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ولالدوىلمرصومعرضلمؤتمر العليا التنفيذيةاللجنةأعلنت ولوزير المل طارقالمهندسبرئاسة"2021إيجبس"للبتر وةالبتر ةالمعدنيوالتر

  والمعرضللمؤتمر الخامسةالدورةفعالياتتنظيمالمقرر مننهأالفيديوكونفرانسعت  اجتماعها خلل
ةف  2021يونيو2ىلإمايو31منالفتر

ولوزراءمنعدد بمشاركة"الطاقةمناليوماحتياجاتتلبية:المتوسطوالبحر افريقيا شمال"شعارتحتبالقاهرة والرؤساءطاقةوالالبتر

ياتالتنفيذيي    كاتلكت  ولشر اءالعالميةالبتر كاتمنالصناعةوخت    الرائدةالشر
ولقطاعف  ومن،العالميي   األعمالادةقمنونخبةوالغاز البتر

ةدوليةبمشاركةالحدثيحظ  نأالمنتظر  16وعارض500منألكتر وتمثيلومشاركةمشارك،ألف35ونحودولة80منكبت 
 
  للدولجناحا

ف 

كة27إىلباإلضافة،المصاحبالمعرض ولشر 80نحوفعالياتهخللوستعقد متحدث،300والوفود أعضاءمن2000ووعالميةمحليةبتر

.جلسة

  التوقيتهذا اختيار نأاللجنةوأوضحت
  لتحدياتامنللخروجالعالموتطلعكورونا جائحةعنالناجمةاألوضاعوتقييمدراسةبعد يأتر

التر

كاتالمستثمرينمنللمشاركي   يوفر اختيارهتمالذىالتوقيتأنرأتحيثالجائحةهذهفرزتها أ  أتر كأ فرصالعالميةوالشر
 
الدوىلللسفرمانا

.إيجبسمظلةتحتبينهموالتواصلااللتقاءإلعادةملئمزمت  جدولجانبوإىل

ولوزير المل طارقالمهندسأكد جانبهومن وةالبتر  كبت  بشكليتطور ايجبسومعرضمؤتمر أنالمعدنيةوالتر
 
تجسد ما وهو آلخر اتلو عاما

  الماضيةالدورة
  2020عامف 

باألعماللقتتعوعقود ومذكراتاتفاقياتمنتوقيعهتمما وعدد المشاركي   حجمحيثمنالتوقعاتفاقتالتر

اكات   والشر
ولصناعةف  ا ،والغاز البتر عىلسيادتهوحرصالسيىسعبدالفتاحالرئيسمنالحدثهذا بهيحظ  الذىالكاملالدعمأناىلمشت 

 عظأقدالحضور 
 
 زخما

 
ا   األبرز جعلهالحدثلهذا الكبت  النجاحنأىلإالفتا،لهكبت 

كونهعنفضل توسطالموالبحر فريقيا أشمالمنطقةف 

وىلملتقر بمثابة كاتواكت  أهميجمعمهمبتر   واللعبي   الشر
 الطاقةمجالف 

 
 اقليميا

 
.مرصارضعىلوعالميا

مايو المقبل31بالقاهرة في " 2021ايجبس" للبترول الدولىتنظيم مؤتمر ومعرض مصر 

لمنازللتوصيل الغاز الطبيعي لالقومىانخفاضا في استهالك البوتاجاز محليًا بعد التوسع في المشروع % ٥ر٥

 العمليجرىأنهالمل طارقالمهندسأعلن
 
توفت  ومةمنظكفاءةلرفعالمحاور كافةعىلحاليا

وليةالمنتجات وتداوللنقلاملةالمتكوالشبكةالتكرير معاملتطوير عت  المحىلللسوقالبتر

 ،البوتاجاز سوقاستقرار تعزيز و المنتجات
 
 جارىانهموضحا

 
أهمأحد نفيذ تمناالنتهاءحاليا

وعات ينمنتجلتوفت  الحيويةالمشر يناجإلنتأسيوطمجمعوهو المحىلللسوقالبت   عاىل  البت  

 األوكتي   
 
.الحاىل  العامبنهايةلتشغيلهتمهيدا

وعهذا أنوأكد  وعاتمنحزمةضمنالمشر اءللكتفالوزارةخطةتحقيقإىلالراميةالمشر

ينمنالذاتر   البت  
 
.المقبلةالقليلةالسنواتخللمحليا

ةنقال عن وزارة البترول والثروة المعدني

 
 
  يسهمأنهمضيفا

ينإمداداتتأمي   ف  هاالبت   لتلكالذاتر كتفاءااللتحقيقأسيوطمعملخللمنالجنوبومحافظاتالصعيد ألهاىلوتوفت 

 ،الحيوىالمنتجهذا منالمحافظات
 
وىلمجمعأكت  يعد وأنهخاصة   بتر

وليةيةالجغرافالمنطقةمسئوليةويتوىلالقبىلالوجهف  لصعيد البتر

.مرص

 شهد ٢٠١٩/٢٠٢٠الماىلالعامأنالمل وأضاف
 
 البوتاجاز استهلكانخفاضاستمرار مجددا

 
السابقبالعاممقارنة٪٥ر٥إىلتصلبنسبةمحليا

ةكنتيجةعليه وعللنطلقمباشر الدولةدعمفاتورةليصتقف  واالسهامالبوتاجاز محلوإحللهللمنازلالطبيىعالغازلتوصيلالقوىمبالمشر

  للبوتاجاز 
 تتحملالدولةالزالتوالتر

 
 دعما

 
 له،سنويا

 
ةالسنواتخللالبوتاجاز سوقاستقرار أنإىلالفتا المنفذةالجهود ثمار أحد هو األخت 

.للمستهلكي   بيش وتأمينها الحيويةالسلعةهذهتوفت  منظومةكفاءةلرفعالماضيةالستالسنواتخلل

وليةوالمنتجاتالخاموتداوللنقلالقوميةالشبكةكفاءةلرفعبالغا اهتماما توىل  الوزارةأنالمل وأكد    التوسعو البتر
يحققبما الشبكةطوطخف 

وليةاإلمداداتوتوفت  نقلمرونة ىالنقلمخاطر منالحد عنفضل البلد،أنحاءلجميعالبتر والتوسعالشبكةذههدعمأنإىلالفتا ،باللوارىالت 

ولوتجارةلتداولإقليم  لمركز مرص لتحويلاألساسيةالمتطلباتأحد هو فيها  والنظمالوسائلدثاحباتباعاالهتمامعىلوشدد .والغازالبتر

