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:أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري

االجتماع الوزاري الخامس لمنتدى غاز شرق المتوسط والموافقة على انضمام االتحاد األوروبي والبنك الدولي

ولوزير برئاسة قغاز منتدىوافقالمال،طارقالمهندسالبتر عىل-إلجماعبا-المتوسطشر

.المنتدىلدىمراقبي   بصفةالدول  والبنكاألوروب   االتحاد انضمام

قنيةتعت  مص تستضيفهوالذيللمنتدى،الخامسالوزارياالجتماعخاللذلكجاء

،التواصل  
ولوزير برئاسةالمرب  والصناعةجارةوالتالطاقةوزيرةوبحضور المال،طارقالبتر

صية، ،والطاقةةالبيئووزير والخارجية،األوروبيةللشؤونالفرنس  الدولةووزير القت   
اليوناب 

وةالطاقةووزيرةاإلشائيلية،الطاقةووزيرة الخارجيةارةوز ووكيلةاألردنية،المعدنيةوالتر

  الرئيسومستشار اإليطالية،
وزير مساعد مالبأعوالقائمةاالقتصادية،للشؤونالفلسطين 

ك  الطاقة .األمت 

إطالق الموقع اإللكتروني الرسمي لمنتدى غاز شرق المتوسط

  المال أكد 
قغاز منتدىأنكلمتهف  ا تطوًرا وشهد عالميةبمعايت  دوليةمنظمةأصبحالمتوسطشر ً   كبت 

ةف  ألنشطةمهمةمنصةوأصبحة،قصت  فتر

ةوتخفيفالتقلباتلمواجهةالناجحاالقتصادياإلقليم  التعاونتضمنإقليمًيا الغاز 
ّ
االهتمامواستقطابهة،بالمنطقالسياسيةالتوتراتحد

،   يتضحما وهو العالم 
،بصفةللمنظمةاالنضمامالدول  والبنكاألوروب   االتحاد طلباالجتماعمناقشةف  المقرّ اتفاقيةتوقيعوكذلكمراقبي  

ا يؤكد ما وهو للمنتدى،العامةواألمانةمص حكومةبي   
ً
كاءالمتمت   األداءأيض .بداياتهمنذ المنتدىلشر

امبالمنتدىللتعاونالصحيحةالطريقخارطةخاللمنونأملالطاقة،مفهومتعريفنعيد إننا وقال،   وااللتر 
تحقيقعىلقادريننكونأنوالتفاب 

ةنجاحاتتحقيقإلمكانهائلةتوقعاتولدينا ومجتمعاتنا لدولنا االزدهار لضمانالطاقةخاللمنالتعاون   الجميعلصالحكبت 
.المنطقةف 

امهممشاركتهمتؤكد الذينللحضور تقديرهعنوأعرب التكاملضمانو وهاألساسالهدفلتحقيقالمنتدىألعضاءالقويةالعزيمةعىلوالتر 

  أسهموا الذينالسابقي   للوزراءالتحيةوّجهكما لالجتماع،الجدد الوزراءبانضمامورحبللمنطقة،والرخاءاالقتصادي
.المنتدىحنجا ف 

صيةالطاقةوزيرةأكدتجانبها،من   قدرتهعىلالمنتدىقدرةبيلديسناتاساالقت 
  ةخاصللغاز،ناجحةإقليميةسوقإنشاءف 

التوجهاتظلف 

 حيثاالنبعاثات،لخفضالعالمية
ّ
ا مصدًرا الطبيع  الغاز يعد

ً
  للتوسعنظيف

.النظيفةالطاقةاستخدامف 

  تّم كبت  إنجاز المنتدىإنشاءأنلوموانباتيستجانوالخارجيةاألوروبيةللشؤونالفرنس  الدولةوزير أوضحكما 
،قوقتف  جائحةرغمصت 

ا كورونا،
ً
  اإلقليم  التعاونيدعممما دائًما،عضًوا للمنتدىفرنسا النضماماألعضاءالدولبدعممشيد

.الغازصناعةف 

ولوزير المال،طارقرأس وةالبتر قشر غاز لمنتدىالخامسالوزارياالجتماعأعمالالمعدنية،والتر

اضيا مص تستضيفهالذىالمتوسط، .كونفرانسالفيديوتقنيةعت  افتر

  للموقعالمال طارقالمهندسإطالقاالجتماعوشهد 
وب  قغاز لمنتدىالرسم  اإللكتر عىلسطالمتو شر

نتشبكة ./https://emgf.orgالرابطعىلاالنتر

قغاز دىلمنتالرئيسالمقر اتفاقيةالمصيةالحكومةعننيابةالمال طارقتوقيعاالجتماعشهد كما  شر

ف  لقادماالوزارياالجتماععنواإلعالنللمنتدى،الحالالعاماألمي   مبارز أسامةمعبالقاهرةالمتوسط

.الحالالعاممناألخت  الرب  ع

ةنقال عن وزارة البترول والثروة المعدني

قغاز منتدىإنشاءعمليةجاءت ،الجهود تنسيقإلللحاجةكاستجابةالمتوسطشر
ً
  والرغبةإقليميا

إلمكاناتاألمثلاالستغاللف 

  البحريةالغازثروة
قف    المنافسةتزايد معخاصةالمتوسط،البحر شر

ونيةمنصةإطالقويعد .عالمياالغاز أسواقف  هامةخطوةللمنتدىإلكتر

ورية .للباحثي   وأيضا للمستثمرينبياناتقاعد وإنشاءاألخبار ومتابعةالمعلوماتلتوفت  وض 
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طبيعيإقامة محطات تموين السيارات بالغاز الفىمعدالت انجاز غير مسبوقة .. تنفيذا لمبادرة الرئيس

ولوزير المال طارقالمهندسأكد  وةالبتر ولقطاعخطةأنالمعدنيةوالتر موينتمحطاتلنشر البتر

  الطبيعبالغازالسيارات
انطالقذ منمسبوقةغت  انجاز معدالت شهدتالجمهوريةأنحاءمختلفف 

  للتوسعالسيسعبدالفتاحالرئيسمبادرة
تدخلحيث،للسياراتكوقود الطبيعالغازاستخدامف 

 الخدمةاإىجديدةمحطات
ً
  لمحطاتابعدد الوصولبهدفوتشغيلها تنفيذها مناالنتهاءبعد يوميا

النر

.الجمهوريةمستوىعىلمحطة1000نحوإلللمواطنالخدمةهذهتؤدى

 بالغاز التموينخدمةتؤدىمحطة400يناهزما هناكأنالمال أكد 
ً
  اعدادها تضاعفتحيثالمركباتلمستخدىمحاليا

قليلةر أشهغضونف 

  بقوةساهممما الرئاسيةالمبادرةمظلةتحت
راغن  منالمزيد فت   تحعىلعالوة.أساس  كوقود الغاز استخدامعىلالمركباتمستخدىمتشجيعف 

  التحويلخاللمنأو بالغاز تعملجديدةبسياراتاالحاللمبادرةخاللمنسواءالغاز الستخدامالتحول
ولقطاعكاتلشر التابعةالمراكز ف  البتر

.الخدمةلتلكالمقدمة

  للمحطاتاالنتشار خطةتنفيذ تقدمإل  وأشار 
عىلعالوةأخرى،محطة45تشغيلمناالنتهاءوجارىجديدةمحطة170إضافةشملتوالنر

