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«الغازاإلصالحات واآلفاق في قطاع البترول و: مصر مركز إقليمي للطاقة»منصة التعاون التنسيقي تحت عنوان 

ولوزير المال،طارقالمهندسشارك وةالبتر الدوىللتعاوناوزيرةالمشاطرانياالدكتورةو المعدنيةوالتر

  
  التعاونمنصةف 

كالتنسيقر وللقطاعالمشتر وةالبتر إقليم  مركز مص »عنوانتحتالمعدنية،والتر

  واآلفاقاإلصالحات:للطاقة
ولقطاعف    «والغازالبتر

مسئوىلبحضورالدوىل  التعاونوزارةأطلقتها والتر

يات كاتكتر   العاملةوالخاصةاألجنبيةالشر
كاتبينهممنمص ف    شر

جت  بيةعر وطاقةأباتشر وشلمتر

كاءممثل  إىلباإلضافة،SAPو ومؤسسةالدوىل  البنكبينهممنوالثنائيي   األطرافمتعدديالتنميةشر

  والبنكالدوليةالتمويل
هماأللمانيةوالسفارةللتنميةاألفريقر .وغت 

2022ليعقد في فبراير إيجيبستعديل موعد مؤتمر 

  
  التفاعليةاللقاءاتسلسلةضمنذلكيأتر

  الوزارةتنظمها التر
  التعاونمنصةإطار ف 

ك،التنسيقر الجهاتبي   وتكامل،فاعلتخلقبهدفالمشتر

كاءالحكومية،المعنية ،األطرافُمتعدديالتنميةوشر ،والمجتمعالخاصالقطاعوكذلكوالثنائيي    
،2030التنمويةمص رؤيةلتنفيذ المدت 

  القطاعاتعلالضوءوتسليط
  ساهمتالماضيةالسنواتخاللإصالحاتشهدتالتر

الفرصةومناقشالخاص،القطاعمشاركةتعزيز ف 

  التمويلية
.الدولةأولوياتإطار ف 

ولقطاعأنالمال،طارقالمهندسوأكد  ولقطاع  وتحديثلتطوير المتكاملةرؤيتهتنفيذ يواصلالبتر إطالقبهدفينوالتعدوالغاز البتر

  إمكانياتهما 
نامجإيجابيةنتائجمنتحققلما واستثمارا المستدامةللتنمية2030مصرؤيةإطار ف  .الدولةذتهنفالذىاالقتصادىاإلصالحلتر

اتيجيةأنالمال وأضاف ولقطاعوتحديثتطوير استر وحوكمةالمالية،واالستدامةالطاقة،إمداداتتأمي   ه  أساسيةركائز 3علتقوموالغاز البتر

اتيجيةوأنالقطاع،   وساهمتبثمارها أتتاالستر
وللقطاعالنجاحقصصمنالعديد تحقيقف    والغاز البتر

معاتفاقية٩٨قيعتو مقدمتها ف 

كات ولعنللبحثعالميةشر كاتوجذبدوالر،مليار 16األدت  حدها باستثماراتوالغاز البتر   للعملجديدةعالميةشر
ولقطاعف  ،المصىالبتر

  ثقتها يعكسبما 
.الحيوىالقطاعهذا ف 

  %11قدرهبالسالبنمو تحقيقمنبالتحولالفتةنجاحقصةحققالغاز قطاعأنإىلولفت
  %25نسبتهإيجاتر نموإىل2015عامف 

عامف 

  االكتفاءتحقيقنتيجة2020
  المصيةالغاز إسالةتسهيالتمنخاصةللتصدير فائضوتوفت  الغاز منالذاتر

البحر ساحلعلوادكو دمياطف 

كاتومساهمةبدخولسمحالذيالغاز سوقأنشطةتنظيموقانونالغاز سوقتنظيمجهاز إنشاءعلعالوة.المتوسط   ةالخاصالشر
منظومةف 

كاتمستحقاتمشكلةمعالجةتمكما المصية،الغاز    العاملةاألجنبيةالشر
.منها%80مناكتر وسداد مص ف 

ولقطاعمساهمةنسبةأنإىلالمال وأشار    والغاز البتر
إجماىلبلغت،2019/2020الماىلالعامخالل%24بلغتاإلجماىل  المحلالناتجف 

ةخاللالقطاعاستثمارات .دوالرمليار 74حواىل2019/2020إىل2014/2015منالفتر

  التوسعإىلالمال ولفت
  الوحداتعدد ارتفعحيثللمنازلالطبيىعالغازتوصيلف 

سكنيةوحدةمليون11.8نحوالطبيىعالغازوصلها التر

  سكنيةوحدةماليي   6منأكتر توصيلنتيجة
ةالسنواتف  وتحديثوير لتطخطةتنفيذ منالتكرير صناعةتشهدهما أنموضًحا فقط،األخت 

اطاتمعتتوافقجديدةتكرير مصاف  إلنشاءباإلضافةالقديمةالمصاف     ساهماألوروبيةوالمواصفاتاالشتر
ينارداتو تقليلف  والسوالر البت  

 ومستهدف،%35بنسبة
ً
  االكتفاءتحقيقحاليا

وليةالمنتجاتمنالذاتر   البتر
.2023عامف 

ولمص معرضإنعقاد تقرر ةخاللالقاهرةف  بالمنطقةومعرضمؤتمر أهم-للبتر اير16-14منالفتر 2022فتر

كاءمعمكثفةمشاوراتوبعد كثبعنCOVID-19لـالعالمالوضعمراقبةبعد  ،الشر ولوزارةقررتالرئيسيي   وةالبتر المصيةةالمعدنيوالتر

ولالدوىلمصمعرضإقامةعدم ةخاللللبتر مص ومعرضمؤتمر منالخامسةالنسخةعقد وسيتم.2021يونيو9إىل7منالمقررةالفتر

ول اير بشهر األصلموعدهف  EGYPSللبتر .2022عامفتر

ولوزير المال طارق.موقال وةالبتر وقادةالسياساتىعوصانالتنفيذيي   والرؤساءالوزراءودعوةجمعف  إيجيبسمؤتمرقدرةإن":المعدنيةوالتر

ابطتحقيقف  خاصةأهميةيحملالمؤتمر أنعليدلالقاهرةف  الدوليي   الصناعة ولصناعةف  التر أجندةوتشكيلالعالميةوالطاقةوالغاز البتر

.."المستقبليةالطاقة

ةنقال عن وزارة البترول والثروة المعدني

ةنقال عن وزارة البترول والثروة المعدني
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معدالت قياسية في مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل.. مصر

ولوزير قال وةالبتر   المعدالت إنالمال،طارقالمصي،المعدنيةوالتر
قها التر

ّ
وعحق الغاز لتوصيلالقوم  المشر

ة3الـالسنواتخاللالمنازلإىلالطبيىع   منتستفيد جديدةوحدةمليون3.5نحومحققة،"مسبوقةغت  "األخت 

.الحضاريةالخدمةتلك

  -الوزيروأضاف
  بيانف 

وع"أنصحق    وحكوم  رئاس  بدعميحظ  المشر
خدميةافأهدمنيحققهما إطار ف 

فالمواطن،علبالنفعكلها تعود وتنمويةواقتصادية
ّ
خاللمنولةللدالعامةالموازنةكاهلعنالعبءوتخف

  التوسع
 وإحاللهالطبيىع  الغاز استخدامف 

ً
وليةللمنتجاتبديل البوتاجاز اناتأسطو خاصةالسائلة،البتر

."اآلنحتر المدعومة

محطات متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي10خطة لنشر 

ط
ّ
،بالغاز السياراتلتموينمتنقلةمحطات10لنشر مص تخط   الطبيىع 

كباتالمر لتحويلمساعيها إطار ف 

 بالغاز للعملوإحاللها 
ً
ينمنبدل ولوزارةوأعلنت.والديزلالبت   وةالبتر ألولالفعل  التشغيلالمعدنية،والتر

