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  صباح الخير قراءنا الكرام،، 

 د مجموعة من أبرز األحداث كما يلي: يرصد هذا العد   الجهاز، بكم في العدد الجديد من نشرة   مرحًبا 

 القسم الثالث 
 أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية   

% لحل  25تخفض صادرات الغاز إىل إيطاليا بنسبة  ليبيا   ▪

  .أزمة الطاقة

يا تحقق أرباح مليار دوالر من تصدير الغاز للي   ▪  .تغالنيجير

▪   
 .وجهة جديدة تستقبل الغاز العمان 

  قدم مكعبة من الغاز   ▪
تريليون  توللو أويل تخطط إلنتاج 

  
 .الغان 

سوناطراك الجزائرية وإنج   الفرنسية توقعان عقدا جديدا   ▪

 .لتصدير الغاز

ا غير   ▪
ً
واردات الصير  من الغاز المسال قد تشهد انخفاض

  
 .2022مسبوق ف 

% بفعل توقعات  10الطبيع  تقفز  العقود األمريكية للغاز   ▪

 .لموجة حارة وتراجع اإلنتاج 

لمضاعفة  ا ▪ أذربيجان  مع   
ً
اتفاقا يوقع  األورون    التحاد 

 .واردات الغاز

يم  ▪  .استئناف ضخ الغاز الروس  إىل أوروبا عي  نورد سير

بنسبة   ▪ الغاز  استهالك  خفض  م  يعير  األورون    االتحاد 

15%. 

ح خفض مستويات   ▪   االتحاد األورون   حول مقير
انقسام ف 

 .%15الطلب عىل الغاز بمعدل  

ي.. هل يكون حال ألزمة أوروبا؟  ▪  الغاز الطبيع  النيجير

قرر زيادة إمداداتها من الغاز إليطاليا  ▪
ُ
 .الجزائر ت

بابوا   ▪ سواحل    
 
ف الطبيع   الغاز  تستكشف  ج    إنير توتال 

 .غينيا الجديدة

بـ ▪ خطة  عن  تكشف  اإلسبانية  دوالر    4.78إيناغاز  مليار 

 .لتحقيق أمن الطاقة

اليونان وبلغاريا تدشنان "جرس الطاقة" لخفض االعتماد   ▪

 .عىل الغاز الروس  

المملكة   ▪   
ف  الطاقة  أمن  تعزيز  بقانون  الواردة  بنود  أهم 

 .المتحدة

أورون      ▪ وع 
الميثانول.. مرسر الهيدروجير  من  توليد  تقرير 

 .البحري يكافح انبعاثات الشحن 
 حاتم محمود

ته األصلية.  خصات اإلخبارية والمحتويات الواردة بالنشرة معروضة لالطالع فقط، وال ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغ المل 

ية البيانات الواردة  دون استقطاع"، وال يتحمل الجهاز أو أي من العاملين لديه أية مسئولية تجاه دقة أو صالح   – كما أن محتويات النشرة تقدم "كما هي  

 بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية. 

 الشئون االقتصادية /فريق االعداد 

2022 

 القسم األول 
 أسعار الغاز الطبيعي والبترول 

استعراض لتطورات األسعار باألسواق العالمية والسوق   ▪

 المحىل. 

 منى ممدوح

 دينا جالل

 إنجي مندوه لميا ياسين

 محمد عتمان

 القسم الثاني 

 أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري 
لتعزيز تعاون انتقال  مشاركة مرصية فعالة بمؤتمر مراكش   ▪

 .الطاقة

▪    
ف  مرص  مع  جديدة  اكات  دخول شر تستهدف  اإلمارات 

 .مجال الغاز

إلنتاج   ▪ هندية  كة  شر مع  تفاهم  مذكرة  توقع  مرص 

 .مليارات دوالر  8الهيدروجير  األخرص  باستثمارات 

اكات النفط والغاز ▪  .مرص والجزائر تناقشان شر

 «WinterShall Dea»مذكرة تفاهم بير  »إيجاس« و ▪

  مجال خفض االنبعاثات
 .األلمانية للتعاون ف 

: مرص مستعدة لتسهيل إيصال الغاز إىل أوروبا ▪  .السيس 

مليار دوالر    2.8صادرات مرص من الغاز الطبيع  تقفز لـ   ▪

  الربــع األول من العام
 .ف 

لـ   ▪ الطبيع   الغاز  توصيل  ول:  وحدة    13.5البير مليون 

 ملي  243سكنية.. وتوفير 
ً
 .ون اسطوانة بوتاجاز سنويا
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 :ل العالميةمتوسط أسعار الغاز الطبيعي والبترو

 

 

 

 

 

 

 

 :أسعار الغاز الطبيعي في السوق المصري للمستهلكين غير المؤهلين

 

 

 

 

 

 

 

 

،خالل وقت  تعكس السعر * األرقام الواردة بالجدول السابق   . الجغرافية ومتوسط للمنطقة  معير   
 ، وال تمثل السعر للمستهلك النهان 

 سلة أوبك  النفط الخام برنت 

MMBtu 

 الغاز الطبيعي المسال بآسيا  بأوروبا   المسال  الطبيعي الغاز   الغاز الطبيعي بأمريكا 

MMBtu MMBtu 

(3) 

 متر مكعب 

الغاز المضغوط للسيارات    
 جنيها لكل متر مكعب 

BBL BBL 

األسمدة والكيماويات   

للمليون وحدة 

 حرارية بريطانية

والحديداألسمنت    

للمليون وحدة 

 حرارية بريطانية

باقي الصناعات   

للمليون وحدة 

 حرارية بريطانية

الكهرباء   

للمليون وحدة 

 حرارية بريطانية

قمائن الطوب   

للمليون وحدة 

ريطانيةحرارية ب  

  )المدعم(المخابز البلدية  

 متر مكعب

والتجاريالمنزلي    

 جنيها لكل متر مكعب

متر مكعب 30الشريحة األولى: صفر إلى   

متر مكعب 60إلى  30 الثانية:الشريحة   

متر فأكثر 60 الثالثة:الشريحة   

الغاز المضغوط للسيارات   
 جنيها لكل متر مكعب
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 أخبار أسواق الغاز الطبيعي المصري:

 عيالعالقات المصرية الدولية والتعاون المشترك في مجاالت الغاز الطبي

 مراكش لتعزيز تعاون انتقال الطاقة  فعالة بمؤتمر مشاركة مصرية  

www.medreg-regulators.org 

اكة مع رابطة هيئات تنظيم قطاع   نظمت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بالرسر

المتوسط األبيض  البحر    دول حوض 
ف  ته   MEDREG الطاقة    22مؤتمرا حرص 

لمناقشة خطة طريق لضبط   المعلومات بير   منظمة  الكهربائية، وتبادل  الطاقة 

المشاركير  الذين ينتمون إىل حوض البحر األبيض المتوسط كمنطقة تتأثر بشكل 

كبير بارتفاع أسعار الطاقة واضطراب أمن إمداداتها، ومناقشة سبل مواجهة هذه  

ك  .التحديات والخطوات الواجب اتخاذها بشكل جماع  ومشير

االفتتاحية لهذا المؤتمر، أبرز المهندس كارم محمود الرئيس  وخالل هذه الجلسة 

لجه منظمةاالتنفيذي  رئيس  ونائب  الغاز  أنشطة سوق  تنظيم  أن   MEDREGز 

“كفاءة شبكات الربط والبنية التحتية ومرافق التخزين ستكون أمرا أساسيا للحد  

األوروبية    من االنقطاع المحتمل للغاز وضمان إمدادات طاقة كافية وآمنة للبلدان

 "المتوسطية

  نفس السياق عرض سيادته حلوال للمخاوف األمنية المتعلقة
  مرص لديها    باإلمدادات، وأشار  وف 

المهندس كارم محمود إىل " إن موارد الغاز البحرية ف 

انها المتوسطيير  بديال عن إمدادات الغا ز الروسية. ويعكف جهاز تنظيم سوق الغاز القدرة عىل تحويل البالد إىل مركز إقليم  للطاقة، مما يوفر لجير

سير   عىل تحديث سوق الغاز وفتحه أمام المنافسة، مما سيسمح ألطراف ثالثة بالوصول إىل شبكة الغاز المرصية ألغراض تجارية. كما نعمل عىل تح

ايدة من الغاز   .”وعدد أكي  من الشاحنير  وتعزيز البنية التحتية للنقل والتوزيــــع لدينا، من أجل التعامل مع الكميات المير 

 

 مليارات دوالر   8مصر توقع مذكرة تفاهم مع شركة هندية إلنتاج الهيدروجين األخضر باستثمارات  

www.arabic.news.cn 

كة وشر مرص  مذكرة   ((Renew Power Private Limited)) وقعت  الهندية 

المنطقة     
ف  األخرص   الهيدروجير   إلنتاج  مصنع  إلقامة  لقناة  تفاهم  االقتصادية 

باستثمارات   تموين    8السويس  التصدير وخدمات  دوالر وذلك ألغراض  مليارات 

للطاقة   إقليم   مركز  إىل  للتحول  مرص  خطة  إطار    
ف  النظيف،  بالوقود  السفن 

اء  .الخرص 

وع عىل مراحل، أولها مرحلة تجريبية إلنتاج   ألف    20ومن المقرر أن يتم تنفيذ المرسر

  المرحلة التالية التوسع إلنتاج  طن سنويا من  
  200الهيدروجير  األخرص  وسيتم ف 

وع   ، بحيث تصل السعة اإلجمالية للمرسر ألف طن سنويا من الهيدروجير  األخرص 

 .ألف طن سنويا من الهيدروجير  األخرص   220إىل 
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وع   استثماراتها لتنفيذ مرسر
" وتتوسع ف  اتيجية للتحول إىل "االقتصاد األخرص    مختلف القطاعات، حيث وتنفذ مرص اسير

اء صديقة للبيئة ف  ات خرص 

اء   الماىل     30بلغت االستثمارات الخرص  العام  العامة خالل  الموازنة  المائة من استثمارات    
بنسبة 2022  -   2021ف  الوصول  الحكومة  ، وتستهدف 

اء إىل  وعات الخرص    العام  50المرسر
  المائة من استثمارات الموازنة ف 

 . 2024ف 

 

 ر تناقشان شراكات النفط والغاز مصر والجزائ

www. egyptoil-gas.com 

وة  ول والير كة، عقد وزير البير   إطار الدورة الثامنة للجنة العليا المرصية الجزائرية المشير
كة مع  المعدنية المهندسف  طارق المال جلسة مباحثات مشير

 .وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقب بالعاصمة الجزائرية

  مجاالت النفط والغاز والتعدين. هذا باإلضافة إىل
اكات ف    والفرص االستثمارية وسبل تعزيز الرسر

مناقشة نتائج   وبحث الجانبان عالقات التعاون الثنان 

  
  مجال    االجتماعات الفنية التر

وكيماويات وتسويق البوتان، وكذلك ف    مجاالت التنقيب واالكتشاف والتطوير وصناعة البير
تم التوصل إليها، خاصة ف 

  الصناعات التحويلية    نظيف،والهيدروجير  كوقود  CNGالمضغوط  الغاز الطبيع   
اكة التعدينية خاصة ف  وتناولت المباحثات مجاالت التعاون والرسر

  هذا المجال. الفوسفاتية وإنتا 
ات والمعلومات ف   ج األسمدة الفوسفاتية وتبادل الخي 

 

