2020

29 June 2020

1

أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري:
المال3 :ر 5مليار جنيه اعفاءات عمالء الغاز الطبيعي بالقطاع الصناعي

ا
البتول ر
استكمال لحزمة مبادرات وزارة ر
التيست علً عمالء الغاز الطبيىع بالصناعة
ً
والتوة المعدنية بهدف
ً
الفتة الراهنة ،يبدًأ قطاع ر
ودعمهم خالل ر
قرارات اإلعفاء
البتول األسبوع المقبل إرسال آليات تنفي ًذ ً
والتيستات الممنوحة لعمالء الغاز الطبيىع بالصناعة من القطاع الخاص وقطاع االعمال العام والقطاع
البتول ر
والتوة
الت بادرت وزارة ر ً
العام إلً رشكات توزي ع الغا ًز إيذانًا ببدء التفعيل إلجراءات االعفاء ر ً
البتول ر
ال وزي ًر ر
والتوة المعدنية عل مجلس الوزراء الذى
المعدنية بإعدادهًا وعرضهًا المهندس طارق الم ً
ر
المصي خالل الفتة
ً
ف مطلع الشه ًر الجاري وذلك إدراكًا منهًا لمسئوليتهًا إزاء ما يواجهه االقتصا ًد
اعتمدهًا ً
ر
الراهنة من تحديات والدو ًر المسان ًد لقطاع البتول فً دفع عجلة التنمية واإلنتاج وتحقيق االستقرا ًر
للنشاط االقتصادي.

الصناعيي قدره ٣ر ٥مليا ًر جنيه من المديونية المستحقة لقطاع ر
البتول الناتجة عن
ً
وتنص قرارات االعفاء والتيستات علً إقرا ًر اعفاء للعمالء
المتمة،
البنو ًد التعاقدية بعقو ًد توري ًد الغاز الطبيىع للمصانع ،ويتم ذلك من خالل حزمة إجراءات تطبق علً البنو ًد التعاقدية الواردة ضمن العقو ًد ر
وتشمل :
• إعفاء جميع العمالء من تطبيق غرامة بن ًد األخ ًذ أ ًو الدفع بأث ًر رجىع اعتبارًا من عام  2009والذى يع ًد ر
التام عل العميل بسداده ألي كميات تقل
عن الكميات التعاقدية المدرجة بالتعاقد.
• إعفاء جميع العمالء الصناعييً بنسبة  %65من غرامة التجاو ًز المنصوص عليهًا ضمن العقو ًد والواجب تطبيقهًا حال قيام العميل بسحب
كميات من الغاز الطبيىع تزي ًد عن الكميات التعاقدية.
والت وجبت نتيجة تأخ ًر السدا ًد عن المواعي ًد المحددة والمنصوص عليهًا
التأخت واجبة التنفي ًذ ر ً
ً
• إعفاء جميع العمالء بنسبة  %50من غرامات
ر
بالعقو ًد رشيطة اجراء مصادقات مع العمالء عل كافة المديونيات المستحقة عليهم مع جدولتهًا وفقًا لآلليات المطبقة  ،والتام العمالء بسدا ًد
المتمة.
المديونيات المستحقة وفقًا رلتامج الجدولة ر ً
الت تم االتفاق عليهًا وكذًا سدا ًد قيمة المسحوبات الشهرية فً المواعي ًد المحددة بالعقو ًد ر
والشك إن تلك اإلجراءات والتيستات بمثابة مبادرات إضافية لمساندة النشاط الصناعً امتدادًا لحزمة إجراءات أتخذتهًا وزارة ال ربتول فً هذًا
والتً تؤك ًد حرصهًا علً تحقيق االستقرا ًر االقتصادي ومساندة القطاعات الحيوية مثل الصناعة فً ظل ر
المجال ر
دبت احتياجات السوق
إلتاماتهًا لت ً
ر
ر
ر
ر
المحل من الوقو ًد وسدا ًد التاماتهًا لشكات القطاع العام والمشتك البتول ،مشتًا إل أنه جري تخفيض سع ًر الغاز الطبيىع للنشاط الصناعً مرتيً
ال تتجاوز  ٦أشه ًر لدعم تنافسية الصناعة المصية حيث جري فً مارس الماضً تخفيض سع ًر الغاز الطبيىع لكافة األنشطة
متتاليتيً خالل مدة ً
الصناعية الً ٥ر ٤دوال ًر بع ًد ان سبق خفضهًا فً أكتوب ًر من العام الماضً من  ٨دوال ًر الً  ٦دوال ًر لصناعة االسمنت ومن  ٧دوال ًر الً ٥ر ٥دوال ًر
لصناعات الحدي ًد والصلب وااللمنيوم والستاميك والبورسلي ،وه ًو مًا يؤدي إل تحمل قطاع ر
البتول انخفاضًا سنويًا قدره ٥ر ٩مليا ًر جنيه فً
إيراداته من بيع الغاز الطبيىع لألنشطة الصناعية بالسوق المحل.
نقال عن وزارة البترول والثروة المعدنية
وزارة البترول تستهدف توصيل الغاز الطبيعي لمليون وحدة سكنية خالل 2021-2020