ةخاللالخدمةلدخولها تمهيدا إنشائها عىلالعملجارىجديدةمحطة408نحو   البدءالحقا وسيتمالمقبلة،الفتر
محطة200نحوإنشاءف 

التموينحطاتلمالطبيعبالغازالتموينخدماتإضافةأو الطبيعبالغازللتموينمخصصةمحطاتإقامةالجديدةالمحطاتوتشملجديدة،

ين كاتمعبالتعاونالفائضةللمساحاتاستثمارا والسوالر بالبت   وعخاللمنأو المحطات،لهذهالُمشغلةالشر للتموينمتكاملةطاتمحإنشاءمشر

ينبالغاز    والشحنوالبت  
بها التعجيلجرىثحيالمحطاتلتشغيلالالزمةوالمهماتالمعداتتوريد لموقفمستمرةمتابعةهناكوأن.الكهرباب 

نامجمناالنتهاءشعةعىليساعد بما    الت 
.المحددةالتوقيتاتف 

منطقة جديدة٨٨للمنازل يصل الطبيعىلتوصيل الغاز القومىالمشروع 

ولوزير المال طارقالمهندسأوضح وةالبتر يعكسما وهو ،2020/2021المالالعامخاللسيارةألف51نحوتحويلتمأنالمعدنيةوالتر

10مناقلإلةقليلسنواتقبلانخفضقد التحويلمعدلكانحيثالمركبات،قائدىبي   كوقود الغاز استخدامعىلالكبت  االقبالحجم

  سيارةآالف
المبادرةفإنالمعدالت لهذهباإلضافةأنهمؤكدا سيارة،الف370نحوإلبالغاز العاملةالسياراتعدد إجماليرفعبما العام،ف 

للمواطني   سنوات3مدارعىلأخرىسيارةالف250نحووتحويلإحاللتستهدفالسيسالرئيسرعايةتحتالسياراتإلحاللالقومية

  الراغبي   
ةدفعةيمثلما وهو بالغاز تعملجديدةبسياراتسياراتهمتحويلف  .السيارات،بكوقود الغاز استخدامنحو للتوجهكبت 

  ممثلةالحكومةوزاراتأنإلالمال أشار كما 
ولف    الفعالللتعاوننموذجقدمتقد المركزىالبنكو والصناعةوالتجارةوالماليةالبتر

هذهف 

اتلتقديمأدىبما مدبولمصطف  الدكتور الوزراءمجلسرئيسمنكاملبدعمالمبادرة .لهمجديدةمزايا توفت  و للمواطني   مسبوقةغت  تيست 

فقطتحويلمراكز 7بنحومقارنة2020/2021الجاريالمالبالعامتحويلمركز 27إضافةتمللسياراتالتحويلمراكز زيادةجهود إطار وف  

  الراغبي   لخدمةتحويلمركز 105إلاإلجمال  يصلوب  هذا ،الماض  العام
.النشاطبدءمنذ الجمهوريةمستوىعىلالتحويلف 

إقبال كبير على تحويل  السيارات الستخدام الغاز الطبيعي

ةنقال عن وزارة البترول والثروة المعدني

ولوزير المال طارقالمهندسأعلن وةالبتر وعأنالمعدنيةوالتر تحقيقيواصلمص محافظاتف  للمنازلالطبيعالغازلتوصيلالقوىمالمشر

 قياسيةمعدالت 
ً
ولقطاعنجاحموضحا ،2020/2021الماض  المالالعامخاللجديدةسكنيةوحدةمليون1ر2إلالطبيعالغازتوصيلف  البتر

 
ً
.مرةألولالعامهذا الغاز وصلها قد محافظة14ف  منطقة88هناكأنإلالفتا

ةمعدالت منتحققما أنإلالمال وأشار    متمت  
مستويعىل  يعالطببالغازتوصيلها تمالنر السكنيةالوحداتعدد رفعإلأدىالتوصيلف 

 يوفر ما وهو 2021يونيوشهر نهايةوحنر النشاطبدءمنذ سكنيةوحدةمليون12ر32إلالجمهورية
ً
بوتاجاز أسطوانةمليون222حوال  سنويا

.االسطواناتلهذهالموجهةالدعمتكلفةمنيقابلها وما 

كاتكافةأنالمال أكد  ولقطاعشر  ممكنوقتبأشعالتوصيلخططلتنفيذ جهودها تكثفللمنازلالغاز توصيلمجالف  العاملةالبتر
ً
تنفيذا

ورةالسيسالرئيسلتوجيهات  .لهمحضاريةخدماتتوفت  عىلوالعملالمواطني   كاهلعنالتخفيفبص 
ً
ا  تميأنهإلمشت 

ً
ف  التوسعحاليا

.الدفعمسبقعداد ألف385حوالتركيبتمحيثالدولةمستحقاتتحصيلكفاءةلرفعالدولةمرافقبكافةالدفعمسبوقةالعداداتاستخدام
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كةأعلنت   المدرجةغاز دانةشر
دنلنمحكمةمنلصالحها قرار صدور عنالماليةلألوراقأبوظن   سوقف 

  الدول  للتحكيم
  التحكيمدعوىإطار ف 

  IBRمجموعةرفعتها النر
ولالوسطاب  عالبياتفاقيةبخصوصللبتر

اء،   والشر
  والغاز للنفطأصولها غاز دانةستبيعكانتبموجبها والنر

.مصف 

  وجاء
  IBRمجموعةدعوىرفضالمحكمةقرار ف 

ولالوسطاب    بمجملها،للبتر
ةدان“إدارةمجلسقرر حي   ف 

كةبأصولاالحتفاظومواصلةالبيعاتفاقيةإنهاء”غاز   الشر
.وتشغيلهامص ف 

شركة دانة غاز اإلماراتية تنهي اتفاقية بيع أصولها في مصر وتواصل االحتفاظ بها

وزير البترول يفتتح محطة تموين الوقود المتكاملة بالعباسية

ولوزير المال طارقالمهندسافتتح وةالبتر لتؤدىتطويرهابعد العباسية،بمنطقةالمتكاملةالوقود تموينمحطةالسبت،اليومالمعدنية،والتر

ين"السائلوالوقود الطبيعبالغازالسياراتتموينخدماتالمحطة المحطةوتحملالعالمية،النظمأحدثوفقالكهرباب  والشحن،"92،95بت  

  عالمة
كنر .اإليطالية"وإين  غازتك"شر

 تنفيذها يتمالنر القوميةالخطةأناالفتتاح،خاللالمال،وأكد 
ً
المبادرةمظلةتحتتأبر تللسياراكوقود الطبيعالغازاستخدامف  للتوسعحاليا

ةخدماتلتوفت  المجالهذا ف  السيسعبدالفتاحالرئيسأطلقها النر الرئاسية وتخفيفالكاملة،االقتصاديةاالستفادةلهمتحققللمواطني   متمت  

ا ماليا فارقا يحققالتكلفةمنخفضكوقود الطبيعالغازاستخدامخاللمناألعباء بتحقيقالسيسسالرئيوّجهحيثالمواطن،لمصلحةكبت 

.استخدامهعىلوتشجيعهمالمواطني   عىلللتيست  والمحاور والطرقالمدنكافةف  الغازلمحطاتوالتوسعاالنتشار 