 اإلمارات تستهدف دخول شراكات جديدة مع مصر في مجال الغاز 

www. nabd.com 

، رئيس مجلس    مدبوىل 
اكة الصناعية عقد الدكتور مصطف    إطار مبادرة الرسر

ف 

سلطان الجابر، وزير الصناعة  الوزراء بمقر مجلس الوزراء، اجتماعا مع الدكتور  

أدنوك  كة  لرسر التنفيذي  والرئيس  اإلمارات  بدولة  المتقدمة   " والتكنولوجيا 

ADNOC ".   لمبادرة العليا  للجنة    
الثان  االجتماع  انعقاد  هامش  عىل  وذلك 

اكة الصناعية التكاملية المنعقدة بالقاهرة، وشدد رئيس الوزراء عىل أهمية   الرسر

الخاص   القطاع  التطور  اغتنام  عن  تتولد    
التر الواعدة  االستثمارية  للفرص 

  كافة  
بعد أن   المجاالت والسيما المتسارع للعالقات بير  الدولتير  الشقيقتير  ف 

اكة الصناعية المتكاملة بير  مرص واإلمارات واألردن، بما   تم توقيع مبادرة الرسر

االقتصادي التكامل  لتعزيز  مسبوقة  غير  فرص  من  المبادرة  هذه   ستحمله 

  .والتنمية الصناعية

كة    10وأشار الدكتور الجابر إىل  أنه تم تخصيص   مليارات دوالر من خالل شر

اكة، واضاف أن   وعات هذه الرسر أبو ظت   القابضة بهدف العمل عىل تفعيل مرسر

  عدد من القطاعات، السيما سوق الغاز المرصي،  
  االستثمار ف 

لديهم رغبة ف 

ستثمارات اإلماراتية ومن جانبه، أكد المهندس طارق المال عىل  ترحيب مرص باال 

 من الفرص االستثمارية الواعدة  
ً
 عددا

ً
ول المختلفة، مستعرضا   قطاعات البير

ف 

  تزخر بها  
 مرص. التر
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 « األلمانية للتعاون في مجال خفض االنبعاثاتWinterShall Deaمذكرة تفاهم بين »إيجاس« و» 

www.dostor.org 

  مجال ا
شال ديا مرص، مذكرة تفاهم إلعداد دراسات ف  كة ونير كة المرصية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ومدير عام شر حتجاز  وقع رئيس الرسر

  .الكربون واستخدامه وتخزينه

كتان عىل تقييم        ودراسةوبموجب هذه المذكرة ستعمل الرسر
وعات احتجاز الكربون واستخدامه  الجدوى الفنية والتجارية لفرص المتاحة للبدء ف  مرسر

  المستقبل عند نضوبــها، باإلضافة اىل دراسة الجدوى الفن
كة ديا لتخزين الكربون ف  ية والتجارية  وتخزينه ودراسة امكانية استخدام الحقول التابعة لرسر

وزي بمرص   .لتطبيق تكنولوجيا انتاج الهيدروجير  الفير

  المجاالت الخاصة بمنظومة االتحاد األورون   لتجارة االنبعاثاتويتضمن االتفاق أيضا تقديم المشورة  
 . ”EU ETS" الفنية إليجاس ف 

ول لخفض االنبعاثات   مجال لتحول الطاقة لدعم جهود قطاع البير
كات ف    إطار تعزيز دور الرسر

  ف 
الكربونية   جدير بالذكر أن توقيع مذكرة التفاهم يأنر

   للحفاظ عىل البيئة من خالل تطوير س
اء واالهتمام بتطبيق أحدث التكنولوجيات المتخصصة ف    الطاقات الخرص 

اتيجيات التوسع ف  ياسات واسير

امن مع استضافة مرص للقمة العالمية للمناخ   . العام الجاري أواخر  COP 27خفض االنبعاثات وذلك بالير 

 

 السيسي: مصر مستعدة لتسهيل إيصال الغاز إلى أوروبا 

www.dostor.org 

أن    الرئيس،أكد    ، السيس  الفتاح  “عبد  من  مرص  لديها  ما  لتقديم  مستعدة 

  إطار مواجهة  
ق المتوسط إىل أوروبا"، وذلك ف  تسهيالت، إليصال الغاز من شر

العسكرية   الحملة  العالم، وخاصة أوروبا، عىل خلفية  بها  يمر    
التر الطاقة  أزمة 

  أوكرانيا
 .الروسية ف 

:  وقال      ونالتعابحثنا سبل تعزيز    السيس 
  مجال الطاقة عىل المستوى الثنان 

ف 

لوضع أسس   التام  استعداد مرص  أكد عىل  ، حيث  األورون   المانيا واالتحاد  مع 

  مجال الطاقة بكل أنواعها
اكة مع ألمانيا ف   ."للرسر

واالتحاد   ألمانيا  إىل  الطبيع   الغاز  تصدير  خالل  من  سواء  ذلك  أن  إىل  وأشار 

اكة ممتدة بإطار رؤيةا ، أو من خالل إقامة شر مرص الطموحة، للتحول   ألورون  

  إنتاج وتصدير 
الطاقة النظيفة، خاصة من الهيدروجير  األخرص    لمركز متمير  ف 

 والطاقة الشمسية وطاقة الرياح. 

  هذا  
  ُوقعت بير  مرص واالتحاد األورون   ف 

الصدد، مؤكدا أن: "مرص عىل استعداد لتقديم ما لديها من تسهيالت  وأشار الرئيس المرصي إىل االتفاقية التر

ق المتوسط، ليصل إىل أوروبا، للتخفيف من آثار هذه األزمة“، وتابع: "مرص كانت متيقظة جدا، وأنشأت من ق المتوسط الذي   غاز شر منتدى شر

ق المتوسط، وأن تتم االستف   شر
  مرص، حتر يصل الغاز يهدف إىل أن يعظم ويركز عىل مصادر الطاقة ف 

ادة من التسهيالت واإلمكانيات الموجودة ف 

 لمستهلكيه". 

 مليار دوالر في الربع األول من العام  2.8صادرات مصر من الغاز الطبيعي تقفز لـ 

www. miegypt.com 

ة العام  مليار دوالر خالل الربــع    2.8% لتسجل  406.5قفزت قيمة صادرات مرص من الغاز الطبيع  بنسبة   األول من العام الجاري مقارنة بنفس الفير

، بحسب ما أظهرته أحدث بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  
 .الماض 
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ا للغاز الطبيع  من مرص خالل الربــع األول لعام  
ً
اد وبلغت قيمة صادرات مرص    ؛ 2022وبحسب البيانات فإن تركيا تصدرت قائمة أعىل دول العالم استير

 .مليون دوالر 317.8مليون دوالر، ثم إندونيسيا بقيمة  425.7مليون دوالر، يليها إسبانيا بقيمة   917.2لها  

مليون دوالر، يليها كوريا الجنوبية    182.1مليون دوالر، ثم الصير  بقيمة    303.1وأضافت البيانات إن فرنسا استوردت غاز طبيع  من مرص بقيمة  

مليون دوالر، تايالند    92.8مليون دوالر، هولندا بقيمة    96.6مليون دوالر، بلجيكا بقيمة    140.3لمملكة المتحدة بقيمة  مليون دوالر، ا  146.5بقيمة  

 األردن بقيمة    78.4مليون دوالر، اليونان بقيمة  78.8بقيمة 
ً
ا  مليون دوالر.   56.9مليون دوالر، وأخير

 

 مليون اسطوانة بوتاجاز سنوياً   243وحدة سكنية.. وتوفير مليون    13.5البترول: توصيل الغاز الطبيعي لـ 

www.Masrawy.com 

  بيان له إن برنامج    رصح المهندس
وة المعدنية ف  ول والير طارق المال وزير البير

مليون وحدة سكنية،    1.2تضمن   2022-2021توصيل الغاز الطبيع  خالل عام 

ها   وس كورونا واألزمة الروسية األوكرانية الراهنة وتأثير عىل الرغم من تداعيات فير

 .المباشر عىل االقتصاد العالم  

  
ف    
يأنر ذلك  أن  الطبيع   وأضاف  الغاز  استخدام    

ف  للتوسع  الدولة  خطة  إطار   

  تتحملها  
ولية السائلة لخفض األعباء المالية التر وإحالله كبديل للمنتجات البير

دعم اسطوانات     
ف  الدولة وخاصة  انية  توصيل    البوتاجاز،مير  برنامج  بدء  ومنذ 

لحواىل    تنفيذه  تم   ، الطبيع  بدء  13.5الغاز  منذ  سكنية  النشاط   مليون وحدة 

  عدد اسطوانات البوتاجاز يبلغ  م،    2022وحتر نهاية يونيو  
 ف 
ً
  243ما يحقق وفرا

 وما يقابل هذا العدد من دعم
ً
 .مليون أسطوانة سنويا

- 2018وأشار إىل أن من أهم عوامل نجاح تحقيق الخطة بداية من العام الماىل   

  تقسيط مساهمة العمال   هو استمرار   2019
ول ف    تكلفة التوصيل حيث يتم تقسيط التكلفة عىل  مبادرة وزارة البير

سنوات بدون مقدم وفوائد    6ء ف 

وع.   30بواقع     يدخلها الغاز الطبيع  ألول مرة وتعمل بنظام المرسر
 للمناطق الجديدة التر

ً
 جنيه شهريا

منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيع  ألول مرة )خارج نطاق قرى مبادرة حياة كريمة(   80توصيل الغاز الطبيع  ألكير من  2022- 2021وقد شهد عام 

  عام 
ما تم  ك   ،1980بخالف استكمال أعمال التوصيل بكافة المناطق المتاحة وهو إنجاز تم تحقيقه ألول مرة منذ بدء نشاط توصيل الغاز الطبيع  ف 

 ضمن المرحلة األوىل من مبادرة توصيل الغاز الطبيع  للمخابز البلدية المدعمة.  3240خالل العام توصيل الغاز لحواىل  
 مخي  

تم تركيب   الدولة،  لرفع كفاءة تحصيل مستحقات  الدولة  بكافة مرافق  الدفع  العدادات مسبوقة    استخدام 
التوسع ف  برنامج    1.3  حواىل  وف  إطار 

، وفيما منذ بدء استخدام تلك العدادات وحتر نهاية يونيو   د مسبق الدفع عدا مليون  
أوضح المال أنه جارى العمل    "، يخص مبادرة "حياة كريمة  الماض 

قرية جارى    119وقرية جارى تنفيذ الشبكات األرضية داخل القرى    183وقرية تم تدفيع الغاز الطبيع  لها    118قرية من قرى المبادرة منها    420بـ  

 تنفيذ الخطوط الرئيسية المغذية لها. 
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 أخبار سوق الغاز العالمية:

 الغاز الروسي     على االعتماد    أوروبا لتقليل الغزو الروسي ألوكرانيا وتداعيات االحداث وخطوات  

 %  15بمعدل  على الغاز  خفض مستويات الطلب  مقترح  انقسام في االتحاد األوروبي حول  

www. arabic.rt.com 

  االتحاد األورون   من مطالبة المفوضية األوروبية  تباينت مواقف الدول  
األعضاء ف 

بنسبة   الغاز  استهالك  بخطة  15بخفض  عمال  روسيا  ال%  لوقف  تحسبا  طوارئ، 

  أي لحظة
 .تصدير الغاز ف 

   
ف  بخالف  األوروبية  المفوضية  حتها  اقير   

التر االستهالك  خفض  خطة  تسببت 

األورون    االتحاد    
ف  تعارض دول  إذ   ، األورون   لمثل هذا  الصف  اإللزامية  الطبيعة   

