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  صباح الخير قراءنا الكرام،، 

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

 القسم الثالث 
 أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية   

ترتفع   ▪ بلغاريا  ي 
ف  الطبيعي  الغاز  خالل  60أسعار   %

 .أغسطس

تهبط   ▪ أوروبا  إىل  الروسي  الغاز  أنابيب  خطوط  صادرات 

ي 
 عاًما  40ألقل مستوى ف 

 2024الغاز المسال يتدفق من السنغال اىلي أوروبا بحلول   ▪

  337.5ارتفاع إيرادات صادرات الطاقة إىل  روسيا تتوقع   ▪

 مليار دوالر هذا العام 

أي دولة   ▪ أكثر من  الغاز  استخدام  بحاجة لخفض  ألمانيا 

ي  ي االتحاد األوروب 
 أخرى ف 

الغاز   12.26 ▪ من  وي    ج  الث  صادرات  قيمة  دوالر  مليار 

ي يوليو 
 الطبيعي ف 

ي أوروبا  “ ▪
غازبروم” الروسية تحذر من ارتفاع أسعار الغاز ف 

 % هذا الشتاء 60

ي بريطانيا لهذا الحد؟  ▪
لية ف   لماذا ترتفع فواتثر الطاقة المث  

يم"   ▪ سثر "نورد  عث   الروسي  الغاز  إمدادات  توقف  روسيا 

 بشكل كامل 

كات من قطع الغاز  ▪  رئيس وزراء فرنسا تحذر الشر

وع   . ▪ تركيا تستعد لتصدير الغاز الطبيعي إىل أوروبا عث  مشر

   البحر األسود 

ي يشهد استثمارات جديدة ب  غاز حقل الري ▪
  3شة األردب 

 قطاعات 

الهند تبدأ إنتاج الغاز الحيوي المضغوط من أكث  مصنع   ▪

ي آسيا 
 
 ف

من   ▪ ضخمة  تدفقات  اكتشاف  تعلن  الصينية  سينوبك 

ي شينجيانغ 
 النفط والغاز ف 

 أول شحنة برية من الغاز الطبيعي المسال تصل إىل المجر  ▪

مان اتفاقا لتبادل ا ▪  لغاز الطبيعي إيران وروسيا تث 

ي ألسعار الغاز الطبيعي  ▪
 التحليل الفن 

 حاتم محمود

لالطالع فقط، وال ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته األصلية.  الملخصات اإلخبارية والمحتويات الواردة بالنشرة معروضة 

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

 رية. بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبا 

 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 

شيد ا ▪   ستهالك الكهرباءخطة لزيادة صادرات الغاز المرصي بثر

المبدئية   ▪ الدراسة  اليابانية  تويوتا  وفد  مع  يبحث  ول  البثر وزير 

  إنتاج األمونيا الزرقاء منخفضة الكربون

ول:  ▪  مليون عداد مسبق الدفع للغاز الطبيعي بالمنازل  1.4البثر

وعات طاقة شمسية وطاقة رياح بقدرة   ▪ ي تخطط لتنفيذ مشر
إين 

ي مرص  10
 جيجاوات ف 

ي مرص ل  ارتفاع  ▪
 .تريليون قدم  63احتياطي الغاز الطبيعي ف 
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 :متوسط أسعار الغاز الطبيعي والبترول العالمية

 

 

 

 

 

 

 

 :أسعار الغاز الطبيعي في السوق المصري للمستهلكين غير المؤهلين

 

 

 

 

 

 

 

 

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

الخام برنت النفط    سلة أوبك  

MMBtu 

بآسيا   الوقتي    الغاز الطبيعي المسال  بأوروبا الوقتي    المسال  الطبيعي الغاز   الغاز الطبيعي بأمريكا   

MMBtu MMBtu 

(3) 

 متر مكعب 

الغاز المضغوط للسيارات    
 جنيها لكل متر مكعب 

BBL BBL 

مدة والكيماوياتاألس   

للمليون وحدة 

 حرارية بريطانية

والحديداألسمنت    

للمليون وحدة 

 حرارية بريطانية

باقي الصناعات   

للمليون وحدة 

 حرارية بريطانية

الكهرباء   

للمليون وحدة 

 حرارية بريطانية

قمائن الطوب   

للمليون وحدة 

 حرارية بريطانية

  )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:

تنظر العديد من األسواق، خاصة األوروبية، إىل صادرات الغاز المرصية، بصفتها  

العالم جراء   يشهدها  ي 
النر الطاقة  أزمة  ي ظل 

ف  اإلمدادات،  تنوي    ع  أحد مصادر 

  ،المسال  الغاز  من وتسع القاهرة إىل زيادة صادراتها    .الحرب الروسية األوكرانية

ي   عث  
   ودمياط،  إدكو   اإلسالة  محطنر

ّ
ي   تتمثل  تحديات  تواجه  أنها   إل

  الطلب   زيادة  ف 

ي   خاصة  محلًيا،  الوقود   عىل
ي   البيانات  وفق   الكهرباء،  محطات  ف 

لعت  النر
ّ
  عليها   اط

ي   .الطاقة  منصة
   مدبوىلي   مصطف    الوزراء،  مجلس  رئيس  عقد   اإلطار،   هذا   وف 

  استهالك   ترشيد  إجراءات  لتفعيل  التنفيذية  الخطوات   لمتابعة  اجتماًعا،

ي  النقد  توفثر  أجل من ،المرصية الغاز  صادرات زيادة  بهدف  ،الكهرباء     .األجنن 

 استغالل الغاز الطبيع  

ي األوقات الراهنة عىل استثمار أهم مورد تمتلكه حالًيا،   د بال ال تعمل
 الغاز  وهوف 

 .الذي ُوجهت إليه استثمارات هائلة طوال المدة الماضية الطبيعي 

ي ظل األزمة العالميمدبوىلي  وقال
، ف  ي ي  : "اتجهت الدولة نحو توفثر أكث  كمية من الغاز من أجل تصديره إىل الخارج، والحصول عىل النقد األجنن 

ة النر

 ."تمر بها دول العالم أجمع، وال سيما ما يشهده من أزمة طاقة طالت مختلف دوله

ي بلغت احتياجات السوق المحلية المرصية من الغاز الطبيعي نحو  
% عن العام السابق، 6مليون طن، بزيادة نسبتها    48يشار إىل أنه خالل العام الماض 

ل استهالك قطاع الكهرباء نحو 
ّ
 .إجماىلي استهالك الغاز% من 60ومث

 حجم صادرات الغاز المرصية 

رة  
ّ
ولتوقع تقرير منظمة األقطار العربية المصد حقق صادرات الغاز ا "أوابك" للبثر

ُ
 ت
ْ
ي عام  أن

 .ماليير  طن  8-7رقًما قياسًيا قد يصل إىل    2022لمرصية ف 

األول من   الرب  ع  المرصية خالل  الغاز  أن صادرات  أوابك  بيانات  نحو    2022وأظهرت  الصادرات   1.9سجلت  مليون طن، محافظة عىل مستويات 

ق المتوسط، ومعاودة  و ة،  المحققة خالل المدة نفسها من العام السابق، بفضل مستويات اإلنتاج المحىلي المرتفع ي منطقة شر
تطوير حقول الغاز ف 

ي  
ي دمياط مطلع العام الماض 

ة شحنات من الغاز الطبيعي المسال إىل األسواق  2021تشغيل محطة اإلسالة ف 
ّ
ي تصدير عد

ي باتت تؤدي دوًرا مهًما ف 
، والنر

ول  وزارة بيانات  شفتوك  .األوروبية  أبريل  نهاية  إىل  يناير   بداية   من  المدة  أول  خالل  والمسال  الطبيعي   الغاز   من  مرص   صادرات  قيمة  ارتفاع  عن  البثر

، العام من ذاتها  بالمدة مقارنة% 98 بنسبة ، 2022 ي
 .دوالر مليار  3.892  نحو  مسجلة الماض 

 ترشيد استهالك الكهرباء 

 الذي نستطيع من خالله تصدير أكث  كمية من الغاز، وهو ما دعا الحكومة إىل بدء تنفيذ خ  رصح  
ّ
: "نعمل حاليا عىل زيادة قدراتنا للحد طة  مدبوىلي

ي 
ي توفثر الغاز المستخدم ف 

شيد استهالك الكهرباء؛ لتحقيق مستهدفات الدولة ف  نا من النقد  سعًيا لتصديره، وزيادة موارد   ،الكهرباء   محطات قومية لثر

ي  ي إطار تنفيذ الخطة، منها الغلق التامّ و   ."األجنن 
َسل إىل جميع الوزارات ف 

شيد، وهناك قرارات سثرُ ي تنفيذ خطة الثر
  أضاف: "بدأت الحكومة بنفسها ف 

 حكومي من الخارج، 
ي الخدمية، وعدم إضاءة أّي مبن 

ي عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا المباب 
ق المالعب والصاالت   للتيار الكهرباب 