استخدامف  للتوسعيةالرئاسالمبادرةبتنفيذ لإلشاعالمعنيةالحكوميةوالجهاتالوزاراتمختلفبي   والتنسيقالتعاونيتمأنهإلالمال وأشار 

ولوزير وأشار .للسياراتكوقود الطبيعالغاز المحلية،السوقف  راتللسياكوقود الطبيعالغازاستهالكحجمف  المضطردةالزيادةأنإلالبتر

 مكعبقدممليون85إلتصلوالنر 
ً
،يوميا

ً
.استخدامهعىلوإقبالهمالمواطني   وىعزيادةعىلإيجاب  مؤشر بمثابةتعد حاليا

amwalalghad.com

مليار دوالر سنويا بعد تحقيق االكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي2.5توفير 

ولوزارةباسمالرسم  المتحدثالعزيز عبد حمديقال وةالبتر   تست  مص إنالمعدنية،والتر
االتجاهف 

،الغاز مناإلنتاجيخصوفيما اإلنجازات،منعددا حققنا حيثالصحيح،   نجحنا الطبيع 
نحوت  توفف 

،االكتفاءتحقيقبعد سنويا دوالر مليار 2.5  
اد ووقفالذابر .للخارجدير التصعنفضال الخارج،مناالستت 

  العزيز عبد حمديوأضاف
  االنجازاتضمنمنإنهاتفية،مداخلةف 

قز غامنتدىانشاءتحققتالنر شر

أسها القاهرة،مقرها دوليةمنظمةوأصبحالمتوسط، ولوزير المال طارقالمهندسويتر وةوالتر البتر

ا وزنا يعط  ذلكأنمؤكدا المعدنية،   استفادةعنفضال لمص،كبت 
.يةالغاز ثرواتها منالدولبافر

السوالر،وإنتاجينالبت   إلنتاجمجمعي   افتتحالسيس  الرئيسأنإلالفتا التكرير،معاملطاقاتلزيادةطموحةخطةلديها مص أنإلوأشار 

  ،ومسطرد باإلسكندرية
ينإنتاجلمجمعالرئاس  االفتتاحننتظر فإننا ذاتهالوقتف    البت  

  االكتفاءحقيقلتكخطواتوذلكأسيوط،ف 
منالذابر

.الخامالزيت

  تمالذياالقتصادي،اإلصالحإنالعزيز عبد قالالوقود،التسعت  لجنةوحول
للمنتجاتعت  التسهيكلتصحيحثماره،أهممنكانمص ف 

ولية   البتر
،السوقف  اإلصالحثمار منكانأنإلالفتا لألسعار،سوداءسوقوجود إليؤديكانوالذيسعريةتشوهاتهناككنحيثالمحىل 

وليةالمنتجاتتوفت     البتر
سنوي،رب  عبشكلعار األسلمراجعةالوزراءمجلسمنلجنةتشكيلتملذلكالتكلفة،بأسعار دائمبشكلاألسواقف 

.النقصانأو للزيادة%10وأقىصأدب  حد ووضع

ولوزارةباسمالمتحدثوتابع وةالبتر ولقطاعأنالمعدنية،والتر   يعملالبتر
وليئةلهعالميةمزايدةبطرحوقمنا ،الرقمنةإطارف  وايجاس،البتر

.الينأونمتاحهالمعلوماتكلأنإلالفتا واإلنتاج،االستكشافبوابةخاللمن

  االكتفاءتحقيقعىلتعملالوزارةأنإلالعزيز عبد حمديوأوضح
اد ووقفالمحلية،للسوقالذابر و المنتجاتاستت    وذلكلية،البتر

ظلف 

  االقتصاديةاالصالحات
.الدولةبها تقومالنر

gate.ahram.org.eg

www.dostor.org
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مليار متر مكعب40الروسية تكتشف حقل غاز جديد باحتياطيات روسنفت

كةأعلنت   للنفطمنتجأكت  ،روسنفتشر
 اكتشافروسيا،ف 

ً
ا حقل

ً
  المكثفللغاز جديد

.الروسيةياقوتيا منطقةف 

المسوحاتراءوإجالموارد،إمكاناتوتقييمللحقل،إقليم  جيولوج   نموذجإنشاءجرىاالستكشاف،أنشطةمنجزًءا بوصفه"أنهالبيانذكر 

ها الزلزاليةالبياناتمعالجةإلباإلضافةالميدانية،الزلزالية ."عاليةبتقنيةوتفست 

كةوأضافت   الرواسبأنالروسيةالشر
كةاكتشفتها النر منوأكتر الغاز منمكعبمتر مليار 40منأكتر عىلتحتوينفتيغازودوبيشا يورياكتاسشر

ي   
كةوتعمل.الغازمكثفاتمنطنمليوب    نفتيغازودوبيشا يورياكتاسشر

  تقعترخيصمناطق10ف 
النفطحقولأكت  أحد بينها من،ياقوتيا ف 

كةالتابعة   روسنفتلشر
قف  ياشر .سيبت 

عت
ّ
كةوق يةالوطنيةالنفطشر وناسالمالت   منالمدعومة-ينوكسالبحريللنفطالوطنيةالصينيةوالمؤسسة،بتر

.المقبلةسنوات10ال خاللدوالر،مليارات7بقيمةالمسالالطبيع  الغاز لتوريد صفقة-الدولة

  البحريةالغاز لتطوراتالصي   معارضةمنالرغمعىلذلكجاء
يا ف    الشهر مالت  

تزّودأنطالمخطومن.الماض 

وناس تهابتر   المسالالطبيع  للغاز مستورد أكت  -سينوكنظت 
الطبيع  الغاز منسنوًيا طنمليون2.2ب -الصي   ف 

.سنوات10لمدةالمسال

تبدأ مرحلة جديدة من إنتاج الغاز في أذربيجان" بي بي"شركة 

كةاإلقليم  الرئيسقال  العمليةتلك"إن:جونزغاري،(وتركياوجورجيا أذربيجان)ب   ب   لشر
ّ
طنا ما أهمتعد

ّ
  لتنفيذهخط

معالعام،هذا دنت   شاهف 

ها   ّ   محددةومواقيتآمنة،بآليةتمت 
انيةإطار ف    والقيود التحدياتمنالرغمعىلالمتاحة،المت  

جميعجهود أهميةوأكد ."اكورونجائحةسّببتها النر

وعاتفرق   "والعملياتالمشر
 عملها أتاحالنر

ّ
وعهذا إنجاز الجاد   للغاية،المهمالمشر

  محدد وقتف 
."ةدقيقوبائيةظروفظلوف 

ع
ّ
  الجنوب   الجناحيضيف"أنجونز،غاريتوق

فر ا بدأ الذيالشر
ً
،دنت   شاهحقلإنتاجإليومًيا النفط  المكاف   منبرميلألف90نحوحديث

،باستخدام ا 40منوأكتر مشعبي   ً ."2دنت   شاهمرافقإلالتدفقخطوطمنكيلومتر

االجديد الجناحيضيفأنالمخططومن
ً
تفعالحالية،اإلنتاجمستوياتإليومًيا الغاز منمكعبقدممليون400أيض 2دنت   اهشإنتاجإجمال  لت 