  حالة الطوارئ
 .اإلجراء، والذي يمكن أن تفرضه المفوضية األوروبية ف 

ذلك   :فرنسا وجاء  االستهالك،  لخفض  األوروبية  المفوضية  فرنسا خطة  تعارض 

     الفرنسية،عن وزيرة انتقال الطاقة   BFMTV قناة بحسب ما نقلته  
حيث قالت: ف 

نتمت  اع الطاقة "ال  تماد أهداف موحدة ال تتكيف مع واقع كل طرف ولن  مجال 

اننا   نهاية المطاف تأثير عىل قدرتنا عىل تصدير الغاز إىل جير
 ."يكون لها ف 

  ألمانيا اآلن أقل بنسبة  رصح ألمانيا: 
  وزير االقتصاد بأن مستوى استهالك الغاز ف 

  15-14نائب المستشار األلمان 
  .٪ عن العام الماض 

  بولندا ت رصح :بولندا
امات بخفض االستهالك ف  ح خفض استهالك الغاز ال يتضمن الير    بولندا، بأن مقير

 .وزيرة المناخ والبيئة ف 

اح المفوضية األوروبية بخفض استهالك    :إسبانيا ، إن إسبانيا ترفض اقير  
البيت    ان اسبانيا ال    الغاز، واضافتقالت وزيرة االنتقال 

  مؤتمر صحف 
ف 

  شأنها)يمكنها ان 
 ( تتحمل تضحية لم يطلب منها ابداء رأيها ف 

اد الغاز الطبيع  المسال، وأكدت المسؤولة أن "إسبانيا ستعيد تصدي   االتحاد األورون   الستير
% من الغاز 20ر  وقالت إن إسبانيا تعد اليوم أهم ميناء ف 

  ."( ويمكننا زيادة هذه القدراتالمستورد إىل )الدول األوروبية

  "ليكو" و"دي تيجد" البلجيكيتان اليوم أن    :بلجيكا
  تعارض خطة توفير استهالك الغاز، وذكرت صحيفتر

تعد بلجيكا من دول االتحاد األورون   التر

  .بلجيكا طلبت استثناءها من الطبيعة اإللزامية لهذا التدبير 

  االتحاد األورون   لخفض استهالك الغاز بنسبة  أعلن وزير البنية التحتية،    :سلوفينيا
% من أجل االستقالل 15أن السلطات السلوفانية تدعم المبادرة ف 

اح وندعمه  .عن اإلمدادات من روسيا، وقال: "نحن نرحب بهذا االقير

  وقت سابق رصحت المفوضة األوروبية للطاقة، بأن االتحاد األورون   يجب أن يكون مستعدا الحتمال م 
   وف 

واجهة توقف إمدادات الغاز من روسيا ف 

 .أي لحظة

اح االتحاد األورون   بخفض استخدام الغاز الروس  طوعا بنسبة   كشف :اليونان
المتحدث باسم الحكومة اليونانية، أن الحكومة اليونانية ستعارض اقير

كات. 70 ورصح إن%، 15   أن أي تخفيضات سترص  بالمنازل والرسر
 % من الغاز الطبيع  الذي تستورده اليونان ٌيستخدم لتوليد الكهرباء؛ مما يعت 

 

 

 

 

  الوقت الذي تستعد فيه دول االتحاد لخفض محتمل لإلمدادات الروس
يا ف  ية،  يسع االتحاد األورون   للحصول عىل إمدادات غاز إضافية من نيجير

  أفريقيا خالل األيام الماضيةبحسب ما قاله نائب المدير العام إلدارة  
 .الطاقة بالمفوضية األوروبية، بعد اجتماعه مع مسؤولير  من أكي  منتج   النفط ف 

 الغاز الطبيعي النيجيري.. هل يكون حال ألزمة أوروبا؟ 

www.skynewsarabia.com 
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ز إن اإلتحاد األورون   يستورد    وأضاف
بالمئة من إجماىل  إمداداته من    14لوكالة رويير

يا وهناك احتمال لزيادة ذلك إىل   ، وتعمالغاز الطبيع  المسال من نيجير االن   لالمثلير 

ية بنسبة    النيجير
  جزيرة بون 

بالمئة من    60محطة إلنتاج الغاز الطبيع  المسال ف 

 طاقتها. 

وتحاول دول االتحاد األورون   ملء مخزوناتها من الغاز الطبيع  قبل فصل الشتاء  

المستويات  يتعارض مع  الذي يقفز فيه الطلب عىل الغاز من أجل التدفئة، وهو ما  

  الحالية للتخزين  
مما هو مطلوب لتحمل ذروة الطلب خالل  بالمئة    81تبلغ    والتر

بشكل    الباردة، األشهر   وتركز  للغاز  بديلة  إمدادات  لتأمير   األوروبية  الدول  وتسع 

يا. أساس  عىل الدول األفريقية مثل الجزائر ومرص    ونيجير

 

 إليطاليا الجزائر ُتقرر زيادة إمداداتها من الغاز  

www. africanmanager.com 

مليارات مير مكعب إضافية، وسيقوم مجمع سوناطراك بتسليم هذه الكمية اإلضافية من    4قررت الجزائر زيادة إمداداتها من الغاز إىل إيطاليا بواقع  

ويد ايطاليا بـ ة بإيطاليا أن قامت بير    تربطها عالقات ممير 
كائه اإليطاليير  اآلخرين، وسبق للجزائر التر ” وشر  

مليار مير مكعب    13.9الغاز إىل مجمع “إيت 

م إمداد إيطاليا قبل نهاية سنة    113منذ مطلع السنة، متجاوزة بذلك الحجم المتوقع بـ مليار مير مكعب إضافية من الغاز   6بـ    2022بالمئة، كما تعير 

ا، وينقل الغاز من الجزائر إىل  كيل  2475الذي يمتد بطول   إىل إيطاليا عي  خط أنابيب ترانسميد، الغاز الجزائري الجزائري، يجري نقل صادرات ً ومير

 .إيطاليا عي  تونس وصقلية

ق    60وينقل حالًيا  
ّ
  أعقاب أزمة الحرب الروسية األوكرانية الجارية، عىل زيادة تدف

تها سوناطراك، ف  ، مع نظير  
كة إيت  فقت شر

ّ
مليون مير مكعب فقط وات

  إطار مساعيها للتخىل  عن اإلمدادات 2024-2023مليارات مير مكعب إضافية سنوًيا بحلول    9الغاز بمقدار  
، ما يزيد إمدادات الطاقة إىل إيطاليا ف 

 الروسية. 

 

 توتال إنيرجي تستكشف الغاز الطبيعي في سواحل بابوا غينيا الجديدة 

www.attaqa.net 

  " كة " ليكس بلو إنرج     مع شر
ج   الفرنسية اتفاقية تعاون فت  كة توتال إنير عت شر

ّ
وق

  المياه  
ط عمالق الطاقة الفرنسية الستكشاف حقل كبير للغاز ف 

ّ
الية، وتخط األسير

الضحلة بحوض "كيب فوغل " قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة بمربــع "ن   ن   إل  

 " حوض كيب فوجيل 560

وع بابوا للغاز الطبيع  المسال   جرى أول عملية بيع للغاز من مرسر
ُ
ومن المتوقع أن ت

  أوقيانوسيا عىل نسبة إضافية  2027بحلول عام  
، كما ستحصل الدولة الواقعة ف 

،  7مجانية بنسبة   ج   كة ليكس بلو إنير وع. وقالت شر % من حقوق الملكية من المرسر

بالكامل حملة   ج   ستّمول  إنير توتال  الحصول  إن  مقابل خيار  استكشاف مرحلية 

النسبة 75عىل   عىل  الية  األسير كة  الرسر تحصل  حير     
ف  وع،  المرسر أسهم  من   %

والبالغة   إل  25المتبقية  مربــع "ن   ن       560%. ويغط  
ف  " حوض كيب فوجيل، 

كير   عىل العديد من حقول الغاز    ويحتويلبابوا غينيا الجديدة   المياه الضحلة قبالة السواحل الشمالية
الية، سيجري الير كة األسير ، وبحسب الرسر الطبيع 

.   3عىل أكير من  -بحسب التقديرات-حالًيا عىل حقل بونا، الذي يحتوي   تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيع 
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 مليار دوالر لتحقيق أمن الطاقة  4.78إيناغاز اإلسبانية تكشف عن خطة بـ 

www.attaqa.net 

  إيناغاز، عن مالمح خطته لتعزيز اإلمدادات 
كشف ُمشغل الغاز اإلسبان 

  4.78وضمان أمن الطاقة والتخلص من الكربون، باستثمارات تصل إىل  

الجاري   العقد  بنهاية  دوالر  الرئيسة ،   2030مليار  المالمح  وتتضّمن 

وتطوير   الطاقة  وعات  لمرسر التحتية  البنية  تعزيز  اإلسبانية  للخطة 

وعات   إطار تنفيذ توجهات االتحاد األورون   بتوفير بدائل    مرسر
الربط، ف 

ا عن اإلمدادات الروسية، ويعتمد االتحاد عىل إمدادات الغاز الروس   
ً
بعيد

تفوق   االتحاد  40بنسبة  دول  إىل  موسكو  من  النفط  إمدادات  أما   ،%

%، وشهدت تلك اإلمدادات اضطراًبا عقب الغزو الروس   27فتصل إىل  

استثمارات   ألوكرانيا  إيناغاز  كة  شر خّصصت  وقد    
الماض  اير  في  أواخر 

وعات من شأنها ضمان أمن الطاقة    4.76قدرها   مليار يورو لتطوير مرسر

 .2030والتخلص من الكربون، بحلول عام 

مليار يورو    2.8وقّسمت إيناغاز االستثمارات إىل حجم إنفاق ُيقدر بنحو  

للغاز،   التحتية  البنية  وعات  وإنتاج  لتطوير مرسر المتجدد،  والهيدروجير  

وعات    1.96الميثان الحيوي، باإلضافة إىل   مليار يورو لإلنفاق عىل مرسر

الربط كخط أنابيب الغاز البحري بير  إسبانيا وإيطاليا والخط بير  إسبانيا  

تغال  .والي 

  
اإلسبان  الغاز    خصصها مشغل 

التر اإلجمالية  االستثمارات    حزمة 
وتأنر

  210اق ضخم حددته المفوضية األوروبية عند  إيناغاز ضمن حجم إنف

وخفض   الطاقة  انتقال  مسار  لدعم   ،  
الماض  مايو    

ف  يورو،  مليارات 

 .النفط والغاز الروسيير   االعتماد عىل إمدادات

إيناغاز     
اإلسبان  الغاز  مشغل  استثمارات  نطاق  وًعا    30شمل  مرسر

التخزي إلنتاج لمرافق  التحتية  والبنية  المتجدد  وقدر الهيدروجير   ن، 

سهم إسبانيا بنحو    2030المشغل أنه بحلول عام  
ُ
% من  20يمكن أن ت

يعادل   بما   ، للهيدروجير  المتوقع  األورون    مكعب    21اإلنتاج  مير  مليار 

 )مليونا طن سنوًيا تقريًبا( 

  إيناغاز، أن مسار تأمير   
وبدوره، أكد الرئيس التنفيذي للمشغل اإلسبان 

ل الوجه اآلخر إل
ّ
اتيجية. اإلمدادات يمث ا إىل أنهما يشكالن مًعا الهدف الرئيس لخطة المشغل اإلسير ً  زالة الكربون، مشير