البتول ر
ألتقً الدكتو ًر مصطقً مدبول ،رئيس مجلس الوزراء ،بالمهندس طارق المال ،وزي ًر ر
ر
والتوة المعدنية ،الستعراض عد ًد من ملفات عمل الوزارة،
للمشوعات الجاري اإلنتهاء منهًا خالل ر
ر
الفتة القادمة .وفً مستهل اللقاء ،أك ًد رئيس الوزراء عل اهتمام الدولة
ومتابعة الموقف التنفيذي الخاص
بقطاع ر
ر
الت تسهم فً دفع عجلة اإلنتاج والتنمية.
البتول ،باعتباره من القطاعات الحيوية ً
والتوة المعدنية خالل ر
البتول ر
ألق المهندس طارق المال ،الضوء عل أهم إنجازات وزارة ر
ت شهدت تحقيق
الفتة القليلة الماضية ،وال ر ً
وخالل اللقاء ،ر ً
ر
ر
الكتى عل ضخ
شت المجاالتً واألنشطة البتولية المختلفة خاصة مع اإلجراءات ر ً
نتائج متمتة فً ر ً
الت تم اتخاذهًا لتشجيع رشكات البت ًول العالمية ر
ر
استثمارات جديدة .كمًا عرض وزي ًر البتول مخطط توصيل الغا ًز الطبيىعً للمنازل علً مستوي الجمهورية خالل العام المالً  ،2020/2021مشتًا إل
أنه من المتوقع أن يتم توصيل الغا ًز الطبيىعً إل مليون وحدة سكنية ،فً كافة محافظات مص.
ال حديثه باإلشارة إل التطو ًر الهام الذى حققه قطاع ر
البتول مؤخرًا بموافقة مجلس الوزراء بتاري خ  10يونيو  2020عل عدد ( )12ر
وعا
مش ً
واختتم الم ً
ر
ر
ر
ر
ر
لقوانيً تتعلق باتفاقيات التام بتولية للبحث عن البتول والغا ًز واستغاللهما ،وتتضمن هذه المشوعات  8اتفاقيات للشكة المصية القابضة للغازات
للبتول بالبح ًر األحمر ،إل جانب اتفاقية للهيئة المصية العامة ر
لشكة جنوب الوادى المصية القابضة ر
الطبيعية ،و 3اتفاقيات ر
للبتول فً منطقة
كتى ر
والتيطانية ،والفرنسية ،واإلماراتية ،والكويتية.
الشكات األمريكية ،ر
( رشق اب ًو سنان) بالصحراء الغربية ،ويتم إبرام تلك االتفاقيات مع عد ًد من ر
نقال عن موقع البورصة

أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري:
إيجاس  :مشروعات الغاز الطبيعى بالمياه العميقة بأمان من الوباء

الشكة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» أن أزمة فتوس كورونًا لم تؤث ًر سلبًا أ ًو تبطً من تنفي ًذ ر
أكدت ر
مشوعات إنتاج وتنمية الغاز الطبيىعً ً
ف
الشكة فً تصيحات ل المال إن ر
المياه العميقة .قالت مصاد ًر مسئولة فً ر
الشكات األجنبية العاملة بمجال البحث والتنقيب واالنتاج بالمياه العميقة
ر
ملتمة بضخ استثماراتهًا وتنفي ًذ عملياتهًا وفقًا للمتفق عليه.
والتوة المعدنية أك ًد مؤخرًا أن ر
البتول ر
ال وزي ًر ر
ص من الغاز الطبيىع خالل السنوات
استاتيجية الوزارة لتنمية موارًد م ً
يشا ًر إل ان المهندس طارق الم ً
ر
ص وشعة وضع حقول الغاز الطبيىع بالمياه العميقة عل
األرب ع األختة حققت أهدافهًا بنجاح .وأشا ًر إل زيادة ضخ استثمارات الشكات العالمية فً م ً
ص واكتفاء ذاتيًا من الغا ًز وعودة للتصدير.
االنتاج بمعدالتً زمنية قياسية وتحقيق أعل معدالتً انتاج للغاز الطبيىع فً تاري خ م ً
ال سيمًا وأنهًا تمثل ر
ال يجب اإلخالل بها.
التامات عل الدولة ً
ص مستمرة فً تصدي ًر الغاز الطبيىع ،رغم أزمة فتوس كوروناً ،
واكدت المصاد ًر أن م ً
ر
ال
اكت قلي ً
ص من الغاز الطبيىع حاليًا يكقً لتلبية االحتياجات المحلية ،ويوج ًد فائض وصل لحدو ًد مليا ًر قدم مكعب يوميًا أ ًو ً
ولفتت إل أن إنتاج م ً
مطلع العام ،يتم توجيهه لصالح التصدي ًر للخارج .وقالت المصاد ًر ان متوسط معدالتً اإلنتاج المتاح حاليًا من الغاز الطبيىع نحو  7.2مليا ًر قدم
مكعب يوميا.
صحق مؤخرًا أنه تم تنفيذ  6ر
ص وجنوب دسوق وابن يونس
مشوعات بحقول جنوب غرب بلطيم وق ً
ً
يشا ًر ال أن رشكة إيجاس كشفت فً بيان
ر
ر
وشق جنوب أب ًو النجًا ًو فارسكور ،واستكمال  4مشوعات اخرى ىه المرحلة الثانية من حقل كاموس وحقل دسوق المرحلة ب والمرحلة الثانية من
التلس غرب الدلتا بإجمال  28بتًا ُوضعت االنتاج ،باإلضافة ال وضع  13بتًا تنمويًا عل االنتاج.
حقل ظه ًر العمالق والمرحلة التاسعة بمنطقة ر
وعن مستحقات ر
ال توج ًد تراكمات كبتة عل القطاع حاليًا ،ويتم سدا ًد المستحقات
الشكات األجنبية ،أكدت المصاد ًر انه يتم سدادهًا بانتظام و ً
ر
ر
الجديدة ر
ال كشف مطلع العام الجارى عن وصول مستحقات شكات البتول االجنبية ال نحو  200مليون دوال ًر
للشكات بإنتظام .يشا ًر ال أن الم ً
فقط ،منخفضة من اعل قيمة سجلتهًا عند  6.3مليا ًر دوال ًر خالل العام .2012/2013
ت إنتاج الغاز الطبيىع
ال سيمًا مع االستمرار فً زيادة معدال ً
واكدت المصاد ًر أن القطاع لديه القدرة حاليًا لتلبية اى احتياجات جديدة للقطاع الصناعً ،
واإلشاع بخطط تنمية حقول الغا ًز المكتشفة.
ُ
الت تم وضعهًا عل خريطة اإلنتاج مؤخرًا  ،ر
ومن أهم ر
مشوع تنمية حقل ظه ًر العمالق بع ًد دخول المرحلة الثانية عل االنتاج،
مشوعات الغاز ر ً
ر
ومشوع استكمال المرحلة التاسعة – ب غرب الدلتًا وحقول ريفيً بالبح ًر المتوسط .وأوضحت المصاد ًر ان المجال حاليًا متاح أمام التوسع فً القطاع
ر
توفت الطاقة لم يع ًد يمثل أى تح ًد أ ًو مشكلة كمًا حدث فً سنوات
ً
الصناع وتنفي ًذ مشوعات جديدة تخلق قيمة مضافة فً االقتصا ًد ،حيث أن
ماضية.
نقال عن موقع المال
فرق طوارئ تاون جاس تقوم بإصالح خط غاز التجمع الخامس علي الفور