  يضّم الذي-دنت   شاهاتحاد وقال.يومًيامكعبقدممليار 2.4عنيزيد ما إل
كنر وناسشر   يقع-ديدالجالجناحمناإلنتاجإن-أويلولوكبتر

ف 

ا540تبلغمائيةأعماق ً ق-متر
ّ
  بأمان،تحق

.المحددالموعد وف 

  بركانانفجار شهد قزوينبحر أنإلاإلشارةتجدر 
  طين 

ىاألسبوع،هذا سابقوقتف 
ّ
كةأكدتما بينهائلة،ناريةدّوامةتكوينإلأد أنب   ب   شر

ارأيّ تتكّبد ولملها،مخططهو كما استمرتعملياتها  .أض 

www.aleqt.com

www.aleqt.com

مليارات دوالر7بقيمة سينوكتوقع اتفاقية مع بتروناس

وناسقالت ا تشملاألجلطويلةالصفقةإن،بتر
ً
كةمنإمداداتأيض وناسبوأعربت.المنشأةتشغيلبدءبمجرد ،"كنداج   إنإل"شر عنتر

كةمعكامللعقد الممتدةعالقتها بتقويةتفاؤلها   كما .المسالالطبيع  للغاز األجلطويلتوريد خاللمن،سينوكشر
 
وناسلتشك ا بتر

ً
عىلضغط

يا    مالت  
كالتطوير ف  ،الصي   بحر لحقولالمشتر   الجنوب  

.فيهابحقوقها بكي   تطالبالنر
www.aleqt.com

كةأعلنت يطانيةالنفطشر   الجنوب   الجناحمنجديدةإنتاجيةمرحلةعنب   ب   الت 
فر شاهغاز حقللالشر

  يقعالذي،دنت   
  القطاعف 

.قزوينبحر مناألذربيجاب 

  الجديد الجناحمنرسمًيا اإلنتاجبدأ 
،يونيو 30ف   

حريةالبوالتكليفالبناءأعمالمناالنتهاءبمجرد الماض 

  كاملةإنتاجمعدالت تقديمالمتوقعومنالصلة،ذات
.الجاريالعاممنالثالثالرب  عف 



2021يوليو –23إصدار رقم  6

:أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية

الغاز الطبيعي سيلعب دوًرا رئيًسا في تحّول الطاقة: مجلس الطاقة العالمي

،الطاقةلمجلسالعامّ األمي   قالت تحّولنحو يًسا رئدوًرا سيلعبالطبيع  الغاز إن،ويلكنسونأنغيالالعالم 

  الطاقة
  المتجددةالطاقةمصادر وضعمنيعزز ما المستقبل،ف 

عدد ت  أكحصولويضمنالمناخ،حمايةف 

.الكهرباءعىلالكوكبسكانمن

  وأضافت
ةف    ألقتها ،"الطاقةأنسنة"بعنوانمحاض 

رةالدولمنتدىمن54النسخةف 
ّ
إيج   "للغازالمصد

سكانمنعدد أكت  حصوللضمان"صديقة"أخرىطاقةمصادر إلتحتاجالمتجددةالطاقةأن،"إفس  

  .عليهااألرضيةالكرة
.مالئمةبيئيةآثار ذاتتكونأنصديقةبطاقةويلكنسونوتعن 

رنا جاء19-كوفيدإن":وقالت
 
  المتجددةالطاقةتقنياتمنأكت  الطاقةقصةأنليذك

يمتلكونمنبي   سعتتالفجوةحيثالعالم،فيها يتوسعالنر
  يوجد ال المختلّ النموذجهذا ":واستطردت."الفرصةتلكيمتلكونال ومنعليها الحصولفرصة

  بلبعينه،مكانف 
."والمناطقالدولكلف 

،الطاقةمجلسعنصادر تقرير وكان   العالم 
،مارسف   

اليقي   عدممنةحاليواجهيزالال الكربونمنخفضالعالم  االقتصاد أنأوضحقد الماض 
  الوباء،بعد 

ايدةضغوطظلف  اتيجياتالعتماد متر   أقوىإستر
ّ
.الكربونانبعاثاتمنللحد

رةالدوللمنتدىالعامّ األمي   أكد جهته،من
ّ
  تبكيفية،سنتيورينيوريللغاز،المصد

ّ -المنتدىأعضاءن 

،-دولة18عددهمالبالغ السماتمنادةباالستفللبيئة،الصديقةللطاقةجديدةمساراتوتطوير التغيت 

  نعتقد نحن":سنتيورينأضاف.الطبيع  للغاز األنظف
معن  ذا يكونأنيجبلكنالمقبول،التغت ّ ف 

ا 
ً
كمخاطرةهناكسيكونللطاقة،عادلتحّولدون..الكوكبسكانلمعظمومفيد لمجتمعاتالعالمبتر

."خلفهعديدة

كيستونمليار دوالر تعويًضا إللغاء مشروع 15بـبايدنشركة كندية تطالب إدارة 

كةطالبت   الكنديةاألنابيبخطوطتشغيلشر
كيةالحكومةإنرج   س  بر وعها إلغاءبسببدوالر،مليار 15منأكتر تبلغماليةبتعويضاتاألمت  مشر

كةكانت.إلإكسكيستونأنانبيبخط وعأوقفتقد الشر   رسمًيا المشر
،الشهر منسابقوقتف   

،الرئيسألع  أنبعد الماض  ك  ،بايدنجواألمت 

ورًيا رئيًسا تصيًحا  وعلبناءض    المشر
  المنصبفيهتوليومأولف 

  يناير ف 
.الماض 

  وقالت
  ،إنرج   س  بر

متإنها لها،بيانف 
ّ
  عليها متعارفإجراءاتلبدءبالنيةإشعاًرا قد

بموجب،(نافتا)الشماليةريكا ألمالحرةالتجارةاتفاقيةإطار ف 

وعتكلفةتبلغ.وكنداوالمكسيكالمتحدةالوالياتبي   االتفاق ا وكاندوالر،مليارات9المشر
ً
الثقيلالخامالنفطمنبرميلألف830لنقلمخطط

تا منالحدود عت  يومًيا    ألت 
اسكاإلكندا ف  .نت 

وعوواجه   مالكمعارضةبعد عاًما،12لمدةتعطيالتالمشر
كيي   األراض  كيةوالقبائلاألمت  كةوكانت.البيئةحمايةودعاةاألصليةاألمت  قد الشر

  انخفاضرسوم(دوالرمليار 1.79)كنديدوالر مليار 2.2حجزت
  األولالرب  عنتائجف 

  البناءبتعليقيتعلقفيما أيار،/مايوف 
وعف  .المشر

جدر 
ُ
  أنإلاإلشارةوت

  إنرج   س  بر
ا-حذرتإلإكسكيستوننفطأنابيبخطتمتلكالنر

ً
وعوقفقرار أنمن-سابق بعواقبيتسّببسالمشر

لما العمالة،تشي    حضمنها منالكندية،الطاقةصناعةلقطاعوخيمة
ّ
تا مقاطعةعىلإضافيةأعباءً يمث   ألت 

ا -علبالف-تواجهالنر
ً
.اقتصادًياركود

www.aleqt.com

  يسهمأنيمكنالذيواألنظفاألنسبالحلهو الطبيع  الغاز أنسنتيورينويرى
  الحياد إلالوصولف 