  متنقلةمحطة
قمص ف  تقديمبدأ لتالمضغوط،الطبيىع  بالغاز والمركباتالسياراتلتمويناألوسطوالشر

  الوجود خاللمنخدماتها 
.الجمهورحركةمناطقف 

  يسهمبما أخرى،وحدات10بـالدفعسُيجرىكما .الرئيسةوالمحاور الطرقالمتنقلةالوقود محطةتجوبأنالمقرر من
احتياجاتتلبيةف 

،بي   الخدمةمستخدم     .بتوافرهاوطمأنتهمعليهم،والتيست  المواطني  
  المحطةتشغيلويأتر

منافذ إتاحةعللمصياالنفطقطاعحرصإطار ف 

  التوسعالجاريالتموينمحطاتمعجنبإىلجنًبا الطبيىع  بالغاز السياراتتموينخدمةلتقديمجديدة
  حالًيا إنشائها ف 

.الجمهوريةمحافظاتف 

 .الملءإعادةمعيومًيا سيارة1000إىلوترتفعساعة12كلسيارة500تموينبطاقةالسياراتلتموينبجاهزيتها المتنقلةالوقود محطةتتمت   
ّ
عد
ُ
وت

وعأوىلنواةالمحطة ،بالغاز السياراتلتموينالمتنقلةالمحطاتلمشر   يجريإذ الطبيىع 
  المض 

جديدة،متنقلةمحطات10توفت  إجراءاتف 

ها    خاصةالمختلفةبالمناطقلنشر
  المناطقف 

مثلالموسم  ستهالكاال مناطقومنها للسيارات،الطبيىع  الغاز محطاتخدمةحالًيا بها توجد ال التر

هاوالمصايفالسياحيةالمناطق -قابلةيجعلها ما مكعبمتر آالف5إىلتصلوتخزينها الغاز منكمياتنقلعلبقدراتالمحطةتتمت   كما .وغت 

ا
ً
  لالستخدام-أيض

  وكذلكوالتجاريةالصناعيةالمنشآتإمداد ف 
.ومحطاتهالغاز لشبكاتوالصيانةالطوارئحاالت ف 

الراهنة،ظروفالمنالرغمعلالنجاحهذا مناالستفادةلتعظيمأنه-نتائجمنالتوصيلخطةحققتهلما الدوريةمتابعتهخالل-المالوأضاف

وستداعياتبسبب ولوزارةوضعتفقد كورونا،فت  المقبلالماىل  العامخاللسكنيةوحدةمليون1.2إىلالطبيىع  الغاز لتوصيلطموًحا خطةالبتر

  الوزارةمبادرةاستمرار هو 2019-2018الماىل  العاممنبدايةالخطةتحقيقنجاحعواملأهممن"أنهالبيانوأوضح
  العمالءمساهمةتقسيطف 

ف 

  الجديدةللمناطقشهرًيا جنيًها 30بواقعفوائد ودونمقدمدونسنوات6علالتوصيلتكلفة
بنظاموتعملمرةألولالطبيىع  الغاز يدخلها التر

وع مستحقاتحصيلتكفاءةلرفعكافة،الدولةبمرافقالدفعمسبوقةالعداداتباستخدامالدولةتوجهاتتنفيذ معدالت علالمال واطلع."المشر

بإذ الغاز،عداداتومنها الدولة
ّ
attaqa.net.الدفعمسبقعداد ألف266نحوُرك

attaqa.net

2021في تصدير الغاز خالل الربع األول من % 400مصر حققت نموا بنسبة : أوابك

  األكتر النمو أنعنأوابك،لمنظمة2021عاممناألولالربــعخاللوالهيدروجي   المسالالطبيىع  الغاز تطوراتدراسةكشف
الدولصادراتف 

  العربيةمص جمهوريةمنجاء2021عاممناألولالربــعخاللالمسالالطبيىع  الغاز منالعربية
0.4بـمقارنةطنمليون2نحوبتصدير قامتالتر

  مص تحققهنمو أفضلوهو ،%400سنويأساسعلنمو بنسبةأي2020عاممنالمماثلالربــعخاللطنمليون
ةف  ةالفتر كانتأنبعد األخت 

  الفوريةاألسعار تهاويبسبب2020عامخاللالعربيةالدولمستوىعلالجائحةبتداعياتتأثرا األكتر 
  العالميةاألسواقف 

جديةمغت  كانتوالتر

.التصديرنشاطالستمرار 

  النمو هذا أنإىل  الدراسة،وأشارت
علعالوةالسنة،/طنمليون7.2نحوالبالغةاإلنتاجيةطاقتهبكامل”إدكو“مجمعتشغيلإىليعود الصادراتف 

  اإلسالةمجمعتشغيلإعادة
  شحنةأولتصدير تمحيثسنوات،8لنحودامتوقفبعد دمياطف 

ايرشهر ف    2021فتر
دمياطمجمعتشغيلويأتر

كاءنجاحبعد    الشر
وعف    المشر

كةوخروجالمجمعتشغيلإعادةعلاالتفاقبموجبهتم2020عامنهايةتسويةاتفاقإبرامف  اإلسبانيةNaturgyشر

ول،العامةالمصيةوالهيئة،اإليطاليةEniمنكلبي   الجديدةالملكيةوتقاسمالمجمع،ملكيةمن كةللبتر .الطبيعيةللغازاتالقابضةالمصيةوالشر

www.oilnewsagency.com
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ولوزير المال طارقالمهندسرأس وةالبتر كةمنلكلالعامةالجمعيةأعمالالفيديوكونفرنستقنيةعتر المعدنيةوالتر كةالدةخشر قارونوشر

ول .2022-2021المقبلالماىلللعامالتخطيطيةالموازنةالعتماد للبتر

ورةعلالجمعيتي   خاللالمال وأكد  كت   االهتمامض 
ةخاللوالتر واالستفادةواألنشطةالعملياتكفاءةورفعاألداءتطوير سبلعلالحاليةالفتر

  يسهمما وهو اإلنتاج،تكلفةخفضبرامجوتطبيقاألمثلبالشكلالتحتيةالبنيةمن
  األداءكفاءةرفعف 

  حلةالمر هذهف 
تحدياتتشهد التر

  رئيسيةعالمية
ولصناعةف  ورةإىلالفتا كورونا،جائحةتداعياتنتيجةالبتر كت   ض 

لتعويضإنجازها وشعةاالستكشافيةاألنشطةعلالتر

  الطبيىعالتناقص
اإلنتاجف 

مليار دوالر استثمارات جديدة لحقول بترول خالدة وقارون بالصحراء الغربية

تشغيل حقل ريفين بالمرحلة الثالثة من مشروع تنمية غرب دلتا النيل: « بىبى»

كةأعلنت ،تر  شر وعمنالثالثةبالمرحلةريفي   حقلتشغيلاليوم،تر    سطالمتو البحر ساحلعلالنيلدلتا غربتنميةمشر
مص جمهوريةف 

وعيشمل.العربية   تابعةللغاز حقولخمسةدوالر،مليارات9حواىلتكلفتهالبالغةالمشر
توسط،المالبحر وغرباإلسكندريةشمالامتياز لمنطقتر

