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أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري:
وزير البترول يبحث مع نظيرته القبرصية عالقات الشراكة في مجال الغاز الطبيعي
ر
ر
عت الفيدي ًو كونفرانس مع
والتوة المعدنية ر ً
البتول
ال وزي ًر
بحث المهندس طارق الم ً
ر
ر
البتول ًو الغا ًز الطبيعً،
القتصية عالقات الرساكة بيً البلدين فً مجال ً
ناتاسا بيليدس وزيرة الطاقة ر
وآليات التعاون الجاري فً هذًا الصد ًد تحت مظلة منتدى غا ًز رشق المتوسط.
الت تجمع بيً البلدين عىلً المستوييً السياسً
وفً ضوء عالقات الصداقة والروابط القوية ر ً
القتصً الرئيس نيكوس اناستاسياديس .وفً
والقتصادي بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسً ونظته ر
القتصية عىلً توليها منصبها الشه ًر الماصً
بداية اللقاء تقدم المهندس طارق الم ً
ال بالتهنئة لنظتته ر
حيث يع ًد هذًا اللقاء ه ًو األول فً أعقاب تسلم الوزيرة لمنصبها.
وخالل اللقاء استعرض الوزيران الجراءات الخاصة بتحويل منتدى غا ًز رشق المتوسط إىل مستوى منظمة دولية حكومية تسهم فً تحقيق الستفادة
ر
المشتكة وتحقيق رفاهية الشعوب ،كمًا تم استعراض نتائج
الت تزخ ًر بهًا منطقة رشق المتوسط لجتً المنافع
الكاملة لدولهًا العضاء من موارًد الغا ًز ر ً
ر
عمل اللجنة الستشارية ومجموعة العمل رفيعة المستوى لدول المنتدي التً شهدت زخمًا كبتًا خالل األشه ًر األختة لالنتهاء من التكليفات والمهام
غت المسبوقة وتحديات جائحة فتوس كورونا.
الموكلة إلىهًا بالرغم من الظروف العالمية ً
لستكمال الجراءات
ألسبوعيً المقبليً لمجموعة العمل رفيعة المستوى بمنتدي غا ًز رشق المتوسط ً
واتفق الوزيران عىلً عق ًد اجتماع جدي ًد خالل ا ً
الخاصة بالمنتدى.
مباش بيً البلدين والذي تم توقيع اتفاق حكومً بشأنه لنقل الغا ًز الطبيعً من حقل
ر ً
كمًا تم مناقشة موقف العدا ًد إلقامة خط انابيب بحرى
عت مرصً ،وأًك ًد الوزيران عىلً استمرا ًر التنسيق الجاري بيً المسئوليً فً البلدين فً هذًا الشأن ومتابعة انتهاء
القتصً واعادة تصديره ر ً
افروديت ر
القتصً من اجل البدء فً التنفيذ.
الجراءات الخاصة بالجانب ر
الغاز الطبيعي ..الوقود األفضل لجميع أنواع السيارات والمركبات
البتول ر
أصدرت وزارة ر
توضيحيا بعنوان "الغا ًز الطبيعً المضغوط الوقو ًد األفضل لجميع أنواع السيارات والمركبات" وذلك ً
ف
ً
والتوة المعدنية تقريرًا
ر
والت تحظً بتوجيه ودعم ومتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسً
ً
إطا ًر تنفي ًذ خطة الدولة للتوسع فً استخدام الغا ًز الطبيعً كوقو ًد للسيارات
الطبيع.
ً
والحكومة لتعظيم القيمة المضافة من الغا ًز
وأوضح التقري ًر أن تحويل السيارة للعمل بالغا ًر الطبيعً تستغرق ر
حاليا من خالل
ً
فتة زمنية رتتاوح مًا بيً  2إىل  4ساعات حسب نوع السيارة  ،ويتم
ر
رشكات قطاع ر
البتول تحويل السيارات للعمل بدورة الوقو ًد المزدوج عىل خطوط اإلنتاج ،كمًا تتاح عمليات التحويل للسيارات ذات السعة اللتية
الختات المرصية المكتسبة فً مجال تحويل
الكبتة ر ً
الت تتجاوز  cc 2500وكذلك السيارات المزودة بشاحن ترب ًو بسهولة دون أدنً مشكلة فً ضوء ر
هذًا النوع من السيارات عىل مدار  10سنوات.
ل
متخصصي للتأك ًد من صالحية المحرك بنسبة ً
ً
ويوضح التقري ًر مراحل تحويل السيارة للعمل بالغا ًز بداية من الفحص الفتً للسيارة من خالل فنييً
تقل عن  %70لضمان أفضل أداء للسيارة ،وتحدي ًد طقم التحويل المناسب وحجم سعة األسطوانة مع ر
اللتام بالمواصفات القياسية ًوالسالمة
المهنية عن ًد تركيب جميع الوصالت واألسطوانات للحفاظ عىل معدلتً األمان فً عمليات الصيانة والتشغيل ،ويتم بع ًد ذلك شحن السيارة بالغا ًز
واختبارهًا للـتأك ًد من إحكام ربط جميع الوصالت وعدم وجو ًد أي ترسيب  ،ويمنح العميل جميع المستندات من شهادة ضمان وشهادة منشًأ وكتيب
التغيت بيً نظام التشغيل بالغا ًز أ ًو البتين فً السيارة المحولة ،حيث تتم عملية تحويل السيارة من خالل
ً
الصيانة  ،وتجد ًر اإلشارة إىل أن للعميل حرية
إضافة األجزاء الخاصة بالغا ًز دون أي تعديل فً دورة الوقو ًد األساسية للسيارة وىه دائرة البتين  ،بمًا يتيح للعميل تشغيل السيارة بنظام الوقو ًد الثنانً
تغيت أ ًو تعديل فً أي جزء من أجزاء
ً
والتغيت بيً النظاميً من خالل مفتاح تحويل يتم تثبيته بتابل ًو السيارة  ،ول يحدث أي
ً
(غا ًز طبيعً/بتين)
المحرك خالل عملية التحويل.
جدا من خالل الغلق األوتوماتيكً ألسطوانة الغا ًز لمنع أي ترسب للغا ًز  ،باإلضافة
كمًا أشا ًر التقري ًر إىل أن منظومة تشغيل الغا ًز الطبيعً بالسيارة آمنة ً
ت الدولية ISO
وفقا للمواصفات والمعاي ً
إىل متانة األسطوانة المصنعة من الصلب المخصوص لتحمل الضغط العاىلً للغا ًز حيث يتم تصنيعهًا ً
مراك ًز اختبا ًر
ً Standard 11349وخضوعهًا للعدي ًد من الختبارات خالل مراحل اإلنتاج .كمًا تخضع للفحص الدوري للتأك ًد من الصالحية من خالل ً
معتمدة لدى رشكات التحويل وتعريضهًا لضغط مرتفع يعادل مرة ونصف ضغط التشغيل.
وأشا ًر التقري ًر إىل أن الوف ًر المتحقق للمواطن نتيجة تحويل السيارة للعمل بالغا ًز الطبيعً كوقو ًد يصل إىل حواىل  ، %50هذًا باإلضافة إىل وجو ًد
تسهيالت مقدمة للعمالء فً سدا ًد قيمة التحويل من خالل عد ًد من أنظمة التقسيط الميرسة بدون مقدم وبدون فوائ ًد وبإجراءات تعاق ًد مبسطة يقدم
فيهًا العميل صورتيً للبطاقة الشخصية ورخصة السيارة  ،وإيصال مرافق حديث "كهرباء  -غاز -مياه" باسم مالك السيارة
عن موقع وزارة البترول والثروة المعدنية

أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري:
معدالت غير مسبوقة في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل
البتول ر
ال وزي ًر ر
والتوة المعدنية أنه يتم حاليًا النتهاء من برنامج الحكومة لتوصيل
أعلن المهندس طارق الم ً
الغا ًز الطبيعً إىل  3.4مليون وحده سكنية بنهاية العام الماىلً الحاىلً  2020/2021قبل موعده المستهدف
ر
للمنازل والتوسع فً
ً
للمرسوع القومً للغا ًز الطبيعً
بعام  ،مؤكدًا حرص الدولة عىل تقديم كافة أوجه الدعم
استتاد البوتاجا ًز من
ً
ال للبوتاجا ًز بمًا يسهم فً خفض كميات
استخداماته لمختلف مناطق الجمهورية بدي ً
ر
الت وصلهًا الغا ًز الطبيعً عىل مستوي الجمهورية بلغ
ىل أن إجماىلً عد ًد الوحدات السكنية ً
الخارج  ،لفتا إ ً
ر
وحت اآلن .
ً
 11.2مليون وحدة سكنية من ًذ بدء هذًا النشاط
الطبيع إىل مليون و 100ألف وحده سكنية بمختلف محافظات الجمهورية خالل
ً
ال أنه جا ًر العمل حاليًا عىل تنفي ًذ برنامج لتوصيل الغا ًز
وأوضح الم ً
ر
العام التاىلً  2020/2021بالرغم من التحديات الخاصة بجائحة انتشا ًر فتوس كورونا ،مؤكدًا استمرا ًر مبادرة وزارة البتول لتقسيط مساهمة
المواطن فً تكلفة التوصيل إىل وحدته السكنية عىل  6سنوات بدون مقدم وبدون فوائ ًد بواقع  30جنيه شهريًا للمناطق الجديدة ر
التً يدخلهًا الغا ًز
الطبيعً ألول مره.
وفً إطا ًر برنامج التوسع فً توصيل الغا ًز الطبيعً فً كافة إنحاء الجمهورية ،جاري حاليًا إجراء مسح شامل لكافة المناطق بمختلف محافظات
الجمهورية لستهداف المناطق الصالحة للتوصيل لمواكبة خطة الدولة ر
حتً عام  ، 2030ودراسة أساليب جديده للتوصيل إىل المناطق البعيدة عن
شبكات الغا ًز باستخدام الغا ًز الطبيعً المضغوط من خالل ناقالت أرضيه  ،حيث يجري حاليًا النتهاء من الدراسات الفنية والمالية الالزمة للبدء فً
مت وبالتاىلً ارتفاع تكلفة انشاء الشبكات.
الت تبع ًد عن أقرب مصد ًر للغا ًز بحواىلً  230كيل ًو ر ً
توصيل الغا ًز الطبيعً لمحافظة الوادي الجدي ًد ر ً
وعىل جانب أخ ًر جاري حاليًا استكمال منظومة استخدام عدادات الغا ًز مسبقة الدفع بع ًد نجاح تنفي ًذ ر
تجريت لستخدام  20ألف عدا ًد
ر ً
مرسوع
ر
الباف تباعًا خالل السنوات المقبلة .كمًا يتم دراسة
ً
بمنطقة السمرات  2, 1وبشاي ًر الختً  ، 3 , 2, 1ومن المخطط تركيب  600ألف عدا ًد وتركيب
وضع خطة إلحالل العدادات الميكانيكية القديمة بأخرى مسبقة الدفع وه ًو مًا يحقق عدة مزايًا حيث يتمكن المواطنون من التحكم ًومراقبة
استخدامهم للغا ًز الطبيعً  ،إىل جانب رفع كفاءة منظومة تحصيل مستحقات الدولة عن استهالك الغا ًز الطبيعً.
عن موقع وزارة البترول والثروة المعدنية

مصر تكشف حجم اإلنتاج األولي لحقل غاز “بشروش” المكتشف حديثا
أعلن وزي ًر ر
ال  ،أن معدل اإلنتاج األوىلً من حقل ” ر
برسوش“ المكتشف
البتول المرصي ،المهندس طارق الم ً
ال فً بيان إىل أن اكتشاف حقل
حديثا ،سوف يبلغ حواىلً  32مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز .وأشا ًر الم ً
” ر
إلعالن عنه أوائل
برسوش“ للغا ًز الطبيعً يقع فً منطقة امتيا ًز شمال الحما ًد بدلتًا النيل البحرية ،وتم ا ً
ر
ر
ن“
ن رً
شه ًر يولي ًو الجاري .وأشا ًر إىل أن شكة ”إيتً“ اإليطالية المشغلة لمنطقة المتيا ًز وشيكيها ” ر ً
التيطانية ،و“توتال“ الفرنسية ،بالتنسيق مع ر
الرسكة المرصية القابضة للغازات الطبيعية ”إيجاس“،
ر
ستضعان خطة لتنمية الحقل ،لإلشاع بوضعه عىل خريطة اإلنتاج من خالل استغالل البنية التحتية
والتسهيالت اإلنتاجية المتاحة بالمنطقة.
الت تعمل فيهًا رشكة ”إيتً“ اإليطالية ،إىل  12ألف برميل يوميًا
ونوه أيضًا إىل ارتفاع إجماىلً إنتاج منطقة امتيا ًز جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية ،ر ً
من الزيت الخام بع ًد عام واح ًد من بدء اإلنتاج فً يوليو 2019
وذكر أن ذلك جاء بعد نجاح حفر البئر الجديدة  S W M - A - 6 Xبمنطقة حوض فاغور بإجمالي عمق  15800قدم ،ووضعها على اإلنتاج بمعدل 5
بت ر
برسوش فً دلتًا النيل بنحو  250مليا ًر قدم
الت تم استكشافهًا فً ً
آالف برميل يوميًا باستخدام التسهيالت المتاحة بالمنطقة .وق ًد قدرت الحتياطات ر ً
ن وتوتال.
نرً
البت فً وقت سابق مع رشيكيهًا ر ً
مكعب من الغا ًز الطبيعً ،و ق ًد بدأت رشكة إيتً اإليطالية اختبارات اإلنتاج فً ً
عن موقع eremnews.co

أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري:
بدء مد شبكات الغاز الطبيعي لمنطقة شرق بورسعيد الصناعية
البتول ر
ال وزي ًر ر
والتوة المعدنية توقيع عق ًد ر
مرسوع توصيل الغا ًز الطبيعً للمنطقة الصناعية رشق بورسعي ًد ًو ذلك بيً الهيئة
شه ًد المهندس طارق الم ً
ر
ر
العامة للمنطقة القتصادية لقناة السويس وشكة سيناء للغا ًز المنفذة للمرسوع ،حيث وقع العق ًد المهندس يحتً زىك رئيس الهيئة ًو المهندس
محمو ًد أنو ًر رئيس رشكة سيناء للغا ًز المنفذة ر
للمرسوع .
وبموجب العق ًد سيتم البدء فً تنفي ًذ ر
الت ستقوم بتنفي ًذ الشبكات األرضية الرئيسية للغا ًز الطبيعً بالمنطقة
المرسوع من خالل رشكة سيناء للغا ًز ر ً
ر
بإجماىل أطوال  35كم ًو أعمال المأخ ًذ من خط شكة جاسك ًو بالشبكة القومية للغا ًز الطبيعً والخط الرئيس المغذى لمحطة تخفيض ضغط الغا ًز
مت مكعب غا ًز فً الساعة .
المقر ًر تنفيذهًا بسعة  80ألف ر ً
البتول ر
ال وزي ًر ر
والتوة المعدنية عقب توقيع العق ًد أن الغا ًز الطبيعً ه ًو رشيان تنمية وراف ًد مهم للنمو القتصادى والصناىع
واك ًد المهندس طارق الم ً
ر
وجذب الستثمارات وزيادة القيمة المضافة مشتًا اىل أن استاتيجية الوزارة تمضً قدماً فً تعظيم الستفادة من الغا ًز لتحقيق رؤية الدولة فً التنمية
كبت .
القتصادية واإلجتماعية بشكل مستدام خاصة مع تواف ًر موارده بشكل ً
البتول ر
يأن فً اطا ًر مساهمة وزارة ر
ال أن ر
ف تنفي ًذ محاو ًر
والتوة المعدنية ً
الطبيع لمنطقة رشق بورسعي ًد الصناعية ر ً
ً
مرسوع توصيل الغا ًز
وأضاف الم ً
ر
ر
ر
والت تع ًد تنمية منطقة شق بورسعي ًد اح ًد ركائزهًا ودعم خطط التنمية والسًتثما ًر من خالل التوسع فً
ً
استاتيجية الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء
م ًد شبكات الغا ًز الطبيعً كمصد ًر مهم للطاقة  ،مشتًا اىل ان هذًا ر
قوميا مهمًا يحتم ض ًورة تضاف ًر الجهو ًد
ً
بعدا
المرسوع يكتسب فً هذًا الطا ًر ً
والتنسيق الكامل بيً قطاع ر
ر
البتول ًو الهيئة العامة للمنطقة القتصادية لقناة السويس لرسعة تنفي ًذ المرسوع ووضع كافة الجهو ًد والمكانيات من
ف استكمال البنية التحتية للمنطقة الصناعية .
اجل انجازه فً وقت قياس فً ظل اهميته ً
عن موقع وزارة البترول والثروة المعدنية
مصر تدفع بالغاز الطبيعي المضغوط في قيادة السيارات
الت تباع فً البال ًد سيتعيً تشغيلهًا بالغا ًز الطبيعً المضغوط قبل إصدا ًر
قال الرئيس المرصي عب ًد الفتاح السيسً إن جميع السيارات الجديدة ر ً
ترخيص لهًا لتشجيع استهالك الطاقة النظيفة والمساعدة فً خفض تكاليف الوقود .كمًا سيحصل أصحاب السيارات القديمة عىل منح لتحويل
فواتت الوقو ًد للعائالت المتوسطة الدخل اىل النصف،
ً
السيارات إىل الغا ًز الطبيعً المضغوط .واضاف الرئيس ان هذه الخطوة ستساع ًد عىل خفض
رص لديهًا فائض فً الغا ًز الطبيعً بفضل ارتفاع اإلنتاج فً السنوات األختة عىل
وحماية الموارًد الطبيعية ،وتحسيً نوعية حياة المواطنيً .كمًا ان م ً
الت قامت بهًا رشكات ر
البتول العالمية .إن انخفاض أسعا ًر الغا ًز الطبيعً المسال يمنع المصدرين من السًتفادة من الغا ًز الطبيعً
خلفية الكتشافات ر ً
الت تجلب سعرًا
المتاح لزيادة المبيعات فً الخارج .وسيسمح الستخدام األوسع للغا ًز الطبيعً للحكومة بتصدي ًر المزي ًد من النفط الخام والمكثفات ر ً
رص إىل الغا ًز الطبيعً سيكلف مًا يقدر بنحو  500مليون دولر.
أفضل من الغا ًز الطبيعً المسال .وقال السيسً إن تحويل مليون سيارة فً م ً
تفتتح شركة طاقة أول محطة وقود "ناتجاس" بالتعاون مع شركة "القلعة"
تفتتح رشكة طاقة العربية أول محطة وقود "ناتجاس" بالتعاون مع رشكة القلعة القابضة التابعة ر
تعتت
والرسكة الوطنية للطرق ًو ر ً
لرسكة طاقة العربية ر ً
أول محطة لتغذية الغا ًز الطبيعً ضمن خطتهم الثالثية إلقامة  50محطة بنهاية العام الجاري بتكلفة  650مليون جنيه .وق ًد تم إنشاء المحطة فً
مدينة الرحاب فً القاهرة الجديدة .وتسع "طاقة" لمتالك  13محطة غا ًز طبيعً بحلول نهاية العام بالتعاون مع ر
ن هذه
الرسكة الوطنية للطرق .وتأ ر ً
ر
الرساكة فً الوقت الذي تواصل فيه الحكومة حث المواطنيً عىل تركيب محركات مزدوجة الوقو ًد فً محاولة لزيادة كفاءة استهالك الوقو ًد وحماية
البيئة.