ش ماسورة غاز طبيىع بأخ ًر شارع التسعيً .وعلً الفو ًر
تلقت غرفة طوارئ القاهرة الجديدة بالغ يفي ًد ك ً
ش بنقطة اختبا ًر
تم الدفع بسيارات وأطقم الطوارئ والسالمة والصحة المهنية وبالوصول للحالة وج ًد ك ً
ر
عل خط بول  E100قطر  ٣١٥مم ضغط عال  ٧بار ،وذلك نتيجة أعمال حف ًر تقوم بهًا شكة للكابالت
دون تنسيق مسبق مع رشكه تاون جاس.
وعل الفو ًر تم تأميً الموقع والخط بغلق محبسيً قبل وبع ًد اإلصابة دون قطع الغا ًز عن العمالء .تم
الت أوشكت عل االنتهاء وفو ًر تمام اإلصالح
تجهت الخامات الالزمة لإلصالح والبدء فً أعمال اإلصالح ر ً
ً
وعمل االختبارات الالزمة سيتم إعادة تدفيع الغا ًز والحالة مستقرة

نقال عن موقع تاون جاس

أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري:
توافر الغاز الطبيعي والمحروقات بشمال سيناء

ال توج ًد به أزمات ،وأن
ببت العبد ،إن الغا ًز الطبيىعً والمحروقات متواف ًر عل مستوى محافظة شمال سيناء ،و ً
قال عل سليمان ،مدي ًر إدارة التموين ً
اتيج يكقً ر
هناك مخزون ر
ببت العبد ،أن المحطة تقوم بتعبئة
لفتة طويلة .وأضاف «سليمان» ،خالل جولة تفقدية لمحطة تعبئة الغا ًز ً
است ر ً
أسطوانات الغا ًز لجميع مراك ًز المحافظة طبقًا لألسعا ًر واألوزان الرسمية ،وأن هناك متابعة دقيقة لذلك من الجهات المعنية.
بت العب ًد ومستودعات االستبدال فً قرى الخربة ونجيله ورمانه باألسعا ًر الرسمية واألوزان المعتمدة،
وأشا ًر إل تواف ًر الغا ًز بالمحطة الرئيسية بمدينة ً
وتوفت أسطوانات الغا ًز لمراك ًز المحافظة والقرى التابعة.
ً
طبقًا لقرا ًر اللواء دكتو ًر محم ًد عب ًد الفضيل شوشة ،محافظ شمال سيناء ،بشأن توصيل
نقال عن المصري اليوم

خطوات مصرية لترسيخ حضورها في غاز المتوسط

ص حضورهًا الطاعً فً غا ًز البح ًر المتوسط من خالل  8اتفاقيات ربتولية تهدف إل البحث
تعز ًز م ً
ر
كتى
والتنقيب عن الغا ًز بالبح ًر المتوسط ( شق – غرب البح ًر المتوسط) وذلك من خالل التعاق ًد مع ر
ر
الشكات الدولية والعالمية.
الحضو ًر المصي فً البح ًر المتوسط من خالل التنقيب عن مزي ًد من الغا ًز ر
والبتول فً المياه اإلقليمية
يدحض أى تهدي ًد من أي دولة تطمع فً مقدرات دول البح ًر المتوسط.
ر
ر
الختة
كتى من حيث جنسياتهًا ومركزها فً صناعة البتول والغاز الطبيىع ًومًا يتواف ًر لهًا من ر
واستطاع قطاع البتول المصي جذب رشكات عالمية ر
ص ألول مرة مثل إكسون موبيل
بهذه الصناعة الحيوية وكذلك المحفظة المالية والتقنيات الحديثة ،للعمل بأنشطة البحث واالستكشاف فً م ً
ر
وشيفرون اللتان تنضمًا ر
وفينتشال ديًا وغتهًا من المستثمرين الجادين .
وب ر ً
ب
ص مثل إيتً وشل ر ً
لشكات عالمية وإقليمية متمتة تعمل فً م ً
ر
التلمان الستكمال إجراءاتهًا
وأق ًر مجلس الوزراء المصي مؤخرًا نحو  12اتفاقية للبحث والتنقيب عن الغا ًز والبتول ،ومن المقر ًر عرضهًا عل ر
ال وزي ًر ر
كتيات ر
الشكات العالمية وىه
البتول فً مص .وقال إن ال  12اتفاقية الجديدة ر ً
القانونية ،وفقًا لمًا أكده المهندس طارق الم ً
تأب مع عد ًد من ر
ب اإلنجلتية وتوتال الفرنسية وشل الهولندية ونوبل األمريكية وكوفبيك الكويتية.
وب ر ً
مبادلة اإلماراتية ،وشيفرون األمريكية وإديسون اإليطالية ر ً
للشكة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”  2منهًا ر
تتوزع االتفاقيات بواقع  8اتفاقيات ر
بشق البح ًر المتوسط و 6بمنطقة غرب المتوسط ،باإلضافة
ر
ر
إل  3اتفاقيات ر
لشكة جنوب الوادى القابضة للبتول بالبح ًر األحمر ،وأيضًا اتفاقية لهيئة البتول بالصحراء الغربية .وتبلغ استثمارت االتفاقيات ال 12
أكت من مليا ًر دوال ًر باإلضافة إل حوال  19مليون دوال ًر منح توقيع لحفر  21بتا.
بح ًد أدبً ر ً
نقال عن oilnewsagency

أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية:
أمريكا تتوقع خسارة نصف صادراتها من الغاز الطبيعي