سيظلاألحفوريقود الو إنوقال،.الكربوب 

  القيادةدور الطبيع  للغاز وسيكون،2050حنر الكهرباءمن%71ل مصدًرا 
،الطاقةمزي    جف  .%28إل%23منويرتفعالعالم 

كةذكرت   كش عنالناجمالغاز تشبأنالمكسيك،لدولةالمملوكةالنفطشر
سطحعىلحريقوببنشتسببالماءتحتالغاز لنقلأنابيبخطف 

  الماء
كةولفتت.المكسيكخليجف  وليوسشر انفوقاهالميلضخالحرائقلمكافحةزوارقأرسلت"أنهاإل،"بيمكس"مكسيكانوسبتر بينما النت 

وجي   استخدموا العمالأنأخرىمصادر قالت
  النيتر

 150حوال  بعد عىلالجمعةفجر التشبووقع."الحريقمكافحةف 
ً
ا تابعةحفر منصةمنمتر

كة وليوسلشر كةوقالت.المكسيكيةيوكاتانجزيرةشبهغرب   ،مكسيكانوسبتر .ساعاتخمسحو نبعد الغاز تشبعىلسيطرتإنها الشر

نشوب حريق على سطح الماء في خليج المكسيك

euronews.com
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"2نورد ستريم "برلين وواشنطن تتوصالن التفاق حول 

يمنورد "أنابيبخطبشأناتفاقإلالتوصل2021يوليو21األربعاءاليومالمتحدةوالوالياتألمانيا أعلنت يتضمنللجدل،المثت  "2ستر

.أوكرانياعت  الغاز عبور عملياتلتمديد ويسعروسيا عىلعقوباتفرضإمكانية

البترولية المتكاملة الكويتية تستقبل أول شحنة غاز مسال

كةأنالكويتيةاألنباءوكالةأعلنت وليةللصناعاتالكويتيةالشر   الالمسالطبيع  الغاز منشحنةأولتسلمها المتكاملةالبتر
الدائمةالوحداتمرفأ ف 

اد  كةباسممتحدثعنالوكالةونقلت.الوحداتتشغيلبقربإيذانا الزور بميناءالمسالالطبيع  الغاز الستت  حجمهاالبالغشحنةالإنقولهالشر

.مكعبمتر ألف217االستيعابيةطاقتها تبلغسفينةعىلستصلالثانيةشحنةأنمضيفا قطرية،ناقلةعىلوصلتمكعبمتر ألف213

ايد بشكلالكويتتعتمد  مكيفاتاستخدامفيهد يزيالذيالصيففصلخاللوخصوصا الطاقة،عىلالمحىل  الطلبلتلبيةالمستورد الغاز عىلمتر 

اتيجيتها ضمنالغاز إنتاجزيادةعىلأيضا تركز لكنها الهواء، 22طاقتهتبلغالذيالزور،ميناءبناءمناالنتهاءالمقرر منكان.2040لعامللنمو إستر

  سنويا،طنمليون
اتواجهتلكنها ،2021مناألولالرب  عف  .الجائحةبسببتأخت 

وللمؤسسةالمملوكالميناء،وسيكون وليةللصناعاتالكويتيةطورتهوالذيالكويتيةالبتر اد اسمحطةأكت  المتكاملة،البتر   تت 
قف  معاألوسطالشر

.ايوميالغاز منمكعبمتر ملياراتثالثةبسعةغاز إلالتحويلإلعادةومنشأةمكعبمتر ألف225حوال  منها كلسعةخزاناتثمانيةوجود 

www.dw.com

  السياسيةبالشؤونالمكلفةوقالت
أعمالالرتكابأو كسالحالطاقةاستخدامروسيا حاولتإذا ":نوالندفيكتوريااألمريكيةالخارجيةوزارةف 

م،ألمانيا فإنأوكرانيا،ضد أخرىعدوانية   تلتر 
  المستوىعىلتدابت  باتخاذ معنا،االتفاقهذا ف 

عىلفعالةتدابت  اذ اتخأجلمنوالضغطالوطن 

،المستوى   بما األوروب  
  أوروبا نحو الروسيةالتصدير قدراتلحص عقوبات،ذلكف 

."الطاقةقطاعف 

روسيا بي   الغاز عبور اتفاقتمديد دعمهو االتفاقهذا مناآلخر الجانب":الشيوخلمجلسجلسةخاللاالتفاقتفاصيلكشفها أثناءنوالند وتابعت

  ينته  والذيوأوكرانيا 
."إضافيةسنواتعشر لمدة2024عامف 

كل،أنجيال المستشارةاستقبلالذيبايدنوألع   يمنورد "أنابيببخطالمرتبطةالعقوباتمعظممت    "2ستر
أنبذريعةالكونغرس،بها طالبوالنر

  العقوباتإلغاءالمتوقعومن.ألمانيامعالتعاوناألفضلمنوأنهلوقفهفاتقد الوقت
كضد الكونغرسعليها وافقالنر   المسجلةةالشر

سويشا ف 

  
وع،وراءتقفوالنر يمنورد "المشر .االتفاقيةمنكجزءالتنفيذيورئيسها ،"2ستر

  الخارجيةوزير وأكد 
يمنورد "حولواشنطنمعاالتفاقإلالتوصلماسهايكو األلماب   ،"2ستر

ً
وكتب.ألوكرانياألمانيا دعماستمرار عىلمشددا

اءحلإلتوصلنا بأنباالرتياحأشعر ":تويتر عىلماس
ّ
يمنورد بخصوصالمتحدةالوالياتمعبن   أوكرانيا سندعم":وأضاف،"2ستر

قطاعبناءف 

اءللطاقة ."القادمالعقد خاللأوكرانيا عت  الغاز نقلتأمي   عىلوسنعمل(المتجددة)الخص 

حولألوكرانيا دوالر مليار بتقديماالتفاق،حسبألمانيا،ووعدت
ّ
أمريك  مسؤولقالكما روسيا،عىلاعتمادها وخفضالنظيفةالطاقةإلللت

طلصحافيي   المسؤولوأوضح.األربعاء متألمانيا "أنهويتهكشفعدمشر تحولدعمأجلنمدوالر مليار بقيمةللطاقةصندوقوإدارةإنشاءالتر 

."النظيفةالطاقةإلأوكرانيا 

alghadeertv.net

www.aleqt.com

من إجمالي الغاز الطبيعي المنتج% 70العراق يحرق حوالي : البنك الدولي

  الدول  البنكذكر 
  يعتت  العراق“إنلهتقرير ف 

  دولةأسوأ ثاب 
اناشتعالحيثمنالعالمف    روسيا بعد النت 

يقومالعراق“انمبينا ،″2020عامف 

  70حوال  بحرق
  المنتجالطبيع  الغاز إجمال  منالمائةف 

  العاممكعبمتر مليار 17.37حوال  أحرقالعراق“أنوأضاف.البالدف 
ا ،“الماض  مشت 

”سنوًياطنماليي   10بنحوبها المرتبطةالدفيئةغازاتوانبعاثاتالحرقبعملياتيقوم“انهإل

ةباحتياطياتالعراقويتمتع ،الغاز منكبت    ذلك،معو القديم،النفطالستخراجثانويكمنتجأساس  بشكلإنتاجهيتمالطبيع 
وجود عدمظلف 