تعلن شركة  SDX Energyعن بيع بعض األصول في مصر
انرج ،رشكة نفط وغا ًز بمنطقة ر
الرسق األوسط وشمال أفريقيا ،عن بيع حصتهًا العاملة البالغة  ٪50فً رخصة شمال غرب
أعلنت رشكة اس دي اكس ر ً
جمسة ،الواقعة فً الصحراء ر
ف
الرسقية لمرص .وق ًد دفعت رشكة الخليج للطاقة  3مليون دول ًر أمريك ،منها  1.4مليون دول ًر أمريكً تم استخدامهًا ً
ر
سدا ًد ر
التامات ر
ويعتت بيع هذه
رً
الرسكة المتبقية للتخيص .ويتجاو ًز صافً العائدات البالغة  1.6مليون دول ًر توقعات اإلدارة لبيع هذه األصول.
توفت مبالغ نقدية لتعزي ًز متانيتهًا العمومية.
ً
جزءا من خطة رشكة اس دي اكس إلدارة رأس المال  ،مع
السندات ً
عن موقع energyegypt.net

أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية:
األكبر في إفريقيا " ..توتال" تبرم عقد تمويل الستخراج الغاز بـ  14.9مليار دوالر
أعلنت المجموعة النفطية الفرنسية "توتال" أنهًا وقعت عق ًد تمويل بقيمة  14.9مليا ًر دولر ( 13مليا ًر يورو)
ر
لمرسوع للغا ًز فً موزمبيق ،حيث اكتشفت احتياطيات كبتة تحت البح ًر مطلع األلفية الثالث.
ر
أكت تمويل ر
مباشة وأخرى
ف إفريقيًا وسيتم تمويله بق ًروض
لمرسوع ينف ًذ ً
وقالت "توتال" فً بيان ،إنه ر ً
ر
اإلفريق للتنمية.
ً
مضمونة قدمتهًا ثمانً وكالتً ائتمان للتصدي ًر و 19مرصفًا تجاريًا والبنك
وأوضح البيان أن التفاق يسمح بضمان هذًا ر
المرسوع بقيمة  20مليا ًر دولر ( 17.4مليا ًر يورو) ،وه ًو أول تطوي ًر لمصنع للغا ًز الطبيعً المسال فً
موزمبيق ،وه ًو يقع فً شمال البال ًد فً منطقة كابو ديلجاد ًو قرب الحدو ًد مع تتانيا.
ستي ًر المدي ًر الماىلً لـ"توتال" أن "توقيع تمويل هذًا ر
المرسوع الواسع يشكل مرحلة ومحطة مهمتيً لتطوي ًر قطاع الغا ًز المسال فً
وضح جان بيار ر
موزمبيق ،وذلك بع ًد أقل من عام عىل حصول "توتال" عىل دو ًر المشغل.
عن موقع االقتصادية
الواليات المتحدة تطلق سياسة لمد فترة تصدير الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2050
أعلن الرئيس دونال ًد ترامب أن وزارة الطاقة األمريكية بصد ًد اصدا ًر بيان نهانً يسمح بم ًد
حت عام  .2050وتع ًد هذه
صادرات الغا ًز الطبيعً المسال إىل دول اتفاقية التجارة الحرة ر ً
السياسة خروج عن الممارسة الحالية بتحدي ًد عقو ًد التصدي ًر لمدة  20عاما .وقال وزي ًر الخارجية
حت عام  ،2050يهدف لدعم صادرات الغا ًز الطبيعً المسال األمريكية
األمريكً :أن م ًد التصدي ًر ر ً
صادرات الوليات
ً
وتعظيم الفوائ ًد لكل من الوليات المتحدة وحلفائهًا حول العالم حيث تسهم
بأكت من  10مليا ًر دولر.
المتحدة من الغا ًز المسال فً س ًد العج ًز التجاري ر ً
عالوة عىل ذلك  ،توف ًر صادرات الغا ًز الطبيعً المسال فً الوليات المتحدة ر
عرسات اآللف من الوظائف وأدت إىل استثما ًر مليارات الدولرات فً
البنية التحتية .وتهدف هذه اإلدارة إىل جعل الغا ًز الطبيعً المسال األمريكً  -وه ًو مصد ًر طاقة موثوق به وطويل المدى وموثوق به  -متاحًا للعالم.
غت منطقة التجارة الحرة بالتقدم بطلب لم ًد ر
حت عام  2050ويسمح أيضًا
فتة تصديرهم ر ً
وتسمح السياسة الجديدة ألصحاب التفويض الحالييً من ً
لمقدمً الطلبات الحالييً بتعديل طلباتهم المعلقة بخالف اتفاقية التجارة الحرة لطلب ر
أكت
حت عام  .2050وتع ًد الوليات المتحدة ر ً
فتة تصدي ًر ر ً
حت اآلن  ،وصلت صادرات الغا ًز الطبيعً المسال
منتج عالمً للغا ًز الطبيعً وتدخل حاليًا عامهًا الرابع عىل التواىلً كمصد ًر صافً للغا ًز الطبيعً .ر ً
عت خمس قارات.
األمريكً إىل  38دولة ر ً
أسعار الغاز الطبيعي المسال اآلسيوية ترتفع بعد تأخير إعادة تشغيل " جورجون"
ارتفعت أسعا ًر الغا ًز الطبيعً المسال فً آسيًا إىل أعىل مستوى لهًا فً أربعة أشه ًر  ،بسبب طول ر
فتة إغالق أح ًد خطوط اإلنتاج فً مصنع جورجون
ُ
ر
ف شمال رشق آسيًا بنحو  2.70دول ًر لكل مليون وحدة
سبتمت ً
رً
الطبيع المسال للتسليم فً
ً
األستاىلً بع ًد أعمال الصيانة  .فق ًد قد ًر متوسط سع ًر الغا ًز
حرارية بريطانية ،بزيادة  0.25دولرًا لكل وحدة حرارية بريطانية مقارنة بمستوى أسعا ًر األسبوع السابق .

