكية في طريقها للصين بعد إعفاءات ضريبية

قالت مصادر بقطاع الشحن والتجارة إن ناقالت تحمل شحنات غاز طبيىع مسال ف طريقها للصي بعد أن بدأت بكي ف منح إعفاءات
ضيبية لبعص المستوردين .هذه المرة األوىل منذ مارس  2019ر
الن تستأنف فيها الشحنات بعد أن شهدت حرب تجارية طويلة رفع الصي
ر
الرسوم عىل واردات الغاز الطبيىع المسال من الواليات المتحدة إىل  %25الماض ،وفقا لـ"رويبز".
وأظهرت بيانات تتبع السفن من رفينيتيف ر
وشكة كبلر للبيانات أن أربــع ناقالت غاز طبيىع مسال ف طريقها حاليا إىل الصي بعد تحميل
شحنات الشهر الماض ف الواليات المتحدة .ومن المتوقع أن تصل الناقالت للصي بي أواخر أبريل وأوائل مايو بحسب البيانات.
الشكات ر
وقالت مصادر مطلعة ف الصي إن بكي بدأت منح إعفاءات ضيبية لمستوردي الغاز الطبيىع المسال ،لكن لم تتضح تفاصيل عن ر
الن
حصلت عىل العفاءات من الرسوم .وقال مصدر إن الرسوم انخفضت إىل صفر ،لكن تطبيق ضيبة قيمة مضافة منفصلة بنسبة  %10ال يزال
ساريا .وقال مصدر آخر وهو تاجر غاز صين إن ر
الشكات مطالبة بتقديم طلبات العفاء الرصين بشكل شهري وأن تبلغ الحكومة فور إتمام
العمليات.
نقـال عن موقع االقتصادية
هجوم مسلح يوقف صادرات الغاز اإليراني إلى تركيا

قال مسؤول إيران إن صادرات بالده من الغاز الطبيىع إىل تركيا توقفت بعد هجوم عىل خط أنابيب داخل البلد المجاور .وبحسب وكالة " ر
رويبز"
قال مسؤول ف رشكة الغاز الوطنية اليرانية " هاجم مسلحون خط أنابيب للغاز الطبيىع داخل تركيا بالقرب من حدود بازارجان اليرانية مع تركيا.
مما تسبب ف توقف تدفق الغاز" .وأضاف «يستغرق األمر ف العادة من ثالثة إىل أربعة أيام لإلصالح واستئناف صادرات الغاز».
عشة مليارات ر
وينقل خط األنابيب نحو ر
مب مكعب من الغاز الطبيىع رلبكيا سنويا ،وتعرض عدة مرات لهجمات من مسلحي أكراد خالل
وحن  2013ر
التسعينات ر
الن تم فيها توقيع اتفاق لوقف إطالق النار.
سوناطراك  :وضع انبوب الغاز "ج ر  "7حيز الخدمة

نجحت ر
الشكة الوطنية لنقل وتسويق المحروقات (سوناطراك) بوضع أنبوب الغاز  GR7رابط بي المنيعة
ر
(ادرار) و حاس الرمل (االغواط) ،حسبما أفاد به بيان للشكة ،والذي جاء فيه أن "سوناطراك قامت يوم 2
ابريل  2020بنجاح بوضع حب الخدمة انبوب الغاز "ج ر ( "7/48عىل طول  344كم) الذي يعتب امتدادا
للخط " " STC GR5والرابط بي المحطة رقم  4بالمنيعة والمحطة رقم  7بحاس الرمل".
وأوضح البيان أنه تم انجاز هذا ر
المشوع الستقبال الكميات المجمعة من الحقول الجديدة بالجنوب الغرن (حاس موينة +جنوب و شمال+
ر
ر
وحاس باحمو) و نقله إىل المركز الوطن لتوزي ــع الغاز بحاس الرمل .وذكرت شكة سوناطراك ان هذا الخط هو ثمرة اتحاد شكات  %100جزائرية
المشوع كليا ر
بحيث أوكل انجاز هذا ر
لشكات وطنية وىه كوسيدار للقنوات و المؤسسة الوطنية للقنوات.
وتم تصنيع األنابيب من طرف الجزائرية لصناعة األنابيب ف حي تكفل بمتابعة مسار التصنيع رشكة األشغال النفطية الكبى .وسيسمح هذا
الخط الذي تقدر طاقته ب 4مليار م 3قياس سنويا برفع قدرة سوناطراك ف مجال الغاز الطبيىع ف نظام النقل عن طريق انبوب الغاز رقان -
حاس الرمل ليصل اىل حواىل  13مليار م 3قياس سنويا.
نقال عن موقع اإلذاعة الجزائرية
سوناطراك توقع على مذكرة تفاهم مع شيفرون األمريكية