ةكمياتحرقيتمومعالجته،الحتجازهمناسبةتحتيةبنية   المنتجالطبيع  الغاز كبت 
البالدف 
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2025آسيا تقود مشروعات النفط والغاز البحري مستقبال بحلول عام : تقرير

كةهنصادر تقرير أحدثيشت   منأنهإل"2025-2021البحري،النفطالستكشافالعالميةالتنميةتوقعات"،GlobalDataشر

ا 355الخدمةيدخلأنالمتوقع
ً
وع   البحريالطبيع  والغاز للنفطرئيسًيا مشر

 
هذهبي   من.2025عامبحلولدولة48ف

وعات، وع130هناكالمشر وعا 225هناكبينما واضح،بشكلرسميا التنميةخططعناإلعالنوتملهممخططبحريمشر مشر

  عنهماإلعالنتمبحريا 
 
.تفاصيلبدونالمبكرةالمراحلف

وعا 1.3بعددآسيا منطقةتتصدر :الجغرافيةالمناطقتوزي    عحيثمن و أعنهماإلعالنتمحيثالطبيع  والغاز للنفطبحريا مشر

  والغاز النفطمشاري    عإجمال  من٪29بحوال  تساهمبذلكوه  لهم،التخطيط
.2025-2021خاللوتطويرها إعدادها يتمالنر

وعا 61بعددأوروبا منطقةتتبعها  .والغازللنفطمشر

وعا 46بعددالمتحدةالمملكةتتصدر :الدولحيثمن لهم،التخطيطأو عنهماإلعالنتمحيثالطبيع  والغاز للنفطبحريا مشر

وعاتإجمال  من٪18بحوال  تساهمبذلكوه     والغاز النفطمشر
ةخاللوتطويرها إعدادها يتمالنر تعقبها .2025-2021الفتر

وعا 32بعددالهند دولة .والغازللنفطمشر

وعا 122عناإلعالنتم:طبوغرافيا   الطبيع  والغاز للنفطمشر
 
وعا 24عناإلعالنتمبينما الضحلة،المياهف   مشر

 
العميقة،المياهف

وعا 19إلباإلضافة   مشر
 
.جداالعميقةالمياهف

،الصعيد عىل وعاتجميعبي   منالعالمي   الطبيع  الغاز مشر
عامبحلولخدمةالدخولها ومتوقعلها التخطيطعناإلعالنتمالنر

ا 54هناك،2025
ً
وع وعا 26تطويريتمبينما البحر،سطحتحتتعملبأنظمةتطويرهيتممشر والتفري    غللتخزينعائمةكمنصةمشر

ا 14و
ً
وع .لآلباركمنصاتالستخدامهمآخرينمشر
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EU, World Bank get East Mediterranean Gas Forum observer status

The importance of the East Mediterranean Gas Forum was highlighted during a
virtual fifth Ministerial Meeting to launch its official website in a bid for global
reach.

Members of the Forum are Cyprus, Egypt, France, Greece, Israel, Italy, Jordan,
and Palestine, while the US takes part as an observer. The European Union and
the World Bank were granted observer status after applying to the EMGF.

Petroleum and Mineral Resources Minister of host country Egypt, Tarek El-Molla, said the Forum had evolved
substantially in a short period in becoming an important platform with key objectives to ensure regional
cooperation and welfare for the region.

Cyprus Energy Minister Natasa Pilides said the member countries, observers and gas industry advisors are a sign of
the Forum’s true potential and the support it enjoys internationally. She said launching the EMGF website was an
“important milestone”.

“Cyprus is committed to our collective efforts to responsibly and efficiently monetize the eastern Mediterranean
offshore gas discoveries whilst respecting the rights of members over their natural resources.”

French Minister of State for Europe and Foreign Affairs, Jean-Baptiste Lemoyne, said the Forum is a unique
institution that has accomplished a lot in a very short time.

Kostas Skrekas, Greek Minister of the Environment and Energy, said the Forum has a lot to gain from the vast
experience of the US. Referring to the EU and the World Bank’s request to join as observers, he said their
participation would offer significant support.

Karine Elharrar, Israel’s Minister of National Infrastructures, Energy and Water Resources, said the EMGF is a
unique platform for regional stability. “Together, we can deepen the Forum’s cooperation for a cleaner, more
efficient energy future.”

Vannia Gava, Undersecretary of State of Italy, said the Forum “is an opportunity to strengthen our relations” and
welcomed the progress in making the EMGF operational.

Launching the official website of the East Mediterranean Gas Forum

Tarek El Molla, Minister of Petroleum and Mineral Resources, chaired the work of the fifth
ministerial meeting of the Eastern Mediterranean Gas Forum, which Egypt is hosting
virtually via video conference. The meeting witnessed the launch by Eng. Tarek El Molla of
the official website of the East Mediterranean Gas Forum on the internet at
https://emgf.org/

On behalf of the Egyptian government, Tarek El Molla signed the agreement for the East Mediterranean Gas
Forum’s headquarters which will be in Cairo in the presence of Mr. Osama Mubarez, the current Secretary-General
of the forum. Also they announced the next ministerial meeting which will be held in the last quarter of this year.

The process of establishing the Eastern Mediterranean Gas Forum came as a response to the need to coordinate
efforts regionally, and the desire to optimally exploit the potential of offshore natural gas wealth in the Eastern
Mediterranean, especially with the increasing global competition in gas markets. The launch of an electronic
platform for the forum is an important and necessary step for providing information, following up news, and
creating a database for investors as well as researchers.

The Egyptian Gas Market News
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CNG-Fueling Stations raised to 400

Egypt has around 400 fueling stations providing compressed natural gas (CNG) as vehicles’ fuel, as the number of
stations multiplied in few months, Minister of Petroleum and Mineral Resources, Tarek El Molla, stated.

This comes as a part of the ministry’s efforts to avail new CNG fueling stations across the governorates since the
start of the presidential initiative to expand the usage of CNG as vehicles’ fuel.

The ministry aims to boost the number of CNG stations to reach 1000 across the country, the ministry said in a
statement. The ministry added 170 new stations and it is completing operating 45 other ones, El Molla noted.

He also noted that it is working on establishing new 408 fueling stations to be linked to the service soon, adding that
200 new stations will be established later.

The ministry added 27 conversion centers in FY2020/2021 compared to 7 centers in FY2019/2020, raising the
number of conversion centers to 105.

Natural Gas Vehicles convers ion are increas ing in Egypt

Petroleum Minister Tarek Al-Molla said that the petroleum sector succeeded in establishing natural gas fueling
stations with unprecedented rates nationwide since the launch of President Abdel Fattah El Sisi’s initiative to
expand in the use of natural gas.

In a statement, Molla pointed out about 400 natural gas stations had been established, noting its number has been
doubled over the past few months, a matter which encouraged drivers to use natural gas-powered cars.

As many as 170 new stations have been set up and 408 others are underway to be established in the coming period,
the minister stated. Nearly 51,000 cars had become natural gas-powered ones during the fiscal year of 2020/21,
upping the total natural gas vehicles to 370,000.

The minister added that the presidential initiative aims to turn additional 250,000 cars into natural gas vehicles
within three years. He hailed the Ministries of Petroleum, Finance, and Trade and Industry and Central Bank’s
effective cooperation to implement the presidential initiative.