بدأت الصيانة ر
سبتمت .وأظهرت بيانات
رً
حت أوائل
المرسوع جورجون العمالق فً  23ماي ًو وتم التخطيط إلعادة التشغيل فً  11يولي ًو ولكن تم تأجيله ر ً
تقييم أسعا ًر ر
ل يزال أضعف موسميًا مقارنة
رويت ًز أن ارتفاع األسعا ًر إىل مستوى هذًا األسبوع حدث للمرة األوىل من ًذ أواخ ًر مارس  .لكن السع ًر ً
بالسنوات السابقة وحواىلً  ٪36أقل من مستواه قبل عام
عن موقع gasprocessingnews

أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية:
االتحاد الدولي للغاز :الجائحة ستؤدي النخفاض الطلب العالمي %4
أظهرت دراسة أجراهًا التحا ًد الدوىلً للغا ًز وآخرون أن جائحة فتوس كورونًا ستؤدي لنخفاض
الطلب العالمً عىل الغا ًز الطبيعً والغا ًز الطبيعً المسال بنحو  %4فً  2020من مستويات .2019
وتضيف الدراسة أن بإمكان الطلب أن يتعافً إىل مستويات مًا قبل كوفيد 19-خالل العاميً المقبليً
مع تعافً القتصا ًد العالم ،مشتة إىل وفرة المعروض واستمرا ًر انخفاض األسعار .وتوقع التقري ًر تراجع
الطلب العالمً عىل الغا ًز المسال نحو  %4.2فً  2020بعدمًا ارتفع  %13فً  2019إىل مستوى
مت مكعب.
قياسً بلغ  482مليا ًر ر ً
ألسعا ًر إىل مستويات
الت فرضتهًا الحكومات لحتواء انتشا ًر الفتوس إىل تراجع ا ً
وأدى انهيا ًر الطلب العالمً عىل الغا ًز الناجم عن اإلغالقات الشاملة ر ً
قياسية فً أوروبًا وآسيًا فً وقت سابق من العام .وانخفضت األسعا ًر فً الوليات المتحدة إىل أدنً مستوى فً  24عاما .وقال محللون إن األسعا ًر
مازالت منخفضة ،ومن المتوقع أن تظل منخفضة نسبيًا لسنوات ،وه ًو مًا سيشجع المرافق عىل استخدام المزي ًد من الغاز فً السن ًوات المقبلة.

موقع arabic.rt.com
زيادة واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال في يونيو %29

بلغت إجماىلً واردات الصيً للغا ًز الطبيعً المسال فً يونيو  5.79مليون طن ر
متي ،بزيادة  %29.2فً السنة ،وأظهرت بيانات إدارة الجمارك عىل
أساس شهري ،ارتفاع الواردات بنسبة .%10.7
وفً الوقت نفسه أوضحت البيانات أن واردات الغا ًز فً خط األنابيب فً الصيً فً يوني ًو بلغت  2.54مليون طن ر
متي ،بانخفاض  ٪15فً السنة
ف مايو  5.23مليون طن ر
متي ،بزيادة قدرها  ٪19سنويا.
و ٪2.7عىل أساس شهري .وقد بلغت إجماىلً واردات الصيً من الغا ًز الطبيعً المسال ً
إعالن شركة خطوط األنابيب الصينية الجديدة عن "أول استحواذ" لها

naturalgasworld.com

حديثا فً مجال أنابيب النفط والغاز ،عن أول عملية استحوا ًذ لها ،حيث وافقت عىل رشاء رشكة حكومية
ً
الت أنشأت
أعلنت رشكة "بايب تشينا" ،ر ً
ديسمت  ،2019بع ًد سنوات من
رً
للبنية التحتية للنفط "سينوبيك" مقابل  3.22مليا ًر يوان ( 460مليون دولر) .تم إنشاء رشكة بايب تشينًا فً
الصي ـ سينوبك،
ً
الكتى فً
المفاوضات ،لتكون بمثابة رشكة تشغيل وطنية ألنابيب النفط والغاز .وستتوىل التحكم فً خطوط رشكات النفط الثالث ر
وشكة ر
البتول الوطنية الصينية ،ر
ر
naturalgasworld.com
وشكة كنووك ـ وستضمن اتاحة السعات لطرف ثالث.
أمريكا تهدد بفرض عقوبات جديدة على خطي أنابيب الغاز «نورد ستريم  »2و «تُ رك ستريم»
قال وزي ًر الخارجية األمريكً مايك بومبي ًو أن الوليات المتحدة ستشد ًد نظام العقوبات ض ًد ر
الت
مرسوعات الطاقة الروسية من خالل إلغاء اإلعفاءات ر ً
ستيم »2و «ترك ر
خظ أنابيب الغا ًز الروسييً «نورًد ر
تم منحهًا لبعض ر
ستيم»  ،وق ًد ركزت الوليات المتحدة عىل محاولة إبطاء
يً
الرسكات المشاركة فً
ر
العمل فً خط أنابيب «نورًد ستيم »2الذي يصل إىل ألمانيا.
تعانً الوليات المتحدة من فائض فً الغا ًز الطبيعً وتحاول تصدي ًر الغا ًز ُ
المسال إىل أوروبا .وتدعم أيضًا مساىعً ألوروبًا لتنوي ــع وارداتهًا من الغا ًز
الطبيعً ُ
ر
المسال من مصاد ًر أخرى ،بمًا فً ذلك التويـ ــج  ،واستفادت بعض ر
وعي من اإلعفاءات ولم تتعرض
المرس ً
الرسكات األوروبية المشاركة فً
لعقوبات ،ومن بينهًا رشكة «غازبروم» .ورفض بومبي ًو إضا ًر موسك ًو عىل أن ر
المرسوعيً هدفهم تجاري بحت ،وفرضت الوليات المتحدة عقوبات عىل
مرسوع «نورًد ر
ر
مباش بناء خط األنابيب الذي يمت ًد تحت الماء ،وقالت أنه ستي ًد من اعتما ًد التحا ًد
ر ً
ستيم »2فً العام الماص ،استهدفت بشكل
ر
ُ
عت بح ًر البلطيق من غرب روسيًا إىل شمال ألمانيا ،قدرة خط
األورون عىل الغا ًز الروسً  ،ومن المتوقع أن يضاعف خط «نوردستيم ،»2الذي يمت ًد ر ً
رً
أنابيب «نورًد ر
ستيم »1الذي يعمل بالفعل.
أمًا خط «ترك ر
عت بح ًر البلطيق إىل تركيًا ومنهًا إىل أوروبا .من جهة ثانية فان التهديدات األمريكية بفرض
ستيم» فينقل الغا ًز من جنوب روسيًا ر ً
ُ
الت تنقل الطاقة من روسيًا إىل أوروبًا تهدف لبيع الغا ًز األمريكً المسال إىل القارة األور ًوبية بسع ًر أعىل ممًا تطلبه
عقوبات جديدة عىل خطوط األنابيب ر ً
ر
فالديمت بوتيً القول أن العقوبات تمثل «استمرارًا
ً
روسيًا ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن دميتي بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسً
أكت تكلفة ر
مالءمة
برسوط أقل
غت العادلة» ،وتع ًد محاولة «إلجبا ًر األوروبييً عىل رشاء غا ًز ر ً
للمنافسة ً
موقع alquds.co.uk

أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية:
سوق الغاز الطبيعي يواصل االنكماش للشهر الثالث على التوالي
ًواصل سوق الغا ًز الطبيعً المسال النخفاض للشه ًر الثالث فً يولي ًو الماص ،نتيجة استمرا ًر معاناة الدول
من التداعيات القتصادية لوباء فتوس كورونا .وأظهرت بيانات أن الصادرات العالمية للوقو ًد انخفضت
الشه ًر الماصً بنسبة  %9.4مقارنة بالشه ًر نفسه من العام الماص ،وه ًو ر
األكت حدة من ًذ د ر ً
يسمت
رً
التاجع
ر
واستاليا .أمًا عىل أساس شهري فق ًد
أكت النخفاضات من الوليات المتحدة
 2017عىل األقل ،وجاءت ر ً
ارتفعت الصادرات بنسبة  %2.5مقارنة بمستويات يونيو.
وقالت “بلومتج” إن الوباء أضعف الطلب عىل الوقو ًد  ،ومن المتوقع أن يمت ًد ر
حت  ،2021وتكافح ر
مرسوعات التصدي ًر إليجا ًد التمويل نتيجة
التاجع ر ً
ر
ف المعروض أسوًأ من المتوقع عىل مدا ًر العق ًد المقبل .وتراجعت صادرات
التوقف فً توسع سوق الغا ًز الطبيعً المسال ،وه ًو مًا يهد ًد بتخمة ً
أكت من  50شحنة كان مقررًا شحنهًا من ساحل الخليج
الوليات المتحدة بحواىلً  %40فً يولي ًو عىل أساس سنوي ،نتيجة إلغاء المستوردين ر ً
المكسيكً .كمًا أظهرت بيانات الوكالة أن مرص قامت بتصدير  61.542طن من الغا ًز الطبيعً المسال فً يولي ًو ربتاجع بنسبة  %77.5عىل أساس
سنوي.
األكت طلبًا للوقود ،فً التعافً من المستويات المنخفضة نتيجة التكهنات بأن موسم التدفئة فً الشتاء
رً
وبدأت أسعا ًر الغا ًز الفورية فً آسيا ،المنطقة
حت اآلن لتعافً األسعار .وفً الوقت
سيعز ًز الطلب ،ومع ذلك ،فإن استمرا ًر تدفق الصادرات من الموردين األساسييً مثل قط ًر ونيجتيًا وضع سقفًا ر ً
ر
المشتين عىل تقليص
تدابت اإلغالق الناتجة عن “كوفيد ،″19
ً
أجتت
نفسه ،تراجعت واردات الوقو ًد بنسبة  %5.1فً يولي ًو عىل أساس سنوي ،إ ًذ ر
الطلبيات ،ويع ًد ذلك ر
ديسمت .2017
رً
التاجع للشه ًر الثانً عىل التواىلً بعدمًا سجل يوني ًو الهبوط األول عىل أساس سنوي من ًذ
أكت ر
مشتي الغا ًز الطبيعً المسال فً العالم ،إليجا ًد مساحة لتخزين الشحنات رغم تقليصهًا الصيف الحاىلً نتيجة تسبب “كوفيد ” 19
وكافح بعض ر ً
ف محاولة لتحقيق
أجت المصدرين عىل اتخا ًذ القرا ًر الصعب بخفض اإلنتًاج ً
فً وقف النشاط القتصادي وفً امتالء المخازن قرب أقض سعة ،وه ًو مًا ر ً
التوزان فً اإلمدادات العالمية.
عن موقع alborsaanews.com
مشغل منظومة نقل الغاز في بولندا يسعى للحصول على سعات جديدة لمحطة غدانسك للغاز
الطبيعي المسال
أعلنت رشكة جاز-سيستيم  ،مشغل منظومة نقل الغا ًز فً بولندًا  ،انهًا اطلقت عملية مسح للسوق بحثًا عن سعات نقل جديدة لدعم تطوي ًر محطة
استتا ًد غا ًز طبيعً مسال ثانية بالقرب من غدانسك فً  21يوليو .وق ًد أعلنت الحكومة البولندية أنهًا لن ر
تشتي المزي ًد من الغا ًز من دولة روسيا،
مرسوع غدانسك ،ر
الرئيس لها ،بع ًد انتهاء عقدهًا طويل األجل فً نهاية عام  ، 2022إىل جانب ر
التمت رشكة غا ًز سيستم بتوسيع سعة محطة
ً
المورًد
ر
مت مكعب/سنة بحلول عام .2024
الغرن من  5.0إىل  8.3مليا ًر ً
رً
ف البال ًد فً الشمال
سوينوجسً للغا ًز الطبيعً المسال الحالية ً
عن موقع naturalgasworld

الجزائر تزود إيطاليا بالغاز الطبيعي حتى عام 2049

ً
الطبيع
كشفت رشكة المحروقات سوناطراك المملوكة للدولة الجزائرية ،عن تجدي ًد ثالثة عقو ًد مع رشكة “إيتً” اإليطالية تسمح بتس ًويق الغا ًز
حت عام  .2049وقالت ر
مذكرة تفاهم مع
ً
المتمة تشمل ثالثة حقول ،مشتة إىل التوقيع عىل
الجزائري إليطاليًا ر ً
الرسكة فً بيان صحقً إن العقو ًد ر
ر
ر
المشتك واستكشاف المحروقات بالجزائر.
الرسكة اإليطالية “إيتً” بخصوص الستثما ًر

وكانت سوناطراك أعلنت فً  25يوني ًو الماصً تجدي ًد اتفاقهًا مع رشكة توتال الفرنسية فً مجال الغا ًز الطبيعً المسال لمدة ثالث سنوات إضافية.
وقالت ر
أكت من  2مليون طن سنويا،
الرسكة فً بيان صحقً وقتها ،إن هذًا التفاق سيسمح ربتوي ًد السوق الفرنسية بالغا ًز الطبيعً المسال الجزائري ب ر ً
مشتة إىل أن تسليم الشحنات سيتم من خالل محطة الغا ًز الطبيعً فً فوس كافاو.
نقـال عن موقع alquds.co.uk

أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية:
إلغاء مشروع لمد خط أنابيب غاز أميركي بـ  8مليارات دوالر
ج إلغاء ر
مرسوع إقامة خط أنابيب غا ًز طبيعً عىل ساحل المحيط األطلسً بتكلفة تصل إىل  8مليارات دولر.
أعلنت رشكتا دومنيون إنت رجً ودوك إنت ر ً
ر
ويستهدف ر
عت ويست فتجينيًا وفتجينيًا ونورث كارولينًا بطول  600ميل .وكان ق ًد تم اإلعالن عن المرسوع ألول مرة فً
المرسوع نقل الغا ًز الطبيعً ر ً
الت واجهت الحصول عىل تراخيص ر
المرسوع سواء عىل المستوى التحادي أ ًو
ج أن سلسلة المشكالت القانونية ر ً
عام  2014وذكرت دومنيون إنت ر ً
والتأخت فً بدء تنفيذه.
ً
عىل مستوى الوليات أدت إىل زيادة كبتة فً تكلفته

ووصلت التكلفة التقديرية ر
للمرسوع مؤخرًا إىل  8مليارات دول ًر فً حيً كانت التكلفة التقديرية األولية رتتاوح بيً  4.5و 5مليارات دولر ،بحسب مًا
تشت إىل أن ر
التأخت لمدة
ً
المرسوع يمكن أن يدخل الخدمة فً أوائل  2022وه ًو مًا يعتً
ً
نقلته "األلمانية" .وفً الوقت نفسه فإن التقديرات األختة
رتتاوح بيً  3سنوات و 3.5سنة عن الموع ًد األصىلً.
عن موقع www.alarabiya.net
تتطلع شركة النفط العمالقة الصينية سي.ان.بي.سي إلى حصة شركة بي.بي البالغة  1.5مليار دوالر في حقل غاز عمان
ن رنً للحصول عىل حصة  ٪10فً حقل غازان الطبيعً  ،ويمكن أن
ن سً الصينية المملوكة للدولة بعمل مفاوضات مع رشكة ر ً
تقوم رشكة سً ان ر ً
ر
ن) تجري محادثات مبكرة لبيع حصة
ن .ر ً
التيطانية ( ر ً
تصل قيمة الصفقة إىل حواىلً  1.5مليا ًر دولر .أفادت
بلومتج نيو ًز فً يوني ًو أن شكة النفط ر
ر
الكتى  60فً المائة من ر
ر
ل تزال رشيكتهًا رشكة النفط العمانية تملك حصة
المرسوع ،فً حيً ً
عرسة بالمئة فً حقل غازان الطبيعً .وتمتلك رشكة النفط ر
ر
ر
 30فً المائة بع ًد أن قامت ببيع حصة عرسة فً المائة لرسكة النفط الحكومية المالتية فً عام 2018