.طاقةالموارد منالبلد لمقدراتوصونا العامةالسلمةعىلحفاظا التعدياتمنالشبكةخطوطلحمايةاللزمةواإلجراءاتالتكنولوجية
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تعلن عن كشف غاز جديد في البحر المتوسط" إيني"شركة 

كةأعلنت   "شر
  جديد غاز كشفعناليوماإليطالية"إيت 

ىنورسمنطقة"يسمما ف    "الكت 
كة،وذكرت.سطالمتو بالبحر المرصيةالمياهف    الشر

ف 

ا 16عمقعىليقعالجديد الكشفأنبيان، اتخمسةمسافةوعىلالمياه،منمتر اتوأربعةالساحل،منكيلومتر الذينورسحقلشمالكيلومتر

  اكتشافهتم
ىنورسمنطقةغاز تقدير يمكنأنهإىليشت  البت  لنتائجاألوىل  التقييمأنإىلوأشارت.2015عاممنيوليو ف  أربعةعنيزيد بما الكت 

.مكعبةقدمتريليونات

  وقالت
يكتهامعستبدأ إنها إيت    "ت   ت   "شر

  المقاولحصةمن%25تبلغحصةتمتلكالتر
ولقطاعمعبالتنسيقالنيل،دلتا امتياز ف  مرصي،الالبتر

  
  اإلشاعبهدفالجديد،االكتشافلهذا التطوير خياراتمراجعةف 

  الحاليةالتحتيةالبت  منباالستفادةاإلنتاجبدءف 
.المنطقةف 

 20يتجاوزملقياىسوقتف  التأسيسميثاقإعداد مناالنتهاءلشعةالكبت  وحماسها األعضاءالدوللعبتهالذىالدور أهميةالوزير وأكد 
 
شهرا

 يعكسما وهو المتقلبةالعالميةالظروفمنبالرغمأنشطتهوتنفيذ المنتدىأجهزةتشكيلعىلعلوة
 
 إيمانا

 
بأهميةالمؤسسةدولاللدىعميقا

قغاز منتدىدولأنالمل وأوضح.المنتدىهذا إطار ف  بينهاالتعاون كوالنجاحخالتاري    تصنعأنف  الخطوةبهذهنجحتقد المتوسطشر المشتر

.السلمدفعف  معاتسهموأن

كةلغايةالتحقيقاألهدافنفسوتتشاركالمنتدىأهدافمعتتماىسر أنها طالما بالمنطقةأخرىدوللعضويةيتطلعالمنتدىأنوقال منالمشتر

في    خالتار أنإىلالفتا ،المنطقةرخاءلتحقيقعائقا تشكلعنفأعمالأىرفضعىلالتأكيد معوشعوب  ها المنطقةدولرفاهيةأجل بأنسيعتر

 الطاقةثرواتمنيجعلبأنالفريدةمساعيهخللمنالتاريخيةللقاعدةاستثناءيكونأنف  نجحالمنتدىهذا 
 
اعاإلنهاءدافعا .المنطقةف  لت  

 والتضامنالثقةوضعتللمنتدىالمؤسسةالدولأنالمل وتابع
 
 العملف  عليهترتكز أساسا

 
وتجاوزها الماضيةالحقبخلفاتعىلللتغلبسويا

 العملوكذلك
 
ووجه.الطبيىعغازالمجالف  الناجحالتعاونبهذا االنطلقسبيلف  الجغرافيةوالحدود والحواجز العقباتكافةتجاوز عىلسويا

أكتر المنطقةتصبحأنف  يسهمبما دوليةمنظمةإىلوتحويلهبالمنتدىللنطلقالمبذولالجهد عىلالمؤسسي   األعضاءالدوللكافةالشكر المل 

المتحدةوالوالياتالدوىلوالبنكاألوروت  االتحادمقدمتها وف  للمنتدىالداعمةالدوليةوالكياناتالدوللكلتقديرهعنمعربا ،ورخاءانفتاحا 

قغاز منتدىأهدافتحقيقف  الخاصللقطاعالحيوىالدورعىلأكد كما .الفرنسيةوالجمهوريةاألمريكية اللجنةلخلمنالمتوسطشر

 الغاز،لصناعةاالستشارية
 
قغاز منتدىمعبالتنسيقالمستوىرفيعةالعملمجموعةبجهود مشيدا .األساسيةاللئحةنمواالنتهاءالمتوسطشر

الطاقةاستغللعىلكت   التر بهدفوالمشاركةالبناءالتعاونعىلالدولبي   القائمالحوار الستكمالبدايةهو اليومالميثاقتوقيعبأنالمل واختتم

.الشعوبورفاهيةطموحاتوتحقيقالتنميةونشر السلمتحقيقأجلمن

توقيع ميثاق منتدي غاز شرق المتوسط ليصبح منظمة دولية حكومية إقليمية مقرها القاهرة

موقع االقتصاديةعن 

قغاز لمنتدىالمؤسسةالدولتوقيعالثلثاءاليومالقاهرةشهدت منظمةيصبحضاهبمقتوالذىبالمنتدىالخاصالميثاقعىلالمتوسطشر

 وتحققالطبيىعالغازمجالف  التعاونتطوير ف  تسهمالمتوسطمنطقةف  حكوميةدولية
ا
 استغلل

ا
التوقيعمراسمف  شاركيثح،لمواردهامثل

اض  لقاءخللمنتمتالتر  ولوزراءالفيديوكونفرانستقنيةعت  افتر ولوزير لمل اطارقالمهندسوهماألعضاءبالدولوالطاقةالبتر وةالبتر والتر

صيةوالصناعةوالتجارةالطاقةوزيرةباليديسوناتاشاالمعدنية وزير شتاينتت   ويوفالاليونات  والطاقةالبيئةوزير هاتدزاكيسوكوستيسالقت 

أولمستشار كوتستوريافيكمنوكلاألردنية،الطاقةوزيرةالزواتر وهالةاإليطاليةاالقتصاديةالتنميةوزيرةتودىواليساندرا اإلشائيىلالطاقة

سفراءحضور إىلضافةإمراقب،بصفةوذلكاألوروت  باالتحادالطاقةمفوضعننيابةالطاقةإدارةمدير لوبيلو وكريستينااألمريىكالطاقةوزير 

صدول بدر والسفت  القاهرةباألوروت  االتحادبعثةرئيسونائبالقاهرةلدىوفرنسا المتحدةوالوالياتواألردنوإيطاليا وإشائيلواليونانقت 