 

 اليونان وبلغاريا تدشنان "جسر الطاقة" لخفض االعتماد على الغاز الروسي 

www. arabic.euronews.com 

     وبلغاريا بوضع احتفت اليونان  
  أن يسهم ف 

ا ويأمل البلدان اآلن ف  وع تأخر إنجازه كثير ة عىل خط أنابيب للغاز بير  البلدين وهو مرسر اللمسات األخير

 .إنهاء اعتماد أوروبا عىل الغاز الروس  

  ما يزيد عىل    ثالثوتستهلك بلغاريا حواىل   
ئيس الوزراء البلغاري عن خط  بالمئة منها من روسيا، وقال ر   90مليارات مير مكعب من الغاز سنويا، يأنر

  المنطقة  226مليون يورو ) 220األنابيب الذي بلغت تكلفته 
 ."مليون دوالر( "هذا الرابط سيغير خارطة الطاقة ف 
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  بشمال اليونان إىل ستارا زاغورا 
  بلغاريا وسيتم ربطه بخط أنابيب آخر ينقل الغاز من أذربيجان.   وسينقل خط األنابيب الغاز من مدينة كوموتيت 

ف 

  إن استكمال "جرس الطاقة" يمثل "لحظة مهمة لمنطقة البلقان وأوروبا ككل" ألنه سيساعد أوروبا عىل تقليص ا
عتمادها  وقال رئيس الوزراء اليونان 

  أعقاب غزوها ألوكرانيا. 
 عىل الغاز من روسيا ف 

 

 تعزيز أمن الطاقة في المملكة المتحدة  الواردة بقانون أهم بنود  

www.attaqa.net 

أوكرانيا،   عىل  الروسية  الحرب  ارة  شر اندالع  مع 

أدركت الكثير من الدول األوروبية أن تحقيق أمن  

عىل   االعتماد  زيادة  يتطلب  لشعوبــها  الطاقة 

وتقليص   محلًيا،  المنتجة  اء  الخرص  المصادر 

بدائل   عن  والبحث  والغاز،  النفط  عىل  االعتماد 

 أكير استدامة. 

   
التر التكتالت  واحدة من  المتحدة  المملكة   

ّ
وتعد

استوعبت هذا الدرس شيًعا، وسعت إىل تطبيقه  

اتيجيتها  عىل أفضل نحو، إذ لم تكتِف بإصدار إسير

قبل   إىل    أشهر،  3للطاقة  لتحويلها  تخطط  بل 

يــــع ُملِزم بقوة القانون.   ترسر

عىل   الموجود  الجديد،  القانون  وع  مرسر ويــهدف 

  البالد، عي   
لمان، إىل تعزيز أمن الطاقة ف  طاولة الي 

الرياح   مثل  المتجددة  الطاقة  مصادر    
ف  التوسع 

ردة 
ّ
  من االرتفاعات المط

يطان    فواتير الكهرباء. والهيدروجير  والتقاط الكربون وتخزينه، وتقليل االعتماد عىل الوقود األحفوري، وحماية الشعب الي 
 ف 

  الجديد: 
يطان    التقرير التاىل  أبرز مواد القانون الي 

 ترصد منّصة الطاقة المتخصصة ف 

 أقىص ألسعار الطاقة إىل ما بعد عام  ▪
ّ
  جميع أنحاء البالد من زيادة الرسوم.   22، وحماية  2023تمكير  تمديد وضع حد

 مليون أشة ف 

▪  
ّ
غل نظام مستقبىل  جديد ومستق

ّ
  المملكة المتحدة. إنشاء ُمش

 ل لتنسيق وتخطيط نظام الطاقة ف 

طَرح خالل السنوات الـ    1.19تعزيز المنافسة بير  شبكات الكهرباء، لتوفير ما يصل إىل ) ▪
ُ
  ست

وعات التر   المرسر
القادمة، من خالل إيجاد   10مليار دوالر( ف 

 طرق جديدة وفعالة لبناء حلول الشبكة. 

كات، ويمكن أن  تمكير  هيئة المنافسة من مراجعة   ▪   حال االندماج بير  الرسر
كات الطاقة، لحماية المستهلكير  من زيادة األسعار ف  أّي عمليات اندماج لرسر

  توفير ما يصل إىل 
، عىل مدار    500تسهم هذه الخطوة ف   سنوات.   10مليون دوالر للمستهلكير 

ونية، من خالل وسائل حماية جديد ▪  ة لألجهزة الذكية، بحسب الموقع الرسم  لحكومة المملكة المتحدة. حماية المستهلكير  من التهديدات اإللكير

  ستوفر للمجتمع نحو   ▪
ادات الذكية التر

ّ
  )  6طرح العد

ليت   مليار دوالر(.   7.19مليارات جنيه إسير
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 االتحاد األوروبي يوقع اتفاقًا مع أذربيجان لمضاعفة واردات الغاز 

www .AL24 News.com 

الغاز  واردات  لمضاعفة  أذربيجان  مع  تفاهم،  مذكرة  األوروبية  المفوضية  وقعت 

، وذكرت  2027مليار مير مكعب سنويا بحلول عام    20الطبيع  لتصل إىل ما ال يقل عن  

االتحاد   إىل  الطبيع   الغاز  تسليمات  بالفعل  تزيد  أذربيجان  أن  األوروبية  المفوضية 

    8.1األورون   من  
     12إىل    2021عام    مليار مير مكعب ف 

مليار مير مكعب متوقعة ف 

 .2022عام 

الروس    اع  الي   بسبب  لروسيا  بدالء  طبيع   غاز  موردي  إىل  األورون    االتحاد  ويسع 

  والذي مازال مستمر منذ قرابة خمسة أشهر. 
  االوكران 

 استئناف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر نورد ستريم 

www. france24.com 

يم،يوليو من خالل إعادة تشغيل خط أنابيب الغاز نورد    21استأنفت روسيا ضخ الغاز إىل أوروبا يوم   ة أيام من الصيانة السنوية لخط    سير بعد عرسر

يا بشمال ألمانيا.    سيبير
ة حقول الغاز ف   أنابيب الغاز الذي يربط مباشر

  700% من االستخدام )نحو  40ية أن تدفقات الغاز يمكن أن تصل إىل مستوى ما قبل الصيانة أي نحو  ورصح رئيس الوكالة االتحادية للشبكات األلمان

 ."   الساعة/اليوم(. وأضاف أنه ما زالت هناك حالة من عدم اليقير  السياس 
 جيجاوات ف 

يــها االتحاد األورون   سنوًيا من الغاز وتبلغ  
  يشير

يم حواىل  ثلث الكمية التر
مليار مير مكعب، ومن ثم ُيصدر الغاز من ألمانيا إىل عدة   153ينقل نورد سير

 دول أوروبية. 

يم إىل   كة غازبروم خفضت عمليات التسليم عي  نورد سير % من السعة منذ منتصف يونيو، بحجة عدم تسلمها التوربير  الذي  40وجديًرا بالذكر أن شر

  كندا. 
 أرسل للصيانة ف 

 

 % 15استهالك الغاز بنسبة  االتحاد األوروبي يعتزم خفض  

www. attaqa.net 

ا طارئة للدول األعضاء لخفض استخدام الغاز بنسبة  
ً
(، محذًرا إياها من أنه دون تحقيق 2023% حتر مارس المقبل )15ووضع االتحاد األورون   خطط

  االستهالك فإنها قد تكافح للحصول عىل الوقود خالل الشتاء إذا قطعت  
روسيا اإلمدادات وتتسابق الدول األوروبية لملء مخزوناتها  خفض كبير ف 

 .من الغاز قبل موسم الشتاء المقبل

  الشحنات الروسية، إذ قطعت موسكو  
ا ف 
ً
دولة    27من أصل    12اإلمدادات عن نحو    -أو خفضت-تواجه العديد من دول االتحاد األورون   انخفاض

  االتحاد
 .عضًوا ف 

حت المفوضية األوروبي ا طوعًيا لجميع دول االتحاد األورون   لخفض استهالك الغاز بنسبة  واقير
ً
،  2023وحتر مارس    2022% من أغسطس  15ة، هدف

  الشهور نفسها خالل المدة من عام 
 .2021وحتر عام   2016مقارنة بمتوسط استهالكها ف 

  إمدادات الغاز.  
  حالة الطوارئ ووجود نقص حاد ف 

ح إىل هدف إلزام  ف  اح إىل موافقة أغلبية    ويحتاجويمكن لالتحاد األورون   أن يّحول المقير االقير

  تشعر أن خطط الطوارئ لديها ال تحتاج إىل دعم من االتحاد األورون   
 .دول االتحاد األورون   وتلقت الخطة معارضة من بعض الدول التر

  مألت مخزوناتها من الغاز بنسبة  
، بولندا، التر طة االتحاد األورون  

ُ
  أبريل  % من سعتها، بعد أن ق98من بير  المعارضير  لخ

طعت روسيا إمداداتها ف 

  المجر تبلغ  
  دول أخرى، فف 

  حير  تقل معدالت التخزين ف 
، ف   

 %. 47الماض 
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 % لحل أزمة الطاقة 25ليبيا تخفض صادرات الغاز إلى إيطاليا بنسبة  

www.nabd.com 

م تخفيض صادراتها من الغاز إىل   إيطاليا أفادت وكالة )نوفا( اإليطالية بأن ليبيا تعير 

  حل    25بنسبة  
% عىل المدى القصير لمواجهة العجز وتلبية الطلب الداخىل  ف 

  البالد
 .أزمة الطاقة ف 

وقالت الوكالة نقال عن مصادر محلية من حكومة الوحدة الوطنية إن القرار اتخذ  

ق     إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء الناجم عن حصار الحقول شر
بسبب النقص ف 

  هذا الصدد لم تصدر المؤسسة الوطنية    البالد من قبل
الجماعات المسلحة وف 

ليبيا   بير   الرابط  األنابيب  خط  إىل  تصل    
التر التدفقات  بشأن  إعالن  أي  للنفط 

وجزيرة صقلية اإليطالية؛ حيث لم يظهر حتر اآلن انخفاض معدل اإلمدادات إىل  

  إيطاليا، وفق ما ذكرته وكالة )نوفا(. 