وتهدف الصيً إىل تعزي ًز وجودهًا فً ر
الرسق األوسط حيث تسع بكيً لزيادة نفوذهًا العالمً وإحياء طرق التجارة القديمة فً إطا ًر مبادرة "الحزام
ف المائة فً رشكة نقل الطاقة المملوكة
والطريق" .وفً العام الماص ،وافقت رشكة "ستيت جري ًد كورب" الصينية عىل الستحوا ًذ عىل حصة ً 49
أكت دولة منتجة للنفط من خارج أوبك فً ر
الرسق األوسط.
كتى من جانب ر ً
للدولة العمانية فً أول عملية خصخصة ر
ووفقًا لموقعهًا عىل ر
ن سً لديهًا عمليات فً خمس دول رشق أوسطية  ،بمًا فً ذلك عمان .وق ًد بدأت فً ُعمان ر
برساء حصة
اإلنتنت ،فإن رشكة سً ان ر ً
 50فً المائة فً حقل النفط بلوك  5فً عام  .2002ودفعت رشكة النفط الصينية العمالقة حواىلً  1.2مليا ًر دول ًر فً  2018مقابل حصص فً
ر ً
أبوظت
امتيازين للنفط والغا ًز الطبيعً فً
عن موقع arabianbusiness.com
السعودية ..ارتفاع احتياطي الغاز لـ  332.8تريليون قدم مكعب

الماص  2019بنسبة 12.5( %4
ً
ارتفعت الحتياطيات السعودية المؤكدة من الغا ًز الطبيعً بنهاية العام
تريليون قدم مكعب) ،لتبلغ  332.8تريليون قدم مكعب  ،مقابل  320.3تريليون قدم مكعب بنهاية عام
 .2018وبحسب بيانات منظمة أوبك ،فإن السعودية تحتل المرك ًز السادس عالميًا بنهاية العام الماص،
مشكلة  %4.6من احتياطيات الغا ًز الطبيعً عالميا ،البالغة  7282.1تريليون قدم مكعب.
ارتفعت الحتياطيات السعودية المؤكدة من الغا ًز الطبيعً بنهاية العام الماصً  2019بنسبة  12.5( %4تريليون قدم مكعب) ،لتبلغ  332.8تريليون
قدم مكعب  ،مقابل  320.3تريليون قدم مكعب بنهاية عام 2018
وبحسب بيانات منظمة أوبك ،فإن السعودية تحتل المرك ًز السادس عالميًا بنهاية العام الماص ،مشكلة  %4.6من احتياطيات الغا ًز الطبيعً عالميا،
البالغة  7282.1تريليون قدم مكعب.
ر
حت نهاية عام  ،)2019حيث كانت تقد ًر ب 46
واستطاعت السعودية أن تضاعف احتياطياتهًا من الغاز  7.2مرة خالل  59عاما (من ًذ عام ً 1960
تريليون قدم مكعب فً عام  ،1960بمًا يعتً زيادتهًا بنسبة  %623خالل تلك ر
الفتة ،بمتوسط زيادة  %10.6سنويا
وحلت السعودية المرك ًز السادس بع ًد كل من روسيًا وإيران وقط ًر والوليات المتحدة األمتكية وتركمانستان باحتياطيات  1775.6تريليون قدم مكعب
( %24.4من العالم) لروسيا ،و 1200.3تريليون قدم مكعب ( )%16.5إليران ،و 841.6تريليون قدم مكعب ( )%11.6لقطر ،و 503.4تريليون قدم
مكعب ( )%6.9للوليات المتحدة األمتكية ،و 430تريليون قدم مكعب ( )%5.9رلتكمانستان
وفً المرك ًز السابع جاءت اإلمارات باحتياطً يبلغ  215.1تريليون قدم مكعب ( %3من العالم) ،والثامن نيجتيًا باحتياطً يبلغ  203.4تريليون قدم
والعاش الجزائ ًر بـ  159.1تريليون قدم مكعب
ر ً
ال باحتياطً  200.4تريليون قدم مكعب قياسً (،)%2.8
مكعب ( %2.8من العالم) .أمًا التاسع فتي ً
)(2.2%
نقـال عن موقع theworldnews.net

The Egyptian Gas Market News
Egypt, Cyprus discuss boosting Eastern Med gas pipeline ties

The Egyptian Minister of Petroleum, Tarek El- Molla, and Cyprus’s Minister of
Energy, Natasa Pilides, discussed plans to boost cooperation in the fields of oil
and gas especially in the Eastern Mediterranean, which is supported by
President Abdel Fattah El-Sisi and his Cypriot counterpart, President Nicos
Anastasiades.
In a statement, Egypt said the two ministers also discussed plans to convert the
East Mediterranean Gas Forum into an intergovernmental organization.
The Forum countries have completed the assignments and tasks assigned to them despite the unprecedented
global conditions and the challenges of the Coronavirus pandemic. The officials agreed to meet within two weeks
to complete the procedures for the forum.
According to the statement, Al-Molla said that Egypt’s partnership with Cyprus “aims to achieve economic
integration between the two countries in the field of natural gas to exploit the available gas resources and distinct
infrastructure to achieve mutual benefits for the people of both countries.”
Preparation for establishment of a direct marine pipeline between the two countries was also discussed, as a
government agreement was signed to transport natural gas from the Aphrodite field in Cyprus and re-export it via
Egypt, the two ministers emphasized the continuation of the ongoing coordination between the two countries and
following up the end of the procedures for the Cypriot side.
Natural gas ... the best fuel for all types of cars and vehicles
As a part of the implementation of the state's plan to expand the use of natural gas as a fuel for cars, which is
guided, supported and monitored by President Abdel Fattah El-Sisi and the government to maximize the value
added of natural gas.
The report indicated that converting the car to work with natural gas takes a period of time ranging between 2 to 4
hours depending on the type of the car, and that the new conversion systems for all cars of all different liter
capacities to work with natural gas support the engines. Cars are currently being converted to work in the dual fuel
cycle on production lines, conversion operations are available for cars with large liter capacity exceeding 2500 cc.
The report shows the stages of converting the car to work with gas, starting from the technical examination of the
car to ensure the engine’s validity and the best performance of the car, and then the car is charged with gas and
tested to ensure that all connections are tightly tied and that there is no leakage, and the customer is given all the
documents including a guarantee certificate, a certificate of origin and a maintenance booklet, and it should be
noted that the customer is free to switch between the operating system with gas or gasoline in the converted car,
where the conversion of the car is done by adding parts without any modification in the main fuel cycle.
The report also indicated that the natural gas operating system is very safe through automatic shutdown of the gas
cylinder to prevent any gas leakage with international specifications and standards ISO Standard 11349 and
subjected to many tests during The production stages are also subject to periodic inspection. The report indicated
that the citizen's savings as a result of converting the car to work with natural gas as fuel reaches about 50%, in
addition to the facilities provided to customers in paying the transfer value through a number of easy installment
systems without down payment and without interest and with simple contracting procedures
www.petroleum.gov.eg

The Egyptian Gas Market News
Natural Gas for 3 million and 400 thousand residential units before the end of the year

Engineer Tariq Al Mulla, Minister of Petroleum and Mineral Resources, announced
that the government's program to deliver natural gas to 3.4 million housing units
will be completed by the end of the current fiscal year 2020/2021, one year before
its targeted date, stressing the state’s willingness to expand gas uses for various
regions of the country as an alternative to the butane gas, which contributes to
reducing imports, pointing out that the total number of residentials connected to
the natural gas grid reached 11.2 million units.
Al-Mulla said that a program is currently being implemented to deliver natural gas to one million and 100,000
residentials in various governorates during the next year 2020/2021, despite the challenges of the Corona Virus
Outbreak, stressing the Ministry of Petroleum’s initiative to citizen’s gas delivery cost sharing Over 6 years without a
down payment or interest at 30 pounds per month for new areas connected to the grid .
Within the framework of the program to expand the delivery of natural gas throughout the Republic, a
comprehensive survey is underway for all regions in the various governorates of the Republic to target the areas
suitable for delivery to keep pace with the state plan until 2030, and to study new methods of delivery to areas far
from gas networks using compressed natural gas through Ground tankers, where technical and financial studies are
currently being completed to start delivering natural gas to the New Valley Governorate, which is about 230 km from
the nearest gas source, and thus costs high grid connecting cost.
On the other hand, the use of prepaid gas meters is currently being completed after the successful implementation
of a pilot project to use 20 thousand meters in Asmarat 1, 2 and Bashair Al- Khair 1, 2, 3, and 600 thousand meters
are planned and the rest will be installed successively during the coming years. Setting a plan to replace old
mechanical meters with prepaid ones, which achieves several advantages, as citizens can control and monitor their
use of natural gas.
Egypt reveals the production volume of the newly discovered "Besrouch" gas field
The Egyptian Minister of Petroleum, Engineer Tariq Al Mulla, announced that the
production rate from the newly discovered “Boshroush” field will reach about 32
million cubic feet per day of gas. Al Mulla said that the discovery of the
“Bashroush” natural gas field is located in the concession area north of Al
Hammad In the Nile Delta, and it was announced in early July and he indicated
that the Italian company "Eni", which operates for the concession area and its
British "BP" partners, and "Total" the French company, in coordination with the
Egyptian Holding Company for Natural Gases "E-GAS", will develop a plan To
develop the field, to expedite placing it on the production map by utilizing the
available infrastructure and production facilities in the region.