كائها معبالتعاونتر  تر  قامتوقد  ولووزارةشر وعبتنفيذ البتر .مراحلثالثخاللالمشر

ةحقل  بدءبعد ريفي   إنتاجيأتر    باإلنتاجفيوم/جت  
ا /تورسحقل  وكذلك2019عامف    إنتاجهما بدأ اللذينليتر

منالغاز ضخويتم،2017عامف 

يةالتسهيالتخالل ا المنشأةالتر
ً
.للغازالقوميةالشبكةإىلثمريفي   لحقلحديث

ا ريفي   إنتاجيبلغ ا،الغاز منمكعبقدممليون600حواىل  حاليًّ الغاز منمكعبقدممليون900حواىل  إنتاجعلالقدرةريفي   حقلويمتلكيوميًّ

ا، ا متكثفاتبرميلألف30حواىل  إىلباإلضافةيوميًّ .ذروتهإىلالحقلمنالغاز إنتاجيصلعندما يوميًّ

كةرئيسعبدالمنعمسعيد المهندسأوضح ولخالدةشر الماىلالعامخاللجديدةاستثماراتدوالر مليون830نحوضخالمستهدفمنأنهللبتر

ولعنللبحثطموحةخطةلتنفيذ 2021/2022   اإلنتاجحقولوتنميةوالغاز البتر
حفرالخطةتهدفوتس.الغربيةبالصحراءامتيازها مناطقف 

87 
ً
ا  بتر

ً
ا 35بواقعجديدا  بتر

ً
ا 52واستكشافيا ،بتر

ً
  يسهمبما تنمويا

خامزيتبرميلألف130حواىليبلغلإلنتاجيوممتوسطتحقيقف 

.الطبيىعالغازمنمكعبقدممليون630إىلباإلضافةومتكثفات

فالمهندساستعرضاالجتماع،وخالل كةرئيسعبدالجواد أشر لضختخططا أنهوأوضحالمقبلالماىلللعامالتخطيطيةالموازنةقارونالشر

 24حفريشملالغربيةبالصحراءامتيارها بمناطقعملبرنامجلتنفيذ دوالر مليون252حواىلتبلغاستثمارات
ً
ا  بتر

ً
.إستكشافيةآبار5وتنمويا

ةنقال عن وزارة البترول والثروة المعدني

almalnews.com

مليون قدم مكعب غاز7علي االنتاج بمعدل 5–الوسطاني للبترول تنجح في وضع البئر بلسم 

كةانتهت   شر
ولالوسطات  باستخدام٢-مسارواحادة٥-بلسمالتنمويةاألفقيةالبتر حفر قامتمنللبتر

كةنجحتحيث.١-ثروةسينو الحفرجهاز  2-مساراحادةعملثمالبتر لتقييم1-مسارأحادةبعملالشر

اللخمنالقواسيمبطبقةللبتر اكمالوعملالبتر حفر أثناءمشاكلأىحدوثبدون٢-القواسيمبطبقة

Standaloneتقنيةاستخدام screensالرمالإنتاجمشاكللمواجهة.

كةنجحتكما  5لهاالمتوقعالفعليةالبتر وإكمالحفر مصوفاتمندوالر مليون1.5مبلغبتوفت  الشر

.دوالرمليون

كةحفر فريقر منالممت   األداءاىل  ذلكمسئولوارجع كةالوسطات  شر كةاستطاعتحيثللحفر ثروةسينو وشر وعملاإلنتاجعلتر البوضعالشر

  االستقرار بعد للبتر اختبار 
ما أى،البوتجاز منيوم/طن9.4وحواىلالمتكثفاتمنيوم/برميل122ويوم/مكعبقدممليون7.2بمعدلاالنتاجف 

ءزيتبرميل1.500يعادل .يوم/مكاف 

  الطبيىع  التناقصعل  التغلبواستطاعت
وحواىل  يوم  غاز مكعبقدممليون143حاليااالنتاجليصبحانتاجعل  وحافظتالمنتجة،اآلبار ف 

ر برميل32000البوتجازمنطن240المتكثفاتمنبرميل3700 مكاف 
powernews.cc
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تحويل مسار شحنات غاز طبيعي مسال بعيدا عن الموانئ في الهند

ر عنبعيدا مسارها تحويليجريمسالطبيىع  غاز شحناتإنتجارية،مصادر قالت   الموات 
إذ الهند،ف 

ةتسارعيقوض وساإلصاباتوتت  ز،لـرو ووفقا .الغازعلالمحل  الطلبهناككورونا بفت  أكدتيتر

كةلدىمحللة الهند عنسالمطبيىع  غاز ناقالتستمسار تحويلجرىأنهالبيانات،لتحليلكبلر شر

تأبريل،20الـمنذ  قشمالإىلوجهاتها وغت  تجاريةصادر موتوقعت.منهابدال والكويتوأوروبا آسيا شر

قالمصدرا لكنالهند،إىلالشحناتوتقليصالمسار تحويلعملياتمنمزيدا المقبلةاألسابيعتشهد أن

كاتإن .اإلغالقإجراءاتنطاقاتساعمدىلمعرفةوالمراقبةاالنتظار نهجتتبت  الشر

  تأثر الغاز علالطلبأنوأضافوا 
  المفروضةاإلغالقإجراءاتنتيجةالقطاعاتبعضف 

والية11عنليقال ما وفرضالبالد،مناطقبعضف 

  القيود مننوعا اتحاديا وإقليما 
ددةالوزراءرئيسحكومةلكنالعدوى،انتشار لوقفمحاولةف    متر

  إغالقفرضف 
.االقتصاديلتأثت  امنخوفا وطت 

  للنفطمستورد أكتر لثالثالخاموارداتإجماىل  أنبياناتوأظهرت
  يوميا برميلمليون3.97إىلانخفضالعالمف 

  المنته  الماىل  العامف 
31ف 

  الوقود علالسنويالطلبوانخفض.السابقالعامعن،%11.8بانخفاض،2021مارس
  البالد ف 

علعاما 23منذاألوىلللمرة2020/2021ف 

،الشهر صدرتحكوميةلبياناتوفقا األقل،  
.2016/2017منذلهمستوىأدت  وسجلالماض 

قمنتجر  حصةأنالبياناتوأظهرت   ،%62نحوإىلارتفعتاألوسطالشر
  ،%60من2020/2021ف 

  أخذتإذ السابقالعامف 
كمياتالمصاف 

تيبعل،%1.3و،%7نحوعلوالكندياألمريك  النفطاستحوذ .سنويةنفطيةعقود بموجبمحددة ،%4.5بـمقارنةالهند وارداتمنالتر

  ،%0.60و
مورد أكتر العراقوظل.2019/2020عنمركزينمتقدمةللهند،مورد أكتر خامسمركز المتحدةالوالياتواحتلت.السابقالعامف 

يا وحلتواإلمارات،السعوديةتليهللهند للنفط ويال محلنيجت  www.aleqt.com.موردأكتر كرابعفت  

  هجومتسبب
وت    إلكتر

كةإغالقف    مصادر وقالتامل،بالكللغاز شبكتها "بايبالينكولونيال"شر
ف 

وس  برنامجعنناجمإنهالصناعة .فديةلدفعفت 

كةوتعد  كةأكتر ،"كولونيال"شر   الوقود نقلأنابيبإلدارةشر
منالوقود تنقلو المتحدة،الوالياتف 

  
قإىلالخليجساحلعلاألمريكيةالمصاف  .لسكانباالمكتظةالمتحدةالوالياتوجنوبشر

هجوم إلكتروني يغلق أكبر شركة لنقل الغاز عبر خطوط األنابيب… أمريكا

كةأنإىلالوكالةولفتت ينمنيوميا برميلمليون2.5تنقلالشر ها الطائراتووقود والسوالر البت   أنابيبخطوطعتر المكررةالمنتجاتمنوغت 

