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أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري:
ً
محليا بعد التوسع في المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل
٥ر %٥انخفاضا في استهالك البوتاجاز
أعلن المهندس طارق المل أنه يجرى العمل حاليا عىل كافة المحاور لرفع كفاءة منظومة توفت
المنتجات ر
البتولية للسوق المحىل عت تطوير معامل التكرير والشبكة المتكاملة لنقل وتداول
المنتجات و تعزيز استقرار سوق البوتاجاز  ،موضحا انه جارى حاليا االنتهاء من تنفيذ أحد أهم
ر
المشوعات الحيوية لتوفت منتج البتين للسوق المحىل وهو مجمع أسيوط إلنتاج البتين عاىل
األوكتي تمهيدا لتشغيله بنهاية العام الحاىل.
ر
ر
المشوعات الرامية إىل تحقيق خطة الوزارة للكتفاء
المشوع ضمن حزمة من
وأكد أن هذا
ر
الذات من البتين محليا خلل السنوات القليلة المقبلة.
ر
الذات لتلك
مضيفا أنه يسهم ف تأمي إمدادات البتين وتوفتها ألهاىل الصعيد ومحافظات الجنوب من خلل معمل أسيوط لتحقيق االكتفاء
المحافظات من هذا المنتج الحيوى ،خاصة وأنه يعد أكت مجمع ربتوىل ف الوجه القبىل ويتوىل مسئولية المنطقة الجغرافية ر
البتولية لصعيد
مرص.
وأضاف المل أن العام الماىل ٢٠١٩/٢٠٢٠شهد مجددا استمرار انخفاض استهلك البوتاجاز محليا بنسبة تصل إىل ٥ر ٪٥مقارنة بالعام السابق
ر
ر
بالمشوع القوىم لتوصيل الغاز الطبيىع للمنازل وإحلله محل البوتاجاز واالسهام ف تقليص فاتورة دعم الدولة
مباشة للنطلق
عليه كنتيجة
ر
للبوتاجاز والت الزالت الدولة تتحمل دعما سنويا له ،الفتا إىل أن استقرار سوق البوتاجاز خلل السنوات األختة هو أحد ثمار الجهود المنفذة
خلل السنوات الست الماضية لرفع كفاءة منظومة توفت هذه السلعة الحيوية وتأمينها بيش للمستهلكي.
وأكد المل أن الوزارة توىل اهتماما بالغا لرفع كفاءة الشبكة القومية لنقل وتداول الخام والمنتجات ر
البتولية و التوسع ف خطوط الشبكة بما يحقق
مرونة نقل وتوفت اإلمدادات ر
البتولية لجميع أنحاء البلد ،فضل عن الحد من مخاطر النقل التى باللوارى ،الفتا إىل أن دعم هذه الشبكة والتوسع
ر
فيها هو أحد المتطلبات األساسية لتحويل مرص لمركز إقليم لتداول وتجارة البتول والغاز .وشدد عىل االهتمام باتباع احدث الوسائل والنظم
التكنولوجية واإلجراءات اللزمة لحماية خطوط الشبكة من التعديات حفاظا عىل السلمة العامة وصونا لمقدرات البلد من موارد الطاقة.

تنظيم مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول " ايجبس  " 2021بالقاهرة في  31مايو المقبل
البتول ر
للبتول "إيجبس  "2021برئاسة المهندس طارق المل وزير ر
أعلنت اللجنة التنفيذية العليا لمؤتمر ومعرض مرص الدوىل ر
والتوة المعدنية
خلل اجتماعها عت الفيديوكونفرانس أنه من المقرر تنظيم فعاليات الدورة الخامسة للمؤتمر والمعرض ف ر
الفتة من  31مايو إىل  2يونيو 2021
ر
بالقاهرة تحت شعار "شمال افريقيا والبحر المتوسط :تلبية احتياجات اليوم من الطاقة" بمشاركة عدد من وزراء البتول والطاقة والرؤساء
الشكات الرائدة ف قطاع ر
التنفيذيي لكتيات رشكات ر
البتول العالمية وختاء الصناعة من ر
البتول والغاز ونخبة من قادة األعمال العالميي  ،ومن
المنتظر أن يحظ الحدث بمشاركة دولية كبتة من  80دولة ونحو 35ألف مشارك ،ومشاركة وتمثيل ر
ألكت من  500عارض و 16جناحا للدول ف
المعرض المصاحب ،باإلضافة إىل  27رشكة ربتول محلية وعالمية و 2000من أعضاء الوفود و 300متحدث ،وستعقد خلل فعالياته نحو 80
جلسة.
وأوضحت اللجنة أن اختيار هذا التوقيت ر
يأت بعد دراسة وتقييم األوضاع الناجمة عن جائحة كورونا وتطلع العالم للخروج من التحديات ر
الت
أفرزتها هذه الجائحة حيث رأت أن التوقيت الذى تم اختياره يوفر للمشاركي من المستثمرين ر
والشكات العالمية فرص أ ك رت أمانا للسفر الدوىل
وإىل جانب جدول زمت ملئم إلعادة االلتقاء والتواصل بينهم تحت مظلة إيجبس.
البتول ر
ومن جانبه أكد المهندس طارق المل وزير ر
والتوة المعدنية أن مؤتمر ومعرض ايجبس يتطور بشكل كبت عاما تلو اآلخر وهو ما تجسد
الدورة الماضية ف عام  2020ر
الت فاقت التوقعات من حيث حجم المشاركي وعدد ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات وعقود تتعلق باألعمال
والشاكات ف صناعة ر
ر
البتول والغاز ،مشتا اىل أن الدعم الكامل الذى يحظ به هذا الحدث من الرئيس عبدالفتاح السيىس وحرص سيادته عىل
الحضور قد أعظ زخما كبتا له ،الفتا إىل أن النجاح الكبت لهذا الحدث جعله األبرز ف منطقة شمال أفريقيا والبحر المتوسط فضل عن كونه
بمثابة ر
ملتق ربتوىل مهم يجمع أهم واكت ر
الشكات واللعبي ف مجال الطاقة اقليميا وعالميا عىل ارض مرص .
نقال عن وزارة البترول والثروة المعدنية

أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري:
توقيع ميثاق منتدي غاز شرق المتوسط ليصبح منظمة دولية حكومية إقليمية مقرها القاهرة
شهدت القاهرة اليوم الثلثاء توقيع الدول المؤسسة لمنتدى غاز رشق المتوسط عىل الميثاق الخاص بالمنتدى والذى بمقتضاه يصبح منظمة
ا
ا
دولية حكومية ف منطقة المتوسط تسهم ف تطوير التعاون ف مجال الغاز الطبيىع وتحقق استغلل امثل لموارده  ،حيث شارك ف مراسم التوقيع
البتول ر
البتول والطاقة بالدول األعضاء وهم المهندس طارق المل وزير ر
افتاض عت تقنية الفيديوكونفرانس وزراء ر
الت تمت من خلل لقاء ر
ر
والتوة
المعدنية وناتاشا باليديس وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القتصية وكوستيس هاتدزاكيس وزير البيئة والطاقة اليونات ويوفال شتاينتت وزير
ر
الزوات وزيرة الطاقة األردنية ،وكل من فيكتوريا كوتس مستشار أول
الطاقة اإلشائيىل واليساندرا تودى وزيرة التنمية االقتصادية اإليطالية وهالة
وزير الطاقة األمريىك وكريستينا لوبيلو مدير إدارة الطاقة نيابة عن مفوض الطاقة باالتحاد األوروت وذلك بصفة مراقب ،إضافة إىل حضور سفراء
دول قتص واليونان وإشائيل وإيطاليا واألردن والواليات المتحدة وفرنسا لدى القاهرة ونائب رئيس بعثة االتحاد األوروت بالقاهرة والسفت بدر
عبد العاط مساعد وزير الخارجية للشئون األوروبية والسفت عمر أبوعيش مساعد وزير الخارجية للشئون االقتصادية الدولية والمستشارة شتين
الشهاوى مدير وحدة الطاقة بالخارجية.
البتول ر
وأكد المهندس طارق المل وزير ر
والتوة المعدنية ف كلمته خلل مراسم التوقيع أن المنتدى
أصبح رسميا منظمة دولية حكومية كبتة ف منطقة المتوسط مقرها القاهرة ،وأن ذلك يمثل انطلقة
كبتة ف رحلة تأسيس هذا الكيان الذى تطور تدريجيا ليصل إىل هذه المكانة ،موضحا أن هذه المنظمة
تهتم بتعزيز التعاون وتنمية حوار سياىس منظم ومنهج بشأن الغاز الطبيىع إسهاما ف االستغلل
االقتصادى األمثل الحتياطيات الدول من هذا المورد الحيوى باستخدام البنية التحتية الحالية .علوة
ر
المشتكة ورفاهية الشعوب.
عىل إقامة بنية تحتية جديدة عند الحاجة من أجل المنفعة
وأكد الوزير أهمية الدور الذى لعبته الدول األعضاء وحماسها الكبت لشعة االنتهاء من إعداد ميثاق التأسيس ف وقت قياىس لم يتجاوز  20شهرا
علوة عىل تشكيل أجهزة المنتدى وتنفيذ أنشطته بالرغم من الظروف العالمية المتقلبة وهو ما يعكس إيمانا عميقا لدى الدول المؤسسة بأهمية
ر
المشتك
التعاون بينها ف إطار هذا المنتدى .وأوضح المل أن دول منتدى غاز رشق المتوسط قد نجحت بهذه الخطوة ف أن تصنع التاري خ والنجاح
وأن تسهم معا ف دفع السلم.
ر
ر
المشتكة من
تتماىس مع أهداف المنتدى وتتشارك نفس األهداف لتحقيق الغاية
وقال أن المنتدى يتطلع لعضوية دول أخرى بالمنطقة طالما أنها
ر
أجل رفاهية دول المنطقة وشعوب ها مع التأكيد عىل رفض أى أعمال عنف تشكل عائقا لتحقيق رخاء المنطقة  ،الفتا إىل أن التاري خ سيعتف بأن
هذا المنتدى نجح ف أن يكون استثناء للقاعدة التاريخية من خلل مساعيه الفريدة بأن يجعل من ثروات الطاقة دافعا إلنهاء التاع ف المنطقة.
وتابع المل أن الدول المؤسسة للمنتدى وضعت الثقة والتضامن أساسا ترتكز عليه ف العمل سويا للتغلب عىل خلفات الحقب الماضية وتجاوزها
وكذلك العمل سويا عىل تجاوز كافة العقبات والحواجز والحدود الجغرافية ف سبيل االنطلق بهذا التعاون الناجح ف مجال الغاز الطبيىع  .ووجه
المل الشكر لكافة الدول األعضاء المؤسسي عىل الجهد المبذول للنطلق بالمنتدى وتحويله إىل منظمة دولية بما يسهم ف أن تصبح المنطقة ر
أكت
انفتاحا ورخاء  ،معربا عن تقديره لكل الدول والكيانات الدولية الداعمة للمنتدى وف مقدمتها االتحاد األوروت والبنك الدوىل والواليات المتحدة
األمريكية والجمهورية الفرنسية  .كما أكد عىل الدور الحيوى للقطاع الخاص ف تحقيق أهداف منتدى غاز رشق المتوسط من خلل اللجنة
االستشارية لصناعة الغاز ،مشيدا بجهود مجموعة العمل رفيعة المستوى بالتنسيق مع منتدى غاز رشق المتوسط واالنتهاء من اللئحة األساسية.
واختتم المل بأن توقيع الميثاق اليوم هو بداية الستكمال الحوار القائم بي الدول عىل التعاون البناء والمشاركة بهدف ر
التكت عىل استغلل الطاقة
من أجل تحقيق السلم ر
ونش التنمية وتحقيق طموحات ورفاهية الشعوب .
نقال عن وزارة البترول والثروة المعدنية