He also mentioned that there is an increase in the total production of the concession area southwest of Maliha, in
Western Sahara, in which the Italian company "Eni" operates, to 12 thousand barrels per day of crude oil, one year
after the start of production in July 2019 .Reserves at the Bashroush exploration well in the Nile Delta have been
estimated to be around 250 bn cubic feet of natural gas, Italy’s Eni began production tests at the well earlier this
www.petroleum.gov.eg
month with partners BP and Total.

The Egyptian Gas Market News
TAQA Arabia Launched its First Natgas Fuelling Station in New Cairo

TAQA Arabia and the National Company for Roads inaugurated the first natural gas fuelling station under their
three-year, EGP 650 mn plan to set up 50 stations by the end of the year, according to a press release.
The station was set up in Rehab City in New Cairo. TAQA plans to close out the year with 13 natural gas stations
under its belt in cooperation with the National Company for Roads. The partnership comes as the government
continues to push citizens to install dual-fuel engines in a bid to increase fuel efficiency and protect the
environment
SDX Sold 50% share in North West Gemsa License to Gulf Energy for $3m

AIM-listed SDX Energy, the MENA-focused oil and gas company, has disposed of its 50% working interest in the
North West Gemsa licence, situated in the Eastern Desert of Egypt. The purchaser, Gulf Energy, a private Egyptian
oil and gas company, has paid US$3.0 million in consideration for the Company’s interest, of which US$1.4 million
has been used to discharge the Company’s remaining liabilities on the licence.
The net US$1.6 million proceeds exceeds management’s expectations for the sale of this non-core asset. The
disposal is part of SDX’s ongoing focus and commitment to capital discipline and careful management of the
Group’s portfolio whilst also providing additional cash to further strengthen its balance sheet
Egypt pushes compressed natural gas in clean car drive

Egypt’s President Abdel Fattah El Sisi has said all new cars sold in the country will have to run on compressed
natural gas (CNG) before they are issued a licence as part of moves to encourage consumption of cleaner energy
and help reduce fuel costs.
Owners of older cars will also receive grants to switch to CNG, The move will help reduce middle-income families’
fuel bills by half, safeguard natural resources and improve the quality of lives for citizens.
Egypt has a natural gas surplus due to rising output in recent years due to discoveries by international oil
companies. Low liquefied natural gas prices are deterring exporters from making use of available natural gas to
boost sales abroad.
Wider use of natural gas will allow the government to export more crude oil and condensate which offers a better
price than LNG. Sisi said converting 1 million vehicles in Egypt to natural gas will cost an estimated $500 million.
energyegypt.net
Extending the natural gas grid to Port Said eastern Industrial zone

Engineer Tariq Al-Mulla, Minister of Petroleum and Mineral Resources, witnessed signing a contract for extending
the natural gas grid to Port Said eastern Industrial zone ,the contract is between the General Authority for the
Economic Zone of the Suez Canal and the Sinai Gas Company implementing the project, where the contract was
signed by Eng. Yahya Zaki, Chairman of the Authority, and Eng. Mahmoud Anwar, president of Sinai Gas Company.
According to the contract, Sinai Gas Company will implement the main underground gas grid in the region with a
total length of 35 km and the outlet works from GASCO pipeline in the national natural gas network and the main
line feeding the gas pressure reduction station with capacity of 80 thousand gas cubic meters per hour.
Engineer Tariq Al-Mulla, Minister of Petroleum and Mineral Resources, affirmed after the signing of the contract
that natural gas is a prerequisite for development and plays an important role in economic and industrial growth,
attracting investments and increasing the value added value, indicating that the ministry’s strategy is moving
forward in maximizing the utilization of natural gas to achieve the state’s vision of sustainable economic and
social development.
www.petroleum.gov.eg
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The largest in Africa ... "Total" signs a financing contract for gas extraction of $ 14.9 billion

The French oil group "Total" announced that it had signed a financing contract
worth 14.9 billion dollars (13 billion euros) for a gas project in Mozambique,
where large undersea reserves were discovered in the early 2000s. “Total" said
in a statement that this is the largest finance for a project to be implemented in
Africa.
It will be financed through direct and guaranteed loans provided by eight export credit agencies, 19 commercial
banks and the African Development Bank. The statement indicated that the agreement allows guaranteeing this
project worth 20 billion dollars (17.4 billion euros), which is the first LNG plant in Mozambique, located in the
north of the country in the Cabo Delgado region near the border with Tanzania, according to the statement.
"The signing of financing this broad project is an important stage for the development of the LNG sector in
Mozambique, less than a year after Total acquired the operator's role," said Jean-Pierre Sprer, Total's Chief
www.aleqt.com
Financial Officer
US releases policy extending LNG export term to 2050

President Donald Trump announced that the U.S. Department of Energy
(DOE) is issuing a final policy statement that allows for LNG exports to nonfree trade agreement (non-FTA) countries to be extended through the year
2050. This policy is a change from the current practice of granting 20-year
export terms.
“This policy to utilize export terms through 2050 is the latest of several measures DOE, under President Trump, has
taken to support U.S. LNG exports and the benefits ”they bring both to the United States and to our allies around
the world,” said U.S. Secretary of Energy Dan Brouillette, who accompanied President Trump to Texas today. “Just
this year, LNG exports from the United States will reduce our trade deficit by over $10 billion. Furthermore, LNG
exports in the United States are providing tens of thousands of jobs and have led to the investment of billions of
dollars in infrastructure. This Administration is following through on our commitment to make U.S. LNG - a longterm, reliable, cleaner-burning energy source - available to the world.” The final policy statement allows existing
non-FTA authorization holders to apply to extend their export term through 2050 and also allows existing
applicants to amend their pending non-FTA applications to request an export term through 2050. The United
States is the top global producer of natural gas and is currently in its fourth consecutive year as a net exporter of
natural gas. To date, U.S. LNG exports have reached 38 countries across five continents.
gasprocessingnews
International Gas Union: The pandemic will reduce global demand by 4%
A study conducted by the International Gas Union and others showed that the
Coronavirus pandemic will reduce global demand for natural gas and LNG by
about 4% in 2020 . The study adds that demand can nonetheless recover to preCovid-19 levels within the next two years, indicating an abundance of supply and
continued low prices. The report expected a decline in global demand for
liquefied gas by about 4.2% in 2020 after it rose 13% in 2019 to a record level of
482 billion cubic meters. The collapse in global gas demand caused by
comprehensive shutdowns imposed by governments to limit the spread of the
virus pushed prices down to record levels in Europe and Asia earlier this year.
Prices in the United States fell to the lowest level in 24 years. Analysts said that
prices are still low and are expected to remain relatively low for years, which will
encourage utilities to use more gas in the coming years.
Arabic.rt.com

Global Gas Market News
The natural gas market continues to contract for the third month

The LNG market shrank for the third month last July, as a result of countries
continuing to suffer from the economic repercussions of the Corona virus
epidemic. Shipment tracking data compiled by Bloomberg showed that fuel
exports fell 9.4 percent last month compared to the same month last year,
which is the sharpest decline since December 2017, and the biggest declines
came from the United States and Australia. On a monthly basis, exports
increased by 2.5% compared to June levels.
Bloomberg said that the epidemic has weakened demand for the fastest-growing fossil fuels, and the decline is
expected to extend to 2021, a group of promising export projects are struggling to find financing as a result of the
halt in the LNG market expansion, which threatens to oversupply. US exports fell by about 40% in July on an
annual basis, as importers canceled more than 50 shipments scheduled to be shipped from the Mexican Gulf
Coast, data also showed that Egypt exported 61,542 tons of LNG in July, a decline of 77.5% year-on-year
alborsaanews.com

America threatens to impose new sanctions on the gas pipelines "Nord Stream 2" and "Turk Stream”

US Secretary of State Mike Pompeo said that the United States will tighten the sanctions regime against Russian
energy projects by cancelling the exemptions granted to some of the companies participating in the Russian gas
pipelines "Nord Stream 2" and "Turkish Stream".
The United States has focused on trying to slow down the Nord Stream 2 pipeline that reaches Germany . The
United States has a natural gas surplus and is trying to export liquefied gas to Europe. It also supports efforts by
Europe to diversify imports of liquefied natural gas from other sources, including Norway.
Some European companies participating in the two projects benefited from the exemptions and were not subject
to penalties, including Gazprom. Pompeo rejected Moscow's insistence that the two projects were solely for
commercial benefits.
The United States imposed sanctions on the "Nord Stream 2" project last year, directly targeting the construction
of the underwater pipeline, claiming that it would increase the European Union's reliance on Russian gas.