ا،8850لمسافةتمتد    الساحلوقود إمداداتمن%45تنقلكما كيلومتر
فر .الشر

  مطلعي   مصدرينقولإىلوأشارت
  األمنمجالف 

وت    اإللكتر
ات  مجياتإن،السيتر   المستخدمةالخبيثةالتر

فدية،برنامجعنبارةعكانتالهجومف 

ة امجمننوعالفدىبرامجأنإىلمشت    الخبيثةالتر
أجلمنأموالدفعبوالمطالبةالبياناتتشفت  طريقعناألنظمةإلغالقتصميمها تمالتر

.لألنظمةالوصولاستئناف

ت مجياتوانتشر ها يتمما وغالبا الماضيةالخمسالسنواتمدىعلالخبيثةالتر نت،مجرم  مجموعاتبواسطةنشر   الوكالةببحساإلنتر
التر

كةقولإىلأشارت   "كولونيال"شر
كةإنبيانف  .الجمعةيومبالهجومعلمتأنبعد التهديد الحتواءاألنظمةأغلقتالشر

ةلديها،المعلوماتتكنولوجيا أنظمةبعضعلوأثر مؤقتا العملياتأوقفاإلجراءهذا أنإىلالبيانولفت كةمعتتواصلأنها إىلمشت  أمنشر

  
وت  موعد أو التفاصيلنممزيدا تعلنلمبينما األخرى،االتحاديةوالوكاالت القانونإنفاذ بجهاتواتصلتتحقيق،إلجراءثالثلطرفتابعةإلكتر

.العملاستئناف
sputniknews.com
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2021ارتفاع تاريخي ألسعار الغاز الطبيعي في آسيا وأوروبا خالل الربع األول من 

ولالمصدرةالعربيةاألقطار منظمةعنصادرةحديثةدراسةكشفت   الالمسالطبيىع  الغاز أسعار صعود استمرار عن،(أوابك)للبتر
السوقف 

  يةبريطانحراريةوحدةمليونلكلدوالراتتسعةإىلوصلتاألسعار أنالدراسةوأوضحت.الجاريالعاممناألولالربــعخاللاألوروبية
منتصفف 

،يناير   
تهالماض    الطبيىع  الغاز لتجارةالرئيش  المرجعهو «TTF»مؤشر لهيصلمستوىأعلواعتتر

يادةز وأرجعت.أوروباغربشمالمنطقةف 

  األسعار 
  المسالالطبيىع  الغاز شحناتمنالمعروضشحإىلاألوروبيةالسوقف 

.اآلسيويةالسوقإىلاتجهتالتر

اير شهر خاللتراجعتاألسعار لكن مارس،شهر اللخالمستوىهذا عند واستقرتبريطانية،حراريةوحدةمليونلكلدوالراتستةحدود إىلفتر

  العاممنالمماثلالشهر عنالضعفبمعدلأعلوه  
  .2020الماض 

وريةالفالمسالالطبيىع  الغاز أسعار »إنالدراسةقالتاآلسيوية،السوقوف 

  (اليومية)الفوريةاألسعار قفزتإذ ،«مضتسنواتطيلةتشهدها لمتاريخيةارتفاعاتمعموعد علكانت
قشمالسوقف  20قرابةإىلآسيا شر

.بريطانيةحراريةوحدةمليونلكلدوالرا 

  الحاد الصعود هذا مرجعةبريطانية،حراريةوحدةمليونلكلدوالرا 30نحوإىلفيها السعر وصلالعقود منعددا أنإىلالدراسةأشارت
ار األسعف 

  الحرارةدرجاتانخفاضمنها،عواملإىل
  الشتاءفصلف 

  الغاز محطاتبعضوتوقفالمنطقة،تلكف 
اليا،وأبرزها بةالقريالتصدير مراكز ف  أستر

  شحإىلأدىالذياألمر 
.المنطقةدولبي   اإلمداداتف 

اءإىلاآلسيويي   المستورديناتجاهإىلالعواملهذهأدتالدراسة،وحسب كية،الغاز شحناتمنالمزيد شر   يضا أأسهمالذياألمر األمت 
حدوثف 

  اضطرابات
  الناقالتتزاحمبسببالغاز نقلسوقف 

  .بنماقناةف 
كا وف  دوالر 2.71نحوالطبيىع  ز الغاألسعار الشهريالمتوسطبلغالشمالية،أمت 

،يناير خاللبريطانيةحراريةوحدةمليونلكل  
  دوالر 2.59نحومقابلالماض 

.2020ديسمتر ف 

%  5خبراء البنك الدولي يرصدون انخفاضا في معدل حرق الغاز العالمي بنسبة .. عمان 

  النفطإنتاجانخفاضمع
  %8إىلتصلبنسبةالعالمف 

اءرصد ،2020عامخاللف  ا الدوىل  البنكختر
ً
انخفاض

  
  الغاز منكمياتيحرقالعالميزالال ذلك،ومع%5بنسبةالعالم  الغاز حرقمعدلف 

جنوبا إفريقيإلنارةتكق 

.الصحراء

  النفطالستخراجالمصاحبالطبيىع  الغاز إحراقخطورةوتكمن
الغالفإىلالملوثاتمنمجموعةإطالقف 

  بما الجوي،
  ذلكف 

.األسودوالكربونوالميثانالكربونأكسيد ثات 

ا 
ً
  أكتر بشكلالغاز حرقعنالناتجةالميثانانبعاثاتتساهمالدوىل  للبنكووفق

ار ف    العالم  االحتر
أقوىالميثانألنالمتوسط،إىلالقصت  األمد ف 

ا    منمرة80منبأكتر المناخعلتأثت 
ةمدىعلالكربونأكسيد ثات  كاتتبادر ذلك،ضوءوعل.عاما20مدتهازمنيةفتر والغاز والنفطالطاقةشر

  العاملة
.المبادراتمنواسعةمجموعةخاللمنالنفطاستخراجعملياتعنالناتجةالتلوثنسبخفضلمحاولةالسلطنةف 

كةقامتوقد    الصغر متناهيةغاز الانبعاثاتتحديد علقادرةتقنيةوه  المتشبة،الميثانغاز منالحد تقنياتأحدثبتجربةعمان.تر  .تر  شر
ف 

اقلشعلةمستمر فحصإجراءإىلباإلضافةالمحطة، اق،كفاءةمستوىلتحديد االحتر التقييمخاللمنجالتوهقياسدقةوتحسي   وتحليلاالحتر

  تمكنتوقد .والمعايرةالهندس  
  العامف 

  انبعاثاتمنطنألف148تخفيضمنالماض 
240يقاربوما ،2020عامخاللالكربونأكسيد ثات 

كةوتطمح.2019عاممنذ طنألف   القياسأنظمةلتفعيلالشر
كةالرئيسةوالغاز النفطمعالجةمواقعجميعف  وإعداد ،2023عامبحلولللشر

  الميثانغاز انبعاثاتمن%50بنسبةخفضمعذلك،حولشفافةتقارير 
.العملياتمواقعف 

www.oilnewsagency.com

www.oilnewsagency.com

شيفرون للطاقة تغلق حقل تمار للغاز في شرق البحر المتوسط

كةأغلقت   إشائيلساحلقبالةالطبيىع  للغاز تمار منصة،للطاقةشيفرونشر
قف  .اإلشائيليةالطاقةوزارةمنتعليماتعلبناءالمتوسطالبحر شر