شركة "إيني" تعلن عن كشف غاز جديد في البحر المتوسط
أعلنت رشكة "إيت" اإليطالية اليوم عن كشف غاز جديد ف ما يسم "منطقة نورس الكتى" ف المياه المرصية بالبحر المتوسط .وذكرت ر
الشكة ،ف
ر
ر
بيان ،أن الكشف الجديد يقع عىل عمق  16ر
كيلومتات شمال حقل نورس الذي
كيلومتات من الساحل ،وأربعة
متا من المياه ،وعىل مسافة خمسة
تم اكتشافه ف يوليو من عام  .2015وأشارت إىل أن التقييم األوىل لنتائج البت يشت إىل أنه يمكن تقدير غاز منطقة نورس الكتى بما يزيد عن أربعة
تريليونات قدم مكعبة.
الت تمتلك حصة تبلغ  %25من حصة المقاول ف امتياز دلتا النيل ،بالتنسيق مع قطاع ر
وقالت إيت إنها ستبدأ مع رشيكتها "ت ت" ر
البتول المرصي،
ف مراجعة خيارات التطوير لهذا االكتشاف الجديد ،بهدف اإلشاع ف بدء اإلنتاج باالستفادة من البت التحتية الحالية ف المنطقة.
عن موقع االقتصادية

أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري:
ً
ً
وتراجعا فقط
هدوءا
وزير البترول  :عجلة إنتاج الغاز لم تتوقف جراء كورونا بل شهدت
البتول ر
قال وزير ر
والتوة المعدنية المرصية ،طارق المل ،ل  CNBCعربية إنه ورغم تراجع الطلب عالميا عىل الغاز جراء أزمة كورونا ،إال أن عجلة
اإلنتاج لم تتوقف وإنما شابها الهدوء ر
والتاجع فقط ،مضيفا أن تسعت الغاز ف السوق المحلية للمصانع يتوقف عىل تكلفة إنتاجه.

«جنوب الوادي للبترول» :إنتاج  2360مليون قدم مكعب غاز طبيعي خالل العام المالي الحالي
البتول ر
قال رئيس رشكة جنوب الوادي القابضة التابعة لوزارة ر
والتوة المعدنية ،إن عدد اآلبار االستكشافية ر
الت تم حفرها بنطاق أعمال جنوب الوادي
بلغ  7آبار حقق  2منها كشفي جديدين ،وذلك بحقول جيسوم وطويلة وحقل ربتوملحة بخليج السويس ،وأسهمت ف رفع معدالت اإلنتاج بنحو
 ،%5وإضافة احتياطيات جديدة مؤكدة بهذه الحقول بلغت  85مليون برميل قابل للستخراج.
وأوضح رئيس ر
الشكة أنه مع زيادة معدالت تنمية الحقول بلغ إجماىل اإلنتاج اليوىم خلل العام الماىل حواىل  23ألف برميل ،كما بلغ إنتاج البوتاجاز
 4252طن ،باإلضافة إىل  2360مليون قدم مكعب من الغاز الطبيىع.

