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أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري:
 63.8مليار متر مكعب معدل استهالك السوق المحلى من الغاز الطبيعي خالل 2019
واليوة المعدنية عىل أن ر
البيول ر
أكد المهندس طارق المال وزير ر
اسياتيجية الوزارة الجاري تنفيذها حاليا

تهدف إىل استمرار زيادة قدرات الشبكة القومية للغازات الطبيعية وطاقتها االستيعابية وأطوالها لمقابلة
ر
ر
االسياتيجية لتدعيم قدرة
المشوعات
الزيادة ف إمدادات الغاز الطبيع من خالل تنفيذ العديد من
الشبكة القومية لنقل وتوزي ع الغاز الطبيع ف مختلف مناطق صعيد مص ودلتا النيل والوجه البحرى
ر
الكيى مثل محطات الكهرباء إىل جانب تغذية مختلف القطاعات
المشوعات القومية
لتغذية
ر
االقتصادية والميلية.
ُ
و أشار وزير ر
البيول اىل أن ر
مشوعات تطوير وتدعيم قدرة الشبكة القومية لنقل وتوزي ع الغاز الطبيع تعد أحد المحاور الهامة  .وقال إن تلك
البيول  .وشدد عىل أهمية ر
مشوع مص القوم لتحويلها إىل مركز إقليم لتداول وتجارة الغاز و ر
المشوعات ستلعب دورا كبيا ف تحقيق ر
ر
االليام
بمعايي السالمة والصحة المهنية كونها أحد األنشطة الهامة المنوطة بتحسي األداء وزيادة اإلنتاج من خالل حماية األفراد والمعدات والمنشآت
والحفاظ عىل بيئة العمل .وأكد عىل أهمية استخدام التكنولوجيات الحديثة لحماية وصيانة خطوط الشبكة القومية للغازات واالستمرار ف رفع
كفاءة الشبكة .
نقال عن موقع المال
المال :نستهدف زيادة الطاقة االستيعابية للشبكة القومية للغازات الطبيعية

واليوة المعدنية ،أن ر
البيول ر
أكد المهندس طارق المال وزير ر
اسياتيجية الوزارة الجاري تنفيذها تهدف إىل
استمرار زيادة الطاقة االستيعابية للشبكة القومية للغازات الطبيعية وأطوالها ،لمقابلة الزيادة ف إمدادات
ر
الغاز الطبيع من خالل تنفيذ العديد من ر
االسياتيجية ،لتدعيم قدرة الشبكة القومية لنقل
المشوعات
ر
وتوزي ع الغاز الطبيع ف مختلف مناطق صعيد مص ودلتا النيل والوجه البحري لتغذية المشوعات
الكيى مثل محطات الكهرباء إىل جانب تغذية مختلف القطاعات االقتصادية والميلية.
القومية ر
ُ
وأشار المال إىل أن ر
مشوعات تطوير وتدعيم قدرة الشبكة القومية لنقل وتوزي ع الغاز الطبيع تعد أحد
الن ستلعب دورا كبيا ف تحقيق ر
المحاور الهامة ر
مشوع مص القوم لتحويلها إىل مركز إقليم لتداول
وتجارة الغاز ر
والبيول.
الشكة الحاصلة عىل ترخيص بإدارة وتشغيل الشبكة القومية للغازات الطبيعية بمص من الجهاز  -عدة ر
حيث نفذت رشكة جاسكو –ه ر
مشوعات
ر
لتدعيم أطوال الشبكة القومية للغازات الطبيعية ليصل إجماىل أطوالها مع نهاية عام  2019إىل  7850كم وطاقة النقل إىل  250مليون مي مكعب /
يوم ،وذلك حرصا عىل استمرار تطوير أعمال التشغيل واإلدارة للشبكة القومية للغازات ومركز التحكم القوم (ناتا) لمواجهة التوسع المستمر ف
الشبكة باستخدام أحدث التكنولوجيات الستمرار التشغيل اآلمن.
كما تم تنفيذ العديد من ر
المشوعات لتطويرها وتأمي مكوناتها وكذلك القيام بأعمال الفحص الدوري لخطوط الشبكة حيث تم خالل عام 2019
فحص حواىل  527كم باإلضافة إىل فحص  320كم خطوط خام وغاز ومنتجات لصالح الغي ,كما يتم حاليا استكمال أعمال مراجعة وإعادة التأهيل
بالشكة لتمثل واجهة ر
الفن لمكونات الشبكة القومية للتوافق مع الكود الخاص بجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز مع تطوير منظومة األداء ر
مشفة
لقطاع ر
البيول ف مص كجهة منوطة بالتعامل مع األطراف الجدد المتوقع دخولهم السوق المصي تدريجيا بعد تطبيق القانون.
نقال عن جريدة البورصة

خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند  4,5دوالر لكل مليون وحدة حرارية

أعلنت الحكومة المصية حزمة من القرارات لدعم الصناعة المصية والتعامل مع التداعيات
االقتصادية لفيوس "كورونا المستجد".
ّ
ورصح المستشار نادر سعد ،المتحدث الرسم باسم رئاسة مجلس الوزراء ،بأن القرارات تضمنت
خفض سعر الغاز الطبيع للصناعة عند  4,5دوالر لكل مليون وحدة حرارية ،كما تقرر خفض أسعار
الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعاىل والمتوسط بقيمة  10قروش ،مع اإلعالن عن تثبيت وعدم
ر
زيادة أسعار الكهرباء لباف االستخدامات الصناعية لمدة من  5 – 3سنوات قادمة.
نقال عن موقع اليوم السابع
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جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز يبدأ إجراءات وضع منهجية جديدة لحساب تعريفات استخدام منظومات التوزيع