 

 ليار دوالر من تصدير الغاز للبرتغال نيجيريا تحقق أرباح م

www.sis.gov.eg 

ية، أن البالد ربحت أكير من مليار دوالر من عوائد بيع الغاز الطبيع  للي   ول الوطنية النيجير
كات البير تغال خالل  رصح العضو المنتدب لمجموعة شر

تغال ودول أوروب2022عام    السنوات الخمس المقبلة تصدير كميات ضخمة من الغاز الطبيع  المسال إىل الي 
يا ستبدأ ف   .ية أخرى، وقال أن نيجير

يا إىل    ي، وبخاصة قطاعات النفط والغاز، كما تسع نيجير   القطاعات الحيوية لالقتصاد النيجير
يا إطالق استثمارات جديدة ف  التحول  تستهدف نيجير

  استغال
  الغاز لتقليل انبعاثات الكربون مع االستمرار ف 

  مجال الطاقة لتعزيز النمو االقتصادي وبدأت تستثمر تدريجًيا ف 
 .ل الموارد الهيدروكربونيةف 

يا    ورصح بنية تحتية واسعة النطاق لضمان المزيد من    70مصدر: "توفر نيجير  من أجل وضع 
ً
تغال، ونعمل حاليا % من الغاز الطبيع  المسال للي 

".  اإلمداد إىل أوروبا واالتحاد األورون  

 

 وجهة جديدة تستقبل الغاز العماني 

www.atheer.om 

صادرات سلطنة ُعمان من الغاز الطبيع  الُمسال خالل النصف األول من  ارتفعت  

مليون طن    5.5مليون طن مقارنة بـ    9.5% لتصل إىل قرابة    8العام الجاري بنسبة  

ة الُمماثلة من عام   .مليون طن 4.0بزيادة   2021خالل الفير

رت سلطنة ُعمان نحو  
ّ
ماليير  طن من   3وخالل الربــع األول من العام الجاري صد

  من العام الجاري حواىل   
رت خالل الربــع الثان 

ّ
  حير  صد

الغاز الطبيع  الُمسال ف 

مليون طن، وهو رقم مرتفع يؤكد عىل أن   9.2مليون طن لتحقق مستوى الـ    9.2

   
كة الُعمانية للغاز الطبيع  الُمسال تعمل بكامل طاقتها اإلنتاجية والتر محطة الرسر

ر بنحو 
ّ
قد
ُ
ا. مليو  4.11ت  ن طن سنويًّ

   
الُعمان  الغاز  استقبلت    

التر الجديدة  الوجهات  أمريكا    Puerto Ricoومن    
ف 

  
، كما    67استقبلت شحنة بحمولة    الشمالية التر  

  شهر يونيو الماض 
ألف طن ف 

  محطة اإلسالة لرفع الطاقة التصديرية بنحو 
وع إلزالة االختناقات ف    تنفيذ مرسر

كة الُعمانية ف  ا.  5.1  – 1بدأت الرسر  مليون طن سنويًّ

  استقبلت نحو  
  مقدمتها كوريا الجنوبية التر

  وف 
ى عىل غالبية صادرات الغاز الُعمان  مليون طن خالل النصف    25.2واستحوذت األسواق اآلسيوية الكي 

  لصير  والهند وتايوان وتايالند. %إضافة إىل ا  26مليون طن بحصة  51.1% من إجماىل  الصادرات واليابان  38ما يعادل نحو  2022األول من عام 
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 توللو أويل تخطط إلنتاج تريليوني قدم مكعبة من الغاز الغاني 

www. attaqa.net 

حقىل   من  اإلنتاجية  مستهدفاتها  والغاز  للنفط  أويل  توللو  كة 
مكعب،  "Jubilee , TEN “ حددت شر قدم    

تريليون  بنحو  غانا    
ف  للغاز  البحريير  

  غانا بقوة، بدعم من التنمية    - (2022أولية عن أداء النصف األول من العام الجاري )واستعرضت بيانات  
إنه من المتوقع أن يرتفع الطلب عىل الغاز ف 

  .االقتصادية والنمو الصناع  

ا للتطوير واإلنتاج الرسيــــع من حقىل  جوبيىل  وتير  البحريير  للغاز 
ً
  بيانها، إنها تجّهز خطط

كة توللو أويل، ف    غانا قالت شر
 .ف 

كة حفرت       6آبار جديدة،    7بحسب البيان، فإن الرسر
  تير  ف 

، وواحدة ف    جوبيىل 
    منها ف 

  أبريل من العام الماض 
دولة غانا، منذ أن بدأت العمل ف 

  أن إجماىل  التكلفة بلغ    50(. وأضافت توللو أويل أن تكلفة البي  الواحدة بلغت نحو  2021)
دوالر، وه  أقل من  مليون    350مليون دوالر؛ ما يعت 

 %. 10المعدل المتوسط المتوقع بأكير من 

، هما "جيه   حقىل  جوبيىل  وتير 
ين ف  . ذكر دبليو آي" عىل  -16دبليو آي" و"إن-12وأوضحت أنها انتهت من أعمال بي    مطلع العام الجاري    التواىل 

أنه ف 

كة توللو 2022) ا جوبيىل     (، أبرمت توللو غانا، التابعة لرسر
ً
  المنطقة، وتحديد

أويل، مذكرة تفاهم مع القوات البحرية المحلية لحماية الحقول البحرية ف 

. وُيعد   غانا بصورة عامة، إذ تولد الدولة األفريقية   الغاز وتير 
  تعادل  70المستخرج من حقل جوبيىل  مصدًرا أساسًيا للطاقة ف 

% من الكهرباء، التر

ا أساسًيا لها. ميغاواط من محطة حرا   5.321
ً
 رية تستخدم الغاز الطبيع  وقود

 

 سوناطراك الجزائرية وإنجي الفرنسية توقعان عقدا جديدا لتصدير الغاز 

www. petroleum-today.com 

الجزائرية "سوناطراك" عقدا مدته ثالثة أعوام مع  الوطنية  النفط  كة  وقعت شر

كة إنج   الفرنسية لتوريد الغاز بسعر جديد  ..شر

  الخمسة أشهر    70بنحو   قفزت إيرادات الجزائر من النفط والغاز الطبيع  
بالمئة ف 

ة    12.6مليار دوالر مقابل    21.5األوىل من العام الجاري إىل     الفير
مليار دوالر ف 

، مستفيدة من ارتفاع األسعار العالمية  
 .نفسها من العام الماض 

كاء لزيادة أسعار صادراتها  كشفت "سوناطراك" أنها توصلت إىل اتفاق مع   ثالثة شر

كة إنها ستتفاوض مع   ، دون اإلفصاح عن هويتهم، وقالت الرسر من الغاز الطبيع 

 جميع عمالئها لمراجعة أسعار الغاز. 

ويــــج، وه  ترسل الوقود   ر للغاز إىل أوروبا بعد روسيا والي 
ّ
عد الجزائر أكي  مصد

ُ
ت

وتش  وإيطاليا،  إسبانيا  إىل  أنابيب  خطوط  المسال.  عي   الطبيع   الغاز  أيضا  حن 

" الفرنسية،   " اإليطالية و"إنج    
  إسبانيا، و"إيت 

كات الطاقة األوروبية مثل "سيبسا" و"إنديسا" ف  و"غالب"  وتتعامل "سوناطراك" مع العديد من شر

تغال.    الي 
  ف 

 2022واردات الصين من الغاز المسال قد تشهد انخفاًضا غير مسبوق في  

www.attaqa.net 

كة األبحاث % عىل أساس  14من المرجح انخفاض الواردات الصينية من الغاز الطبيع  المسال بأكير من    ،Wood Mac  بحسب تقرير صادر عن شر

   69سنوي، لتصل إىل 
  عام 2022مليون طن ف 

اد الغاز المسال ف  ة هبوط منذ بدء الصير  استير  .2006، وه  أكي  وتير

  عام 
 .% فقط1الهبوط كانت نسبته ، انخفضت واردات الصير  من الغاز المسال ألول مرة، ولكن 2015وف 

ا م
ً
  ذلك التباطؤ االقتصادي وارتفاع أسعار الغاز المستورد والشتاء األكير دفئ

ة عوامل، بما ف 
ّ
  تراجع الطلب عىل الغاز بسبب عد

ن المعتاد ودعم  ويأنر

 سياسات الفحم النظيف. 
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لل التقرير السنوي لالتحاد الدوىل  للغاز، أصبحت الصير  أكي  مستورد  العالم بنحو  وبحسب    
، متجاوزة  2021مليون طن عام    79.3غاز المسال ف 

  بلغت وارداتها 
  الصير  خالل العام الجاري، من المتوقع أن تعود اليابان لمكانتها   مليون طن.  73.3اليابان، التر

ومع تباطؤ الطلب عىل الغاز المسال ف 

 بصفة أكي  مستورد عالمًيا. 

قياسًيا   مستوى  الصير     
ف  الطبيع   الغاز  استهالك  بلغ 

عند  2021خالل   يومًيا،    35.5،  مكعب  قدم  مليار 

  الربــع   األمريكيةمعلومات الطاقة    وكالةبحسب بيانات  
ف 

من     
الغاز  2022الثان  عىل  الطلب  انخفض  حينما   ،

  الواردات( بنسبة  
% عىل أساس 5)إجماىل  اإلنتاج وصاف 

بال ر 
ّ
يؤث ما  الغاز سنوي،  من  الصير   واردات    

ف  طبع 

 المسال. 

عىل جانب العرض، ارتفع إنتاج الصير  من الغاز الطبيع   

من  4.9بنسبة   األول  النصف    
ف  سنوي  أساس  عىل   %

بنسبة 2022 األنابيب  خطوط  واردات  زادت  حير     
ف   ،

المسال  11 الغاز  من  الصير   واردات  إجماىل   بلغ   ،.%

  أول    31مستوى  
العام الجاري    أشهر من  6مليون طن ف 

بانخفاض  2022) وفق21(،  سنوي،  أساس  عىل    ا % 

 لتقرير. ل

ارتفاع   مع  المسال  الطبيع   الغاز  واردات  وتراجعت 

  بلغ متوسطها 
دوالًرا لكل مليون   15األسعار الفورية، التر

  النصف األول من عام  
،  2022وحده حرارية بريطانية ف 

  حير  ارتفعت أسعار الغاز عي  خطوط األنابيب بنسبة  ،2021بزيادة الضعف تقريًبا عن المدة نفسها من 
  أول 40ف 

، بحسب 2022أشهر من  6% ف 

ي.   وود ماكي  

  من  
  االرتفاع خالل النصف الثان 

، ليبلغ متوسط سعر التسليم إىل المقاطعات  2022ومن المرجح أن تستمر أسعار واردات الصير  من الغاز المسال ف 

  البالد قر 
قية ف   بريطانية. دوالًرا لكل مليون وحدة حرارية  43ابة الساحلية الرسر

 

 % بفعل توقعات لموجة حارة وتراجع اإلنتاج 10العقود األمريكية للغاز الطبيعي تقفز  

www.arabic.euronews.com 

ة بالمئة إىل أعىل   ة    مستوى بفعلقفزت العقود اآلجلة األمريكية للغاز الطبيع  حواىل  عرسر  .القادمةتوقعات بأحوال جوية شديدة الحرارة عىل مدار الفير

ة القادم سخونة  األكير هو الجو من المتوقع أن يكون  ةوقال محللون "الطلب عىل الكهرباء وصل إىل أعىل مستوى عىل اإلطالق"، مضيفير  أن " الفير

  .“هذا الموسم

  األسعار عىل الرغم من  
  قيمالوجاءت الزيادة ف 

   تصديرمصانع    إىل الموجة  الغاز    ة هبوط ف 
استمرار إغالق مصنع  مع    لويزيانا، الغاز الطبيع  المسال ف 

  تكساس،  
  أكي  مصنع لتصدير الغاز ال  هو و فريبورت ف 

  الواليات المتحدة، وكان يستهلك حواىل  ملياري قدم مكعبة يوميا من الغاز ثان 
طبيع  المسال ف 

  الثامن من يونيو
  .قبل إغالقه ف 

  بورصة نايمكس  
دوالر للمليون وحدة   8.007بالمئة، لتسجل عند التسوية    10.2سنت، أو    74.3وارتفعت أسعار عقود الغاز تسليم أغسطس ف 