للشكة عىل استكمال ر
الشكة خلل الجمعية العامة ر
وأكد رئيس ر
مشوع توصيل الغاز الطبيىع إىل الصعيد ،حيث تم توصيل حواىل  153ألف عميل
ر
ليصل إجماىل المشتكي بهذه الخدمة الحضارية إىل  1.3مليون عميل متىل ،باإلضافة إىل عملء النشاط التجاري والصناع وهو ما يسهم بل شك ف
تحقيق التنمية الشاملة بصعيد مرص ،وإحداث نقلة نوعية ف األوضاع المعيشية للمواطني بها.
الشكة سياسة ترشيد اإلنفاق ،حيث تم تخفيض التكلفة بقيمة  26مليون جنيه من خلل تنفيذ ر
كما أشار إىل انتهاج ر
استاتيجية الوزارة فيما يخص
التحول الرقم والحد من تداول المستندات والبيانات الورقية فضل عن استغلل مصادر الطاقة المتجددة داخل المقرات اإلدارية.
نقال عن المصري اليوم

"مصر أصبحت العبا محوريا في المنطقة"  ..تعليقا على إنجاز قطاع البترول والغاز الطبيعي المصري
أشاد تقرير لموقع الطاقة الشهت "أويل برايس" ،بالتقدم الذي أحرزته مرص ف
قطاع إنتاج النفط والغاز الطبيىع ،مؤكدا أن اكتشافات البحر المتوسط جعلت
من القاهرة العبا محوريا ف المنطقة .وأشار التقرير إىل ترصيحات وزير ر
البتول
ر
والتوة المعدنية ،هذا الشهر ،ر
الت كشف فيها عن بلوغ إنتاج الخام ف مرص
 650ألف برميل يوميا ،للمرة األوىل منذ أواخر الخمسينيات.
للشكة العامة ر
وقال طارق المل ف اجتماع ر
للبتول المرصية ،الذي ترأسه ف
وقت سابق هذا الشهر ،إن ر
الشكة ستهدف إىل تعزيز تطوير آبار النفط الجديدة
والبنية التحتية.
من جانبه ،قال رئيس رشكة " ربتوبل" ،لموقع "المونيتور" ،إن مرص تنتج حاليا
نحو  1.1مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا ،وما يقرب من  700ألف برميل يوميا
من النفط الخام ،بعد تطوير حقول إنتاج ف خليج السويس.
رغم أن أرقام إنتاج مرص من النفط الخام متواضعة ،لكن مياهها بها أكت
اكتشاف للغاز الطبيىع ف البحر األبيض المتوسط ،وتحديدا حقل "ظهر"
العملق الذي بدأ اإلنتاج منذ عامي .وقال التقرير إن بعد تشغيل حقل ظهر ف
أوائل عام  ،2018أصبحت مرص العبا أساسيا ف البحر األبيض المتوسط،
حيث لعب دورا مهما ف مساعدة مرص عىل تجنب الحاجة إىل استتاد الغاز
الطبيىع المسال.

أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية:
انكماش الطلب الصناعي على الغاز الطبيعي في الواليات المتحدة األمريكية
أفادت تقارير أنه من المتوقع انخفاض الطلب عىل الغاز الطبيىع من جانب القطاع الصناع
األمريىك وسط تباطؤ االقتصاد ،ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة  ٪4.4هذا العام.
ا
وفقا إلدارة معلومات الطاقة األمريكية ،يرتفع استهلك الصناعات األمريكية للغاز الطبيىع عادة
ا
ف الخريف والشتاء ،وينخفض ف الربيع والصيف استجابة للتغتات ف الطلب عىل التدفئة
المرتبط بدرجة الحرارة .كما تؤثر الظروف العامة االقتصادية أيضا عىل استهلك الغاز الطبيىع
الصناع ،حيث يؤدي ارتفاع الطلب عىل السلع المصنعة إىل زيادة الطلب عىل الغاز.
نظرا للتباطؤ االقتصادي العالم الناجم عن جائحة  ،Covid-19انخفض االستهلك من  25.4مليار قدم مكعب ف اليوم ف يناير إىل  20.1مليار قدم
مكعب ف اليوم ف يونيو  .2020وهذا يعد أقل بمقدار  1مليار قدم مكعب ف اليوم تقريبا عن يونيو  .2019وقد بدأ االنخفاض السنوي ف استهلك
ر
األكت انخفاضا .قالت إدارة معلومات الطاقة إن استهلك الغاز الطبيىع ف الصناعة
الغاز الطبيىع ف القطاع ف مارس ،ولكن ف مايو كان الطلب
األمريكية انخفض بنسبة  ٪8عىل أساس سنوي ف ذلك الشهر .كان أكت انخفاض منذ يوليو .2009
ر
والبتول ومنتجات الفحم ما يقرب من  ٪75من الغاز الطبيىع المستخدم ف
تمثل الصناعات مثل المواد الكيميائية والورق والمعادن األولية
التصنيع ف الواليات المتحدة .ف عام  ، 2019كان الطلب عىل الغاز الصناع ف الواليات المتحدة ثابتا  ،بعد نموه بنسبة  ٪5.4ف عام .2018
تتوقع إدارة معلومات الطاقة األمريكية أنه بحلول نهاية العام ،سينخفض استهلك الوقود األزرق بنسبة  ٪4.4ثم ينمو بنسبة  ٪1.1ف عام .2021
ويستند هذا إىل ر
ر
ومؤش التصنيع .ومع ذلك ،فإن موجات
افتاض أن الطلب عىل الغاز الطبيىع ستداد العام المقبل بسبب النمو ف االقتصاد الكىل
جديدة من فتوس كورونا  Covid-19قد تعرض آفاق النمو للخطر.
عن موقع kallanishenergy.com