ينوالمستشارةةالدولياالقتصاديةللشئونالخارجيةوزير مساعد أبوعيشعمروالسفت  األوروبيةللشئونالخارجيةوزير مساعد العاط  عبد  شت 

.بالخارجيةالطاقةوحدةمدير الشهاوى

ولوزير المل طارقالمهندسوأكد  وةالبتر المنتدىأنعالتوقيمراسمخللكلمتهف  المعدنيةوالتر

 أصبح
 
ةحكوميةدوليةمنظمةرسميا انطلقةمثليذلكوأنالقاهرة،مقرها المتوسطمنطقةف  كبت 

ة  تطور الذىالكيانهذا تأسيسرحلةف  كبت 
 
 موضحالمكانة،هذهإىلليصلتدريجيا

 
المنظمةهذهأنا

 إسهامالطبيىعالغازبشأنومنهج  منظمسياىسحواروتنميةالتعاونبتعزيز تهتم
 
االستغللف  ا

علوة.لحاليةاالتحتيةالبنيةباستخدامالحيوىالموردهذا منالدولالحتياطياتاألمثلاالقتصادى

كةالمنفعةأجلمنالحاجةعند جديدةتحتيةبنيةإقامةعىل .الشعوبورفاهيةالمشتر

ةنقال عن وزارة البترول والثروة المعدني
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وتراجعًا فقطهدوءاً عجلة إنتاج الغاز لم تتوقف جراء كورونا بل شهدت : وزير البترول 

ولوزير قال وةالبتر  الطلبتراجعورغمإنهعربيةCNBCل المل،طارقالمرصية،المعدنيةوالتر
 
عجلةأنإال كورونا،أزمةجراءالغاز عىلعالميا

اجعالهدوءشابها وإنما تتوقفلماإلنتاج  فقط،والتر
 
  الغاز تسعت  أنمضيفا

.إنتاجهكلفةتعىليتوقفللمصانعالمحليةالسوقف 

كةرئيسقال وللوزارةالتابعةالقابضةالواديجنوبشر وةالبتر   االستكشافيةاآلبار عدد إنالمعدنية،والتر
الواديجنوبأعمالنطاقبحفرها تمالتر

وملحةوحقلوطويلةجيسومبحقولوذلكجديدين،كشفي   منها 2حققآبار 7بلغ   وأسهمتالسويس،بخليجبتر
بنحواإلنتاجمعدالت رفعف 

.للستخراجقابلبرميلمليون85بلغتالحقولبهذهمؤكدةجديدةاحتياطياتوإضافة،5%

كةرئيسوأوضح البوتاجازإنتاجبلغكما برميل،ألف23حواىل  الماىل  العامخللاليوىم  اإلنتاجإجماىل  بلغالحقولتنميةمعدالت زيادةمعأنهالشر

.الطبيىع  الغاز منمكعبقدممليون2360إىلباإلضافةطن،4252

كةرئيسوأكد  كةالعامةالجمعيةخللالشر وعاستكمالعىلللشر عميلألف153اىل  حو توصيلتمحيثالصعيد،إىلالطبيىع  الغاز توصيلمشر

كي   إجماىل  ليصل
،عميلمليون1.3إىلالحضاريةالخدمةبهذهالمشتر ىل 

  شكبل يسهمما وهو والصناع  التجاريالنشاطعملءإىلباإلضافةمت  
ف 

  نوعيةنقلةوإحداثمرص،بصعيد الشاملةالتنميةتحقيق
.بهاللمواطني   المعيشيةاألوضاعف 

كةانتهاجإىلأشار كما  اتيجيةتنفيذ خللمنجنيهمليون26بقيمةالتكلفةتخفيضتمحيثاإلنفاق،ترشيد سياسةالشر يخصفيما الوزارةاستر

.اإلداريةالمقراتداخلالمتجددةالطاقةمصادر استغللعنفضل الورقيةوالبياناتالمستنداتتداولمنوالحد الرقم  التحول

مليون قدم مكعب غاز طبيعي خالل العام المالي الحالي2360إنتاج : «جنوب الوادي للبترول»

نقال عن المصري اليوم

تعليقا على إنجاز قطاع البترول والغاز الطبيعي المصري" .. العبا محوريا في المنطقةمصر أصبحت "

  مرص تهأحرز الذيبالتقدم،"برايسأويل"الشهت  الطاقةلموقعتقرير أشاد 
ف 

،والغاز النفطإنتاجقطاع جعلتوسطالمتالبحر اكتشافاتأنمؤكدا الطبيىع 

  محوريا العبا القاهرةمن
ولزير و ترصيحاتإىلالتقرير وأشار .المنطقةف  البتر

وة   الشهر،هذا المعدنية،والتر
  الخامإنتاجبلوغعنفيها كشفالتر

مرصف 

.الخمسينياتأواخر منذ األوىلللمرةيوميا،برميلألف650

  المل طارقوقال
كةاجتماعف  ولالعامةللشر   رأسهتالذيالمرصية،للبتر

ف 

كةإنالشهر،هذا سابقوقت الجديدةنفطالآبار تطوير تعزيز إىلستهدفالشر

.التحتيةوالبنية

كةرئيسقالجانبه،من وبل"شر حاليا نتجتمرص إن،"المونيتور"لموقع،"بتر

يوميا برميلألف700منيقربوما يوميا،الغاز منمكعبةقدممليار 1.1نحو

  إنتاجحقولتطوير بعد الخام،النفطمن
.السويسخليجف 

أكت  بها مياهها لكنمتواضعة،الخامالنفطمنمرص إنتاجأرقامأنرغم

  الطبيىع  للغاز اكتشاف
"ظهر"لحقوتحديدا المتوسط  ،األبيضالبحر ف 

  ظهر لحقتشغيلبعد إنالتقرير وقال.عامي   منذ اإلنتاجبدأ الذيالعملق
ف 

  أساسيا العبا مرص أصبحت،2018عامأوائل
ط،المتوساألبيضالبحر ف 

  مهما دورا لعبحيث
اد إىلالحاجةتجنبعىلمرص مساعدةف  لغاز ااستت 

.المسالالطبيىع  
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انكماش الطلب الصناعي على الغاز الطبيعي في الواليات المتحدة األمريكية

  مكعبقدممليار 25.4مناالستهلكانخفض،Covid-19جائحةعنالناجمالعالم  االقتصاديللتباطؤ نظرا 
  اليومف 

قدممليار 20.1إىليناير ف 

  مكعب
  اليومف 

  مكعبقدممليار 1بمقدارأقليعد وهذا .2020يونيوف 
ا اليومف    السنوياالنخفاضبدأ وقد .2019يونيوعنتقريب 