MoP Connects Natural Gas to 88 New Areas

Egypt has successfully connected 88 new areas in 14 governorates to natural gas grid during 2021, according to a
statement. This brings the total number of households that use natural gas to 12.32 million units across Egypt since
the onset of the activity until the end of June 2021, thus, saving about 222 million butane cylinders a year and their
cost.

The new areas include the 15 May extension area in Cairo, 9 areas in Giza, two areas in Alexandria, 11 areas in
Sharqia, 7 areas in Gharbia, 8 areas in Dakahlia, 11 areas in Menoufia, 11 areas in Beheira, 8 areas in Qalyubia, 3
areas in Beni Suef, two areas in Minya, and one area in Assiut, 9 areas in Sohag, and 5 areas in Qena.

Minister of Petroleum and Mineral Resources, Tarek El Molla, stated that ground networks have been completed
for about 3,600 bakeries and are expected to be run on natural gas soon.

El Molla stated that the success of the project comes largely as a result of providing payment installments system to
customers, where the cost is paid over six years without a down payment or interest. The petroleum sector
delivered natural gas to 1.2 million households during the FY 2020/21, which concluded in June.

The Egyptian Gas Market News
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Dana wins Arbitration Over Egyptian Asset Sale

The UAE's Dana Gas will continue operating its assets in Egypt after winning an arbitration case against Texan
company IPR Energy, the Abu Dhabi-listed company announced on July 25.

Dana agreed to sell its onshore oil and gas assets in Egypt to IPR for $236mn in October last year, with the sale
covering its 100% interests in the El Manzala, West El Manzala, West El Qantara and North El Salhiya onshore
concessions and associated development leases. But Dana later terminated the deal, saying transaction
conditions were not met by an April 14 deadline.

IPR disputed Dana's decision, though, filing a case at the London Court of Arbitration. But the tribunal rejected
IPR's claim "in its entirety," Dana said on July 25, "concluding that Dana Gas' termination of the SPA [sales and
purchase agreement] was valid."

Dana had said the sale would help it pay down debts and refocus its business on operations in the Kurdistan
region of Iraq. The company, which currently produces around 30,000 barrels of oil equivalent/day of mostly gas
from its 14 development leases in Egypt, said it would now seek to maximise value from the assets.

Dana's main attention is on Egypt's offshore Block 6 concession, which it estimates holds more than 20 trillion
ft3 of gas. It plans to drill an exploration well there in the first quarter of 2022.

Egypt’s Petroleum Minister Opens Cairo’s Firs t Integrated Station

Egypt’s Minister of Petroleum Tarek El-Molla inaugurated Cairo’s first integrated station in the Abbasiya district
that serves vehicles running on natural gas, gasoline and electric charging. The fuel station is operated by state-
owned natural gas company, GASTECH, and Italy’s oil industry company, ENI.

El-Molla stated the fuel station is part of a national plan to expand the use of natural gas as a cost-effective
transportation fuel in the country, which comes in line with the presidential initiative to provide quality service
for citizens and alleviate their financial burdens, a statement by the ministry said.

President Abdel-Fattah El-Sisi has directed the expansion of natural gas stations in all cities, roads and main axes
to facilitate and encourage citizens to use it, El-Molla said.

Egypt saving $2.5 billion annually after achieving self-sufficiency in natural gas

The official spokesman for the Ministry of Petroleum and Mineral Resources, Hamdi Abdel Aziz said that Egypt is
moving to the right direction, while achieving number of achievements.

Regarding production of natural gas, we succeeded to save about $2.5 billion annually after achieving self-
sufficiency and stop importing, while started to exporting abroad. He added that among the achievements is the
establishment of the East Mediterranean Gas Forum, which has become an international organization based in
Cairo, headed by Eng. Tarek El Molla, Minister of Petroleum and Mineral Resources, stressing that this gives
great weight to Egypt, as well as the benefit to all other countries from its natural gas wealth.

Abdel Aziz pointed out that Egypt has an ambitious plan to increase the capacities of refineries, pointing out that
President Sisi has opened two complexes for the production of gasoline and diesel production, in Alexandria and
Mostorod. At the same time, we are awaiting the presidential inauguration of the gasoline production complex
in Assiut, as steps to achieve self-sufficiency in crude oil.

He added that the petroleum sector is working within the framework of digitization, and we have launched a
global bid for the Petroleum Authority and EGAS, through the exploration and production portal, pointing out
that all information is available online.

The Egyptian Gas Market News
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China's shale goal to boost Gulf

China's ambitious goal of replicating North America's shale revolution will change the dynamics of the global
liquefied natural gas (LNG) market to the benefit of gas importers in the Arabian Gulf.

Last week China took a big step towards opening up its vast gas reserves with a deal struck between the Anglo-
Dutch oil major Shell and the government-controlled China National Petroleum Company (CNPC).

"It's early days, but Chinese shale could be an enormous story," said Robin Mills, the head of consulting at Manaar
Energy. "It strikes me as a place that would do shale well.“ Shell has committed to investing US$1 billion (Dh3.67bn)
a year into developing a shale gas block in the Sichuan basin.

China plans to increase the share of natural gas in its energy mix, and draw on its own resources to meet demand.

While 19 shale blocks have already been allocated for production, these have gone to Chinese companies lacking
the technology and expertise to tap the fields. Foreign players will be crucial to develop China's shale, adding to the
significance of the Shell-CNPC joint venture.

Annual consumption of gas will grow by 20 billion cubic metres every year to reach 230 billion cubic metres by
2015, according to the national energy administration. The government intends to help to meet demand with a
surge in shale gas production, and has set a target of extracting 6.5 billion cubic metres of gas by 2015, and up to
100 billion cubic metres by 2020.

ROSNEFT STRIKES GAS DISCOVERY IN RUSSIAN FAR EAST

Rosneft has made its second gas discovery in Russia's far eastern province of Yakutia this year, the company
reported on July 9, estimating the find to contain 40bn m3 of gas and 2mn metric tons of condensate.

The discovery was made by Rosneft's Taas-Yuryakh Neftegazodobycha (TYNGD) joint venture with BP and Indian
firms Oil India, Indian Oil and Bharat Petroleum. The field, which has been named Kederginskoye, was described as
"large" by Rosneft, but the company did not disclose any development plans.

TYNGD discovered another large field in Yakutia in January which was named Ivan Kulbertinov. The joint venture's
main asset is the Srednetuobinskoye oilfield, which delivers crude to Asia-Pacific markets via the Eastern Siberia-
Pacific Ocean pipeline. But the company, which owns 10 licences in total, has not found a way to commercialise its
gas reserves, which were estimated at 66bn m3 proved and probable by DeGolyer & MacNaughton in 2018.

Malays ia's Petronas agrees 10-year LNG supply deal with CNOOC valued at $7 bln

Petronas has signed a 10-year liquefied natural gas (LNG) supply agreement with a
subsidiary of China's offshore oil and gas major CNOOC Ltd, valued at about $7 billion.

Petronas said the deal with CNOOC Gas and Power Trading & Marketing Limited is for 2.2
million tonnes per annum over a 10-year period. The deal is indexed to a combination of
the Brent and Alberta Energy Company (AECO) indices..

"This long-term supply agreement also includes supply from LNG Canada when the facility commences its
operations by the middle of the decade," Petronas said in a statement.

AECO is a Canadian natural gas price benchmark, similar to the Henry Hub index in the United States, but is not
typically used as a pricing basis for LNG spot contracts.