  شيفرونوقالت
  للتعليماتطبقا “بيانف 

.”تمارمنصةأغلقنا فإننا الطاقةوزارةمنتلقيناها التر

  الغاز حقلأنوأضافت
  تشغلهالذيالثات 

  مستمر ،ليفاثيانالمنطقة،ف 
كةعاديبشكلالعملف  ذاتالتنظيميةهيئاتوالالعمالءمعتعملوالشر

www.oilnewsagency.com.الطبيىع  الغاز إمداداتاستمرار لضمانالصلة
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شركات بناء السفن الكورية الجنوبية تقود ازدهار سوق ناقالت غاز البترول المسال

كاتأنصناعيةبياناتأظهرت   السفنبناءشر
وىل  الغاز سفنسوقبازدهار تتمتعالجنوبيةكوريا ف 

ا تلقر تحيث،المسالالبتر
ً
ا عدد ً الطلباتمنكبت 

  الجديدة
كاتفازتوقد .العامهذا تقديمها تمالتر ولغاز ناقلة31بـالجنوبيةالكوريةالبناءشر ،العامهذا اآلنحتر طلبية44أصلمنمسالبتر

  طلبا 34منحاد بشكلارتفعاألخت  الرقمأنوأضافت.السفنعدد إجماىل  من%70حواىل  يمثلما وهو 
  48و2017ف 

  64و2018ف 
.2019ف 

كةفازتكما  كةوه  البحرية،والهندسةالسفنلبناءكوريا شر ولغاز ناقلة28بـالثقيلةللصناعاتهيوندايلمجموعةتابعةشر العامهذا المسالالبتر

  رائدةلتصبح
كةوقامت.القطاعهذا ف  ولغاز سفن9ببناءالبحريةوالهندسةالسفنلبناءدايو شر ةغاز ناقالتوجميعها المسالالبتر اكبت 

ً
.جد

كةتوقعت ولغاز ناقالتعلالعالميةالطلباتزيادةللبحوثكالركسونشر العام،هذا سفينة48إىلسنويأساسعل%9بنسبةالمسالالبتر

.المقبلالعام58إىلالرقميرتفعأنالمرجحومن

اتفاق لمد خط أنابيب غاز بين كينيا وتنزانيا

  الرئيسوقع
تهمعاتفاقكينياتا أوهوروالكيت  انيةنظت  العاصمةبي   غاز أنابيبخطلمد حسنساميةالتت  

انية ،مومباسا وميناءالسالمدار التت    
وعمنجزءإنهالزعيمانقالحيثالكيت  اركلتشالمدىطويلمشر

  البلدان
.الطاقةمصادر ف 

جوكالةونقلت   قولهكينياتا عنلألنباءبلومتر
لمحطاتالالزمةقود الو سيوفر الخطإنللصحفيي   تصيحاتف 

  الكهرباء
انيا ف  .الكهرباءتوليد تكلفةويقللتت  

مكما  ةاستخداماستئنافالدولتانتعتر    الرئيسانوقال.والبضائعالركابلنقلكمحور فيكتوريا بحت 
  مؤتمر ف 

كمشصحق  وتر  الكينيةبالعاصمةتر نت 

وعاتربطمنالمزيد علاتفقا إنهما  وعاتنفيذ لتزمنيا جدوال الزعيمانيحدد ولم.الشيعةوالطرقالغاز بخطبدءا التحتيةالبنيةمشر وقاال المشر

.الفورعلالعملببدءالمعنيي   المسوؤلي   توجيهتمإنه

hoc-enews.com

مليون طن صادرات الدول العربية من الغاز المسال بالربع األول29.9": أوابك"

ولالمصدرةالعربيةاألقطار لمنظمةالعامةاألمانةقالت   المسالالطبيىع  الغاز منالعربيةالدولصادراتإن(أوابك)للبتر
عاممناألولبــعالر ف 

 27مقابلطنمليون29.9بلغت2021
ً
  أداءوهو "%10.7سنويأساسعلنمو بنسبة2020عاممنالمماثلبالربــعمليونا

بامتياز استثناتر

."سنواتعدةمنذ سنويربــعأساسعلللصادراتمعدلأعلتحقيقبفضل

  (أوابك)وأضافت
تشغيلاستمرار معومص والجزائر قطر منالصادراتتنام  بفضلأتر الجديد القياس  الرقمهذا تحقيقأنمتخصصتقرير ف 

  اإلسالةمحطات
عالميةةسوقيحصةعلمجتمعةاستحوذتالعربيةالدولأنوأوضحت.اإلنتاجيةطاقاتها بكاملوُعماناإلماراتمنكلف 

إىلالجزائر صادراتارتفعتبينما ،%2.5سنويأساسعلنمو بنسبةطنمليون20.5نحوقطر دولةصادراتإجماىل  بلغإذ %31نحوبلغت

.%26.9سنويأساسعلنمو بنسبةطنمليون3.3

  %3.8سنويأساسعلنمو بنسبةطنمليون2.7نحوبلغتُعمانصادراتبأنوأفادت
  الصادراتاستقرتحي   ف 

مليون1.4عنداإلماراتف 

.طاقاتهابكامل(أدجاس)محطةتعملإذ 2020عاممنالمماثلالربــعمستوياتنفسوه  طن

  األكتر النمو أنوذكرت
  مص منجاءالعربيةالدولصادراتف 

  نحو بتصدير قامتالتر
0.4بـمقارنة2021عاممناألولالربــعخاللطنمليوت 

.%400سنويأساسعلنمو بنسبةأي2020عاممنالمماثلالربــعخاللطنمليون

 المسالالطبيىع  الغاز صادراتأنإىل(أوابك)ولفتت
ً
95.5بنحومقارنةطنمليون96.9حواىل  2021عاممناألولالربــعخاللبلغتعالميا

 ،%1.5سنويأساسعلنمو بنسبة2020عاممنالمماثلالربــعخاللطنمليون
ً
  مسار بدأ العالم  السوقفإنوعموما

تداعياتمنالتعاف 

اتليعوض2020عاممناألخت  الربــعمنذ (كورونا)جائحة   السابقةالفتر
 شهدتالتر

ً
  تراجعا
إىل(أوابك)لـالعامةاألمانةوأشارت.الصادراتف 

  والهيدروجي   الغاز لصناعةالمستقبل  الدور أهميةعلحرصها 
االستثماراتيصوتخصالجانببهذا لالهتماموالدعوةالنظيفةالطاقةمجالف 

www.3yonnews.com.المستدامةللطاقةمستقبلتحقيقبغيةالالزمة

hoc-enews.com
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:تقارير وإحصائيات

  )2018صيفأسعار إىلبالرجوع
 
حيث(والرابعالثالثالربعي   ف

  حراريةوحدةمليونلكل/دوالر8المسالالغاز سعر وصل
 
سوقف

ال،المسالطبيىع  الغاز شحنأسعار كانتوكيفJKMكوريا-اليابان

55منارتفعتالمسالالطبيىع  الغاز شحنأسعار أننرىأنيمكننا 

  اليوم/دوالرألف78إىل
 
٪263بةبنسارتفعتثمالثالث،الربــعف

  اليوم/دوالرألف145إىل
 
لوغبمنالرغمعلهذا .الرابعالربــعف

  ذروتهJKMسوقسعر مؤشر 
 
  وانخفاضهالثالثالربــعف

 
لربــعاف

  االرتفاعذلكتفست  ويمكن.الرابع
 
طبيىع  الالغاز شحنسعر ف

عندما الشحناتوتسليمالحموالت تأمي   يريدونالتجار ألنالمسال

.جيدةاألسعار تكون

جميع مؤشرات أسعار الغاز الطبيعي تسجل مكاسب قوية مع بداية فصل الصيف: تقرير

  قويةمكاسبالغاز أسعار جميعسجلتحيثقلقا،األكتر الصيفلفصلالطبيىع  الغاز سوقحاليا يتشكل
 