The "Nordstream 2" line, which runs through the Baltic Sea from western Russia to northern Germany, is expected
to double the capacity of the Nord Stream 1 pipeline that is already operating.
The "Turk Stream" line transports gas from southern Russia through the Baltic Sea to Turkey and from there to
Europe , On the other hand, the Kremlin said that American threats to impose new sanctions on pipelines that
transfer energy from Russia to Europe aim to sell US liquefied gas to the European continent at a higher price than
Russia requires. The Russian news agency TASS quoted Dmitry Peskov, a spokesman for Russian President Vladimir
Putin, as saying that the sanctions represented a "continuation of unfair competition" and was an attempt "to
compel Europeans to buy more expensive gas on less favourable terms."
Alquds.co.uk

Global Gas Market News
Algeria provides natural gas to Italy until 2049

The Algerian state-owned hydrocarbon company Sonatrach has announced the renewal of three contracts with
the Italian company "Eni" that allows the marketing of Algerian natural gas to Italy until 2049.

The company said in a press statement, that the contracts include three fields, indicating the signing of a
memorandum of understanding with the Italian company "Eni" regarding joint investment and hydrocarbon
exploration in Algeria.
Sonatrach announced on June 25 the renewal of its agreement with the French company “Total” in the field of LNG
for additional three years.
The company said, that this agreement will allow the French market to be supplied with Algerian liquefied natural
gas with more than 2 million tons annually, noting that the delivery of the shipments will be made to the natural
gas station in Voss Kavau
Alquds.co.uk
Cancelling project of extending an American gas pipeline that costs 8 billion dollars

Dominion Energy and Doc Energy have announced the cancellation of a project to build a natural gas pipeline on
the Atlantic coast at a cost of up to $ 8 billion. The project aims to transport natural gas across West Virginia,
Virginia and North Carolina for a length of 600 miles. The project was first announced in 2014.
Dominion Energy stated that the series of legal problems that faced obtaining project licenses, both at the federal
and state levels, led to a significant increase in its cost and delay in its implementation. The estimated cost of the
project recently reached $ 8 billion, while the initial estimated cost ranged between $ 4.5 and $ 5 billion, according
to what the German newspaper reported.
Meanwhile, recent estimates indicate that the project can enter service in early 2022, which means a delay of 3
years to 3.5 years from the original date.
Alarabiya.net
China's LNG Imports in June Jump 29%

China’s LNG imports in June totalled 5.79mn metric tons, up 29.2% yr/yr, customs department data showed. Month
on month, imports were up 10.7%.
Meanwhile, China’s pipeline gas imports in June were 2.54mn mt, down 15% yr/yr and 2.7% month on month, the
data showed. China’s LNG imports in May totalled 5.23mn metric tons, up 19% yr/yr.
naturalgasworld.com
Asian LNG prices rise on delay in Gorgon restart

Asian spot LNG prices rose for the highest rate since four-months, due to an extended shutdown of a production
line at Australia's Gorgon plant following maintenance works.
The average LNG price for September delivery to northeast Asia was estimated at around $2.70 per million British
thermal units (mmbtu), $0.25 per mmbtu above last week's level. The maintenance on Train 2 of the giant Gorgon
project began on May 23 and a restart was initially planned on July 11 but has been delayed until early September.

The rise in prices to this week's level has taken place for the first time since March, Reuters price assessment data
showed. But the price is still seasonally weaker than in previous years and around 36% below its level a year ago.
gasprocessingnews

Global Gas Market News
Chinese oil giant CNPC eyes BP's $1.5bn stake in Oman gas field

China National Petroleum Corp. is in talks to acquire part of BP Plc’s stake in a key gas field in Oman. China’s
state-owned oil giant is having advanced discussions with BP for a ten percent stake in the Khazzan natural gas
field,. The minority stake could fetch about $1.5 billion.
BP was in early talks to sell about a ten percent stake in the Khazzan natural gas field, Bloomberg News reported
in June. The oil major owns a 60 percent stake in the project, while its partner Oman Oil Co. still has a 30 percent
stake after it sold a ten percent holding to Malaysia’s state oil company in 2018.
China has been stepping up its presence in the Middle East as Beijing wants to increase its global influence and
revive ancient trading routes under the Belt and Road initiative. Last year, State Grid Corp. of China agreed
to acquire a 49 percent stake in Oman’s state-owned power transmission company in the first major privatization
by the Middle East’s largest non-OPEC oil producer.
CNPC has operations in five Middle Eastern countries, including Oman, according to its website. It started in
Oman with an acquisition of a 50 percent interest in oil field Block 5 in 2002. The Chinese oil giant paid about
$1.2bn in 2018 for stakes in two oil and natural gas concessions in Abu Dhabi.
arabianbusiness.com
Saudi Arabia ... Gas reserves increased to 332.8 trillion cubic feet

The proven Saudi reserves of natural gas increased by the end of last year 2019 by
4% (12.5 trillion standard cubic feet), to 332.8 trillion standard cubic feet, compared
to 320.3 trillion standard cubic feet by the end of 2018. According to OPEC data,
Saudi Arabia ranks sixth globally at the end of last year, accounting for 4.6% of
global natural gas reserves, amounting to 7282.1 trillion standard cubic feet. And
Saudi Arabia managed to multiply its gas reserves 7.2 times in 59 years (since 1960
until the end of 2019), where it was 46 trillion cubic feet in record in 1960, which
means increasing it by 623% during that period, with an average increase of 10.6%
annually.
Saudi Arabia ranked sixth behind Russia, Iran, Qatar, the United States of America, and Turkmenistan, with
reserves of 1775.6 trillion cubic feet (24.4% of the world) for Russia, 1200.3 trillion cubic feet (16.5%) for Iran, and
841.6 trillion cubic feet (11.6%) ) For Qatar, 503.4 trillion standard cubic feet (6.9%) for the United States of
America, and 430 trillion standard cubic feet (5.9%) for Turkmenistan. In the seventh place, the UAE came with
total reserves of 215.1 trillion standard cubic feet (3% of the world), eighth of Nigeria with total reserves of 203.4
trillion standard cubic feet (2.8% of the world), ninth, Venezuela with total reserves of 200.4 trillion standard cubic
feet (2.8%), Algeria with 159.1 trillion standard cubic feet. (2.2%)
New Chinese Pipeline Firm Makes First Acquisition

theworldnews.net

China's newly-established oil and gas pipeline operator, PipeChina, has announced its first acquisition, agreeing to
buy an infrastructure-owning subsidiary of state oil firm Sinopec for yuan 3.22bn ($460mn). PipeChina was set up
in December 2019, after years of negotiations, to serve as a national oil and gas pipeline operator. It will take
control of the pipeline assets of China's big three oil companies – Sinopec, CNPC and Cnooc – and ensure thirdparty access to their capacity.
naturalgasworld.com
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Gaz-System Seeks Feedback for Gdansk LNG Terminal

Polish gas transmission system operator Gaz-System has launched a non-binding market screening for new
transmission capacities to support development of a second LNG import terminal , near Gdansk, it said on July
21.
Poland's government has declared repeatedly it will not buy any more gas from Russia, its main supplier, after its
long-term contract for supplies expires at the end of 2022.
Besides the Gdansk project, Gaz-System has committed to expanding the capacity of the country's existing
Swinoujscie LNG terminal in the northwest from 5.0 to 8.3bn m3/yr by 2024.
Naturalgasworld.com