استهلكف 

  الطبيىع  الغاز 
  القطاعف 

  ولكنمارس،ف 
ااألكتر الطلبكانمايو ف 

 
  طبيىع  الالغاز استهلكإنالطاقةمعلوماتإدارةقالت.انخفاض

الصناعةف 

  سنويأساسعىل٪8بنسبةانخفضاألمريكية
.2009يوليومنذ انخفاضأكت  كان.الشهرذلكف 

ولاألوليةوالمعادنوالورقالكيميائيةالمواد مثلالصناعاتتمثل   المستخدمالطبيىع  الغاز من٪75منيقربما الفحمومنتجاتوالبتر
ف 

  التصنيع
  .المتحدةالوالياتف 

  الصناع  الغاز عىلالطلبكان،2019عامف 
ا المتحدةالوالياتف 

 
  ٪5.4بنسبةنموهبعد ،ثابت

.2018عامف 

  ٪1.1بنسبةينمو ثم٪4.4بنسبةاألزرقالوقود   استهلكسينخفضالعام،نهايةبحلولأنهاألمريكيةالطاقةمعلوماتإدارةتتوقع
.2021عامف 

اضإىلهذا ويستند  داد الطبيىع  الغاز عىلالطلبأنافتر   النمو بسببالمقبلالعامست  
موجاتفإنذلك،ومع.يعالتصنومؤشر الكىل  االقتصاد ف 

وسمنجديدة .للخطرالنمو آفاقتعرضقد Covid-19كورونافت 

الصناع  القطاعجانبمنالطبيىع  الغاز عىل  الطلبانخفاضالمتوقعمنأنهتقارير أفادت

.العامهذا ٪4.4بنسبةينكمشأنالمتوقعومناالقتصاد،تباطؤ وسطاألمريىك  

ا 
 
 الطبيىع  از للغاألمريكيةالصناعاتاستهلكيرتفع،األمريكيةالطاقةمعلوماتإلدارةوفق

ا
عادة

  
  وينخفضوالشتاء،الخريفف 

 والصيفالربيع  ف 
ا
اتاستجابة   للتغت 

التدفئةعىلطلبالف 

ا االقتصاديةالعامةالظروفتؤثر كما .الحرارةبدرجةالمرتبط
 
الطبيىع  الغاز استهلكعىلأيض

، .ازالغعىلالطلبزيادةإىلالمصنعةالسلععىلالطلبارتفاعيؤديحيثالصناع 

بسبب الجائحة% 35أستراليا تخفض توقعاتها لعائدات صادرات الغاز الطبيعي المسال 

اضاتالصادراتحجمانخفاضالسنوي،رب  عوالموارد والطاقةوالعلومالصناعةوزارةتقرير ويعكس التقرير،ضافوأ.المعدلةالرصفسعر وافتر

كز أنالمتوقعمن"أنه   االنحدار تأثت  يتر
  النفطأسعار ف 

  النصفف 
  عدةألشهر التأخر بسبب،2020عاممنالثات 

اتف  ود العقعىلالتدفقتأثت 

."بالنفطالمرتبطة

اليةالحكومةأعلنتقد وكانت اىل  دوالر مليون200بقيمةمنحتقديمنيتها االستر
ين،تخزينمرافقلبناء"أمريىك  دوالر مليون146"أستر للبت  

  الوقود صناعةتعزيز تستهدفأخرىإجراءاتوستطبق
نحالتر   تتر

ج"لوكالةووفقا .البلدف  وخفضالطاقةوزير ر تيلو أنجوسقال،"بلومبت 

،االنبعاثات اىل 
  الديزلتخزينلمساحةإضافيةلتر ميجا 780لتمويلالمنحهذهاستغللإىلتهدفالحكومةإناألستر

.البلدف 

  وجاء
صناعةإلنقاذ لضغوط،موريسونسكوتالوزراءرئيسحكومةوتتعرض.وظيفة1025إىليصلما ستوفر المشاري    عأنالسابق،البيانف 

  النفط،تكرير 
رتالتر وسوباءجراءبشدةترص  اىل  الطاقةأمنعىلوالمحافظةالمستجد،كورونا فت 

القطاعاتمثل"نهأتيلور،وأضاف.األستر

  تأثت  19-كوفيدلجائحةكانكلها،االقتصادية
  الوقود صناعةف 

الياف  صدماتأيمنللحمايةسياديةوقود إمداداتإىلبلدهحاجةمؤكدا ،"أستر

  محتملة
.المستقبلف 

يعيةحزمةالحكومةوأعلنت وطا ستفرضتشر تقلأال وطالشر هذهبموجبسيتعي   حيثالنقل،وقود الحتياطياتاألوىلللمرةمهمةشر

ينمخزونات ،%40الديزلمخزوناتتزيد أنيجبكما .االستهلكمنيوما 24نحوالبالغةالحاليةالتجاريةالمستوياتعنالطائراتووقود البت  

.يوما28استهلكلتغظ  

اليا خفضت .2021يونيوحتر الماىل  للعام،%35المسالالطبيىع  الغاز تصدير لعائداتتوقعاتها أستر

اىل  دوالر مليار 31المسالالطبيىع  الغاز صادراتوسجلت
بنحومقارنة،"أمريىك  دوالر مليار 22"أستر

اىل  دوالر مليار 48
  أستر

  المنته  العامف 
  يونيو ف 

.الماض 

ج"وكالةعنهنقلتحكوىم  تقرير وبحسب الماىل  للعامالجديد ر التقديتخفيضتمأمس،لألنباء"بلومبت 

اىل  دوالر مليار 3.7بنحو2021
.يونيوتقديراتعنأستر

موقع االقتصاديةعن 

kallanishenergy.comموقع عن 



:أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية

نيجيريا تستعين بالغاز الطبيعي لتخفيف تداعيات إنهاء دعم الوقود

يا،بدأت   نيجت 
  للنفطمنتجأكت  تعد التر

،الجازولعىلاالعتماد تقليصإفريقيا،ف    والتوسعي  
المركباتف 

  
.الوقودلدعممكلفنظاممنعقود إنهاءتداعياتتخفيفعىلللمساعدةبالغاز،تعملالتر

بشكلالطاقةار أسعارتفعتفيما المناخ،بشأنإنجازاتها تحسي   إىلالحكومةتسىع،"األلمانية"ل ووفقا 