بالمئة ألن أسعارا   115، فإن عقود الغاز األمريك  ألقرب استحقاق مرتفعة حواىل  يونيو وحتر اآلن   13هو أعىل مستوى إغالق منذ حرارية بريطانية، و 

  الطلب عىل صادرات الواليات المتحدة من الغاز الطبيع  المسال قوية، خصوصا منذ الغزو الروس  ألوكرا
  أوروبا وآسيا تبفر

الذي  نيا  أعىل بكثير ف 

  أوروبا و  48يغذي مخاوف بأن موسكو قد تقطع إمدادات الغاز إىل أوروبا ويجري تداول الغاز حول  
  آسيا  38دوالرا للمليون وحدة حرارية ف 

 .دوالرا ف 
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 توليد الهيدروجين من الميثانول.. مشروع أوروبي يكافح انبعاثات الشحن البحري 

https://attaqa.net 

وع وجد القائمون عىل     مرسر
تهم ف 

ّ
 بناء السفن وتشغيلها ضال

“HyMethShip "   الذي الميثانول  من  الهيدروجير   لتوليد 

األلمانية التطبيقية  األبحاث  معهد   "Fraunhofer“ عكف 

النقل  قطاع  انبعاثات  جماح  لكبح  محاولة    
ف  تطويره،  عىل 

من الممول  وع  المرسر ويسهم      البحري 
ف  األورون    االتحاد 

زيت  أعمدة  مكافحة   اق  احير عمليات  عن  الناجم  الدخان 

والشحن،  البحري  النقل  لرحالت  المرافق  الهواء    
ف  الوقود 

من   خالية  اء  خرص  بحرية  رحالت  طرحه  خالل  من  وذلك 

رت انبعاثات قطاع النقل البحري بنحو  
ِّ
د
ُ
  144االنبعاثات، وق

  أكسيد الكربون عام  
شير  2019مليون طن من ثان 

ُ
  حير  ت

، ف 

للبيئة إىل وقوف النقل البحري وراء  بيانات الوكا لة األوروبية 

بحسب  3 االتحاد،    
ف  الكربونية  االنبعاثات  إجماىل   من   %

  لمعهد
ون     الموقع اإللكير

  .فراونهوفر األلمان 

  العالم،  
ونظًرا لكون انبعاثات النقل البحري ه  األشع نمًوا ف 

  فقد كان السع  إىل خفضها هو الدافع وراء محاوالت البحث

عن أنظمة تشغيل تكون صديقة للبيئة، وهو التقنية الرئيسة 

"هاي وع  مرسر عليها  يقوم    
بتوليد  -ميث-التر شيب" 

 الهيدروجير  من الميثانول. 

 
 
ط حمل السفينة خزان هيدروجير  ضخًما؛ ما ُيكسب الرحالت حالة

ة، أبرزها أنها ال تشير
ّ
مان،   من األ ولتقنية توليد الهيدروجير  من الميثانول مزايا عد

  ظل نمو حجم التبادل التجاري ونقل الصادرات،
ا.  وف 

ً
وع أنه سيجذب اهتمام السفن السياحية أيض   الوقت ذاته يرى القائمون عىل المرسر

يتعير     وف 

ا للسفن العاملة بزيت الوقود أو
ً
ا آمن

ً
 الديزل.  عىل القائمير  عىل صناعة النقل البحري التوسع ببدائل صديقة للبيئة توفر وقود

اف من  وك النمساوية بإشر   مدينة إنسي 
كة "شيب سوليوشي   إيميشن" لتطوير تقنيات تشغيل السفن اختباًرا تشغيلًيا بنطاق محدود ف    وأجرت شر

كة أن االختبار أكد إمكان توليد الهيدروجير  م وع األورون   وكشف الرئيس التنفيذي للرسر
ميثانول،  ن المركز كفاءة المحركات، الختبار جدوى تقنية المرسر

وع "هاي وع بصورة تفصيلية، يستخدم مرسر ا للسفن. و حول تقنية عمل المرسر
ً
ا نظيف

ً
 -ميث-بما يوفر وقود

 
للهيدروجير  السائل،  شيب" الميثانول حامل

 . زّود السفن بالميثانول قبيل االنطالق من الموان  
ُ
 وت

ا عىل البخار، وينتج عن تلك التفاعالت وقود نظيف خاٍل من  وقبل بدء عملية اإلبحار، تجري عملية معالجة لتوليد الهيدروجير  من ا 
ً
لميثانول اعتماد

وع خلص إىل إمكانه خفض االنبعاثات بنسبة تصل إىل     للمرسر
  ترصيحاته الخاصة أن تقييم األثر البيت 

وًعا يوفر  98االنبعاثات. وكشف ف  % بصفته مرسر

وع إنتاج الهيدروجير  من الميثانول  عمليات شحن صديقة للبيئة، بما يزيد الصلة بير  مجاالت ا لطاقة الجديدة وقطاع النقل وتوقع انخفاض تكلفة مرسر

 . 2030% من التكلفة المتوقعة حالًيا، بحلول عام 30لتوفير وقود دفع نظيف بما يزيد عن 
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Gas Average Prices:Oil And  
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 * The figures in the previous tables reflect the price during a given time, and the average geographical area. 

Fertilizers & Petrochem. 

MMBTU 

Cement & Iron 

MMBTU 

Other Industries 

MMBTU 

 Electricity 

MMBTU 

Bricks Factories 

MMBTU 

 Local Bakeries  

SCM 

 Housing & Commer. 
Egyptian Pound / SCM 

1
st
 Cluster: 0 till 30 SCM 

2
nd

 Cluster: 30 till 60 SCM 

3
rd

 Cluster: 60 SCM & above 

 CNG For Fueling 
Egyptian Pound / SCM 

BBL 
Brent Crude 

BBL 
Opec Basket 

MMBtu 

Gas In USA LNG In Europe LNG In Asia 
MMBtu MMBtu 
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The Egyptian Gas Market News 
 

Egyptian gas and energy international partnerships 

Mediterranean Energy Regulators Tighten Cooperation on Energy Transition 

and Security of Supply 

www.euneighbours.eu 

MEDREG held its 2nd Presidents’ workshop in Marrakech. Top 
representatives from Moroccan institutions and energy regulatory 
authorities from more than 20 countries of the Mediterranean 
region addressed energy challenges in the context of international 
crises. 
Proposing solutions to security of supply concerns, Karem 
Mahmoud, MEDREG Vice-President and CEO of the Egyptian Gas 
Regulatory Authority GASREG mentioned that: 
“Egypt’s offshore gas resources have the potential to turn the 

country into a regional energy hub, offering its Mediterranean 

neighbors an alternative to the Russian gas supply. GASREG is in 

the process of modernizing its gas market and opening it to competition, which will allow third parties’ access to 

Egypt’s gas grid for trading purposes. We are also working on improving and reinforcing our transmission and 

distribution infrastructure, in order to deal with increasing quantities of gas and a larger number of shippers. Efficient 

interconnectors, infrastructures and storage will be key to mitigate possible gas disruptions and ensure sufficient 

and secure energy supply to the Euro-Mediterranean countries.”  

Egypt, UAE Discuss New Investment Opportunities 

www. pgjonline.com 

Prime Minister Mostafa Madbouly held a meeting at the 

Cabinet headquarters with Sultan Al Jaber, UAE’s Minister of 

Industry and Advanced Technology and CEO of ADNOC, the 

meeting was further attended by the Minister of Petroleum 

and Mineral Resources, Tarek El Molla. 

The meeting was held on the sidelines of the second meeting 

of the “Higher Committee for the Integrated Industrial 

Partnership Initiative” held in Cairo, to discuss a number of 

investment opportunities between the two countries . 

Regarding the industrial partnership, Al Jaber indicated that $10 

billion has been allocated through ADQ in order to work on activating the projects of this partnership, adding that the company 

has a desire to enter the Egyptian market and invest in a number of sectors, especially the Egyptian gas market.   
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India’s Renew Power Signs $8 B MoU to Establish Green Hydrogen 

Plant in SCZONE 

www. egyptoil-gas.com 

Prime Minister, Mostafa Madbouly, witnesses the signing of a memorandum of understanding (MoU) to establish a 

plant for the production of green hydrogen with investments of $8 billion and a capacity of 220,000 tons annually 

in the Suez Canal Economic Zone (SCZONE). 

The MoU was signed by the new and Renewable Energy Authority (NREA), SCZONE, the Egyptian Electricity 

Transmission Company (EETC), the Sovereign Fund of Egypt, and the second party represented by Renew Power 

Private Limited, one of the leading companies in the field of renewable energy in India. 

According to the MoU  ,the project is scheduled to be implemented in phases, the first of which is a pilot phase to 

produce 20,000 tons annually of green hydrogen, through a 150 MW electrolyzer equipped with 570 MW of 

renewable energy to produce 100,000 tons of green ammonia annually. 

In the next phase, the production of 200,000 tons per year of green hydrogen will be expanded through an 

electrolyzer capacity of 1.5 gigawatts equipped with. 

Egypt, Algeria Discuss oil, Gas Partnerships 

www. egyptoil-gas.com 

As part of his participation in the ministerial delegation headed by 

Prime Minister Mostafa Madbouly in the eighth session of the 

Egyptian-Algerian Joint Higher Committee, Minister of Petroleum 

and Mineral Resources Tarek El Molla held a joint session of talks 

with the Algerian Minister of Energy and Mines Mohamed Arkab 

in the Algerian capital. 

The two sides discussed bilateral cooperation relations, 

investment opportunities, and ways to enhance partnerships in 

oil, gas, and mining. This is in addition to discussing the results of 

technical meetings at the expert level and the understandings 

reached, especially in the fields of exploration, discovery, and 

development of fields, petrochemical industry, and butane marketing, as well as in the field of compressed natural 

gas (CNG) and hydrogen as a clean fuel.   

Wintershall Dea and EGAS sign MOU for carbon management and 

hydrogen solution 

www. wintershalldea.com 

Wintershall Dea reinforces its ambition to grow globally in low-carbon energy solutions. In light of this, the company 

has signed a (MoU) with its Egyptian partner, the Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS), to explore 

opportunities in the areas of carbon capture and storage (CCS) and hydrogen. 
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According to the agreement, the two companies will conduct evaluations as well as commercial and technical 

feasibility studies for the available opportunities to start CCUS projects in addition to studying the capability of 

Wintershall Dea’s fields to store carbon, prepare commercial and technical studies for applying turquoise hydrogen 

production technology in Egypt. The agreement also includes the provision of technical consulting services to EGAS 

based on the European Union Emissions Trading System (EU ETS). 

“Egypt is Ready to play Role in Easing Europe Gas Crisis ,” 

President Sisi Says    

www.offshore-mag.com 

Egypt stands ready to play whatever role it can in helping ease the 

current Europe gas crisis, President Abdel-Fattah El-Sisi said, 

speaking in a news conference with the German chancellor, said 

that with the current gas liquefaction stations, Egypt “could export 

all the natural gas that it can produce from the Eastern 

Mediterranean.” 

“If Egypt has a role to play in mitigating the impact of any crisis, 

it’s ready to play this role,” Sisi was quoted as saying by the state-

run Middle East News Agency.  

Egypt’s natural gas exports jump 406.5% in Q1 

www. en.amwalalghad.com 

The value of Egypt’s exports of natural gas jumped by 406.5 percent to $2.8 billion during the first quarter of 2022, 

compared to $559.9 million during the same period in 2021. 