االرتفاعإىلوتتجهريلأبف

.سنواتلعدةربما مستوياتها أعللتحقق

ي  
 
  الغاز سعر قفز ،المتحدةالوالياتف

 
يسوقف انخفاضمنالرغمعلسنوي،أساسعل٪48بلغتمذهلةبنسبةهبهت 

  سالالمالطبيىع  الغاز صادراتمندعًما األسعار اكتسبتذلك،ومع.اإلنتاجانخفاضمنأكتر بدرجةالمحل  االستهالك
ارتفعتالتر

  ارتفعكما .الغازعلالطلبإجماىل  زيادةإىلأدىمما سنوي،أساسعلتقريًبا ٪50بنسبة
 
مما ٪،17نسبةبكندا منالوارداتصاف

  الطبيىع  الغاز أسعار لــمؤشر الدعموفر 
 
تاسوقف .سنويأساسعل٪55بنسبةارتفعحيثألتر

ي  
 
مؤشر حسبالطبيىع  الغاز أسعار تضاعفت،أوروبايف

  TTFالغازسوق
 
ثالثةمنأكتر أبريللشهر هولندا ف

  لها متوسطأعلإىلووصلتسنوي،أساسعلأضعاف

.2014عاممنذ 

النشاطوعودةالمنخفضةالحرارةدرجاتدعمتوقد 

أساسعل٪45بنسبةللطلبالمذهلالنمو االقتصادي

  .سنوي
 
وارداتانخفاضمعمحدودا،العرضظلحي   ف

الروسيةالصادراتوزيادة٪4بنسبةالمسالالطبيىع  الغاز 

.سنويأساسعلفقط٪3بنسبةاألوروتر  االتحاد إىل

ي  
 
  الغاز سعر مؤشر وصلمثلما االرتفاع،JKMوكوريااليابانمؤشر أسعارواصلت،آسيايف

 
    لهمتوسطأعلإىلTTFسوقف

 
أبريلف

ا هذا وكان.2014عاممنذ 
ً
اءبعملياتكبت  حد إىلمدفوع ةالفوريالشر حيث.(٪38)+الهندوكذلك(٪18)+الصي   منالكبت 

أصبحتطبالنفالمرتبطةاألسعار أنأييونيو،لتسليمبريطانيةحراريةوحدةمليون/دوالر9عنيزيد ما إىلJKMسوقمؤشر ارتفع

ايد بشكلتنافسية .الصيفلهذا متر 

ي يالغازيتأثي  يالغازيشحنأسعاريعىلالثمنالمرتفعالمسالالطبيع  المسالالطبيع 

ءنفسسيحدثهل  
كانتبما مقارنةالمسالالغاز وشحنJKMاليابان-كورياسوقديناميكياتاآلنتختلفالعام؟هذايالش 

ةزيادةمرونة،األكتر أمريكا إمداداتأهمها عوامللعدة)سنواتثالثقبلعليه ولكن(إلخبنما،قناةازدحامالشحن،ألسطولكبت 

  أننا يبدو 
 
.المستقبليةالشحنوعقود المسالالغاز شحنلعملياتبالنسبةمتقلبعامف
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El Molla: Oil sector contribution to GDP reached 24% during FY 2019/2020

The Minister of Petroleum and Mineral Resources, Tarek El Molla, said the oil sector
contributed with 24% to the Gross Domestic Product (GDP) during the fiscal year
2019/2020, noting that the total investments of the sector during the period from
2014/2015 till 2019/2020 reached $74 billion.

The minister's remarks were made during an event marking the International Cooperation Ministry launching of a
joint coordination platform with the Petroleum and Mineral Resources Sector under the name of "Egypt .. Regional
Hub for Energy: Reforms and Horizons of the Oil and Gas Sector" in the presence of Mullah and representatives of
major foreign companies operating in Egypt including Apache, Schlumberger, the African Development Bank, the
International Finance Corporation (IFC), the World Bank, the German Embassy and others.

Mullah noted that the oil and gas sector has recently clinched 98 agreements with international companies to
explore for gas and oil with investments reaching up to $16 billion, noting that the Egyptian oil sector has attracted
new international companies over the past phase.

The sector will continue to implement its integrated vision for development to come in line with Egypt's vision for
sustainable development 2030, in addition to investing on the positive outcome of Egypt's economic reform
program, he added.

The gas sector has achieved a growth rate of 25% during 2020 as a result of self sufficiency from gas production and
a surplus for exportation from Damietta and Edku positions on the Mediterranean coast, Mullah noted, adding that
such progress helped in paying 80 percent of the dues of foreign companies operating in Egypt.

Mullah also reviewed the progress achieved in the mining sector saying it has been successful in luring 11 new
Egyptian and international companies to invest in 82 locations for exploration of gold after the first international
bidding was announced in 2020.

OAPEC: EGYPTIAN GAS EXPORTS RISE 400% IN THE FIRST QUARTER OF 2021

The General Secretariat of the Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC) issued the periodic
report on LNG and hydrogen developments, which covers the first quarter of 2021.

The report revealed that the largest growth in Arab countries' exports of liquefied natural gas during the first
quarter of 2021 came from the Arab Republic of Egypt, which exported about 2 million tons compared to 0.4
million tons during the same quarter of 2020, i.e. a growth rate on an annual basis of 400%, which is the best
growth achieved by Egypt in the recent period after it was most affected by the repercussions of the pandemic at
the level of the Arab countries during the year 2020 due to the decline in spot prices in global markets, which were
useless for the continuation of Export activity.

The study indicated that this exports growth is due to the operating of the “Idku” LNG plant at its full production
capacity of about 7.2 million tons/year. In addition to the re-operation of the gas liquefaction plant in Damietta
after being closed for 8 years, as the first shipment was exported in February 2021. The operation of the Damietta
plant comes after the success of the project partners in concluding a settlement agreement at the end of 2020.
According to the new agreement, the gas plant is 50% owned by Eni, 40% by EGAS and 10% by EGPC. The
agreement will also see Naturgy exit the Egyptian market. Egypt has regained its full capacity to meet domestic gas
demand and can allocate surplus pr

The Egyptian Gas Market News
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Egypt Petroleum Show 'EGYPS' postponed to February 2022

The Petroleum Ministry decided to postpone the fifth edition of Egypt Petroleum Show (EGYPS 2021), originally set
for June 7-9, 2021, to be held on February 14-16, 2022. The exhibition is set to be held at Egypt International
Exhibition Center (EIEC), under the patronage of President Abdel Fattah El Sisi.

In statements on Friday, Petroleum Minister Tareq el Mulla said that this decision was taken after extensive
consultations with key partners, taking into account the global situation of the coronavirus pandemic.

The exhibition brings together oil and gas professionals to engage in dialogue, create partnerships, do business and
identify solutions and strategies that will reshape the global energy markets.

BP Launches Egypt’s Raven Field

UK major BP has started gas production from its Raven field, the third stage of its $9bn West Nile Delta (WND)
development off the Mediterranean coast in Egypt.

The WND development includes five gas fields across the North Alexandria and West Mediterranean Deepwater
offshore concession blocks in the Mediterranean Sea. BP and its partners developed the WND in three stages. The
four other fields are Taurus/Libra and Giza/Fayoum, which started production in 2017 and 2019 respectively.

Raven's gas flows to a new onshore processing facility, alongside the existing West Nile Delta onshore processing
plant. Combined, the plants' processing capacity is 1.4bn ft³/day. Raven now produces about 600mn ft³/day but this
will rise to a maximum 900mn ft³/day with 30,000 barrels/d of condensate.