أعلنت رشكة سوناطراك ف بيان لها عن التوقيع عىل مذكرة تفاهم مع ر
الشكة األمريكية شيفرون لبدء
ر
مشبكة حول الفرص المتعلقة باستكشاف وتطوير واستغالل المحروقات ف الجزائر .وتؤكد
محادثات
ر
ر
المذكرة ،الن تم التوقيع عليها ف  12مارس  ،2020عىل "إرادة الطرفي لتطوير الشاكة ف مجال
استكشاف واستغالل وتطوير إنتاج المحروقات ف الجزائر ر
الن ستسمح بنقل التكنولوجيات والمعرفة
الفنية ف ر
شن قطاعات صناعة النفط والغاز خاصة بعد قانون المحروقات الجزائري".
ويــهدف القانون الجديد إىل تحفب االستثمار األجنن ف قطاع النفط والغاز الجزائري .وقد ألىع القانون ضيبة القيمة المضافة عىل األنشطة المهنية
ف قطاع النفط والغاز ،وأعف السلع والمعدات والمواد والمنتجات المستوردة المستخدمة ف أنشطة البحث واالستكشاف من جميع الرسوم
الجمركية والرصائب.
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أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية:
أكبر تدخل في اليات سوق النفط في التاريخ

مع استمرار مواجهة العالم لتداعيات أزمة فبوس كورونا ،اتفق أكب منتج النفط ف العالم عىل خفض
مستويات النتاج العالم  ,وقد ارتفعت أسعار النفط بنسبة مئوية قياسية بلغت  25ف المائة بعد
تغريدة من الرئيس األمريك ترامب بشأن ر
اقباح خفض النتاج بمقدار  15-10مليون برميل ف اليوم من
قبل دولة روسيا والمملكة العربية السعودية .وقد دعت الرياض بالفعل إىل عقد اجتماع طارئ لمنظمة
أوبك ،ف حي أعلنت السلطات ف روسيا إنه لم يتم اجراء اية محادثات وأنها لم توافق عىل أي رسء.
ودعت المملكة العربية السعودية لعقد اجتماع لدول منظمة االوبك  ،لكنها اعلنت أن اتخاذ القرارات من جانبها سيعتمد عىل الدول األخرى
االعضاء  .وتتفق جميع األطراف عىل ان المصلحة العامة تستدع تقليص جماع لإلنتاج.
ومن الواضح أن الواليات المتحدة لن تطالب منتج النفط المحليي بخفض النتاج .بالضافة إىل ذلك ،أظهرت روسيا رفضها لخفض النتاج.
وف الواقع ،فإن أسعار النفط عند  25دوالرا ،أو  20دوالرا للبميل  ،أو ربما أقل من ذلك ستفرض خفض ف النتاج بدون أي ترتيب حكوىم
رسم .ومع ذلك ،يمكن إجراء جولة جديدة من المفاوضات ،ربما بمشاركة الواليات المتحدة
نقـال عن موقع Oil Price

في تحول تاريخي ..ترامب يطالب بزيادة أسعار النفط
ر
أبدى الرئيس األمريك قلقه بشان الهبوط الحاد ألسعار النفط ،بعد الخسائر الن تجاوزت  60بالمائة للخام ف األسابيع الماضية.
وقال دونالد ترامب ف ترصيحات لبنامج "فوكس آند فاميىل" ،اليوم الثني ،إنه هاتف الرئيس الروس فيالديمب بوتي لمناقشة حرب األسعار
بي موسكو والرياض ,وتابع ترامب" :لم أكن اعتقد أنن سأقول ذلك يوما ما ،لكننا بحاجة لزيادة أسعار النفط ،السعر حاليا منخفض للغاية".
واعتاد ترامب طوال السنوات الماضية عىل المطالبة بخفض أسعار النفط ،معتبا أن األمر مفيد للمستهلك األمريك ويمثل "خفضا ضيبيا له"
يجعله يزيد استهالكه من سلع أخرى.
لكن رشكات النفط الصخري األمريكية تعان حاليا جراء الهبوط الحاد لألسعار ،ما دفعها لغالق عدد كبب من منصات التنقيب مع تجاوز
تكاليف االستكشاف والتنقيب لمستويات أسعار الخام.
وبحسب بيانات صحفية صادرة عن الكرملي والبيت األبيض ،فإن الزعيمي اتفقا عىل مناقشة تطورات النفط مع المسؤولي ف البلدين ،مع
ضورة استقرار أسواق الطاقة العالمية.
وتعرضت أسعار النفط لخسائر تجاوزت  60بالمائة ف أخر شهر لتهبط ألدن مستوى ف  18عاما ،بفعل تراجع الطلب العالم جراء توقف
النشاط االقتصادي إثر فبوس كورونا ،بالضافة إىل حرب األسعار بي روسيا وأوبك.
نقـال عن موقع مباشر
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بيانات وإحصائيات:
أسعار الزيت الخام والغاز الطبيعي والغاز المسال في األسواق العالمية