  العماليةالنقاباتوتهدد الدعم،الحكومةأنهتأنبعد حاد،
اببتنظيمالبلد ف    عامإض 

سبتمت  28ف 

  ،%60نسبتهاخسائر تسجيلوبعد .الجاري
الرئيسيرص النفط،أسعار انخفاضبسبباإليراداتف 

هيمكنال القرار أنعىلبوهاريمحمدو .تغيت 

يمنورد "البلطيقبحر غاز خطتسبب   للجدلالمثت  "2ستر
لمانداخلنزاعف    الت 

األلمات 

،اليسار حزت   بي   "بوندستاج" ."األلمانية"ل وفقا والخرص 

لمانيةالمجموعةوكانت   الخرص  لحزبالت 
لمانف    الت 

احا قدمتقد األلمات  حكومةاليدعو اقتر

وع،هذا عنإبطاءدونبنفسها النأيإىلاأللمانية أنليسار احزبورد .إتمامهدونوالحيلولةالمشر

ثمنالالباهظاألحفوريالغاز لمصلحةضغطجماعةالطلببهذا نفسهمنيجعلالخرص  حزب

.المتحدةالوالياتتنتجهالذيوالملوث

موقع االقتصاديةعن 

يا تقدمالوضع،لتهدئةوكوسيلة امليار 250بقيمةتحفت   حزمةنيجت    برنامجبموجب"دوالرمليون648"نت 
  تأملالغاز،استخداملتوسيعوطت 

ف 

  الغاز،استخداميحفز أن
  للسياراتكبديلالنقل،وسائلف 

،تعملالتر يةاالحكومةوتسىع.المركزيللبنكطبقا بالجازولي   وطتغيت  إىللنيجت  شر

وطمنبدال ،"والشحنوالتأمي   التكلفة"أساسعىللتكونبها،الخاصةالخامالنفطلشحناتالتجاريالتبادل "السفنمير  ىلعالتسليم"شر

.الحالية

ج"وكالةوأفادت وطبموجببأنهالجاري،الشهر مطلعلألنباء"بلومبت  يا،فإن،"السفنمير  عىلالتسليم"شر   للنفطمنتجةدولةت  أكوه  نيجت 
ف 

أنإىلويشار .بهاةالخاصالخامالنفطشحناتبتسليميتعلقفيما الصلة،ذاتوالخدماتوالتأمي   النقلعىلالسيطرةعىلقادرةغت  إفريقيا،

وط يا تسمحوالشحنوالتأمي   التكلفةشر ةسيطرة"لديهاتكونبأنلنيجت  ةلتعزيز منهادةاالستفتمكنما وهو نفطها،توزي    ععىلكبت  التنافسيةالمت  

."المحليي   للمشغلي   

يثير نزاعا داخل البرلمان األلماني« 2نورد ستريم »مشروع خط غاز 

موقع االقتصاديةعن 

لمانيةالمجموعةزعيمبارتشديتماروقال احعىلردا اليسار،لحزبالت  األمريكيةلعقوباتاتوقيعمعمتطابقا طلبا عمليا تقدمونبهذا ":االقتر

يمنورد "أنبارتشوأضاف."تامةبصورة   يصب"2ستر
اضحة،و االتحاديةالحكومةرسالةتكونأنيجبأنهمبينا وألمانيا،أوروبا منكلمصلحةف 

وعتشييد مناالنتهاءيتموأن ."تامةباستقلليةفيها الطاقةسياسةألمانيا وستقرر إتاوات،دفعدونالمشر

  الخارجيةالشؤونخبت  تريتي   يورجنانتقدجانبه،من
أمامعلنا يقفار اليسممثلإنقائل،بشدة،اليسار جانبمنالقولهذا الخرص  حزبف 

  الطاقةسياسة":وأوضح.فيهالطاقةسياسةباستقلليةتقرر ألمانيا أنويعلنألمانيا،أجلمنالبديلحزبتصفيق
األوروبيةالداخليةوقالسف 

كة لمانيةالمجموعةرئيسوكان."ذلكالجميعيتعلمأنيجبوكانأوروبية،سياسةه  المشتر بصورةداولةالمخللأيد قد اليسار لحزبالت 

ي    جمانويلفوربومرنميكلنبورجواليةوزراءرئيسةواضحة ،الحزبمنوه  شفت   اك 
  االشتر

.ؤوليةالمسبانعدامالخرص  اتهمتالتر

ي    جوقالت   المقتضبةملةالجبذلكمنتقدةذلك،منأكت  طموحاتهتكونأنالحكومةعنالمسؤوليةلتوىل  يسىعحزبمنأتمت  كنت"،شفت  
التر

  جاءت
ا،أعلن،قد األلمانيةالمستشارةباسمالناطقوكان.الخرص  حزبمطلبف  كلأنجيل أنأخت  عىلتداعياتهناكتكونأنتستبعد ال مت 

وع يمنورد غاز أنابيبمشر   روسيا فشلتإذا 2ستر
  أليكىس  تسميمبشأنشاملتحقيقإجراءف 

."الروىس  المعارضنافالت 
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كةأعلنت   الطبيىع  الغاز أنابيبشبكةتشغيلشر
السلوفاكية،حدود المنبالقربالغاز لنقلأنابيبخطمنجزءإصلحمناالنتهاءأوكرانيا ف 

.أوكرانياعت  األوروت   االتحاد إىلروسيا منالطبيىع  الغاز لنقلالرئيسةالخطوطأحد يعد الذيالخطتشغيلواستئناف

ج"وكالةونقلت كةعنلألنباء"بلومبت  ةنقطعند أوكرانيا إىلسلوفاكيا منالغاز لينقلالعملاستأنف"4لوبينج"الغازخطإنالقولاألوكرانيةالشر

  االتصال
ج"وأشارت.بوندينسف  أوكرانيا،إىلاألوروت   االتحاد دولمنالغاز إمداداتنقليضمنالذيالوحيد هو "4لوبينج"الخطأنإىل"بلومبت 

  أهميتهوتتمثل
  الطبيىع  الغاز مخزونتخزيننحو األوروبيي   التجار جذبف 

.اأوكرانيلدىالعملقةالتخزينمستودعاتف 

كةكانت   الغاز خطوطتشغيلشر
  أعلنتأوكرانيا ف 

  يونيو ف 
امها الماض    الصيانةبأعمالالقياماعتر 

  األنابيبخطوطاتصالنقطةف 
عىلبودينسف 

ار بعد سلوفاكيا،معالحدود    األض 
منمعلنا كانكما أسابيععةسبوليسأسابيعثلثةاإلصلحأعمالواستغرقت.الفيضاناتبسببلها تعرضتالتر