The latest data of the Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMS) showed that Turkey topped the 

list of the world’s highest importers of natural gas from Egypt during the first quarter of 2022 with amount $917.2 

million. 

Spain ranked second in the list a value of $425.7 million, followed by Indonesia with $317.8 million, then France 

with $303.1 million. 

China came in the fifth in the list with a value of $182.1 million during the first three months of this year, followed 

by South Korea with a value of $146.5 million and then the United Kingdom valued at $140.3 million. 

Moreover, Egypt’s natural gas exports had reached to Belgium, the Netherlands, Thailand, Greece, and Jordan. 

MOP Connects 1.2 million Households to Natural Gas Grid in 2021/2022 

www. egyptoil-gas.com 

Despite the repercussions of the Coronavirus and the current Russian-Ukrainian crisis and its direct impact on the 

global economy, and within the framework of the state’s plan to expand the use of natural gas, the natural 

gas delivery program succeeded during the year 2021/2022 to connect 1.2 million housing units to the natural gas 

grid. 
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Tarek El-Molla, Minister of Petroleum and Mineral Resources, indicated that natural gas has been delivered to about 

13.5 million housing units since the start of the activity until the end of June 2022, which saves 243 million butane 

cylinders annually. 

The year 2021/2022 witnessed the delivery of natural gas to more than 80 new areas that natural gas entered for 

the first time (outside the villages of the Haya Karima Initiative). With regard to the “Haya Karima” initiative, El-Molla 

explained that work is underway in 420 villages of the initiative, of which 118 villages have been connected with 

natural gas. 

About 1.3 million prepaid meters have been installed since the start of using these meters until the end of June. 
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International Gas Market NewsThe  
 

Libya cuts gas exports to Italy’s ENI by 25 percent – gas is needed for local consumption   

www. egyptoil-gas.com 

Libya is to reduce gas exports to Italy’s ENI by 25 percent. The news was revealed the Tripoli-based Libyan 

government.  It stated that it needs the gas for local consumption. 

This is presumably to meet the demand for electricity stations during Libya’s current electricity supply crisis that is 

caused by the blockade on oil production and exports led to losing about 1000 megawatts of the public grid's 

power. 

The shortfall in gas supplies to power stations has led to acute power cuts and violent demonstrations. 

Nigeria Earns $1bn From Gas Export to Portugal                                

www. leadership.ng 

Nigeria has earned over $1 billion from the sale of natural gas to Portugal in 2022 alone. 

Group managing director, Nigerian National Petroleum Company (NNPC) Ltd, said that Nigeria will in the next five 

years begin the massive exports of Liquified Natural Gas to Portugal and other European countries. 

The visit was made at the sidelines of Nigeria-Portugal Business Forum which is being organized as part of 

measures to unlock fresh investments in critical sectors of the Nigerian economy. 

 

Oman ships LNG to Puerto Rico  

www. Oman Observer.com 

Exports of Omani liquefied natural gas (LNG) during the first 

half of 2022 increased by 8 % to reach 5.9 million tons 

compared to 5.5 million tons during the first half of 2021. 

Oman’s exports of LNG during the first quarter of 2022 

reached 3 million tons and in the second quarter of 2022 

exports reached 2.9 million tons, which is a figure that 

indicates Oman LNG’s plant is working at its full capacity of 

11.4 million tons annually. During the first six months of 

2022, Oman’s exports of LNG reached 0.9 to 1 million tons 

monthly. 

Among the new locations which received Oman’s gas is 

Puerto Rico in North America (67,000 tons). This shipment was delivered in June 2022. 

A debottlenecking project undertaken by Oman has enabled an increase in out by 1 to 1.5 million tons annually. 

Major Asian markets seized the lion’s share of Oman’s gas exports. At the forefront of those markets was Korea, 

which received 2.25 million tons during the first half of 2022, constituting 38 per cent of exports. Japan received 

1.51 million tons 26 %). Other markets included China, India, Taiwan and Thailand.   
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Tullow Oil confirms new gas reserves   

www.businessghana.com 

Tullow Ghana has confirmed the discovery of a new gas reserve, estimated to hold between 1.5 and two trillion 

cubic feet (TCF) of the hydrocarbons offshore Cape Three Points in the Western Region. 

The new non-associated gas reserve is located within the Tweneboa, Enyenra, Ntomme (TEN) and the Jubilee 

fields. 

“All these gases put together, we see an opportunity to be exporting consistently, between 250-mmscf and 300-

mmscf of combined associated and non-associated gas for the foreseeable future from Jubilee and TEN,” The 

Managing Director of Tullow Ghana Limited said. 

 

Sonatrach and Engie sign gas sale and purchase agreement                          

www.reuters.com 

Algeria has signed a three-year contract with French firm Engie (ENGIE.PA) to deliver gas with a new price, a 

statement from state-owned Sonatrach said. 

Algeria is reviewing gas prices for all its clients to cope with rises in international markets. 

The state energy firm has already renewed gas export contracts this year with Enel, Galp Energia, Eni, Botas, 

Naturgy, and Edison. Its total gas exports in 2018 were 51.4 billion cubic meters, with Italy and Spain accounting for 

two-thirds of the volume. 

Algeria’s lower house of parliament has passed a new energy law to boost the country’s attractiveness to 

international oil companies investing in the sector, but has kept a rule preventing majority foreign ownership of 

hydrocarbons projects. 

 

WoodMac: China’s LNG imports to mark unprecedented decline in 2022 

www.ogj.coms 

China’s LNG imports are set to fall more than 14% year-on-year to 69 million tons in 2022, the largest decline since 

it began LNG imports, says Wood Mackenzie 

After solid growth in 2021, China’s gas and LNG demand is expected to slow in 2022. China’s gas demand (sum of 

production and net imports) in second-quarter 2022 decreased 5% year-on-year. The weakening gas demand was 

due to a confluence of factors including economic slowdown, rising gas import prices, policy support for clean  

On the supply side, domestic production increased by 4.9% year-on-year in first-half 2022, while pipeline imports 

increased 11%. LNG imports totaled 31 mt, down 21% year-on-year.   

In first-half 2022, the landed prices of LNG imports averaged $15/MMBtu, almost double the average landed prices 

of the same period in 2021. Prices of pipeline gas imports increased by 40%, reflecting a longer time lag in indexation 

to oil prices and a larger share of low-priced Russian pipeline gas.  

Based on Wood Mackenzie’s latest commodity prices outlook, China’s gas import prices will remain elevated for the 

rest of the year. Spot LNG delivered to eastern coastal provinces would average $43/MMBtu in second-half 2022, 

way above city-gate benchmarks of $8/MMBtu. Oil-linked pipeline gas and LNG contracts, as well as Henry Hub-

linked LNG contracts, will see prices increase from first-half 2022 levels. They remain more economical than spot 

LNG though, with average delivered prices of $13-20/MMBtu. 
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forecast China’s LNG imports to fall 14% year-on-year to 69 mt this year. This will be the largest decline since China 

began importing LNG in 2006. In 2015 China’s LNG imports declined for the first time but by 1% only. Japan will 

move back to becoming the world’s largest LNG importer this year.” 

 

U.S. Natgas futures jump 10% on hotter forecasts, output decline 

www. finance.yahoo.com 

U.S. natural gas futures jumped about 10% on forecasts for hotter weather. A brutal heat wave has already boosted 

power demand for air conditioning to record highs in several parts of the country, including Texas, Power companies 

were burning lots of gas to produce all that power in part because coal prices were near record highs, making it 

uneconomic for many generators to switch to coal-fired plants. Gas prices rose despite a drop in feed gas to liquefied 

natural gas (LNG) export plants due to upsets at a couple facilities in Louisiana and the ongoing outage at Freeport 

in Texas, which leaves more fuel in the United States. 

 Front-month gas futures rose 74.3 cents, or 10.2%, to settle at $8.007 per (MMBtu), their highest close since June 

13, the front-month was up about 115% as much higher prices in Europe and Asia keep demand for U.S. LNG exports 

strong, Gas was trading around $48 per MMBtu in Europe and $38 in Asia. 

After the shutdown of Nord Stream 1 for maintenance on July 11, Russian gas exports have held around 1.4 Bcfd on 

the three main lines into Germany: Nord Stream 1 (Russia-Germany), Yamal (Russia-Belarus-Poland-Germany) and 

the Russia-Ukraine-Slovakia-Czech Republic-Germany route. That is down from an average of 3.7 Bcfd in the month 

before Nord Stream shut and an average of 9.4 Bcfd in July 2021.  

 

Russia-Ukraine crisis, EU plans to cut Russia gas dependency 

EU signs gas deal with Azerbaijan to double imports in shift from Russia 

www. Financial Post.com 

The European Union signed a new gas deal with Azerbaijan, 

doubling imports to help replace fossil fuels from Russia 

amid the war in Ukraine. 

To boost the shipments, the capacity of the Southern Gas 

Corridor — a network of pipelines connecting the Caspian 

Sea with Europe — will be increased to at least 20 billion 

cubic meters annually by 2027. Azerbaijan is already now 

bolstering deliveries to the EU, from 8.1 billion cubic meters 

in 2021 to an expected 12 billion cubic meters in 2022, 

according to the European Commission.   

 

 

Russian gas supplies resume to Europe through Nord Stream 1 pipeline 

www.The Independent.co.uk 

Russia has resumed natural gas supplies to Europe after a 10-day shutdown for maintenance, The Nord Stream 1 

pipeline that runs under the Baltic Sea to Germany had been closed since July 11 for annual repair work. 
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The gas flows resumed at 6am on 21 july morning but were expected to fall far below the pipeline’s full capacity. 

Gazprom informed them that deliveries would only be around a third - 30 % of the pipeline’s capacity. 

Gazprom had already been cutting the supply of gas to Europe over the preceding months and in mid-June cut the 

flow to 40 per cent of capacity in the Nord Stream 1 pipeline. 

The resumption of exports will provide some relief for the continent that’s racing to store the fuel before the winter. 

For now, it may also ease fears about massive economic damage to the European Union, which have already sent 

the euro tumbling to trade around parity with the US dollar. 

There is still plenty of uncertainty over how flows will evolve in the coming weeks and months,  Russian President 

Vladimir Putin has indicated that flows could fall to 20% as soon as next week. 

Earlier, the European Commission proposed that member countries cut their gas use by 15 % over the coming 

months in response to these concerns. 

Last month, the government activated the second phase of Germany’s three-stage emergency plan for natural gas 

supplies, warning that Europe’s biggest economy faced a “crisis” and winter storage targets were at risk. 

 

EU proposes reducing gas use by 15% as threat of Russian cutoff looms  

www. Globalnews.ca 

The European Union’s head office proposed that member 

states cut their gas use by 15% over the coming months to 

ensure that any full Russian cutoff of natural gas supplies to 

the bloc will not fundamentally disrupt industries next winter. 

While the initial cuts would be voluntary cuts, the Commission 

also asked for the power to impose mandatory reductions 

across the bloc in the event of an EU-wide alert “when there 

is a substantial risk of a severe gas shortage or an 

exceptionally high demand of gas occurs, which results in a 

significant deterioration of the gas supply situation.” 

The measure will need approval from member states, which 

the EU’s executive arm may seek soon during an emergency meeting of energy ministers. A large group of countries 

opposes mandatory cuts, arguing that national governments already have emergency plans and will reduce demand 

regardless of whether they are obliged to by the EU.  
 