The International Gas Market News
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European Union gas consumption in Q1 up 7.6%

Gas consumption in the EU-27 in the first quarter of 2021 rose by 7.6% year on year to 141.8 Bcm, the European
Commission said in its most recent quarterly gas market report published. EU gas demand was boosted by a
number of cold spells in the quarter, which impacted gas consumption for residential heating needs, and by a
3.4% increase in gas use for power generation.

Gas demand rose in 22 of the EU member countries, with Spain the only large gas consumer to register a decrease.
Among the biggest gas consuming countries, demand rose in Germany by 11% -- or 3.4 Bcm -- in Q1, in the
Netherlands by 10% (1.4 Bcm), in France by 6% (0.9 Bcm), and in Italy by 5% (1.2 Bcm). The quarterly market report
excludes the UK -- which left the EU at the end of January 2020.

EU gas production fell sharply by 11% year on year in Q1, amounting to just 13.8 Bcm, the EC said. Total EU gas
production in Q1 2021 was the second-lowest quarterly figure over the past seven years, just above the 11.3 Bcm
recorded in Q3 2020 when European gas prices bottomed out.

Despite the fall in production and rise in demand, imports also fell in Q1, with total net extra-EU gas imports
totaling 78.5 Bcm, down 3% year on year. The drop implies that the majority of the demand increases in the quarter
were met by EU storage, with sites across Europe significantly drawn down in the first months of 2021.

The five biggest importers in the EU in Q1 were Germany (22 Bcm), Italy (17 Bcm), France (10 Bcm), Spain (8 Bcm),
and Belgium (6 Bcm), representing together more than 85% of the total EU net gas imports in Q1 2021.

The share of LNG was 19.6% in the total EU gas imports, which was eight percentage points lower year on year.
At the end of 2020, the TAP gas pipeline, bringing Azeri gas via Greece to Italy, also became operational. However,
its share of total imports was just 1.2% in Q1, the EC said.

European gas traders are continuing to inject gas into storage as fast as they can,
keeping benchmark hub prices for summer delivery almost uniformly high until next
summer. Data published by Gas Infrastructure Europe show that 45.4% of the capacity is
filled.

The less gas in store by the start of the withdrawal season – generally some time in
October – the greater the risk of a price surge, so traders are paying as much or even more now for gas as they are
paying for gas for Q4 2021 and Q1 2022. Prices have risen further this week, with balance of month closing June 24
at €32.12/MWh at the Dutch Title Transfer Facility, while the weekend – normally discounted as demand is less – is
only marginally lower at €32.05/MWh.

This is higher than prices for the rest of the summer. Balance of month closed June 22 at €31.01/MWh, according to
one trader NGW spoke to that day. The trader said that the risk of paying €40/MWh or more next winter was
driving the price up now. Relief from the high prices is almost a year away as summer 2022 is around €20/MWh.

There is a lot of upside uncertainty to the price in the market: for example, how much gas Russian Gazprom will be
willing or allowed to supply through Ukraine and Nord Stream 2 – assuming it is commissioned – and how high gas
demand will be in Asia, which is now the main attraction for spot cargos and a major influence on European hub
prices. Ukraine's giant storage facilities are also filling up but not so quickly: they are now about 36.5% full, with 117
TWh ready for the winter. Traders have booked capacity there on Ukraine's favourable customs warehouse terms,
as long as the gas is withdrawn within a few years of injection.

The International Gas Market News
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Natural gas is a ‘bridge’ to clean energy

Cyprus sees the Eastern Mediterranean gas findings as a means for sustainable growth and a
vital tool in the transition towards clean energy, the Minister for Energy, Commerce and
Industry Natasa Pilides said at this year’s East Mediterranean Gas Forum’s ministerial meeting.

“We are also ready and look forward to discussing policies and actions through the EMGF that
will help make our region a frontrunner in the transition towards Green energy and sustainable
growth,” Pilides stated.

“Certainly in this complex equation of achieving our zero emissions goal, natural gas will play an important role as a
bridge fuel which will allow us to move swiftly and efficiently to greener and eventually completely clean forms of
energy,” the Cypriot minister added.

“I would like to welcome the European Union and World Bank who as from today, and after member countries
reach consensus, will be joining the forum as observers,” Pilides commented. “Through your representatives
attending today’s meeting I thank both institutions for the significant technical and financial support already
provided to the forum’s activities,” she added.

The entirety of ministers present hailed the inclusion of the European Union and World Bank, highlighting that it
signifies the growing stature of the forum as a regional and international body.

The East Mediterranean Gas Forum currently counts eight member countries, three observers, and thirty-two gas
industry advisory committee members. This year’s event was notable for the first time inclusion of the European
Union and World Bank as observers.

New phase for East Mediterranean Gas Forum

The entry into force of the Charter of the "East Mediterranean Gas Forum" (EMGF),
to which Italy participates with six other countries including Egypt, "constitutes a
new page in efforts of Mediterranean countries to create a gas market in the
eastern Mediterranean and to establish a cooperation that contributes to
strengthen prosperity and well-being in the region", Egypt's ambassador to Italy,
Hisham Badr, highlighted in statements to ANSA.

The ambassador moreover said that the Charter's entry into force is a "signal" for member States to start "realizing
projects of transit" with "corridors" of different energies that will benefit from two Egyptian liquefaction gas
stations, the only ones in the eastern Mediterranean. Egypt in fact can receive gas from countries in the region, like
Israel and Cyprus, to liquefy it and export it to the EU as it does with its own gas, the diplomat noted.

Egypt, which hosts the headquarters of the forum created in 2019, "has a particular interest in the fact that gas
discoveries in the Mediterranean become an engine of development and that countries have the possibility to
exploit in an ideal manner their resources and richness through constructive regional cooperation", added the
ambassador.

The interest was already "evident when Egypt adopted its strategy to transform into a regional energy center in the
eastern Mediterranean", he recalled. The Forum - which also sees the participation of Greece, Cyprus, Israel,
Jordan and Palestine - "provides a response to the challenge that preoccupies decision makers of the region: how
to create a framework for a constructive cooperation that unites all countries" of the region and that "is based on
the fundamentals of international law", avoiding "any political controversy", said Badr.

The International Gas Market News
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Report: As ia leads upcoming offshore oil and gas project starts by 2025

The International Gas Market News

GlobalData’s latest report, ‘Global Offshore Upstream Development Outlook, 2021–2025,’ indicates

that 355 key crude and natural gas offshore projects are expected to start operations in 48 countries. Among
these, 130 represent the number of planned offshore projects with identified development plans and 225
represent the number of early-stage announced offshore projects.

Among regions, in terms of planned and announced offshore oil and gas projects, Asia leads with 103

projects, contributing about 29% of the total oil and gas project starts during 2021-2025. Europe follows with 61
projects.

Among countries, in terms of planned and announced offshore oil and gas projects, the UK leads with 46

projects, contributing about 18% of the total oil and gas project starts during 2021-2025. India follows with 32
projects.

Shallow water terrain has the highest number of projects with 122, followed by deepwater terrain with 24 and
ultra-deepwater terrain with 19.

Globally, of all the planned and announced projects that are expected to come online by 2025, 54 projects are

expected to be developed with subsea systems while 26 and 14 upcoming projects would use FPSOs and

wellhead platforms, respectively.

www.offshore-technology.com