  .قبل
.يوميامكعبمتر مليون27لتصلبطاقةأوكرانيا إىلالغاز لتصدير الخطاستخداميمكنهمالعملءأن"4لوبينج"خطتشغيلاستئنافيعت 

أوكرانيا تنتهي من إصالح خط أنابيب ينقل الغاز إلى أوروبا

  أنالمقرر من
اد محطةأكت  الصي   تبت  وعاتضمنالمسالالطبيىع  الغاز الستت    تبدأ أنالمقرر المشر

وسائلذكرتحسبما ،2022عامف 

  ستقعالمسالالطبيىع  للغاز "االحتياطيةالقاعدة"فإن.اإلعلم
اد طاقةوستبلغ،جيانغسو مقاطعةف  وعاستت  ا طنمليون20لغتبالمشر سنوي 

  
.مراحلهنهايةف 

عند األوليةالسعةتكونأنالمخططمن.منهالكلمكعبمتر ألف220بسعةتخزينصهاري    جأربعةللمنشأةسيكوناألولية،المرحلةخلل

ا،طنمليون3التشغيلبدء   وإنهسنوي 
.مكعبمتر ألف270تبلغفرديةتخزينبسعةخزاناتستةبناءسيتمالثانية،المرحلةف 

2022الصين تطلق أكبر محطة للغاز الطبيعي المسال في البالد في عام 

2020االستهالك العالمي للغاز الطبيعي خالل عام 

  سنويأساسعىل%4بلغقياىس  بمعدلانخفضالطبيىع  للغاز العالم  االستهلكأنإىلاألوليةالبياناتتشت  
مع،2020عاممناألولالنصفف 

  الطلبانخفاض
  الحاد االنخفاضرغملكن.للغازالمستوردةالرئيسةالمناطقمعظمف 

  الطلبف 
  الشماىل  الكرةنصفف 

حجمظلاألول،الرب  عف 

،والصي   اليابانباستثناءوآسيا أوروبا قبلمنالنمو هذا دعمتموقد .سنويأساسعىل%12بنسبةونما مرتفعا المسالالطبيىع  الغاز تجارة

  اإلغلقعملياتتنفيذ أدى.سنويأساسعىل%25بنسبةنما وكلهما 
  األخرىاآلسيويةالناشئةاألسواقمنوعديد الهند ف 

إىلوأبريلمارسف 

.المسالالطبيىع  الغاز لوارداتالرئيسالداعمأوروبا تاركا النمو،هذا توقف

  الطلببدأ ثم
  الرب  عنهايةقربيضعفأوروبا ف 

وارتفعتأغسطس،ةنهايحتر تنمو العالميةالمسالالطبيىع  الغاز تجارةظلتذلكمع.الثات 

  سنويأساسعىل%3بنسبة
  شهدناهالذيجدا الكبت  النمو عنالبعد كلبعيدا كانالنمو هذا أنرغم،2020عاممناألوىلالثمانيةاألشهر ف 

ف 

ةاألعوام .األخت 

  
الغاز كمياتحويلتتمحيث.المرونةمنأكت  قدر توفت  المسالالطبيىع  الغاز توريد سلسلةعىلكانالمسبوقة،غت  السوقظروفمواجهةف 

ايد بشكلالمسالالطبيىع     العلوةتلشتأنبعد أوروبا إىلمتر 
  الطلبعىلاإلغلقوأثر الفوريةاآلسيويةاألسواقف 

.الناشئةألسواقاف 

  دورا أوروبا لعبتبالفعل
  regasificationسالالمالطبيىع  الغاز تحويلإلعادةاالحتياطيةالطاقاتبفضلوذلكالطبيىع  الغاز أسواقتوازنف 

ف 

ةتخزينسعةثالث،لطرفالبيعإمكانيةمعالموات    لذلك،نتيجة.لالمسيالغاز تداولومراكز األنابيبلخطوطمرنةوإمداداتاألرض،تحتكبت 

أرباعثلثةمنيقربما لتشكل%14بنسبةاألوروبيةالمسالالطبيىع  الغاز وارداتزادتحيث.المسالالطبيىع  الغاز فائضمعظمأوروبا امتصت

ةعن%5بانخفاضالطلب،انخفاضرغمهذا وكان.2020عاممناألوىلالسبعةاألشهر خللالمسالالطبيىع  للغاز العالميةالتجارةنمو  الفتر

ينبسبب%17األنابيبخطوطوارداتانخفضتحيث،2019عاممننفسها  ةالتعاقديةالمرونةخياراتيمارسونالذينالمشتر .لاألجقصت 

  االنخفاضاتمنمزيد معجنبإىلجنبا القويالعرضاستمرار أدىحيثالمسالالطبيىع  الغاز عرضجانبعىلأيضا المرونةعمل
األسعار ف 

  اإلمداداتتقليصمنمتفاوتةدرجاتإىلواآلسيويةاألوروبيةالفورية
انخفضتلذلك،ةونتيج.المسالالطبيىع  للغاز المصدرةالدولأغلبف 

اليا وشكلت.وأغسطسيونيو بي   سنويأساسعىل%6منبأكتر العالميةالمسالالطبيىع  الغاز صادرات   ثمنأكتر المتحدةوالوالياتأستر
لتر

.االنخفاض

موقع االقتصاديةعن 

kallanishenergy.com

موقع االقتصاديةعن 



:بيانات وإحصائيات

Rystadموقعتحليلُيظهر  Energyالعالم  الطلبأن  
،القطر ذيالبحريةاألنابيبخطوطعىلوالغاز النفطسوقف  المعروفو الكبت 

ا يشهد أنالمقرر منtrunklineباسم
 
ا انخفاض كيباتحجمليصلالعام،هذا ٪26بنسبةسنوي  ا2150إىلالمتوقعةاإلجماليةالتر .كيلومتر 

يكونأنالمرجحومن.2016عامتأثت  منأخفالضخمةاألنابيبخطوطعىلالطلبعىلاالنكماشهذا تأثت  فإنذلك،منوبالرغم

ا االنتعاش وعاتبقيادةشيع    األنابيبخطوطمشر
قف  ا يشهد أنالمقرر منأنهمنالرغمعىل.األوسطالشر