بأكت من النصف فً يولي ًو المقبل قبل أن تزي ًد فً كل من
قالت إدارة معلومات الطاقة األمريكية إن صادرات البال ًد من الغا ًز الطبيىعً ستنخفض ر ً
األشه ًر الالحقة فً عام  .2020ويرجع هذًا االنخفاض إل تداعيات جائحة كورونًا جنبًا إل جنب مع درجات الحرارة الشتوية فوق المتوسط.
فً يناي ًر تم تحميل  74شحنة تصدي ًر غا ًز طبيىعً مسال ،وبلغ إجمالً صادرات الواليات المتحدة  8.1مليا ًر قدم مكعب يوميا ،وكالهمًا مستوى
قياسً .وقال التقري ًر إن صادرات الغا ًز الطبيىعً المسال انخفضت بشكل طفيف فقط من رفتاي ًر ر
حتً أبريل ،لكنهًا بدأت فً االنخفاض بشكل ملحوظ
فً مايو.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة اآلن انخفاض إجمالً صادرات الغا ًز الطبيىعً المسال األمريكً إل  3.2مليا ًر قدم مكعب يوميًا خالل يوليو  ،2020قبل
أن يرتفع فً األشه ًر المتبقية من العام.
وأضاف التقري ًر أن انخفاض صادرات الغا ًز الطبيىعً المسال األمريكية ،يعكس أيضًا هبوطًا فً األسعا ًر فً كل من آسيًا وأوروبًا إل مستويات تاريخية
أكت مصد ًر للغا ًز الطبيىعً المسال فً العالم ،خلف كل من قط ًر وأس رتاليا.
خالل األشه ًر األختة .فً عام  ،2019أصبحت الواليات المتحدة ثالث ر ً
روسيا البيضاء تبحث عن بدائل للغاز الروسي

عن موقع
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الروس فً الوقت الذي تم ًر فيه العالقات بيً البلدين ر
بفتة
ً
تستع ًد بيالروس للبحث عن بدائل للغا ًز
صعبة أخرى  ،حسب تقرير كومتسانت .فً السابق  ،تصفت مينسك بالطريقة نفسهًا عندمًا يتعلق
األم ًر بواردات النفط .وتالحظ الصحيفة أنه عل الرغم من إمكانية العثو ًر عل موردين بديليً للنفط
شاء كميات
ال أن خيارات إمدادات الغا ًز األخرى نادرة إل ح ًد ما .يمكن لمينسك ر ً
إل روسيًا البيضاء  ،إ ً
الت تمتلك نظام نقل الغا ًز
كبتة من الغا ًز فقط من خالل أوكرانيًا أ ًو بولندًا  ،إذًا قامت رشكة غازبروم  ،ر ً
البيالروسً  ،بتسليط الضوء عل عمليات التسليم هذه.
مت مكعب من الغا ًز سنويًا من روسيا .بلغ سع ًر الغا ًز الروسً إل روسيًا البيضاء هذًا العام  127دوالرًا ثابتًا
تستورًد روسيًا البيضاء حوالً  20مليا ًر ر ً
مت مكعب .تطلب مينسك أن تخفض روسيًا السع ًر  ،مستشهدة بانخفاض األسعا ًر الفورية فً أوروبا .وفً الوقت نفسه  ،ترفض
مقابل  1000ر ً
ر
غازبروم ر
ر
واألكت من ذلك  ،كشفت الشكة الروسية فً أواخ ًر ماي ًو أن الجانب البيالروسً تراكم عليه دين يبلغ إجماليه  165.57مليون دوال ًر
ً
التحزح.
ر
 ،وأن توري ًد الغا ًز الروسً إل روسيًا البيضاء ق ًد يتم تعليقه اعتبارًا من  1يولي ًو  ،إذًا لم يتم دفع هذًا المبلغ بالكامل .ترفض مينسك االعتاف بهذًا
غت الكافً للغا ًز كسبب .ورفضت غازبروم تقديم تعليق.
الدين  ،مستشهدة بمحتوى السعرات الحرارية ً
ً
أليكس
ألمن الطاقة
وأخت نائب مدي ًر الصندوق القومً ً
رً
وتشت الصحيفة إل أن روسيًا البيضاء أقامت روابط نقل مع بولندًا وليتوانيًا وأوكرانيا.
ً
غت مرجح  ،حيث أن (مؤسسة نقل الغا ًز البيالروسية) لهًا عالقات
جريفاتش كومرسانت أن شحنات الغا ًز من بولندًا إل روسيًا البيضاء أم ًر ً
تعاقدية صارمة مع رشكة غازبروم الروسية.
إيفاتسيفيتس  ،مع مًا
ر ً
عت خط أنابيب فيلنيوس-
عت التفيًا أ ًو ليتوانيًا ر ً
أختت ماريا بيغلوفًا من أن توري ًد الغا ًز إل روسيًا البيضاء ممكن ر ً
من جانبهًا  ،ر
مت مكعب من الغا ًز يتم نقلهًا سنويا.
يصل إل  600مليون ر ً
مت مكعب من الغا ًز سنويا.
عت خطوط األنابيب  .يمكن أن تزو ًد هذه الطرق حوالً  8-6مليا ًر ر ً
االحتمال اآلخ ًر ه ًو إبرام صفقة مع أوكرانيًا ونقل الغا ًز ر ً
ر
كت ممًا تدفعه روسيًا
الحقيق لإلمدادات عل الظروف المادية لتلك األنابيب .ومع ذلك  ،فإن ليتوانيًا تدفع للغا ًز الروسً أً ً
رً
ومع ذلك  ،يعتم ًد الحجم
ر
ر
أكت تكلفة من
أكت تكلفة  ،ممًا يعتً أن سع ًر الغا ًز المنقول إل روسيًا البيضاء من ليتوانيًا سيكون ً
البيضاء  ،وتميل الغا ًز الطبيىعً المسال إل أن تكون ً
مت مكعب.
 127دوالرًا لكل  1000ر ً
الفورية األوروبية  ،حيث
ً
عت األسواق
وأخت الخبتً كومرسانت أنه من المرجح أن تقدم أوكرانيًا خدماتهًا إل روسيًا البيضاء  ،وتنظيم إمدادات الغا ًز ر ً
رً
الخبت إل أنه بحلول نهاية العام  ،من المرجح أن ترتفع
ً
مت مكعب بسبب فائضها .وأشا ًر
يصل متوسطًًسع ًر الغا ًز إل حوالً  60دوالرًا لكل  1000ر ً
األسعا ًر الفورية للغاز.
عن موقع المصدر 24
ً
سنويا من الغاز الطبيعي لفرنسا
«سوناطراك» و«توتال» يتفقان على تمديد توريد مليوني طن

قالت رشكة الطاقة الحكومية الجزائرية سوناطراك إنهًا وقعت اتفاقًا يوم الخميس مع توتال الفرنسية لتمدي ًد توري ًد مليوبً طن سنويًا من الغا ًز الطبيىعً
المسال إل السوق الفرنسية لثالث سنوات أخرى.

أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية:
«أدنوك» اإلماراتية تبرم صفقة لالستثمار في البنية التحتية للغاز بقيمة  20.7مليار دوالر

أبوظت الوطنية "أدنوك" أمس اتفاقًا مع كونسورتيوم من المستثمرين من
ر ً
وقعت رشكة ربتول
أجل االستثما ًر فً البنية التحتية للغا ًز بقيمة ر
صح رئيسهًا التنفيذي
عشة مليارات دوالر ،فً حيً ً
الشكة ستحكم السيطرة عل التكاليف فً ظل انخفاض أسعا ًر النفط .ونقلت " ر
أن ر
رويتز" عن
سلطان الجاب ًر الرئيس التنفيذي ر
عت الهاتف قوله :إن صفقة خطوط األنابيب
للشكة فً مقابلة ر ً
أكت استثما ًر منفرًد فً البنية التحتية للطاقة هذًا العام.
العمالقة ر ً
اكش بارتتز" و"بروكفيلد" إلدارة األصول وصندوق ر
وقالت "أدنوك" ،إن كونسورتيوم يضم "جلوبال إنفر ر
التوة السيادي السنغافوري
است ر ً
ج.آي.سً" وصندوق معاشات التقاع ًد لمعلمً أونتاريو و"إن.إتش" لالستثما ًر واألوراق المالية و"سنام اإليطالية" سيستثم ًر فً أصول محددة
"ر ً
لخطوط أنابيب غا ًز تابعة ل "أدنوك" بقيمة  20.7مليا ًر دوالر.
شكاء االئتالف مجتمعيً عل
أكت صفقات االستثما ًر فً أصول البنية التحتية للطاقة فً العالم ،سيحصل ر ً
الت تمثل واحدة من ر ً
وبموجب االتفاقية ،ر ً
والت تمتلك فيهًا أدنوك حصة األغلبية بواقع  .%51وتمتلك هذه ر
الشكة
حديثا ر ً
ً
الت تم إنشاؤهًا
نسبة  %49فً رشكة "أدنوك ألنابيب الغا ًز ذ.م.م" ر ً
ر
إجمال يبلغ  982.3كيلومتاً.
ً
الجديدة حقوق استخدام  38من خطوط األنابيب بطول
الت يشملهًا
وتتيح هيكلية االتفاقية المبتكرة ألدنوك االستفادة من رؤوس أموال عالمية مع االحتفاظ فً الوقت نفسه بحق التحكم وملكية األصول ر ً
االستثمار .وسيجلب ر
ألبوظت ،حيث يتوقع أن ينكمش الناتج المحلً اإلجمالً  %7.5هذًا
مباشا بقيمة  10.1مليا ًر دوال ًر
المشوع استثمارًا أجنبيًا ر ً
ر
العام بحسب "ستاندرد آن ًد بور ًز جلوبال" للتصنيفات االئتمانية
الصين تقترب من صدارة قائمة أكبر مستوردي الغاز الطبيعي بدال من اليابان

أكت مستورًد للغا ًز الطبيىعً المسال حول العالم ،فً وقت أقرب من المتوقع مع
قال رئيس أبحاث الغا ًز لدى ريستا ًد ،إن الصيً ربمًا تتصد ًر قائمة ر ً
الت يشه ًد اقتصادهًا حالة من ر
التاجع.
تعافً الصيً من جائحة فتوس كورونا ،لتتفوق عل اليابان ر ً
ووفقًا ل " ر
التغيت هذًا العام
ً
إلعادة
الصي لقدراتهًا ً
ً
رويتز" ،قال كارلوس توريز ديا ًز رئيس أبحاث أسواق الغا ًز والكهرباء لدى ريستاد "فً ظل توسعة
وأيضًا تسجيلهًا تعافيًا بوتتة أشع فهناك مخاطرة فً أن ترتفع واردات الصيً بدءًا من العام الجاري" .وتتوقع ريستا ًد حاليًا أن تتجاو ًز الصيً اليابان
كثت من المحلليً أن تتفوق الصيً عل اليابان
كأكت مستورًد للغا ًز فً العالم فً  ،2022عند  80.1مليون طن سنويًا مقابل  74.3مليون طن ،ويتوقع ً
رً
أشع أسواق الطاقة نموا.
كبت فً إحدى ً
يشت إل تحول ً
والتغيت ق ًد ً
ً
أكت مستورًد للغا ًز المسال فً العالم من ًذ عقو ًد
بحلول  2025تقريبا .واليابان ر ً
ألدب مستوى فً  11عامًا عند  4.5مليون طن مع تسبب الجائحة ً
ف
وأظهرت بيانات رسمية ،أن واردات اليابان من الغا ًز المسال انخفضت فً ماي ًو ً
توقف النشاط االقتصادي .وينخفض طلب اليابان عل الطاقة بسبب ارتفاع أعما ًر السكان وانخفض الطلب عل الغا ًز الطبيىعً المسال مع استئناف
أكت.
اليابان تشغيل مفاعالت نووية ،لكن جائحة فتوس كورونًا تسببت فً انخفاض الطلب عل الغا ًز المسال ر ً
توقعات بهبوط اإلنتاج العالمي من الغاز الطبيعي  %2.6في 2020