Egypt: Connection of 1.2 Million Households to Natural Gas in FY 2021/2020

Egypt aims to connect 1.2 million housing units to natural gas in the upcoming fiscal year (FY) 2021/22, the Minister
of Petroleum and Mineral Resources, Tarek El Molla. The state’s current plan for FY 2020/21 aims to connect one
million households with natural gas. The ministry has exceeded that goal by 102%; reaching over one million
households from July 2020 until the end of April 2021.

Additionally, it includes connecting natural gas to about 80 new areas, so far 79 areas have been connected to the
natural gas grid. Such areas are spread out across governorates in Cairo, Giza, Alexandria, Al-Sharqiyah, Al-Gharbia,
Dakahlia, Menoufia, Al-Buhaira, Al-Qalyoubia, Beni Suef, Minya, Assiut, Sohag, and Qena.

As for the state’s Hayat Kareema initiative, the state has already connected 59 villages to natural gas and plans to
include 14 villages in the upcoming fiscal year. The state has also installed about 266,000 prepaid meters. The
ministry also began the survey works necessary to implement the ground networks of 217 other villages. It is worth
noting that so far the ministry has connected 11.2 million households to natural gas since the project began and
until the end of FY 2019/2020.

Over US $1bn to be invested in exploration of oil and gas in Egypt

Over US $1bn is set to be invested in exploration of oil and gas in Egypt. Minister of Petroleum and Mineral
Resources Tariq Al Mulla revealed the plans and said the objective is to stress on the need to focus on exploration
activities and the speed of their completion to compensate for the natural decrease in production.

The billion dollar investment will come from two local oil and gas companies particularly Khalda Petroleum CO. and
Qarun Petroleum Company, each contributing invest US$ 830M and US$ 252M respectively over the course of the
2021-2022 fiscal year. Khalda’s budget will cover drilling 35 exploration wells and 52 development wells as it seeks
to achieve average daily production of about 130,000 barrels of crude oil and condensates, and 630 million cubic
feet of natural gas in its concession areas in Western Sahara.

The Egyptian Gas Market News
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Siemens Energy & Turboden expand, decarbonize Egypt’s NatGas Network

Siemens Energy, working with Turboden S.p.A., a Mitsubishi Heavy Industries Group Company, has started
development on the GASCO Dahshour gas compressor station (GCS) in Egypt, which will increase gas
compression by 25%, without further fuel consumption, while reducing CO2 emissions by 120’000 tons per year.

Siemens Energy will supply 20
MWe electric motor driven
(EMD) compressors, which will
be coupled with Turboden’s
28MWe Organic Rankine Cycle
(ORC) system, which is the
largest high-temperature ORC
system ever built.

The GASCO Dahshour GCS
project is a first of its kind. It will
exploit the heat from four
existing gas turbine trains and
from the new highly efficient,
low emission, Gas Turbines from
Siemens Energy.

Thanks to the recovery of exhaust gas heat and highly efficient compressor trains, this integrated solution will
generate 192 GWh per year of fuel-free electricity. This energy, powering two 10 MWe EMD compressors,
allows GASCO to save 65 million m3 of natural gas per year and cut CO2 emissions by 120’000tons per year,
which is equivalent to the C02 absorption of a forest area of six times the area of Manhattan, NY.

“This unique project comes as part of our commitment to support the government in adopting energy efficient
and sustainable solutions & business models to further sustain the country’s energy infrastructure, which Egypt
already has. Dahshour project, with this game changing solution will help reinforce the availability and boosting
of natural gas to support South of Egypt,” said Emad Ghaly- Managing Director of Siemens Energy in Egypt.

“As this system can work completely disconnected from the electricity grid and does not need
water, it is perfectly suitable to be installed in remote or deserted areas. Moreover, the
opportunity to replicate the project is a concrete step ahead towards the path to
decarbonisation of the oil & gas industry,” said Paolo Bertuzzi, Managing Director and CEO
Turboden S.p.A.

“At Siemens Energy we focus on providing our customers with sustainable energy solutions, we
are glad to contribute with our gas turbine and EMD compressor trains to this state-of-the-art
pioneer project in the MENA region. Our reliable equipment will ensure low life cycle cost with
reduced Nox and CO emissions at GASCO Dahshour GCS,” said Youssef Taabouz, Regional
Manager North Africa Siemens Energy Industrial Applications.

The Egyptian Gas Market News

energyegypt.net
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Shell tells Tunis ia it plans to exit Upstream Activities

Royal Dutch Shell has informed Tunisian authorities it will hand back upstream concessions and leave the country
next year as it turns its focus to renewable energy, Rania Marzouki a senior official in the energy ministry, told
Reuters.

Shell’s departure will mean the Miskar concession in southern city of Gabes will be handed back to the government
upon license expiry in June 2022, she said, and Shell has also requested the early hand-back of the Asdrubal permit,
which expires in 2035.

PETRONAS Strikes The First AECO-Indexed LNG Deal

PETRONAS LNG Ltd (PLL) introduced the Canada Alberta Energy Company (AECO)
index as a new LNG price indexation to its customers following the sale of a spot
LNG cargo from Bintulu, Malaysia, to a buyer in Far East for August 2021 delivery.

AECO is a leading price benchmark for natural gas in Canada, similar to the United
States’ Henry Hub, which is the natural gas price benchmark used as indexation to LNG price. It is transparent as
the index is traded in real time, with high liquidity backed by large gas reserves.

The introduction of AECO is part of PETRONAS’ plan to include additional pricing option for its customers, allowing
them to enjoy its associated benefits. With AECO, LNG buyer has the flexibility to further diversify its price
exposures from established key price indices such as Japanese Crude Cocktail (JCC), Brent, Japan Korea Marker
(JKM), US Henry Hub and UK National Balancing Point (NBP).

The sale of the spot cargo on AECO-linked price is a significant step towards establishing a transparent price index
in the LNG market to not only complement PETRONAS’ pricing diversification for cargoes but also for the supply of
LNG from Canada when it commences commercial delivery, expected in 2024.

PETRONAS sources LNG cargoes from its global portfolio of supply from Malaysia, Egypt, Australia and soon
Canada, and is no stranger in offering variety of LNG price indices to suit its partners’ needs and preferences.

Kenya & Tanzania’s Heads of State s igned Sh100 billion Kenya-Tanzania Gas Pipeline Deal

Kenya and Tanzania’s heads of state President Uhuru Kenyatta and President Samia Suluhu signed a Sh100 billion
deal at the State House, Nairobi.

The signed deal will see Tanzania construct a 600km gas pipeline from Dar es Salaam to Mombasa through Tanga at
the cost of Sh100 billion. Construction of the gas pipeline will begin as soon as the negotiations at the State House
are complete.

China’s natural gas imports via pipeline and in the form of LNG in January-April were up 22.4% year/year to
39.45mn metric tons (mt), according to customs department. Imports in April came in at 10.14mn mt, up 31% yr/yr
and up 16.2% month/month.

Chinese gas usage has spiked in recent months as a result of a rise in economic activity. Asia's biggest economy
imported 101.66mn metric tons of natural gas last year, up 5.3% yr/yr, the customs department said in January.

The International Gas Market News
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OAPEC: Arab countries LNG exports climb to 29.9 million tons in 2021 1s t quarter

The General Secretariat of the Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC) said that Arab
countries‘ exports of liquefied natural gas (LNG) during 2021 first quarter surged to 29.9 million tons compared to
27 million tons last year.

In a report, OAPEC noted that the achievement of this new record came thanks to the growth of exports from
Qatar, Algeria and Egypt with the continued operation of liquefaction plants in the UAE and Oman at full capacity.