ف إطار خطة العمل المعتمدة ،يبدأ الجهاز مرحلة دراسة الوضع الحاىل للكيانات المرخص
لها بممارسة أنشطة تشغيل وإدارة شبكات التوزي ع بشكل تفصيىل للوصول اىل أفضل
ر
الشياطات القانون وبما يسمح
منهجية لحساب تعريفات استخدام تلك الشبكات وفقا
بإتاحة دخول أطراف جديدة للسوق وهو ما يمهد لتحقيق التنافسية وفق مبادئ الشفافية
والعدالة وعدم التميي والمساواة مع مراعاة مصالح جميع المشاركي ف سوق الغاز.
وتهدف المنهجية الجاري إعدادها اىل الوصول اىل التوازن الماىل لمالك ومشغىل الشبكات
والتسهيالت بما يضمن استمرارها ف أداء عملها ويشجع عىل خفض التكاليف بما ال يخل
برفع كفاءة تشغيل الشبكات والتسهيالت وتحسي جودة أداء الخدمات المقدمة وأخيا
يهدف اىل االتساق مع الممارسات العالمية والعمل عىل دمج السوق المصي بأسواق الغاز
العالمية بالشكل الذي يعمل عىل جذب وتشجيع االستثمارات ف مجال أنشطة سوق الغاز
قطاع البترول يخطط لحفر  86بئرا خالل عام  2020بعد النجاح في تحقيق  55كشفا بتروليا تتضمن  15كشفا للغاز في
2019

البيول المصي إىل تحقيق المزيد من االكتشافات ر
يتطلع قطاع ر
البيولية خالل عام  2020بعد توقيع  17اتفاقية جديدة ووجود خطط لحفر 86
ر
ر
وب رب وتوتال الفرنسية وإكسون
بيا جديدة .وقد بدأ ذلك بتوقيع اتفاقيات غي ملزمة مع خمس رشكات بيول عالمية ر
كيى ه شل وشيفرون ر
موبيل للبحث ف المياه العميقة ف منطقة غرب البحر األبيض المتوسط الواعدة.
وقد رصح وزير ر
الكيى لمنحها حق االمتياز للبحث والتنقيب باألمر الم ر
البيول طارق المال إن الحكومة اختارت هذه ر
باش نظرا لما لديها
الشكات ر
خيات سابقة وتكنولوجيا متقدمة قادرة عىل حفر آبار بحرية ف المياه العميقة.
من ر
ر
ر
جدير بالذكر أن إجماىل عدد االكتشافات البيولية الن حققتها مص قد بلغ  55اكتشافا خالل عام  2019ف مناطق البحر األبيض المتوسط
والصحراء ر
الشقية والصحراء الغربية والخليج السويس ودلتا النيل وسيناء ،منهم  40كشفا للزيت و 15كشفا للغاز الطبيع .وبانتهاء المزايدة
ر ُ
ر
ر
العالمية الن طرحت خالل عام  2019للبحث عن البيول والغاز بالبحر األحمر ،وإعالن فوز الشكات العالمية مثل شيفرون األمريكية وشل
الهولندية ومبادلة اإلماراتية ،تم التأكيد عىل نجاح الدولة المصية ف توفي مناخ استثماري جاذب ف قطاع ر
البيول حاز عىل ثقة ر
الكيى.
الشكات ر
مترجم من موقع Natural Gas World

رئيس شركة إنبي :مشروعات محلية أبرزها تنمية حقل ظهر ومستودعات سوميد

والمشوعات ر
ر
الن فازت
استعرض المهندس رأشف بهاء رئيس رشكة رنن أهم نتائج األعمال
الشكة بعقود تنفيذها خالل عام  . 2019جاء ذلك خالل انعقاد الجمعية العامة ر
ر
للشكة
ر
إنن) العتماد نتائج أعمال عام . ٢٠١٩
الهندسية للصناعات البيولية والكيماوية ( ر
الشق األوسط ر
مشوعات داخل مص وف منطقة ر
إنن حزمة ر
كشكة هندسية
نفذت رشكة ر
ومقاول عام دوىل بقيمة  13مليار جنيه خالل العام الماض ،منها ر
مشوعات داخل مص
ر
بنسبة  %63ر
ومشوعات خارجية بنسبة  %37ف مجاالت التكرير والبيوكيماويات والغاز
الطبيع واألسمدة.
مشوع تنمية حقل ظهر (المرحلة الثانية) وخطوط أنابيب نورس /الجميل ر
الن تم االنتهاء منها ر
المشوعات ر
ولفت إىل أن من أهم ر
ومشوع تطوير
لشكة ربيوبل  ،ومستودعات رشكة سوميد لتخزين المنتجات ر
حقول جنوب غرب بلطيم ر
البيولية بالعي السخنة  ،والتسهيالت البحرية لحقل
شمال غرب أكتوبر ر
لشكة ربيوسالم  ،ومجمع األسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعي السخنة.
نقال عن موقع المال
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أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري:
الحكومة توافق على مشروع موازنة العام المالي  2020/2021تشمل توصيل الغاز للمنازل

وافق مجلس الوزراء ف اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطف مدبوىل ،عىل ر
مشوع موازنة العام
الماىل الجديد .2020/2021
وأشار الدكتور محمد معيط ،وزير المالية إىل أن ر
مشوع موازنة العام الماىل الجديد 2021-2020
أكي قدر من االستقرار الماىل مع دعم النشاط االقتصادي من خالل
يستهدف الحفاظ عىل ر
تحقيق خفض العجز الكىل إىل  %6.3من الناتج وتحقيق فائض أوىل يسمح باستمرار مسار خفض
دين أجهزة الموازنة ،باإلضافة إىل دعم ومساندة وتحفي النشاط االقتصادي.
والن شملتها الموازنة الجديدة ر
كما تطرق الوزير إىل المخصصات المالية الداعمة للنمو ر
والن
تتمثل ف حزمة إجراءات الحماية االجتماعية ،وتتضمن عىل سبيل المثال تحسي دخول
الموظفي والعاملي بالجهاز اإلدارى للدولة ،كما تشتمل توفي اعتمادات تغىط تكلفة توصيل
يج
خدمات الغاز الطبيع للمنازل لعدد  1.2مليون وحدة سكنية ،ومخصصات التنفيذ التدر ر
لمنظومة التأمي الصج الشامل ،وزيادة مخصصات تكلفة العالج عىل نفقة الدولة.
نقال عن موقع اليوم السابع