انريج الستشارات الطاقة إن اإلنتاج العالمً من الغا ًز الطبيىعً من المنتظ ًر أن ينخفض
ر ً
قالت ريستاد
 %2.6هذًا العام بسبب تداعيات جائحة كوفيد ،19-بع ًد توقعات سابقة أشارت إل نمو.
ف
مت مكعب ً
اجمال انتاج الغا ًز الطبيىعً ستتفع إل  4233مليا ًر ر ً
ً
انرج ق ًد توقعت أن
وكانت ريستاد ر ً
ر
مت مكعب العام الماضً .لكنهًا اآلن تتوقع أن اإلنتاج هذًا العام سيبلغ 3962
 2020من  4069مليا ًر ً
مت مكعف فً 2022
مت مكعب فً  2021وإل  4094مليا ًر ر ً
مت مكعب وستتفع إل  4015مليا ًر ر ً
مليا ًر ر ً
.
نقـال عن موقع االقتصادية

أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية:
تغييرات في ملكية أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في أستراليا

الغرب للغا ًز الطبيىعً المسال ،الذي كان بداية تحرك ر
أكت من ثالثة عقو ًد من انطالق ر
ف سوق
أستاليًا لتصبح العبًا أساسيًا ً
رً
مشوع الجرف الشمالً
بع ًد ر ً
الغا ًز الطبيىعً المسال فً العالم ،يواجه هذًا ر
المشوع تغيتات فً هيكل ملكيته.
األستالية أمس ،ر
ر
اعتامهًا رشاء حصة رشكة شيفرون كورب األمريكية فً ر
الغرب للغا ًز الطبيىعً
رً
مشوع الجرف الشمالً
وأعلنت رشكة وودساي ًد ربتوليوم
المسال ،مشتة إل وجو ًد رشكاء آخرين يدرسون الخروج من ر
المشوع ،بحسب "األلمانية".
مشوع للغا ًز الطبيىعً المسال فً ر
أكت ر
أستاليا،
ال فً التوازن الحساس بيً مالك ر ً
التغيت يمكن أن يمثل تحو ً
ً
وذكرت وكالة "بلومبتج" لألنباء أن هذًا
ر
ر
حت يواصل عمله
حيث تتقاسم ملكيته ست رشكات دولية بحصص متساوية .ويحتاج المشوع حاليًا إل البحث عن موردين جد ًد للغا ًز الطبيىعً ً
بالمعدالتً الطبيعية.
ر
وباعتبارهًا المشغل ر
الت أعلنت ً
ف
ألمريكية ر ً
المنطق لحصة "شيفرون" ا ً
رً
المشتي
للمشوع ،يرى كثتون فً مجال صناعة الغا ًز أن رشكة وودساي ًد ىهً
ر
ر
األسبوع الماضً ر
اعتامهًا بدء عملية تسويق لحصتهًا فً ر
الشكاء الخمسة اآلخرين فً
المشتين المحتملي ،رغم أن ر ً
األستالً والتواصل مع
المشوع
ر
المشوع لهم األولوية فً رشاء الحصة.
عن موقع االقتصادية
ً
يوميا
"بي بي" عمان تقترب من إنتاج  1.5مليار قدم مكعب غاز

ر
ب من تشغيل المرحلة الثانية من حقل غزي ًر فً سلطنة عمان ،الذي من المتوقع أن يصل
برً
اقتبت رشكة ر ً
وفقا لمًا نقلته
إنتاجه اليومً إل  1.5مليا ًر قدم مكعب من الغا ًز و 50ألف برميل من المكثفات النفطيةً ،
صحيفة الوطن العمانية.
مشوع حقل "غزير" المرحلة الثانية ،والذي ر
وبلغت نسبة اإلنجا ًز فً ر
ب عمان %90
تشف عليه رشكة ربً ر ً
حيث شارف ر
المشوع الذي بلغ مراحله النهائية عل االكتمال.
المشوع
ومن المتوقع أن يتم إنتاج أول دفعة من الغا ًز من المرحلة الثانية بداية العام المقبل  2021تسبقه عملية التشغيل األول ،حيث يبلغ إنتاج ر ً
مع االنتهاء من المرحلة الثانية ر
يوميا و 50ألف برميل من المكثفات النفطية.
ً
للمشوع  1.5مليا ًر قدم مكعب
وقال المهندس يوسف بن محم ًد العجيل ،الرئيس التنفيذي ر
سبتمت  ،2017تتقدم المرحلة
رً
ب عمان" :بع ًد بدء اإلنتاج من حقل خزان فً
برً
لشكة ر ً
الثانية من ر
مشوع تطوي ًر الغا ًز فً مرب ع منطقة االمتياز  61حقل غزي ًر من المراحل النهائية" .وسيشه ًد الرب ع األول من العام المقبل إنتاج كمية من
ر
يوميا من المكثفات النفطية.
ً
مت مكعب يوميا ،باإلضافة إل  20ألف برميل
الغا ًز من حقل غزي ًر بإجمالً  14مليون ً
الت سيتم حفرهًا خالل المرح ً
لتي
لمرحلت "حقل خزان" و"حقل غزير"  16مليا ًر دوال ًر أمتكً وسيبلغ عد ًد اآلبا ًر ر ً
رً
وتبلغ التكلفة الرأسمالية اإلجمالية
ّ
معا فً زيادة إنتاج السلطنة من الغا ًز الطبيىعً بحوالً
بت عل مدى العم ًر التشغيلً المقد ًر لهاتيً المرحلتي ،وستسهم المرحلتان التطويريتان ً
ً 300
ُ
عن موقع العربية
الت ستسهم فً تحقيق عوائ ًد اقتصادية وموارًد إضافية للسلطنة.
توفت الموارًد الالزمة ر ً
ً
 ،%40وه ًو مًا يؤدي إل
جازبروم الروسية تبحث زيادة تدفقات مبيعات الغاز إلى الصين