The report affirmed that the Arab countries collectively acquired a global market share of about 31%, as the total
exports of Qatar amounted to about 20.5 million tons, with an annual growth rate of 2.5%, while Algeria’s exports
rose to 3.3 million tons, with a growth rate on an annual basis of 26.9%. Oman’s exports amounted to about 2.7
million tons, with a growth rate of 3.8% on an annual basis, while exports in the UAE stabilized at 1.4 million tons.

The report also noted that global LNG exports reached during the first quarter of 2021 about 96.9 million tons,
compared to about 95.5 million tons during the same quarter of 2020, with a growth rate on an annual basis of
1.5%. In general, the global market has begun the path of recovery from the repercussions of the coronavirus
pandemic since the last quarter of 2020, to compensate for the previous periods that witnessed a exports decline.

On the continued global demand for liquefied natural gas recovery, the report stated that total imports reached
98.4 million tons compared to about 97.3 million tons during the same quarter of 2020, i.e. a growth rate on an
annual basis of 1.11. perhaps the main feature of the global market as a whole during the first quarter of 2021 is
continuation.

The dynamism of LNG trade, at a time when demand has risen in the Asian markets, while European market
imports have retreated, in a move to rebalance the global trade map.

U.S. Blacklists 13 Russ ian Ships In Nord Stream 2

The United States formally blacklisted more than a dozen Russian ships involved in the
construction of the Nord Stream 2 gas pipeline, days after exempting the pipeline's
Russian operator and CEO.
The widely expected move, came amid vehement criticism from congressional
Republicans about the White House's earlier announcement that it would not include
the pipeline's Russian-owned operator in the new sanctions.

Nearly complete, the Baltic Sea pipeline will bring Russian gas directly to Germany, bypassing land routes through
Ukraine, Belarus, and other countries. Critics said it will increase German dependence on Russian energy supplies
and make Berlin more susceptible to Russian politics. It will also deprive Ukraine and other countries of lucrative
transit fees.
SINOPEC INKS AGREEMENT WITH ALGERIA FOR LNG

Chinese Sinopec and Algerian Sonatrach have extended their partnership and agreed to search for new
opportunities in a memorandum of understanding (MoU) signed May 20. The MoU aims to identify joint investment
opportunities for both parties in hydrocarbon exploration and production projects, integrating co-operation in the
field of LNG and petrochemicals, in Algeria. and abroad, Sonatrach said.

The MoU aims to strengthen “the historic partnership” on the contractual perimeter of the Zarzaitine oilfield in the
Illizi basin. Sinopec has been active in Algeria since 2003 and produces crude from Zarzaitine.

The International Gas Market News
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Cyberattack shuts down major US gas pipeline JUGULAR

Top U.S. fuel pipeline operator Colonial Pipeline shut its entire network, the source of nearly half of the U.S. East
Coast’s fuel supply, after a cyber attack that involved ransomware.

The incident is one of the most disruptive digital ransom operations ever reported and has drawn attention to how
vulnerable U.S. energy infrastructure is to hackers. A prolonged shutdown of the line would cause prices to spike at
gasoline pumps ahead of peak summer driving season, a potential blow to U.S. consumers and the economy.

Colonial transports 2.5 million barrels per day of gasoline, and other fuels through 5,500 miles (8,850 km) of
pipelines linking refiners on the Gulf Coast to the eastern and southern United States. It also serves some of the
country's largest airports, including Atlanta's Hartsfield Jackson Airport, the world's busiest by passenger traffic.

"Colonial Pipeline is taking steps to understand and resolve this issue. At this time, our primary focus is the safe
and efficient restoration of our service and our efforts to return to normal operation," it said. While the U.S.
government investigation is in early stages, one former official and two industry sources said the hackers are likely
a professional cybercriminal group.

Rystad: Violence in Mozambique Poses Global Threat to LNG

Violence in Mozambique could pose a long-term threat to LNG developments in the country, upending the global
market for years to come, Norwegian consultancy Rystad Energy said. Total Co. declared force majeure on its
Mozambique LNG project on April 26 after attacks in the gas-rich north of the country by Islamist insurgents.

Islamist group Al-Shabaab launched a major attack on the town of Palma in the northern Cabo Delgado region on
March 24, just hours after Total announced that it was resuming construction on the $20bn Mozambique LNG
project after the government beefed up security at the site. Violence from Al-Shabaab also threatens ExxonMobil's
planned Rovuma LNG facility. Both projects are now in limbo, prompting Rystad to reassess its forecast for the
global LNG market balance.

In its updated forecast, the company expects the LNG market to be oversupplied by about 4mn mt/yr in 2026,
tighter than its previous forecast of 6.4mn mt/yr. By 2028, the oversupply could be down to 1mn mt/yr against a
previous estimate of 9.3mn mt/yr, while by the following year a supply deficit of 5.6mn mt/yr could exist.

“This is likely to create upward pressure on prices as end-users search for alternative suppliers and portfolio
players seek to cover short positions,” Rystad said. “Those without long-term contract coverage risk having to buy
from an increasingly volatile spot market.”

Australia commits $45 million to boost gas supply

The Australian government said it will commit A$58.6 million ($45.3 million) to boost gas supply, storage and
pipeline capacity in its 2021-22 budget, due to be unveiled on May 11.

The spending fits with the government’s push for a gas-fired economic recovery from the COVID-19 pandemic
slump, aiming to boost gas supply, drive down prices for manufacturers and avert a looming shortfall in the
country’s southern states.

“The government will not sit back and allow the shortfall to eventuate – the risk to the economy is too great,”
Energy Minister Angus Taylor said in a statement. The projects the government will back in the budget include a
gas-fired power station proposed by mining billionaire Andrew Forrest, tied to a gas import terminal that his
privately owned Squadron Energy plans to build in the state of New South Wales.

The International Gas Market News
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Report: All Gas Price Benchmarks Record Strong Gains

A tighter summer gas market is shaping up, with all gas benchmarks recording strong gains in April and heading to
multi-year highs.

The International Gas Market News

globallnghub.com - Source: Greg MOLNAR

In the US, Henry jumped by an impressive 48% yoy, despite domestic consumption falling more steeply than

production. however, prices gained support from LNG exports ramping up by almost 50% yoy, driving up overall

system demand for gas. Net imports from Canada were up by 17%, providing support for AECO, gaining 55% yoy.

In Europe, TTF April prices more than tripled yoy,

reaching their highest April average since 2014.

cold temperatures and return of economic

activity supported a staggering 45% yoy demand

growth, while supply remained tight, with LNG

inflow down by 4% and Russian exports to the EU

increasing by a mere 3% yoy.

In Asia, JKM continued to gain strength, and

similarly to TTF reached its highest April average

since 2014. this has been largely driven by strong

spot buying interest from China (+18%) and India

(+38%). With JKM now climbing to above

$9/mmbtu for June delivery, means that oil-

indexed prices are becoming increasingly

competitive for this summer.

High-priced LNG impact on LNG Freight Rates

The last time we had summer JKM ~$8/MMBTU and what

LNG freight rates looked like, and what happened in Q3

and Q4. The best recent reference is 2018.

Can see that LNG freight rates went from $55k/d to

$78k/d in Q3 and then up 263% to $145k/d in Q4. This

was despite JKM peaking in Q3 and softer in Q4. High JKM

supports LNG freight because traders want to secure

tonnage to deliver cargoes when prices are good.

Will the same happen this year? JKM and LNG shipping market dynamics are different compared with three

years ago (more flexible US supply, significant fleet additions, Panama Canal congestion, etc) but it seems like

we’re in for a volatile year for LNG freight and LNG FFAs.