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

البورصات
العالمية

TTFهولندا

 NBPإنجلترا

 Henry Hubأمريكا

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

18.47
28.39
9.89
1.83
2.23
2.11
1.8
1.76

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

توقع انخفاض السعر العالمي للغاز الطبيعي لضعف النمو االقتصادي

قام موقع  Rystad Energyبتعديل األسعار المتوقعة للغاز الطبيىع خالل عاىم  2021و 2022بناء عىل توقعات انخفاض النمو االقتصادي
العالم وانخفاض إمدادات الغاز الطبيىع المسال وانخفاض أسعار النفط ،عقب انتشار فبوس كورونا المستجد عالميا .حيث سيظل سعر غاز
هبي هاب األمريك أقل من  2.5دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ر
لفبة طويلة .وجاءت توقعاته كالتاىل-:
▪ متوسط السعر  1.94دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ف عام . 2020
▪ متوسط السعر  2.43دوالر لكل وحدة حرارية بريطانية العام ف عام .2021
▪ توقع توازن سعر الغاز الطبيىع المسال خالل عام  2024و 2025نظرا لتأخر تنفيذ بعض ر
المشوعات.
▪ احتمال وجود مخاطر انخفاض األسعار ف عاىم  2026و 2027نظرا لالستثمار المفرط ف  2019وبدء وصول إمدادات جديدة إىل سوق الغاز.
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The Egyptian Gas Market News
Suez Canal reduces its LNG carrier transit fees for a three-month period
Suez Canal Authority has decided to adjust the rates for LNG carriers for a 3month period starting April 1. The authority noted that the liquefied natural
gas tankers crossing the Suez Canal will see the regular transit fee cut from 25
to 30%.

In addition, LNG carriers, loaded or empty, operating between the American
Gulf and regions in the Asian continent are granted rate cuts from 35 to 75%.
In its notice, the Suez Canal Authority said that LNG tankers operating between the Arabian Gulf and ports in west
India up to the port of Kochi are granted a 35% reduction of the Canal’s regular tolls.
Vessels transiting the canal from the ports east of Kochi up to Singapore are getting a 55% reduction on regular
transit tolls while vessels transiting from the port of Singapore and further to the east get a 75 percent toll
reduction. In addition, LPG carriers operating between the American Gulf and Asian countries are granted a 24 to
75% reduction of the regular transit tools.

S DX Energy Makes Egy pt GAS Dis cov ery
SDX Energy plc revealed last week that it has made a commercial discovery at its 100% owned Sobhi well in Egypt.
The well, which was drilled to a measured depth of 7,245 feet, encountered 108 feet net of high-quality gasbearing sands, according to SDX. The company said its best estimate is that the well has encountered
approximately 24 bcfe of recoverable gas and condensate resources, which it said is “significantly” in excess of the
minimum commercial volume.
SDX outlined that Sobhi’s drilling rig is now completing the well and preparing for testing “in the coming weeks”.
The company said it expects the well will be tied in to the Yunus-1X location, where an existing flowline connects
to the South Disouq Central Processing Facility, in 2021.
“This is an excellent result for SDX and fully justifies our confidence to drill this well on a sole risk basis,” SDX CEO
Mark Reid said in a company statement.
“The Sobhi discovery has the potential to extend the current South Disouq plateau production of 50 MMscfepd
through to 2023/2024 with a low-cost tie in, utilizing the existing gas processing plant. We look forwarding to
updating the market further following the testing of the well,” he added.
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