قال أليكسً ميل ًر الرئيس التنفيذي لمجموعة جازبروم الروسية المنتجة للغا ًز إن ر
الشكة تجري محادثات لزيادة تدفقات مبيعات الغا ًز السنوية إل
سيتيًا ،إ ًذ تتطلع روسيًا لتعزي ًز العالقات مع آسيا.
مت مكعب ر ً
مت مكعب إل  44مليا ًر ر ً
الصيً بمقدا ًر ستة مالييً ر ً
عت خط أنابيب باو ًر أوف ر
ديسمت الماضً .وتخطط للوصول إل الطاقة الكاملة لخط األنابيب البالغة
رً
الصي فً
ً
سيتيًا إل
وبدأت روسيًا مبيعات الغا ًز ر ً
عت خط أنابيب باو ًر أوف ر
مت مكعب بحلول .2025
 38مليا ًر ر ً
مت مكعب مستقبال.
وقال ميل ًر إنه بفضل بناء مسارات جديدة ،فإن تدفقات الغا ًز من روسيًا إل الصيً ق ًد تصل إل  130مليا ًر ر ً
عن موقع أموال الغد

أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية:
إنرجيان :انتهاء  %80من أعمال تركيب األنابيب بمشروع كاريش وتانين

الت ترك ًز أعمالهًا عل إنتاج النفط والغا ًز فً البح ًر األبيض المتوسط ،عن
أعلنت رشكة إنرجيان اليونانية للطاقة ،ر ً
انتهاء  %80من أعمال تركيب األنابيب وتوصيل األنظمة الغمرية فً ر
وتاني بالبح ًر المتوسط.
ً
مشوع كاريش
الت ر
ستبط  3آبا ًر ر
وأوضحت ر
مشوع كاريش وتانيً البحري ،بالمرافق
الشكة أنه تم البدء فً تركيب  3روافع ر ً
ر
ر
(المرفق) العائمة إلنتاج وتخزين الغاز ،بمًا يمثل خطوة رئيسية فً المشوع .وأضافت الشكة أنه سيتم بدء
تنفي ًذ خط األنابيب الخاص بربط ر
المشوع فً الرب ع الرابع من  ،2020ومن المتوقع اكتماله فً الرب ع االول من
.2021
وأكملت رشكة تكنيب اف ام س ،رشيك إنرجيان ،تركيب خطوط الغا ًز فً الوقت المحد ًد وتوصيل المنشآت الرئيسية ألنظمة اإلنتاج تحت سطح البح ًر
مت .ومن
فً المياه العميقة ،وأنتهت سفينة وضع االنابيب  Solitaireتركيب خط غا ًز قطره  24بوصة و 30بوصة بطول  90كم وعل عمق  1700ر ً
المتوقع ان يكتمل خط األنابيب بالكامل بمًا فً ذلك هيكل مفتاح الربط  TIM-Water Depth 72mفً الرب ع الرابع من عام  2020طبقًا للجدول
الزمتً .وق ًد تم م ًد خط األنابيب بمعدل متوسط  4578ر
أداء رفيعًا من تكنيب اف ام سً.
متًا فً اليوم (باستثناء سحب الشاطً) ممًا يمثل اً
وفً الوقت ذاته أكملت سفينة دعم اإلنشاءات  Normand Cutterأسس وهياكل الصمامات العازلة والمتشعبة( .تركيب أساسات وهياكل مشعب
أكت من  400فرًد فً هذه العمليات البحرية وسجلت صف ًر إصابات العمل .أعمال تركيب
اإلنتاج وصمامات العزل تحت سطح البحر) .وق ًد شارك ر ً
بمشوع تطوير كاريش اكتملت بنسبة  .%80وقال فنسنت ريبول سالزي مدي ًر ر
األنابيب وتوصيل األنظمة الغمرية ر
المشوع“ :نحن راضون جدًا عن أداء
ر
ر
حت اآلن .بيئة شق المتوسط فً الربيع اثبتت انهًا مواتية ،حيث إن معدل تركيب االنابيب كان الفتًا للنظر.
التكيبات عل نطاق سطح البح ًر ر ً
انتهاء  %96من مشروع تاب لنقل غاز أذربيجان إلى أوروبا

عن موقع وكالة أنباء النفط

مشوع تاب ،ذلك ر
استكملت  96فً المائة من األعمال فً إطا ًر ر
عت البح ًر
المشوع الدولً للغا ًز الطبيىعً القاضً بنقل غا ًز أذربيجان الطبيىعً إل أوروبًا ر ً
عت البح ًر
كيلومت من خط األنابيب ر ً
رً
األدرياتيكً .وأوضحت رشكة “ ”TAP AGمشغل خط األنابيب أنه تم االنتهاء بنجاح من بناء القسم 105
األدرياتيكً.
الت يلحمها “ ”Castoro Seiووضعهًا فً قاع البح ًر
الت تربط السواحل اإليطالية واأللبانية فً منتصف يناي ًر من هذًا العام مع األنابيب ر ً
بدأت األنشطة ر ً
تطهت مئات األمتا ًر من األرض كل يوم تحت بناء ر
مشوع “تاب” ويتم وضع األنابيب عل طول الطريق
ً
األدرياتيكً قبالة الساحل اإليطالً إل ألبانيا .يتم
ولحامهًا وخفضهًا فً الخندق وإعادة غطاء األرض.
الت تعهدت بتنفي ًذ إنشاء جزء بالغ  105كم من خط األنابيب يم ًر من خالل البح ًر األدرياتيكً بميادين أنفاق مصغرة حيث
وتعمل رشكة سايبم اإليطالية ر ً
تم أعمال شق طريق ومساحة مؤقتة هناك .ومقاولة تاب مشغولة حاليًا بأعمال حف ًر حفرة لتنفي ًذ إنشاء نفق مصغر .ويجري تحقيق ا ر
لمشوع وفقًا
لجدول األعمال وسيكون تاب جاهزًا الستقبال غا ًز أذربيجان ألول مرة من حقل شاه دنتً.
ّ
لمشوع تاب أقيم فً  17ماي ًو لعام  2016فً مدينة سالونيك اليونانية وتم تنفيذ  99فً المائة من أعمال ر
أن حفل وضع حج ًر األساس ر
المشوع
يذك ًر ً
ّ
دنت أول
أن تحقق مجموعة رشكات شاه ً
البالغة كلفته  4.5مليارات أور ًو بمًا فيه أعمال التصميم والهندسة المستمرة من ًذ عام  .2009ومن المخطط ً
بيع للغا ًز فً نهاية  2018رلتكيًا وجورجيًا مع توقع إمدا ًد أول غا ًز إل أوروبًا بع ًد مدة سنة فً مطلع  .2020كمًا من المخطط إلنشاء محطات ضاغطة فً
المشوع مطلع العام المذكو ًر مع تخطيط إنشاء الجزء البحري من الخط ر
ر
فتة .2019-2018
مشوع تاب الجزء المركب من ر
ويع ًد ر
ف
مشوع مم ًر الجنوب للغا ًز الممت ًد عل طول  3500كم بهدف نقل الغا ًز المستخرج من حقل شاه دنتً  2الواقع ً
ر
ار لمشوعً خط أنابيب جنوب القوقاز وتاناب لنقل الغا ًز الطبيىعً الذي يستخرج
قطاع أذربيجان فً بح ًر الخز ًر إل تركيًا ومن هذًا البل ًد إل أوروبًا استمر ً
من حقل شاه دنتً  2إل جنوب إيطاليًا عبورًا من خالل اليونان وألبانيًا ومرورًا من مياه البح ًر األدرياتيكً ومنه إل أوروبًا الغربية .فيمًا تخطط قدرة تمري ًر
ف المرحلة األول  10مليارات م 3سنويًا مع إمكانية توسيعهًا إل  20مليا ًر م 3فً المستقبل المنظور.
تاب ً
عن موقع oilnewsagency