 
ا كانخفاض   العامعنبت  

الماض 

ا،2913البالغ   trunklineالخطوطعىلالطلبأنإال كيلومتر 
ا يظلالخارجف 

 
االنكماشخللعليهكانمما اآلنأفضلبشكلصامد

ا 938إىلالطلبانخفضعندما السابق،   فقطكيلومتر 
ا 2488من2016عامف    كيلومتر 

.يسبقهالذيالعامف 

طتعافي سريع في سوق خطوط أنابيب النفط والغاز البحرية بقيادة الشرق األوس: توقعات

Rystadتتوقع Energyشيعا تعافيا هناكيكونأن  
وعاتتدفعأنالمرجحمنحيثالمرة،هذهالسوقف  قمشر إىلطلبالاألوسطالشر

ا 19-كوفيدقبلما مستويات ا تقريب  ةالبحريةالخطوطمنشآتلتتجاوز 2023عامخللذلكمنأعىلوتدفعه،2022عاممنبدء  الكبت 

طر
ُ
..كيلومتر 3000الق

طر ذاتالعالميةاألنابيبخطوطسوقوتنقسم
ُ
النقلوخطوطاإلنتاج،أو المعالجةبمرافقمتصلةأوليةتصدير خطوطإىلالكبت  الق

  للنقلالمستخدمة
امختلفةtrunklineنوع  وخصائصالسوقمحركاتأنإال االتصال،منالرغمعىل.واألسواقالمناطقبي   النهات  .تمام 

ا التصدير خطوطعىلالطلبيرتبط
 
ا ارتباط أساىس  بشكلالغاز قولحتطوير عملياتتتطلبحيثالبحري،المنبعتطوير بنشاطمباشر 

ةخطوط طركبت 
ُ
ا للنقلالتحتيةالبنيةتمثل.الق اختيار للمشغلي   يمكنحيثط،بالنفمقارنةالغاز لتطوير القيمةسلسلةمنبكثت  أكت  جزء 

.النفطناقلتعىلالعواماتتحميلخللمنالتصدير 

وعات،عدد حيثمن   تطويرها متوقعبحريرئيىس  خط100منيقربما من٪90منأكتر فإنالمشر
ةف  أنابيبه  2024-2020الفتر

ا النقلخطوطمشاري    عترتبط.الغازلتصدير 
 
ا ارتباط

 
  تنشأ ما عادة.الميدانيةبالتطوراتوثيق

  العملقةلحقولاتطوير مجموعاتف 
تنتجالتر

ا 
 
اتمنمئاتعدةتمتد أنويمكنالمحليةاألسواقتحتاجهمما أكتر غاز ادأسواقإىلللوصولالكيلومتر .االستت 

  األفريقيةالمشاري    عتشمل
  تساهمالتر

  المتوسطاألبيضالبحر ظهر حقلtrunklineالنقلخطوطعىلالطلبف 
وعمرص،  ف    مامبا ومشر

ف 

  موزمبيق،قبالة4المنطقة
ا يشهد أنالمتوقعالوحيد السوقه  األمريكتي   أنحي   ف 

 
  انخفاض

  المنشآتف 
.القادمةاتالسنو ف 



East Mediterranean Gas Forum formally established with headquarters in Egypt

Six energy ministers, including from Egypt, signed the East Mediterranean Gas Forum (EMGF) charter on Tuesday,
establishing a vital platform that brings together gas producers, consumers and transit states to boost a sustainable
regional market for gas.

According to a joint statement, Egypt’s petroleum ministry hosted on Tuesday the signing ceremony of the Middle
East energy forum – which will have its headquarters in Cairo – via teleconference with the participation of the
seven ministers. The forum’s members are Cyprus, Egypt, Greece, Israel, Italy, Jordan.

The forum was formed in January 2019 to "create a regional gas market, optimize resource development, cut the
cost of infrastructure, offer competitive prices and improve trade ties.”

The EMGF will set “a shared vision and systematic and regulated dialogue over natural gas policies… to maximize
the region’s resources”. “The EMGF fully respects the rights of its members in their natural resources under
international law, and supports efforts to invest their reserves and their use of current and future infrastructure for
gas through effective cooperation with gas industry parties,” it said.

The statement said that EMGF is open for membership submissions by any state in the Eastern Mediterranean, and
any other state or regional or international organization as an observer. It said it valued support provided by
international parties and organizations including the European Union (EU) and World Bank (WB).

In a separate statement, Egypt’s Petroleum Minister Tarek ElMolla said that turning the forum into an international
governmental organization in the region gives momentum to establishing a body that aims to bolster cooperation
and dialogue over natural gas.
He affirmed the importance of member countries’ role in finalizing the charter in a record time of only 20 months,
and establishing the forum’s bodies despite the unstable global circumstances. “EMGF countries have succeeded in
making history and contribute together to pushing peace,” he said.

The signing of the charter comes amid tensions in the Eastern Mediterranean region over Ankara's hunt for gas in
the region in violation of the territorial waters of Greece and Cyprus, two close allies of Egypt

Eni, BP Achieve New Natural Gas Discovery in Egypt’s Great Nooros Area

Eni and BP have announced a new natural gas discovery in Great Nooros Area which is located in the Abu Madi
West Development Lease, in the conventional waters of the Nile Delta, offshore Egypt, a statement issued by Eni
reported. The preliminary evaluation of the well results indicates that the Great Nooros Area gas in place can be
estimated in excess of 4 trillion cubic feet (Tcf).

The company explained that the new discovery was achieved through the Nidoco NW-1 exploratory well
discovered in July 2015. The Nidoco NW-1 exploratory well is located 16 meters of water depth, 5 km from the
coast and 4 km north from the Nooros field.

The discovery includes gas-bearing sands with total thickness of 100 meters, of which 50 meters within the
Pliocene sands of the Kafr-El-Sheik formations and 50 meters within the Messinian age sandstone of the Abu Madi
formations. The new level of Abu Madi formations, which was not yet encountered in the Nooros field, unlocks
high potential of the Great Nooros Area, with further extension of the gas potential to the North of the field.

Eni, together with its partner BP, which is the contractor member for this area, in coordination with the Egyptian
petroleum sector, will start studying the development options of this new discovery and how to utilize such
cooperation as well as the area’s infrastructure.
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Mulla: Egypt's natural gas production rises to highest level in September

Petroleum Minister Tareq El Mulla said that Egypt's natural gas production rises to its highest level in September, a
matter that led to an increase in the use of natural gas in the local market after Egypt achieved a self-sufficiency in
natural gas production.

In the past two years, natural gas industry greatly developed, the minister said, citing the export of Egypt's natural
gas surplus and the development of value-added industries.

During the general assembly meeting of the Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS), the minister asserted
President Abdel Fatah El Sisi's full support of the oil sector and his keenness on following up the implementation of
natural gas projects in the country.