رئيس غاز األقاليم :بدء تنفيذ أعمال توصيل الغاز لمدينة العلمين الجديدة باستثمارات  3مليارات جنيه
قال المهندس حاتم عبد الغن رئيس مجلس إدارة رشكة غاز األقاليم إحدي رشكات قطاع ر
البيول ،أن ر
الشكة قامت بتوصيل الغاز الطبيع لعدد
 141785عميل خالل عام  2019منهم 128250عميل بمناطق عمل ر
الشكة بسوهاج وقنا ومطروح والزقازيق ومنيا القمح وفاقوس وأبو كبي
ر
بالشقية مقابل عدد  77430وحده العام الماض وبزيادة  %67تقريبا والمساهمة ف توصيل عدد  13535لحساب رشكة تاون جاس باإلسكندرية.

وأوضح رئيس ر
الشكة ،أنه تم توقيع بروتوكول لتوصيل الغاز الطبيع لمدينة العلمي الجديدة
باستثمارات تقديرية متوقعة  3مليار جنيه منها  450مليون للمرحلة العاجلة حيث بدأت ر
الشكة
بتنفيذ األعمال .الفتا أنه تم تحقيق أعىل إيرادات ف تاريخها والذي بلغ  728مليون جنيه وبزيادة
 %65عن العام السابق  441مليون جنيه بمجمل رب ح  95مليون جنيه .وصاف رب ح  15.4مليون
جنيه بعد خصم الصائب والمصوفات ومن المخطط قيام ر
الشكة بتنمية مواردها وزيادة استماراتها
ر
يلن طموحات العاملي بها وكذلك تنفيذ توجهات قطاع البيول ف ظل
خالل العام  2020بما ر
الشكة من المهندس طارق المال وزير ر
الدعم الذي تلقاه ر
البيول وقيادات رشكة إيجاس و رشكة
جنوب الوادي القابضة ر
للبيول.
نقال عن موقع اليوم السابع
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أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية:
شركات البترول والغاز الطبيعي األمريكية تتجه لتقليص اإلنفاق  %30خالل العام

البيول ر
البيول والغاز الطبيع األمريكية لتقليص إنفاقها  %30هذا العام ،مع انخفاض أسعار ر
تخطط كيى رشكات ر
أكي من  %50ليهبط السعر
ر
إىل  30دوالرا رليميل برنت بسبب انتشار فيوس كورونا ،وهو ما أدى إىل ضعف الطلب وإغالق العديد من المصانع ف معظم الدول ،وتراجع
ر
ر
أكي كميات ،بعد
النشاط االقتصادى العالم .وانخفضت أسعار البيول أيضا بسبب الحرب السعرية بي السعودية وروسيا واعيامهما ضخ ر
الكيى المنتجة ف منظمة أوبك وخارجها عىل تمديد اتفاق خفض اإلنتاج ،الذى بدأ منذ  3أعوام إلعادة التوازن إىل أسواق الطاقة.
فشل الدول ر
ر
ر
الكيى مثل
كيى رشكات البيول والغاز الطبيع حول العالم تدرس تقليص اإلنفاق بسبب ضعف الطلب من الدول ر
ذكرت وكالة روييز أن ر
الصي-أكي مستورد ر
للبيول ف العالم -ر
الن من المتوقع أن ينكمش اقتصادها خالل الرب ع الحاىل  %6بسبب وباء كورونا ،الذى أدى لتوقف
ر
مصانعها عدة أسابيع منذ بداية العام.
من المتوقع أن تخفض رشكة إيكسون موبيل مبالغ ضخمة هذا العام ،لكنها لم تذكر التفاصيل ،غي أنها أعلنت ف بداية يناير عن تخصيص (30
المشوعات خالل العام الجارى ،ف مواجهة تراجع غي مسبوق ألسعار النفط بسبب ر
إىل  )33مليار دوالر لمجموعة من ر
تفش فيوس كورونا.
وعلقت رشكة جلف كيستون بعض أنشطة الحفر ر
أكي منتج للغاز
الن تنفذها ف المنطقة الشمالية بالعراق ،بينما أعلنت رشكة سانتوس-ثاب ر
ر
الطبيع ف ر
أسياليا -أنها تقوم بمراجعة خطط إنفاقها عىل ضوء انهيار أسعار البيول خالل األسابيع القليلة الماضية ،وتنوى تجميد جميع
ر
مشوعاتها الجديدة لحي التخلص من وباء كورونا.
نقـال عن موقع المال
تقلبات السوق و«كوفيد ـ  »19تطيح سعر الغاز الروسي مع تدني االستهالك األوروبي