بيانات وإحصائيات:
أسعار الزيت الخام والغاز الطبيعي والغاز المسال في األسواق العالمية

سعر برميل البترول الخام
النفط الخام برنت
اليابان (مايو)
أوروبا (يونيو)
اسيا (يونيو)

البورصات
العالمية

TTFهولندا

 NBPإنجلترا

 Henry Hubأمريكا

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

38.18
41.26
10.06
1.7
2.07

1.63
2.1
1.47

* األرقامًالواردةًبالجدولًالسابقًتعكسًالسعرًخاللًوقتًمعيًومتوسطًللمنطقةًالجغرافية.

وكالة فيتش تخفض توقعاتها عن أسعار الغاز الطبيعي المسال األوروبي وترفع توقعاتها ألسعار هنري هاب

قصت األجل بسبب وفرة إمدادات الغا ًز الطبيىعً المسال ،وباألخص
ً
األوروب عل المدي
رً
خفضت وكالة فيتش توقعاتهًا عن أسعا ًر الغا ًز الطبيىعً
بع ًد أزمة الفتوس ر
إلنتاجية
التاجً  .COVID19وتوقعت الوكالة أن تكون عملية عودة التوازن بطيئة فً سوق الغا ًز بسبب فائض الطاقة ا ً
األوروب .وعل العكس من ذلك ،رفعت وكالة فيتش توقعاتهًا بشأن أسعا ًر
رً
الكبت ،وتواف ًر كميات ضخمة من مخزون الغا ًز وضعف الطلب
سوق الغا ًز هتي هب األمريكً خالل ر
يشت إل توقع انخفاض إنتاج الغا ًز المصاحب فً الواليات المتحدة.
الفتة  2022-2021ممًا ً

The Egyptian Gas Market News
Egy pt ex em pts indus trial s ector of EGP 5.3bn debts for natural gas cons um ption
Natural gas industrial consumers will be exempted EGP 5.3bn of their debts owed to the ministry, according to
Minister of Petroleum and Mineral Resources Tarek El Molla. This will be done through a package of procedures
applied to contractual clauses contained in natural gas supply contracts.
The mechanism of exemptions granted to private, public, and public enterprise sector customers will be sent to
natural gas distribution companies next week, in preparation for activating the decision. The exemption procedures
were prepared by the Ministry of Petroleum with the aim to increase development and boost production, and were
approved by the cabinet early this month.
El Molla said, 'If an industrial client consumed less natural gas than the contractual quantities, the client shall be
fined with the excess value. The new decision exempts all industrial clients from this fine retroactively as of 2009.'
The minister added, 'All industrial customers shall be exempted by 65% of the penalty stipulated in contracts if a
customer withdraws more natural gas than contractual quantities. All clients are also exempted from 50% of the
due late payments penalties for gas supply, providing that they pay the debts owed according to the previously
agreed scheduling programmes.

Egy pt’s Cabinet ratifies 12 oil & gas agreem ents w orth ov er $1 billion
Cabinet has ratified twelve oil and gas agreements which the Petroleum Ministry has signed with international
companies in February, the ministry said in a statement. Companies including Royal Dutch Shell, Chevron, BP, Total,
Noble Energy will invest upwards of USD 1 bn in concession areas in the Mediterranean, the Red Sea, and the
Western Desert. The House of Representatives still needs to give a final signoff.
Minister of Petroleum and Mineral Wealth Tarek El Molla has announced that 12 new petroleum agreements,
recently been approved by the cabinet, are set for discussion and approval at Parliament. The agreements reflect
the diversity, development, and success achieved by Egypt’s petroleum sector in recent years.
El Molla noted that the 12 agreements were signed with oil and gas giants: the US Chevron, Italy’s Edison, the UK’s
BP, France’s Total, Royal Dutch Shell, the US Nobel, Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company, and the UAE’s
Mubadala.
El Molla stressed that his ministry has signed a total of 84 agreements in the last six years for oil and gas
exploration. These have come with a minimum investment of about $15bn, and a bonus signature of over $1bn to
drill 351 wells.
MoP to Deliv er Natural Gas to 1 Million Hous eholds in FY 2020/2021
The Minister of Petroleum and Mineral Resources Tarek El Molla stated that the ministry aims to deliver natural gas
to one million households in fiscal year (FY) 2020/21, according to the Cabinet.
In a meeting with Prime Minister Moustafa Madbouly, El Molla reviewed several ongoing projects that are
expected to be finished soon. During the meeting, it was noted that Egypt has an adequate amount of petroleum
products and butane cylinders, whereas Madbouly recommended increasing the stock to take advantage of the
current oil price drop.
Additionally, Madbouly reviewed the ongoing cooperation projects with international oil companies (IOCs), noting
that the country is keen to increase the number of projects for exploration and production (E&P). For his part, El
Molla referred to the petroleum sector’s recent achievements which included the Cabinet’s approval of 12 E&P
bills related to the oil and gas sector.