For his part, EGAS Chairman said Egypt's natural gas production hits a record of 7.2 billion cubic feet in September.

Egypt s igns deals worth $934m to develop its Gas Sector

Egypt is continuing with its program to attract new international companies to research and explore natural gas on
its territory. Eight new exploration agreements totaling $ 934 million have just been signed within this framework.

On Tuesday, the Egyptian state-owned natural gas company (EGAS) signed 8 research and exploration agreements
for total investments of $934 million. This, within the framework of the overall strategy adopted by the Egyptian
government to develop its natural gas resources. The parties to the agreements were not mentioned.

With this program started more than five years ago, the country recorded its highest level of natural gas
production, to the point of resuming exports and achieving gas self-sufficiency.

Tarek El Molla, Egyptian Minister of Energy added that in addition to attracting new international companies to
research and exploration in the territory, natural gas also plays an important role in improving economic returns. .
He also recalled that the project to transform Egypt into a regional center for the handling and trade of gas and oil
is under preparation. Among other things, the project will enable Egypt to transform gas from two major Greek
fields, before channeling it to the European market.

Magdy Galal, director of EGAS explains that in addition to the $ 934 million in investments, there are also signed
grants worth $65 million. Mr. Magdy adds that the company is currently finalizing 6 other agreements for
investments of up to $731 million.

Note that EGAS is a stakeholder in 37 other exploration agreements thanks to the entry of Exxon Mobil and
Chevron into gas exploration in Egypt, as well as an increase in investments by companies such as Shell and Total.
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U.S. LNG exports rise from coronavirus lows as global gas prices soar

U.S. liquefied natural gas exports were on track to increase for a second month in a row in September for the first
time since hitting a record high in January as rising global gas prices prompted buyers to reverse some cargo
cancellations. Gas prices surged over 60% in Europe and Asia last month, causing U.S. LNG exports to jump from a
21-month low of 3.1 billion cubic feet per day in July to 3.7 bcfd in August and an expected 3.8 bcfd in September
according to federal data.

Prior to that, U.S. exports fell every month from March to July as coronavirus demand destruction caused prices to
collapse and buyers to cancel cargoes. Several U.S. LNG export plants stepped up to supply more of the super-
cooled fuel even though Cameron LNG’s facility in Louisiana remains shut due to lingering power problems after
Hurricane Laura slammed into the Gulf Coast in late August
.
Australia LNG exports to drop by $17 billion for 2020-2021

Australia’s Department of Industry, Science, Energy, and Resources stated in its Resources and Energy Quarterly
that the country’s LNG shipments dropped by 12% year-on-year and noted the pressure on the country’s LNG
export volumes in recent months.

The wave of LNG investment in Australia saw over $200 billion invested in seven new LNG projects, which all began
operating between 2014 and 2019. The ramp-up of these projects saw Australia’s annual LNG nameplate capacity
reach 88 million tonnes.

However, the report claimed that Australia’s LNG shipments between June and August were 12 per cent lower
year-on-year. As a result, Australia’s average capacity utilization rate is expected to fall slightly in 2020. According
to the report, some buyers exercised their rights to reduce contracted purchases by around 10% in 2020, with
some of these replaced by cheaper spot cargoes.

China to launch country ’s largest LNG terminal in 2022

China is set to build its largest import liquefied natural gas (LNG) terminal with operations slated to start in 2022,
state media CCTV reported. According to the broadcaster, the LNG “reserve base” will be located in the Jiangsu
province, eventually featuring 20 million tonnes per annum (Mtpa) importing capacity.

During an initial phase, the facility will have four storage tanks with capacity of 220,000 cubic meters each. The
start up receiving capacity is planned at 3 Mtpa, Kallanish Energy understands. At Phase 2, six tanks will be built
with an individual storage capacity of 270,000 cubic meters, the broadcaster said.

US industrial Natural Gas demand to shrink 4.4%

Natural gas demand for the U.S. industrial sector is falling amid slowing economy and is expected to contract by
4.4% this year, Kallanish Energy reports. General economic conditions also influence industrial natural gas
consumption, as higher demand for manufactured goods lifts demand for natgas.

However, due to the Covid-19 pandemic and the global economic slowdown caused by it, consumption dropped
from 25.4 Bcfd in January to 20.1 Bcfd in June. This volume was almost 1 Bcfd lower than June 2019. The annual
decline in natural gas consumption in the sector started in March, but it was in May that demand sunk the most.
The EIA said natgas consumption in the U.S. industry declined 8% y-o-y that month. It was the largest fall since July
2009.

Industries such as chemicals, paper, primary metals, petroleum and coal products account for nearly 75% of the
natural gas used in U.S. manufacturing. In 2019, the U.S. industrial gas demand was flat, after growing 5.4% in 2018.
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Rystad expects swift recovery in offshore oil and gas pipeline market led by Middle East

The global oil and gas market demand for a large-diameter offshore pipeline, known as trunkline, is set for an
annual drop of 26% this year, with the size of total installations forecasted to reach 2,150 km, a Rystad Energy
analysis shows.

This downturn’s impact on trunkline demand is, however, lighter than that of 2016, and recovery is likely to be
swift, led by projects in the Middle East. Although it is set for a significant drop from last year’s 2,913 km, offshore
trunkline demand is holding up much better now than during the previous downturn, when demand plummeted to
just 938 km in 2016 from 2,488 km the year before.

Rystad Energy estimates the market’s recovery to be swift this time, as Middle Eastern projects are likely to propel
demand to almost pre-Covid-19 levels already from 2022 and push it even higher from 2023, when offshore
trunkline installations are projected to exceed 3,000 km.

The global trunkline market is divided into upstream export lines connected to processing or production facilities,
and transmission lines used for downstream transport between regions and markets. Although connected, the
market drivers and characteristics of the two trunkline types are quite different.

Demand for export lines is directly related to offshore upstream development activity, where primarily gas field
developments call for trunklines. Transport infrastructure accounts for a significantly larger portion of the value
chain for gas developments than for oil, where operators can opt for export via buoy loading onto oil tankers.

In project count terms, more than 90% of the nearly 100 offshore trunklines expected to be developed in the 2020–
2024 period are gas export pipes. Transmission line projects are more loosely connected to field developments.
They normally originate in giant field development clusters that produce more gas than needed in local markets
and can stretch out several hundred kilometres to reach import markets.

African projects contributing to trunkline demand include Egypt’s Mediterranean Zohr field and the Mamba
development in Area 4 off Mozambique, while the Americas is the only market expected to see a decline in
installations in the coming years
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