أستراليا تخفض توقعاتها لعائدات صادرات الغاز الطبيعي المسال  %35بسبب الجائحة
خفضت ر
أستاليا توقعاتها لعائدات تصدير الغاز الطبيىع المسال  ،%35للعام الماىل ر
حت يونيو .2021
وسجلت صادرات الغاز الطبيىع المسال  31مليار دوالر ر
أستاىل " 22مليار دوالر أمريىك" ،مقارنة بنحو
 48مليار دوالر ر
أستاىل ف العام المنته ف يونيو الماض.
وبحسب تقرير حكوىم نقلت عنه وكالة "بلومبتج" لألنباء أمس ،تم تخفيض التقدير الجديد للعام الماىل
 2021بنحو  3.7مليار دوالر ر
أستاىل عن تقديرات يونيو.
ويعكس تقرير وزارة الصناعة والعلوم والطاقة والموارد رب ع السنوي ،انخفاض حجم الصادرات ر
وافتاضات سعر الرصف المعدلة .وأضاف التقرير،
أنه "من المتوقع أن ريتكز تأثت االنحدار ف أسعار النفط ف النصف الثات من عام  ،2020بسبب التأخر ألشهر عدة ف تأثتات التدفق عىل العقود
المرتبطة بالنفط".
االستالية نيتها تقديم منح بقيمة  200مليون دوالر ر
ر
أستاىل " 146مليون دوالر أمريىك" لبناء مرافق تخزين للبتين،
وكانت قد أعلنت الحكومة
ر
ر
وستطبق إجراءات أخرى تستهدف تعزيز صناعة الوقود الت تتنح ف البلد .ووفقا لوكالة "بلومبتج" ،قال أنجوس تيلور وزير الطاقة وخفض
ر
األستاىل ،إن الحكومة تهدف إىل استغلل هذه المنح لتمويل  780ميجا رلت إضافية لمساحة تخزين الديزل ف البلد.
االنبعاثات
وجاء ف البيان السابق ،أن المشاري ع ستوفر ما يصل إىل  1025وظيفة .وتتعرض حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون ،لضغوط إلنقاذ صناعة
ر
تكرير النفط ،ر
األستاىل .وأضاف تيلور ،أنه "مثل القطاعات
الت ترصرت بشدة جراء وباء فتوس كورونا المستجد ،والمحافظة عىل أمن الطاقة
االقتصادية كلها ،كان لجائحة كوفيد 19-تأثت ف صناعة الوقود ف ر
أستاليا" ،مؤكدا حاجة بلده إىل إمدادات وقود سيادية للحماية من أي صدمات
محتملة ف المستقبل.
تشيعية ستفرض رشوطا مهمة للمرة األوىل الحتياطيات وقود النقل ،حيث سيتعي بموجب هذه ر
وأعلنت الحكومة حزمة ر
الشوط أال تقل
مخزونات البتين ووقود الطائرات عن المستويات التجارية الحالية البالغة نحو  24يوما من االستهلك .كما يجب أن تزيد مخزونات الديزل ،%40
لتغظ استهلك  28يوما.
عن موقع االقتصادية

أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية:
نيجيريا تستعين بالغاز الطبيعي لتخفيف تداعيات إنهاء دعم الوقود
بدأت نيجتيا ،ر
الت تعد أكت منتج للنفط ف إفريقيا ،تقليص االعتماد عىل الجازولي ،والتوسع ف المركبات
ر
الت تعمل بالغاز ،للمساعدة عىل تخفيف تداعيات إنهاء عقود من نظام مكلف لدعم الوقود.
ووفقا ل "األلمانية" ،تسىع الحكومة إىل تحسي إنجازاتها بشأن المناخ ،فيما ارتفعت أسعار الطاقة بشكل
حاد ،بعد أن أنهت الحكومة الدعم ،وتهدد النقابات العمالية ف البلد بتنظيم إضاب عام ف  28سبتمت
الجاري .وبعد تسجيل خسائر نسبتها  ،%60ف اإليرادات بسبب انخفاض أسعار النفط ،يرص الرئيس
محمدو بوهاري عىل أن القرار ال يمكن تغيته.
وكوسيلة لتهدئة الوضع ،تقدم نيجتيا حزمة تحفت بقيمة  250مليار نتا " 648مليون دوالر" بموجب برنامج وطت لتوسيع استخدام الغاز ،تأمل ف
أن يحفز استخدام الغاز ،ف وسائل النقل ،كبديل للسيارات ر
الت تعمل بالجازولي ،طبقا للبنك المركزي .وتسىع الحكومة النيجتية إىل تغيت رشوط
التبادل التجاري لشحنات النفط الخام الخاصة بها ،لتكون عىل أساس "التكلفة والتأمي والشحن" ،بدال من رشوط "التسليم عىل ر
مي السفن"
الحالية.
وأفادت وكالة "بلومبتج" لألنباء مطلع الشهر الجاري ،بأنه بموجب رشوط "التسليم عىل ر
مي السفن" ،فإن نيجتيا ،وه أكت دولة منتجة للنفط ف
إفريقيا ،غت قادرة عىل السيطرة عىل النقل والتأمي والخدمات ذات الصلة ،فيما يتعلق بتسليم شحنات النفط الخام الخاصة بها .ويشار إىل أن
رشوط التكلفة والتأمي والشحن تسمح لنيجتيا بأن تكون لديها "سيطرة كبتة عىل توزي ع نفطها ،وهو ما تمكن االستفادة منه لتعزيز المتة التنافسية
للمشغلي المحليي".
عن موقع االقتصادية