رتيايد خسائر قطاع الطاقة الروس ،تحت تأثي تداعيات كورونا وهبوط سعر النفط ف األسواق
العالمية .ومع بدء التداوالت هذا األسبوع ،هبطت أسهم عدد كبي من ر
الشكات الروسية ،بينها
«روسنفت» عمالق اإلنتاج النفىط الروس ،الذي لم تنجح تدابي «تحفيية» أقرها ف كبح
هبوط أسهمه .ولم تكن صادرات الغاز الروس بحال أفضل من النفط ،ومع تراجع االستهالك ف
أوروبا ،نتيجة تدابي مواجهة كورونا ،أشارت تقارير إىل هبوط سعر الغاز ر
حن  100دوالر لكل
ألف ر
مي مكعب ،وسط مخاوف من أن تحصل «غاز بروم» االحتكارية الروسية عىل أدب سعر
منذ  15عاما ،لصادراتها إىل األسواق األوروبية ،إن استمر الوضع عىل حاله.
ومع الساعات األوىل من افتتاح السوق الروسية أمس ،سجلت أسهم معظم ر
الشكات الروسية خسائر إضافية ،وبينها أسهم رشكة «روسنفت»،
منتج النفط عالميا .وف محاولة للحد من هذا الهبوط ،أعلن مجلس إدارة ر
الشكة ،عن قراره بتعديل
أكي منتج ف روسيا ،وواحدة من كبار ر
ر
ر
ر
ر
رشوط «إعادة شاء أسهم الشكة» ،وقال ف نص قرار نشه عىل الموقع الرسم« :عىل خلفية التقلبات الحالية ف أسواق النفط ،تم اتخاذ قرار
بتسهيل عمليات إعادة رشاء األسهم ،وإلغاء عدد من القيود» ،وأضاف أن رشاء األسهم ف األسواق المفتوحة ،خالل مرحلة الهبوط الحاد عىل
الن تلجأ فيها ر
للشكة» .وهذه المرة الثانية ر
األسعار «يخلق إمكانيات جذب لرفع القيمة السوقية ر
الشكة إىل مثل هذه الخطوة ،وكانت أقرتها أول
مرة ف تاريخها ،خالل التقلبات ف صيف عام  ،2018وقررت حينها «إعادة رشاء أسهم» بقيمة ملياري دوالر من األسواق المفتوحة .إال أن القرار
نشة البورصة ،حيث تراجع سعر سهم «روسنفت» بنسبة  ،%6.53وهبط ر
الجديد أمس لم يؤثر عىل الوضع ف السوق كما يتضح من ر
حن
 168.95روبل للسهم الواحد.
وف أعقاب النفط ،هبط كذلك سعر صادرات الغاز الروس إىل أوروبا ،ر
حن أدب مستوى يسجل منذ عدة سنوات ،وفق ما ذكرت صحيفة
ر
«كوميسانت» ف تقرير أمس ،حذرت ف مستهله من احتمال تدب أسعار عقود «غاز بروم» حن أدب مستوى منذ  15عاما ،وقالت إن عروض
حن  102دوالر لكل ألف ر
ر
األكي سيولة ف هولندا تراجعت ف أول  20يوما من مارس الحاىل ،ر
مي مكعب من الغاز،
األوروب
األسعار ف المركز
ر
ر
وانخفضت العروض يوم  19مارس ر
حن الحد األدب  90.3دوالر لكل ألف مي مكعب ،بينما يتم تداول العقود اآلجلة لشهر أبريل القادم بسعر
 104.7دوالر.
نقال عن موقع الشرق األوسط
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أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية:
شركة صينية تفوز بعقد لمعالجة الغاز بـ 204ماليين دوالر في حقل مجنون العراقي
ر
فازت ر
الكييت ف حقل
الشكة الصينية للهندسة واإلنشاءات البيولية  ،CPECCبعقد هندس بقيمة  203.5مليون دوالر لمعالجة الغاز عاىل ر
مجنون النفىط ف العراق .وي هدف ر
الكييت بطاقة يومية
المشوع ،المقرر اكتماله ف غضون  29شهرا ،إىل بناء منشأة لمعالجة الغاز العاىل ر
ر
 4.39مليون ر
الشكة األم ر
مي مكعب ،وفقا لبيان صادر عن مؤسسة البيول الوطنية الصينية وه ر
للشكة الصينية للهندسة واإلنشاءات
ر
البيولية اليوم االثني .وينتج حقل مجنون العر راف ،الذي تشغله رشكة نفط البصة ر
الن تديرها الحكومة ،حاليا نحو  240ألف برميل يوميا،
ر
ويعيم تعزيز اإلنتاج إىل  450ألف برميل يوميا ف .2021
نقـال عن موقع العربية

سعر الغاز الطبيعي يتهاوى  %20في  10جلسات

تراجعت أسعار العقود اآلجلة للغاز الطبيع بشكل ملحوظ خالل تعامالت اليوم اإلثني،
لتقارب خسائره  20بالمائة ف نحو  10جلسات تداول .ر
وتأب خسائر الغاز الطبيع بال ريامن
مع الهبوط الحاد ف أسعار النفط الذي فقد حواىل نصف قيمته عىل خلفية ت ر
فش فيوس
كورونا الذي أرص بالطلب عىل الخام.
ر
وينتش فيوس كورونا ف نحو  167دولة حاليا مع إصابة  341ألف شخص حول العالم
ووفاة ما يصل إىل  15ألف آخرين .وتصرت أسعار الغاز الطبيع من تأثي فيوس كورونا
عىل النمو االقتصادي العالم والطلب عىل الطاقة بشكل عام.
ويتوقع بنك "جولدمان ساكس" انكماش االقتصاد العالم بنحو  %1خالل العام الحاىل بسبب الكورونا .وانخفض سعر العقود اآلجلة للغاز
الطبيع تسليم شهر أبريل بنسبة تزيد عن  %3ليهبط إىل  1.56دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية .وكان سعر الغاز الطبيع أنىه تعامالت
يوم  10مارس عند مستوى  1.94دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ،ما يعن أنه فقد نحو  %19.5من قيمته ف غضون  10جلسات تداول
تقريبا.
نقـال عن موقع مباشر مصر
بفعل تفشي كورونا ..الغاز الطبيعي في أزمة أكثر من النفط

فائض اإلنتاج وتباطؤ الطلب وضعف األسعار :هذا يلخص سوق الغاز الطبيع ف الوقت
يعي عن سوق النفط.
الحاىل أفضل مما ر
ر
لسوء الحظ ،مع تفش فيوس كورونا ف الصي وتسارعه عالميا ،فقد تصبح األمور
المتعلقة بالغاز الطبيع أسوأ قبل أن تتحسن ،بحسب رؤية تحليلية للكاتبة "إرينا
سالف" لموقع "أويل برايس" .ورعم معاناة النفط ،فهو عىل األقل لديه منظمة أوبك
الساعية لمحاولة موازنة األمور ،لكن الغاز ليس كذلك مما يجعله ف وضع غي مؤات.