EU divided on gas rationing 

www.rt.com 

Announced by the European Commission, the ‘Save Gas for a Safe Winter’ proposal would entail EU member states 

reducing their gas use by switching to other power sources and ordering their citizens to ration their own usage. If 

the commission’s proposal is adopted, member states would be required to report on their progress toward the 

15% target every two months, and EU authorities would have the power to declare a state of emergency and make 

the reduction mandatory. 
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- The governments of Spain, Greece and Portugal have all stated 

that they oppose an EU scheme that would see them slash their 

natural gas consumption by 15% over the winter. 

- Greece came out against the plan, with government 

spokesman Giannis Oikonomou telling reporters that Athens 

“does not agree in principle with the EU proposal for a 15% 

reduction in gas usage.” said that the government has 

“submitted our own proposals” to the EU instead. Greece 

depends on Russia for 40% of its natural gas.  

- Portugal too “does not accept” the EU’s proposal, Energy 

Minister Joao Galamba told Portuguese newspaper Publico. 

"There are countries that have not protected themselves and 

are now asking for help,” he said in an apparent reference to 

Germany, adding that a bloc-wide rationing program fails to 

take into account the fact that Portugal lacks pipeline connectivity with the rest of Europe, meaning that gas saved 

in Portugal could not be used to cover shortfalls elsewhere.  

- While Spain, Greece and Portugal have spoken out publicly against the plan, officials in Italy, Poland and Hungary 

also have their reservations, Bloomberg reported, Hungary’s opposition is unsurprising, as Budapest has staunchly 

opposed the sanctioning of Russian oil and gas during successive rounds of EU sanctions on Moscow. 

- While on the other hand Finland After representing at the EU meeting, Minister of Economic Affairs, Mika Lintilä 

(Cen), said he was pleased with the agreement. Minister Lintilä noted that the EU gas reduction goal will not cause 

changes in Finland, as it reduced its natural gas consumption by up to 50 percent following Russia's invasion of 

Ukraine. 

 

EU urged Nigeria to close gas supply gap  

www. sunnewsonline.com 

The European Union (EU) has urged Nigeria to take advantage of 

the opportunity offered by the present crisis in Europe to shore 

up gas supplies to it. 

EU appealed to Nigeria to step into that gas supply chain as an 

alternative to Russia, adding that the country must not allow the 

opportunity to pass it by. 

While reflecting on the security situation in the Niger Delta that 

drastically impacted on gas supply in the last few years, urged the 

Nigerian government to step up security in the region to 

guarantee gas supply to EU member states 

Nigeria Minister of State for Petroleum Resources urged EU to 

encourage its oil and gas companies such as Shell, Eni, and Total Energies to scale up investments in the Nigerian 

gas sector to be able to meet the bloc’s energy needs, added “our gas reserve is one of the biggest in the world. We 

have a proven gas reserve of 206 TCF and if we really focus on gas exploitation, we can get up to 600 TCF, we are 
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already building gas infrastructure such as the Ajaokuta-Kaduna-Kano (AKK) pipeline project, expected to take gas 

to Algeria, and the West Africa Gas Pipeline project designed to take gas to Morroco,” Sylva stated. 

The minister further said that after the Russia-Ukrainian war, EU must have a buffer or an alternative source of gas, 

and collaboration with Nigeria in that regard was paramount.   

 

Algeria to ink $4 bln Italy gas supply deal 

www. Nasdaq.com 

Algeria will supply "very big volumes of gas" to Italy through a $4 billion deal, an official Algerian source said last 

week that state energy company Sonatrach would increase gas supplies to Italy by a further 4 billion cubic meters 

(bcm) a year beyond the 21 bcm previously planned. 

The deal, to be signed with Eni ENI.MI, Total Energies TTEF.PA and Occidental OXY.N , comes as Algerian gas supplies 

become more important for southern Europe because of reduced exports from Russia after its invasion of Ukraine. 

 

Total Energies farms into offshore PNG exploration permit 

www. ogj.com 

Total Energies signed a technical cooperation agreement with 

Lakes Blue Energy, Sydney, regarding potential exploration of 

Cape Vogel basin permit PPL 560 offshore northern Papua New 

Guinea. 

Total Energies has a further option to acquire a 75% interest in 

PPL 560 in which case Total would fund the first $30 million to 

drill the first well. Additional cost would be shared by the joint 

venture. Lakes will retain a 25% interest. 

Buna, in relatively shallow water, is one of the largest undrilled 

structures in PNG with the potential to hold an estimated 3 tcf 

of gas. It is one of several large prospects and leads within the 

basin.  
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Spanish gas grid operator Ena gas aims to invest $4.7 billion by 2030 

www.reuters.com 

Spanish gas grid operator Ena gas said it expects to 

invest 4.76 billion euros ($4.77 billion) by 2030 on 

projects to ensure security of energy supply and 

decarbonization. 

Under its strategic plan to 2030, the company aims to 

spend nearly 2.8 billion euros on projects including gas 

infrastructure, renewable hydrogen and biomethane 

production. 

When interconnector projects such as an underwater 

gas pipeline between Spain and Italy and a gas link 

between Spain and Portugal are added, the total 

investment sum comes to 4.76 billion euros, Ena gas 

said Such interconnector projects form part of a 210-

billion-euro plan by the European Commission unveiled 

in May to reduce dependence on Russian fossil fuels and 

accelerate the energy transition. 

 Russia supplies 40% of the bloc's gas and 27% of its 

imported oil. The strategic plan has one key purpose: to 

contribute to security of supply and decarbonization, 

which are two sides of the same coin. 

Renewable or green hydrogen is being touted as the 

future of energy, providing a flexible and zero-emission 

fuel for transport and electricity generation. 

According to an initiative driven by 31 European 

transmission system operators, between 60% and 75% 

of European natural gas infrastructure can be reused for 

hydrogen. 

Ena gas plans to invest in 30 projects for renewable 

hydrogen production, as well as in infrastructure such as storage facilities. 

By 2030, Spain could contribute 21 billion cubic meters, equivalent to 2 million tons of hydrogen per year, to Europe, 

which represents 20% of the hydrogen production expected in Europe, Ena gas said.  
 

Greece, Bulgaria complete 'energy bridge' to cut Russia gas reliance 

wwwReuters.com 

Greece and Bulgaria marked the completion of a long-delayed gas pipeline between the two countries which they 

hope can contribute to ending Europe's dependence on Russian gas. 

Russian energy giant Gazprom cut off gas deliveries to European Union member Bulgaria over its refusal to pay in 

roubles. Bulgaria consumes about 3 billion cubic meters of gas per year, of which more than 90% came from Russia. 
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"This interconnector will transform the energy map of the region," Bulgaria's outgoing Prime Minister said of the 

220-million-euro ($226 million) pipeline. 

The Interconnector Greece-Bulgaria (IGB) will carry gas from the northern Greek city of Komotini to Stara Zagora in 

Bulgaria and be linked to another pipeline carrying Azeri gas. 

Greek Prime Minister said completion of the "energy bridge" was an "important moment for the Balkans and Europe 

as a whole" as it will help Europe cut its reliance on gas from Russia in the wake of its invasion of Ukraine. 

 

Plans to bolster UK energy security set to become law 

www.gov.uk 

The landmark Energy Security Bill, announced as part of the 

Queen’s Speech, will be introduced into Parliament by Business 

and Energy Secretary and is the most significant piece of energy 

legislation in a decade, with 26 measures. 

It follows immediate support from the government to help 

people with rising energy costs and puts into law measures to 

boost long-term energy independence, security, and prosperity 

including in the British Energy Security Strategy announced 

earlier this year. 

The Bill will help drive an unprecedented £100 billion of private 

sector investment by 2030 into new British industries that are 

built to last and help diversify our domestic energy supply, including hydrogen and offshore wind, and support 

around 480,000 green jobs by the end of the decade. 

Taken together, main measures in the Bill will:  

Reform energy system to protect consumers from unfair pricing 

1. Enable the extension of the energy price cap beyond 2023, protecting 22 million households across the 
country from being overcharged. 

2. Establish a new independent Future System Operator, which will take a whole-system approach to 
coordinating and planning Great Britain’s energy system, looking across electricity, gas and other emerging 
markets such as hydrogen and CCUS. This will help maintain energy security and minimize costs for 
consumers over the long term. 

3. Unleash competition in onshore electricity networks to save consumers up to £1 billion on projects tendered 
over the next 10 years, by finding new and efficient, innovative ways to build and deliver network solutions 
by inviting new parties to participate in this market.  

4. Enable the Competition and Markets Authority to review any relevant energy network company mergers 
through the Energy Network Special Merger Regime. This will help to protect consumers from increasing 
network prices in the event of energy network company mergers, and we estimate this could save energy 
consumers up to £420 million over 10 years. 

5. Protect consumers from cyber threats with new protections for smart appliances - the Bill will deliver 
protections for consumers and the grid by placing requirements on energy smart appliances and the 
organizations who control them. 

6. 6. Continue to drive industry progress on the smart meter rollout which is set to deliver a £6 billion net 
benefit to society. Smart meters are modernizing energy for millions of consumers and providing households 
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with near-real time information which they are using to manage their energy use and save money on their 
bills. 

7. 7. Ensure families are better protected by appointing Ofgem as the new regulator for heat networks in Great 
Britain. This will ensure consumers get a fair price and a reliable supply of heat. 

 

Powering ships with hydrogen from methanol 

www.chemeurope.com 

 

Shipping is one of the fastest-growing 

sources of greenhouse gases, and this is 

leading shipbuilders and operators on a 

search for environmentally friendly 

alternative propulsion systems. 

Researchers at Fraunhofer have joined 

forces with partners to develop the 

HyMethShip concept, in which hydrogen 

is obtained from methanol. This 

technology does not require large 

hydrogen tanks to be carried on board, 

making it much safer. In the future, it 

may also prove to be an attractive 

solution for cruise liners. 

According to the European Environment Agency, maritime transport is responsible for over three percent of the 

total carbon emissions in the European Union. In 2019 alone, emissions reached 144 million tons of CO2.  

Researchers at the Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems IKTS have worked with partners to 

develop a technology that uses hydrogen as a zero-emission propulsion concept and avoids these disadvantages. 

The EU-funded HyMethShip project uses methanol as a liquid hydrogen carrier. In this concept, the ship is refueled 

with methanol at port. On board, hydrogen is obtained from the methanol through a steam reforming process and 

is used for ship propulsion. “That way, we kill two birds with one stone: The ship has a virtually zero-emission 

propulsion system and there is no need for a large and potentially dangerous hydrogen tank,” explains Dr. Benjamin 

Jäger from the Catalysis and Materials Synthesis group at Fraunhofer IKTS. 

The system’s technical centerpiece is the reactor. The methanol is mixed with water, then evaporated by applying 

heat and fed into the preheated reactor, where the mix of methanol and water is converted into hydrogen and CO2. 

When it comes to hydrogen separation and reactor engineering, Fraunhofer IKTS is able to contribute its many years 

of experience in membrane process technology. The researchers at Fraunhofer developed a ceramic membrane 

coated with carbon. The hydrogen molecules escape through the extremely fine pores of the membrane, while the 

larger carbon dioxide gas molecules are retained. In this process, the hydrogen achieves a purity level of more than 

90 percent. It is then fed into the engine, which it drives by burning in a conventional combustion engine — and 

generates absolutely no exhaust gases that are harmful to the climate. 

 