مشروع خط غاز «نورد ستريم  »2يثير نزاعا داخل البرلمان األلماني
تسبب خط غاز بحر البلطيق "نورد ر
ستيم  "2المثت للجدل ف نزاع داخل التلمان األلمات
"بوندستاج" بي حزت اليسار والخرص ،وفقا ل "األلمانية".
وكانت المجموعة التلمانية لحزب الخرص ف التلمان األلمات قد قدمت ر
اقتاحا يدعو الحكومة
األلمانية إىل النأي بنفسها دون إبطاء عن هذا ر
المشوع ،والحيلولة دون إتمامه .ورد حزب اليسار أن
حزب الخرص يجعل من نفسه بهذا الطلب جماعة ضغط لمصلحة الغاز األحفوري الباهظ الثمن
والملوث الذي تنتجه الواليات المتحدة.
ر
االقتاح" :بهذا تقدمون عمليا طلبا متطابقا مع توقيع العقوبات األمريكية
وقال ديتمار بارتش زعيم المجموعة التلمانية لحزب اليسار ،ردا عىل
بصورة تامة" .وأضاف بارتش أن "نورد ر
ستيم  "2يصب ف مصلحة كل من أوروبا وألمانيا ،مبينا أنه يجب أن تكون رسالة الحكومة االتحادية واضحة،
وأن يتم االنتهاء من تشييد ر
المشوع دون دفع إتاوات ،وستقرر ألمانيا سياسة الطاقة فيها باستقللية تامة".
من جانبه ،انتقد يورجن تريتي خبت الشؤون الخارجية ف حزب الخرص هذا القول من جانب اليسار بشدة ،قائل ،إن ممثل اليسار يقف علنا أمام
تصفيق حزب البديل من أجل ألمانيا ،ويعلن أن ألمانيا تقرر باستقللية سياسة الطاقة فيه .وأوضح" :سياسة الطاقة ف السوق الداخلية األوروبية
ر
المشتكة ه سياسة أوروبية ،وكان يجب أن يتعلم الجميع ذلك" .وكان رئيس المجموعة التلمانية لحزب اليسار قد أيد خلل المداولة بصورة
ر
االشتاك ،ر
الت اتهمت الخرص بانعدام المسؤولية.
واضحة رئيسة وزراء والية ميكلنبورج فوربومرن مانويل شفتي ج وه من الحزب
وقالت شفتي ج" ،كنت أتمت من حزب يسىع لتوىل المسؤولية عن الحكومة أن تكون طموحاته أكت من ذلك ،منتقدة بذلك الجملة المقتضبة ر
الت
جاءت ف مطلب حزب الخرص .وكان الناطق باسم المستشارة األلمانية قد أعلن ،أختا ،أن أنجيل متكل ال تستبعد أن تكون هناك تداعيات عىل
مشوع أنابيب غاز نورد ر
ر
ستيم  2إذا فشلت روسيا ف إجراء تحقيق شامل بشأن تسميم أليكىس نافالت المعارض الروىس".
عن موقع االقتصادية

أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية:
أوكرانيا تنتهي من إصالح خط أنابيب ينقل الغاز إلى أوروبا
أعلنت رشكة تشغيل شبكة أنابيب الغاز الطبيىع ف أوكرانيا االنتهاء من إصلح جزء من خط أنابيب لنقل الغاز بالقرب من الحدود السلوفاكية،
واستئناف تشغيل الخط الذي يعد أحد الخطوط الرئيسة لنقل الغاز الطبيىع من روسيا إىل االتحاد األوروت عت أوكرانيا.
ونقلت وكالة "بلومبتج" لألنباء عن ر
الشكة األوكرانية القول إن خط الغاز "لوبينج  "4استأنف العمل لينقل الغاز من سلوفاكيا إىل أوكرانيا عند نقطة
االتصال ف بوندينس .وأشارت "بلومبتج" إىل أن الخط "لوبينج  "4هو الوحيد الذي يضمن نقل إمدادات الغاز من دول االتحاد األوروت إىل أوكرانيا،
وتتمثل أهميته ف جذب التجار األوروبيي نحو تخزين مخزون الغاز الطبيىع ف مستودعات التخزين العملقة لدى أوكرانيا.
كانت رشكة تشغيل خطوط الغاز ف أوكرانيا أعلنت ف يونيو الماض ر
اعتامها القيام بأعمال الصيانة ف نقطة اتصال خطوط األنابيب ف بودينس عىل
الحدود مع سلوفاكيا ،بعد األضار ر
الت تعرضت لها بسبب الفيضانات .واستغرقت أعمال اإلصلح ثلثة أسابيع وليس سبعة أسابيع كما كان معلنا من
ر
قبل .يعت استئناف تشغيل خط "لوبينج  "4أن العملء يمكنهم استخدام الخط لتصدير الغاز إىل أوكرانيا بطاقة تصل ل 27مليون مت مكعب يوميا.