يعتي فائض المعروض العالم من الغاز الطبيع ليس أمرا جديدا ،فمزي ج من الغاز الطبيع المسال الجديد والطاقة اإلنتاجية لخطوط األنابيب
ر
ً
ً
ر
ر
والشتاء األكي اعتدال ف بعض أنحاء العالم كافيا إلدخال السوق ف فائض بالمعروض يستمر حن اآلن .وفضل عن ذلك كان الطلب يزداد سوءا
بفضل انتشار الفيوس الذي أصبح ً
وباء ،ونتيجة لذلك ،تنخفض أسعار الغاز ف أوروبا وآسيا والواليات المتحدة.
وف أوروبا ،تراجع سعر الغاز الطبيع بنحو  %27منذ بداية العام الجاري بعد خسائر تقارب  %50ف العام المنصم ،بينما ف الواليات المتحدة،
تقل أسعار العقود اآلجلة للغاز ( ر
مؤش هيي هوب) عن دوالرين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية .ويرى "ريتشارد سولتانيان" رئيس مجموعة
ر
ر
االستشارات ف مجال الطاقة "أن.يو.إس" أن األسعار ف الواليات المتحدة قد تضعف أكي لمستوى يياوح بي  1.50إىل  1.60دوالر لعقود التسليم
ف الشهر المقبل ،قبل أن تبدأ ف التحسن ف وقت الحق من العام .كما يرى أن سوق الغاز سوف يعود إىل التوازن ف منتصف عام  2021بسبب
تأثي الفيوس عىل أنماط العرض والطلب العالمية .وبدون "كورونا" ،كان من الممكن أن ٌيعاد توازن السوق بحلول نهاية هذا العام أو بداية عام
 2021عىل أبعد تقدير ،وهذا يعن أن صغار المنتجي األمريكيي العرضة للتأرجح ف األسعار سوف يتحملون فصل أو اثني آخرين من األلم.
الشكات القطرية والروسية ،وكذلك ر
الشكات المدعومة من الدولة مثل ر
ومن المحتمل أن يخرج الالعبون الكبار ،ال سيما ر
لكيي من أزمة
الشكات ا ر
الغاز الجديدة سالمي .لكن قد نشهد حاالت إفالس ف رشكات منطقة الصخر ر
الزين ف الواليات المتحدة ما لم يشهد الصيف الحار تحسنا كبيا ف
الطلب عىل الغاز لتوليد الطاقة.
نقال عن موقع مباشر مصر

أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية:
الغاز الطبيعي "ضحية لعاصفة قوية من األحداث"

"إن الغاز الطبيع اآلن هو ضحية لعاصفة قوية من األحداث المتتالية ،بداية من تخمة العرض
ر
األكي دفئا عن المعتاد ،وانخفاض الطلب .نتج عن ذلك تأثي تراكم عىل األسعار
العالم ،والمناخ
أدى إىل انخفاضها إىل مستوى لم نشهده منذ  25عاما" هكذا رصح كبي مسئوىل االستثمار ومدير
قسم إدارة ر
اليوات العالمية ف بنك  IDBف نيويورك.
ً
وأضاف :إن تأثي فيوس كورونا لن يكون ضئيل .وإذا كان هناك فرصة محتملة لعودة قيمة الكثي
من األصول المالية إىل معدلها الطبيع حيث تم تسعيها وبيعها ف ظروف استثنائية سيئة ،فإن
الغاز الطبيع يواجه رياح معاكسة تعمل عىل تسعيه بأقل من قيمته الحقيقة".
الييطانية ف  23مارس
وقد انخفضت أسعار العقود اآلجلة للغاز الطبيع ف الواليات المتحدة عند سعر  1.602دوالر لكل مليون وحدة حرارية ر
سبتمي  .1995ثم ارتفعت مرة أخرى لتستقر عند  1.659دوالرا ف  25مارس .وجاء االنخفاض نتيجة اإلغالق
 ،2020وهو أدب مستوى لها منذ
ر
اإللزام للعديد من ر
الشكات والمصانع ووقف عدة أنشطة عىل خلفية ظهور فيوس كورونا ومواجهة الدول له ومحاولة الحد من التجمعات ف
األماكن المغلقة لوقف انتشار الفيوس وتقليل عدد اإلصابات .وبانخفاض النشاط الصناع والحد من التنقالت انخفض الطلب عىل الغاز الطبيع.
وبالنظر إىل انخفاض أسعار الغاز والزيت ،يتضح أن خسائر أسعار الغاز الطبيع ال تقارن بانخفاض أسعار الزيت الخام .فبينما خشت العقود اآلجلة
للغاز الطبيع ما يقرب من  ٪1.5من بداية شهر مارس ر
حن يوم  ،25نجد أن أسعار العقود اآلجلة للزيت األمريك انخفضت بنسبة  ٪45خالل
الفية  ،حيث وصل سعر برميل ر
نفس ر
البيول  20.37دوالر ف  18مارس وهو المستوى األدب له منذ رفياير .2002
ومن المحتمل أن يؤدي تباطؤ الطلب عىل الزيت الخام وتقليص ر
الشكات لإلنفاق وتخفيض نشاط االستكشاف وحجم اإلنتاج إىل انخفاض عرض
الغاز الطبيع الذي ر
يأب مصاحبا لالكتشافات ر
البيولية.
مترجم من موقع Barron’s
الهند توقف وارداتها من الغاز المسال المتفق عليها مع قطر وتعلن حالة القوة القاهرة بسبب كورونا