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

عن موقع االقتصادية

ر
المشوعات المقرر أن تبدأ ف عام  ،2022حسبما ذكرت وسائل
من المقرر أن تبت الصي أكت محطة الستتاد الغاز الطبيىع المسال ضمن
ر
اإلعلم .فإن "القاعدة االحتياطية" للغاز الطبيىع المسال ستقع ف مقاطعة جيانغسو  ،وستبلغ طاقة استتاد المشوع تبلغ  20مليون طن سنويا
ف نهاية مراحله.
خلل المرحلة األولية ،سيكون للمنشأة أربعة صهاري ج تخزين بسعة  220ألف ر
مت مكعب لكل منها .من المخطط أن تكون السعة األولية عند
بدء التشغيل  3مليون طن سنويا ،وإنه ف المرحلة الثانية ،سيتم بناء ستة خزانات بسعة تخزين فردية تبلغ  270ألف ر
مت مكعب.

االستهالك العالمي للغاز الطبيعي خالل عام 2020

kallanishenergy.com

تشت البيانات األولية إىل أن االستهلك العالم للغاز الطبيىع انخفض بمعدل قياىس بلغ  %4عىل أساس سنوي ف النصف األول من عام  ،2020مع
انخفاض الطلب ف معظم المناطق الرئيسة المستوردة للغاز .لكن رغم االنخفاض الحاد ف الطلب ف نصف الكرة الشماىل ف الرب ع األول ،ظل حجم
تجارة الغاز الطبيىع المسال مرتفعا ونما بنسبة  %12عىل أساس سنوي .وقد تم دعم هذا النمو من قبل أوروبا وآسيا باستثناء اليابان والصي،
وكلهما نما بنسبة  %25عىل أساس سنوي .أدى تنفيذ عمليات اإلغلق ف الهند وعديد من األسواق الناشئة اآلسيوية األخرى ف مارس وأبريل إىل
توقف هذا النمو ،تاركا أوروبا الداعم الرئيس لواردات الغاز الطبيىع المسال.
ثم بدأ الطلب ف أوروبا يضعف قرب نهاية الرب ع الثات .مع ذلك ظلت تجارة الغاز الطبيىع المسال العالمية تنمو ر
حت نهاية أغسطس ،وارتفعت
بنسبة %3عىل أساس سنوي ف األشهر الثمانية األوىل من عام  ،2020رغم أن هذا النمو كان بعيدا كل البعد عن النمو الكبت جدا الذي شهدناه ف
األعوام األختة.
ف مواجهة ظروف السوق غت المسبوقة ،كان عىل سلسلة توريد الغاز الطبيىع المسال توفت قدر أكت من المرونة .حيث تم تحويل كميات الغاز
الطبيىع المسال بشكل ر
متايد إىل أوروبا بعد أن تلشت العلوة ف األسواق اآلسيوية الفورية وأثر اإلغلق عىل الطلب ف األسواق الناشئة.
بالفعل لعبت أوروبا دورا ف توازن أسواق الغاز الطبيىع وذلك بفضل الطاقات االحتياطية إلعادة تحويل الغاز الطبيىع المسال  regasificationف
الموات مع إمكانية البيع لطرف ثالث ،سعة تخزين كبتة تحت األرض ،وإمدادات مرنة لخطوط األنابيب ومراكز تداول الغاز المسيل .نتيجة لذلك،
امتصت أوروبا معظم فائض الغاز الطبيىع المسال .حيث زادت واردات الغاز الطبيىع المسال األوروبية بنسبة  %14لتشكل ما يقرب من ثلثة أرباع
نمو التجارة العالمية للغاز الطبيىع المسال خلل األشهر السبعة األوىل من عام  .2020وكان هذا رغم انخفاض الطلب ،بانخفاض %5عن ر
الفتة
ر
المشتين الذين يمارسون خيارات المرونة التعاقدية قصتة األجل.
نفسها من عام  ،2019حيث انخفضت واردات خطوط األنابيب  %17بسبب
عمل المرونة أيضا عىل جانب عرض الغاز الطبيىع المسال حيث أدى استمرار العرض القوي جنبا إىل جنب مع مزيد من االنخفاضات ف األسعار
الفورية األوروبية واآلسيوية إىل درجات متفاوتة من تقليص اإلمدادات ف أغلب الدول المصدرة للغاز الطبيىع المسال .ونتيجة لذلك ،انخفضت
أستاليا والواليات المتحدة ر
بأكت من  %6عىل أساس سنوي بي يونيو وأغسطس .وشكلت ر
صادرات الغاز الطبيىع المسال العالمية ر
أكت من ث رلت
عن موقع االقتصادية
االنخفاض.

بيانات وإحصائيات:
توقعات :تعافي سريع في سوق خطوط أنابيب النفط والغاز البحرية بقيادة الشرق األوسط
ُيظهر تحليل موقع  Rystad Energyأن الطلب العالم ف سوق النفط والغاز عىل خطوط األنابيب البحرية ذي القطر الكبت ،والمعروف
ر
باسم  trunklineمن المقرر أن يشهد انخفاضا سنويا بنسبة  ٪26هذا العام ،ليصل حجم ر
كيلومتا.
التكيبات اإلجمالية المتوقعة إىل 2150
وبالرغم من ذلك ،فإن تأثت هذا االنكماش عىل الطلب عىل خطوط األنابيب الضخمة أخف من تأثت عام  .2016ومن المرجح أن يكون
مشوعات خطوط األنابيب ف ر
االنتعاش شيعا بقيادة ر
الشق األوسط .عىل الرغم من أنه من المقرر أن يشهد انخفاضا كبتا عن العام الماض
ر
كيلومتا ،إال أن الطلب عىل الخطوط  trunklineف الخارج يظل صامدا بشكل أفضل اآلن مما كان عليه خلل االنكماش
البالغ 2913
ر
ر
السابق ،عندما انخفض الطلب إىل  938كيلومتا فقط ف عام  2016من  2488كيلومتا ف العام الذي يسبقه.

مشوعات ر
تتوقع  Rystad Energyأن يكون هناك تعافيا شيعا ف السوق هذه المرة ،حيث من المرجح أن تدفع ر
الشق األوسط الطلب إىل
مستويات ما قبل كوفيد 19-تقريبا بدءا من عام  ،2022وتدفعه أعىل من ذلك خلل عام  2023لتتجاوز منشآت الخطوط البحرية الكبتة
ُ
ر
كيلومت. .
القطر 3000
ُ
وتنقسم سوق خطوط األنابيب العالمية ذات القطر الكبت إىل خطوط تصدير أولية متصلة بمرافق المعالجة أو اإلنتاج ،وخطوط النقل
المستخدمة للنقل النهات بي المناطق واألسواق .عىل الرغم من االتصال ،إال أن محركات السوق وخصائص نوع  trunklineمختلفة تماما.
يرتبط الطلب عىل خطوط التصدير ارتباطا ر
مباشا بنشاط تطوير المنبع البحري ،حيث تتطلب عمليات تطوير حقول الغاز بشكل أساىس
ُ
خطوط كبتة القطر .تمثل البنية التحتية للنقل جزءا أكت بكثت من سلسلة القيمة لتطوير الغاز مقارنة بالنفط ،حيث يمكن للمشغلي اختيار
التصدير من خلل تحميل العوامات عىل ناقلت النفط.
أكت من  ٪90من ما يقرب من  100خط رئيىس بحري متوقع تطويرها ف ر
المشوعات ،فإن ر
من حيث عدد ر
الفتة  2024-2020ه أنابيب
لتصدير الغاز .ترتبط مشاري ع خطوط النقل ارتباطا وثيقا بالتطورات الميدانية .عادة ما تنشأ ف مجموعات تطوير الحقول العملقة ر
الت تنتج
ر
غازا ر
الكيلومتات للوصول إىل أسواق االستتاد.
أكت مما تحتاجه األسواق المحلية ويمكن أن تمتد عدة مئات من
الت تساهم ف الطلب عىل خطوط النقل  trunklineحقل ظهر البحر األبيض المتوسط ف مرص ،ر
تشمل المشاري ع األفريقية ر
ومشوع مامبا ف
المنطقة  4قبالة موزمبيق ،ف حي أن األمريكتي ه السوق الوحيد المتوقع أن يشهد انخفاضا ف المنشآت ف السنوات القادمة.

The Egyptian Gas Market News
Eas t Mediterranean Gas Forum form ally es tablis hed w ith headquarters in Egy pt
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
Ahram online

Eni, BP Achiev e New Natural Gas Dis cov ery in Egy pt’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.
Egypt Oil and Gas
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Mulla: Egy pt's natural gas production ris es to highes t lev el in S eptem ber
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.
Egypttoday.com

Egy pt s igns deals w orth $934m to dev elop its Gas S ector
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.
energymixreport.com
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U.S . LNG ex ports ris e from coronav irus low s as global gas prices s oar
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 supercooled 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
mansfield.energy.com
.
Aus tralia LNG ex ports 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.
offshore-energy.biz.com

China to launch country ’s larges t LNG term inal 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.
kallanishenergy.com
US indus trial Natural Gas dem and to s hrink 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.
kallanishenergy.com
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Ry s tad ex pects s w ift recov ery in offs hore oil and gas pipeline m arket led by Middle Eas t
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
offshore-energy.biz.com