ر
أكي مستورد للغاز القطري تحميل شحنات
اضطرت الدوحة وف خطوة نادرة إىل استقطاب مشيين لغازها المسال الفائض بعد أن ألغت الهند ر
متفق عليها سابقا معلنة حالة القوة القاهرة بسبب تداعيات فيوس كورونا المستجد ،لتعمق أزمة اقتصاد قطر الذي يعتمد بشكل شبه كىل عىل
أكي مورد للغاز الطبيع المسال للهند بطاقة تقدر بحواىل  8.5مليون طن سنويا.
صادرات الغاز .وتعد قطر ر
ر
رصحت مصادر أن رشكة قطر ر
المشيين ف آسيا وأوروبا عارضة شحنات غاز طبيع مسال ف السوق الفورية .وأضافت
للبيول خاطبت عددا من
أنه لم يتسن تأكيد الكميات اإلجمالية الدقيقة ،لكن ر
الشكة عرضت الشحنات إما للتحميل أو للتسليم ف أبريل بناء عىل الموقع.
ر
ر
أكي مستورد للغاز ف الهند ،إخطارا لقطر غاز بإعالن حالة
واضطرت قطر للبحث عن مشيين لشحناتها الفائضة بعد أن أصدرت رشكة بيونت ،ر
القوة القاهرة .ويجي ر
الياجع الحاد ف الطلب عىل الغاز ف أوروبا ،الناجم عن عمليات إغالق وحدات من اإلنتاج الصناع ،أيضا موردي الغاز الطبيع
ر
ر
المسال عىل البحث عن مشيين بدالء.
وكانت أسعار الغاز الطبيع المسال قد انحدرت إىل أدب مستوى عىل اإلطالق ف آسيا ف يناير الماض مع انخفاض استهالك الطاقة ف الصي ر
الن
أكي مستهلك للوقود ف العالم سيستوعب
سجلت عدد حاالت كبي من المصابي بفيوس كورونا .وقوض انخفاض الطلب من الصي اآلمال بأن ر
فائض اإلمدادات للحد من االعتماد عىل الفحم.
أكي ر
مشوع للغاز الطبيع المسال ف العالم ،بعد أن كان محللون قد
وكشفت مصادر مطلعة أن قطر أرجأت أيضا اختيار رشكاء غربيي لتوسعة ر
شككوا بجدواها االقتصادية ف ظل انهيار ف أسعار الغاز.
نقـال عن موقع ميدل إيست أونالين
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أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية:
قانون المحروقات الجزائري الجديد وفرص االستثمار

وقعت رشكة شيفرون مذكرة تفاهم مع سوناطراك لبدء مناقشات ر
مشيكة حول استكشاف وتطوير واستغالل الهيدروكربونات
ف الجزائر بعد صدور قانون المحروقات الجزائري الجديد ،وي هدف القانون الجديد إىل تحفي االستثمار األج رنن ف قطاع
النفط والغاز الجزائري حيث ألع القانون رصيبة القيمة المضافة عىل األنشطة العاملة ف قطاع النفط والغاز ،كما أعف السلع
والمعدات والمواد والمنتجات المستوردة والمستخدمة ف أنشطة االستكشاف و/أو استغالل حقول الهيدروكربون من جميع
ر
والبيوكيماويات من
الرسوم الجمركية والصائب وغيها من الرسوم .كما سيتم إعفاء العمال األجانب ف مجاالت التكرير
رصيبة الضمان االجتماع رشيطة أن يستمروا ف المساهمة ف صندوق للضمان االجتماع ف بلدهم األصىل.
وبموجب القانون ،تشمل مدة العقد ر
فية استكشاف واالستغالل لمدة  30عام ،ويمكن تمديدها لمدة أقصاها  10سنوات.
عىل أن يتم إعطاء األفضلية ر
للشكات الجزائرية لتوريد السلع والخدمات المنتجة ف الجزائر رهنا بقدرتهم التنافسية .ويعيد
القانون العمل باتفاقات تقاسم اإلنتاج ويقلل من تعقيد اإلطار النفىط السابق عن طريق تبسيط هيكل ر
الشوط المالية عىل
أن تستمر سوناطراك ف االحتفاظ بحصة .٪51
عن موقع Natural Gas World
اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة األمريكية (فيرك ) توافق على مشروع خط انابيب بيمبينا المثير للجدل للغاز الطبيعي
المسال

مشوع لتصدير الغاز الطبيع المسال ف الساحل الغرب ،ر
وتعتي وهذه ه أول موافقة من ِقبل اللجنة عىل ر
وتأب عىل الرغم من المعارضة
ر
ر
البيئية الكبية والصعوبات ف الحصول عىل تصاري ح الدولة الحرجة.
حيث قال هاري أندرسون ،النائب األول لرئيس بيمبينا وكبي الموظفي القانونيي ف بيان إنه يقدر النهج العلم ُ
المتبع من اللجنة كما اكد
ان الموافقة ر
تأب بعد ضمان اتخاذ إجراءات تنظيمية وقانونية كافية.
المشوع محطة تسييل وتصدير تبلغ مساحتها  7.5مليون طن ر
ر
ر
شواط خليج كوس ف والية أوريغون وخط
ميي/سنة عىل
ويشمل
ً
أنابيب موصل المحيط الهادئ الذي يبلغ طوله  229ميل ،والذي من شأنه أن يوفر غاز التغذية  -الذي مصدره كندا أو منطقة روك
األمريكية  -إىل المحطة من مركز مالي ف جنوب والية أوريغون  ,ولم تتخذ بيمبينا بعد قرارا استثماريا نهائيا بشأن ر
المشوع الذي يقدر ب
ر
ستبىط العمل لحي االنتهاء من الحصول عىل الموافقات الفيدرالية والحكومية.
 10مليار دوالر أمريك ،وقالت ف مايو  2019إنها
الواليات المتحدة ضد روسيا في السوق األوروبي

عن موقع Natural Gas World

وروب،
تسع الواليات المتحدة إلحراز تقدم ف قطاع الغاز األ ر
ف الغالب تستهدف الدول ر
تعتي روسيا المورد الرئيش لها.
الن ر
تقوم الواليات المتحدة باتباع ر
إسياتيجية ذات شقي .الشق
األول ،تريد خلق سوق للغاز الطبيع المسال الخاص بها من
خالل إقامة رشاكات جديدة مع البلدان ودعم مشاري ع البنية
التحتية .والشق االخر ،فىه تسع للحد من دور منافستها
روسيا بخط نورد ر
سييم .2
األوروب و
هذا و تمتلك الواليات المتحدة  ٪3.3فقط من سوق الغاز األوروبية ،بينما تمتلك روسيا  ٪3.7من االستهالك
ر
من المقرر أن تستمر صادرات الغاز الطبيع المسال األمريكية ف النمو ،بنسبة  ٪30هذا العام وحده ،طبقا لتقديرات وكالة
الطاقة الدولية ف يناير .وعىل المدى الطويل ،تحرص واشنطن عىل التأكد من أن هذا العرض اإلضاف له طلب .ف نفس
الوقت فىه تسع لتحجيم النفوذ الروس ف أوروبا
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فف نهاية يناير وقعت الواليات المتحدة للطاقة مذكرة مع  11دولة ف أوروبا الوسىط ر
والشقية لتطوير شبكة الغاز ف
الن تدعمها الواليات المتحدة ر
المنطقة .الموقعون جميعهم أعضاء ف الدول ر
والن تهدف رصاحة إىل "تسهيل إنشاء سوق
الغاز إقليم مع إمكانية وصول شحنات الغاز األمريكية" ,كما أعلن وزير الخارجية األمريك ف مؤتمر أمن ف ميونيخ ف 15
رفياير أن الواليات المتحدة سوف تستثمر مليار دوالر ف مبادرة البحار الثالثة ،ر
الن تهدف إىل تطوير البنية التحتية ف
وشق أوروبا لمواجهة النفوذ االقتصادي الروس .الغاز هو المحور الرئيش للمبادرة ،وقال إن األموال ستأبر
منطقة وسط ر
من منظمة التنمية الدولية األمريكية بدعم من الكونجرس األمريك.
األوروب ،زادت الفرصة لمصدري الغاز الطبيع المسال األمريك وف
المنطق األمريك هو أنه كلما ازداد ترابط سوق الغاز
ر
االوروب تريد تأمي مصادر
المقابل ،استفادت روسيا من انعزال شبكات الغاز  ,ولكن ف حي أن العديد من بلدان السوق
ر
بديلة لإلمداد  ،فإنها تريد أيضا أسعار افضل للطاقة  ،تبلغ التكلفة الحالية للغاز الروس ف أوروبا  3.7دوالر  /مليون وحده
حرارية ف الوقت نفسه تبلغ تكلفة الغاز االمريك  4.1دوالر  /مليون وحدة حرارية بريطانية  ،علما بأن الفجوة تتضاءل مع
انخفاض أسعار هيي هب  ,وتتوقع روسيا اآلن أن يكون نورد ر
سييم  2جاهزا للعمل ف أواخر عام  2020أو أوائل عام
 .2021لكن استكمال أعمال البناء ليس هو المشكلة ،فالتحدي األخطر هو ر
اشياطات االتحاد األوروب ر
والن تلزم رشكة
ر
غازبروم بالتخلص من السيطرة الكاملة عىل خط األنابيب وضمان استخدام طرف ثالث للخط ,وهذا ر
أكي
الشط يشكل ر
ر
المنطف وراء احتكار غازبروم هو أن الغاز الروس ال ينبع أن يتنافس مع الغاز ف أوروبا  ،فعىل هذا النحو
عقبة الن األساس
سيخفض السعر الروس وبالتاىل تخفض الفائدة االقتصادية لروس.
اشعارات القوة القاهرة من المشترين الصينيين للغاز الطبيعي المسال  ..تمهيدا إلعادة التفاوض

هف أوائل رفياير ،عندما فرضت الحكومة الصينية الحجر
الصج وقيود السفر عىل أجزاء كبية من البالد لوقف انتشار
فيوس كورونا ،تم استخدام بند الظروف القاهرة عىل شحناتها
المستوردة ،وهو ما يمهد الطريق لمفاوضات جديدة حول
ر
الشوط التعاقدية ،حيث يرغب شاحن الغاز بإضافة بنود
خاصة بالمرونة وسيقاومون تعديل األسعار  ،ف حي س ريداد
ر
والمشيين للتحول إىل أسعار
الضغوط من الحكومة الصينية
ر
أكي مرونة ،
ولكن نظرا لعدم اليقي بشأن إصالحات األسعار المحلية  ،فمن المحتمل أن تؤدي أي خطوات نحو إعادة التفاوض إىل
االنتظار ر
حن تضع الصي مرجعيا للتسعي المحىل .هذا وهناك خمس نتائج محتملة إلشعارات القوة القاهرة من قبل
ر
المشيين الصينيي للغاز الطبيع المسال:
ر
مواب
األول :تحويالت الشحنات :فبحسب ما ورد تم تحويل العديد من الشحنات عن الصي .ويعد تحويل الشحنات إىل
صينية أخرى خيارا ولكنه قد يكون صعبا (إذا كان ذلك ممكنا بموجب العقود المختلفة) نظرا ألن معظم المقاطعات تخضع
لحجر صج وقيود عىل السفر  -عالوة عىل ذلك ،فإن الصي لديها قدرة تخزين محدودة للغاز وكانت المخازن ممتلئة قبل
ر
المشيون مرونة كبية ف أخذ الشحنات وتخزينها.
العام الجديد بحيث ال يمتلك
الثاب :الياعات المتعلقة بالقوة القاهرة :من المتوقع أن يسع األطراف إىل اللجوء إىل آليات تسوية المنازعات الموجودة
بالعقود وتشي المصادر إىل أن التحكيم سيكون عىل األرجح هو الخطوة التالية.
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ر
المشيي الصين ،فإن النتيجة المرجوة
الثالث :تعليق عمليات التسليم :فإذا وافق البائع عىل إشعار القوة القاهرة من
ُ
ر
ر
للمشيي الصين ستكون تعليق االستالم والتسلم بموجب العقد .ومع ذلك ،فمن المرجح أن يطلب من المشيي بموجب
العقد الموافقة عىل تحويالت البضائع أو التأخي أو ر
اليتيبات البديلة األخرى ،قبل أن يتمكن من االستفادة من رشط القوة
القاهرة .ف الوقت نفسه ،سيكون إيجاد ترتيبات بديلة لشحنات الغاز الطبيع المسال أمرا صعبا ،خاصة ف سياق السوق
الحاىل والطلب المنخفض والمستويات العالية من عدم اليقي مع انتشار الفيوس عالميا .و من المرجح أن ينتج عن
المفاوضات خيار إلغاء الشحنات.
ر
الرابع :انهاء العقود :ف حالة وجود قوة قاهرة طويلة األمد ،من الممكن أن تنص اتفاقيات البيع والشاء الصينية عىل إنهاء
ر
المشيين الصينيي ضمان تأمي اإلمدادات فإن إلغاء العقود قد يجعلهم عرضة لنقص
العقد بأكمله .ونظرا ألنه يجب عىل
ف كميات الغاز
ر
ر
الخامس :إعادة التفاوض عىل العقد :عىل الرغم من أنه من غي المحتمل أن تمنح اتفاقيات البيع والشاء للمشيي أي
ر
للمشيين الصينيي استخدام إشعارات
حقوق إلعادة فتح العقد عىل وجه التحديد بسبب حدوث حدث قاهر ،ولكن يمكن
القوة القاهرة كورقة مساومة ف إعادة التفاوض عىل العقد.
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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

21.82
24.84
9.90
2.47
3.17
2.38
2.3
1.63

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

شركات البترول األمريكية تغلق أكتر من  ٤٠منصة إلنتاج البترول والغاز الطبيعي

-

أظهرت بيانات رشكة بيكر هيوز إغالق  40منصة للتنقيب عن النفط ف الواليات المتحدة خالل األسبوع  27-22من شهر مارس ليصل
العدد إىل  624منصة.

-

كما تراجع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيع  4منصات لتصل إىل  102منصة خالل نفس األسبوع.

-

لليميل.
وانخفض سعر العقود اآلجلة لخام نايمكس األمريك تسليم مايو بنسبة  %5.1إىل  21.44دوالر ر

-

لليميل.
كما تراجع سعر العقود اآلجلة لخام برنت القياس تسليم مايو بنحو  %6.5إىل  24.60دوالر ر
وخالل نفس ر
الفية ،تراجع سعر العقود اآلجلة للغاز الطبيع تسليم أبريل بنسبة  % 1.2إىل  1.62دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

-
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The Egyptian Gas Market News
Egypt Reduces Natural Gas Prices for Industrial Users
Egyptian President Abdel Fattah Al-Sisi announced the country’s economic plan,
in face of the novel coronavirus, as he read out loud a number of economic
decisions, while marking the national Women’s Day.
Among the decisions are reducing energy prices for industrial users as part of
measures to soften the economic impact of the coronavirus (Covid-19). The
government will lower the price of natural gas for industrial use to $4.50 per one
million British thermal units (BTUs). It had previously been charging $5.50, a 20%
decrease.
The government will also reduce the price of electricity to heavy industry to EGP0.10 ($0.0064) a kilowatt-hour,
down from EGP1.10, and leave electricity prices for other industries stable for three to five years.

Egypt’s cabinet approved 2020/2021 draft budget includes allocations for delivering natural gas
Egypt’s cabinet, headed by Prime Minister Mostafa Madbouli, approved the draft budget for the new fiscal year
2020/2021.
Minister of Finance Mohamed Ma’it said that the new fiscal year 2020/2021 draft budget aims to maintain the
greatest degree of financial stability while supporting economic activity by achieving a reduction of the total
deficit to 6.3 percent of gross domestic product (GDP) and achieving a primary surplus that allows the path of
reducing the debt of the budget.
Ma’it clarified that Egypt's new budget targets an annual wage growth rate that exceeds the inflation target.
Moreover, social measures package in Egypt's new budget includes allocations for delivering natural gas services
to homes for 1.2 million housing units. It also includes allocating about LE 36 billion to initiatives to support the
sectors of health, pre-university education and social solidarity.

Egypt hoping to sign 17 new exploration agreements and plans to drill 86 wells.
During 2019 Egypt made 55 petroleum discoveries in the Mediterranean, the Eastern Desert, the Western Desert,
the Gulf of Suez, the Nile Delta, and Sinai. Of these 40 were crude oil and 15 natural gas discoveries.
Activity continues unabated in 2020, with Egypt hoping to sign 17 new exploration agreements. There are also
plans to drill 86 wells.
Two days after the conference, the petroleum ministry signed non-binding agreements with five IOCs – Shell,
Chevron, BP, French Total and ExxonMobil – for deep-water exploration in the western part of its Mediterranean
exclusive economic zone. These are the first such agreements in a new promising region – WestMed – with
drilling expected to begin next year. El Molla said that the government had opted for directly awarded contracts,
giving priority to companies with advanced technology capable of drilling deepwater wells. With these
agreements, all the majors are now becoming active in Egypt – a major achievement.
The completion of the Red Sea offshore bidding round in 2019, with licenses awarded to Anglo-Dutch Shell, US
major Chevron and Abu Dhabi’s Mubadala, confirmed the increasing interest of international oil companies (IOCs)
in what the country has to offer.
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