َ
غل
ُ
كما ست

ي ساعة محددة خالل أوقات الليل، وكذا المراكز التجارية
ي    ايضا كما وّجه    ."المغطاة ف 

بتنفيذ خطة واضحة، بحيث تكون تشغيل أجهزة التكييف ف 

ي تعمل بالتكييف المركزي، عىل درجة حرارة 
ي النر

ى، والمباب   .فأكثر  25المراكز التجارية الكث 

 

 

 

 خطة لزيادة صادرات الغاز المصري بترشيد استهالك الكهرباء 

www.attaqa.net 

(3) 

https://attaqa.net/2022/06/06/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d9%88/
https://attaqa.net/2022/07/01/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d8%aa%d8%b1%d8%b4%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d9%84/
https://attaqa.net/2022/07/01/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d8%aa%d8%b1%d8%b4%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d9%84/
https://attaqa.net/2022/01/26/%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89/
https://attaqa.net/2022/05/30/%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d9%8a-%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d8%a8%d9%8a/
https://attaqa.net/2022/05/30/%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d9%8a-%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d8%a8%d9%8a/
https://attaqa.net/2021/03/18/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%8a-%d8%a3%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9%83-oapec%d8%9f/
https://attaqa.net/2021/09/03/%d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a1-4-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84/
https://attaqa.net/2021/11/20/%d9%81%d8%a7%d8%a6%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%8a%d8%b1%d8%ac%d8%a6-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0-%d9%85%d8%ad%d8%b7/
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كة    ، ث المهندس طارق المال بح  وة المعدنية مع وفد من شر ول والثر وزير البثر

وعات البنية المدير العام "توكوج  كوياما  "تويوتا تسوشو اليابانية برئاسة لمشر

للطاقة التعاون   ،التحتية  فرص  لتقييم  كة  الشر أجرتها  ي 
النر المبدئية  الدراسة 

ول   البثر قطاع  مع  للطاقة    إلنتاجالممكنة  مرص كمصدر  ي 
ف  الزرقاء  االمونيا 

وة المعدنية  الكربون.    ةمنخفض ول والثر وأشار المهندس طارق المال وزير البثر

مب بصورة  الدراسة  تلك  اهمية  االمونيا  اىلي  انتاج  إمكانيات  الستكشاف  دئية 

اء وخفض االنبعاثات  ول كأحد حلول توفثر الطاقة الخرص 
ي قطاع البثر

الزرقاء ف 

كتير    ي إطار مذكرة التفاهم الموقعة بير  الشر
ي ف 
 إىل أن الدراسة تأبر

ً
الكربونية الفتا

كة تويوتا تسوشو.  وكيماويات وشر  القابضتير  للغازات الطبيعية والبثر

 

ي تناولت تحويل األمونيا  است
كة اليابانية ما تضمنته الدراسة والنر عرض وفد الشر

إنتاجها حاليا إىل األمونيا الزرقاء   ي يتم 
ي الرمادية النر

التقاط الكربون وتخزينه.   والنر  باالعتماد عىلي تكنولوجيا 
أوضحت    تستخدم كحامل للهيدروجير 

ول  الدراسة أنه تم التقييم إلمكانية تطبيق تكنولوجيا   ي موبكو وأبو قثر لألسمدة لنقلها لحقول انتاج البثر
كنر التقاط جزء أو كامل انبعاثات الكربون بشر

كتير  إىل أمونيا زرقاء.  الرمادي والغاز القديمة بهدف تخزينه واالستفادة من تحويل فائض انتاج االمونيا   المنتجة بالشر

كونها حال جزئيا لمواجهة التحديات العالمية لزيادة    عىليدة لتوفثر طاقة منخفضة الكربون عالوة  ُيشار اىلي أن األمونيا الزرقاء هي أحد أهم الحلول الجد

ة عىلي طريق التحول   ي الطلب عىل الطاقة، كما تستخدم كمصدر لتوليد الكهرباء منخفضة الكربون بما يعد دفعة كبثر للطاقة من خالل إتاحة    التدريج 

. مصادر منخفضة الكربون تعتمد عىل الهي  دروجير 
 

 مليون عداد مسبق الدفع للغاز الطبيعي بالمنازل   1.4البترول:  

www.masrawy.com  

المهندس    تم تركيب  رصح  إنه  المعدنية،  وة  ول والثر البثر المال وزير    1.4طارق 

ي إطار رفع كفاءة تحصيل  
ي المنازل، ف 

مليون عداد مسبق الدفع للغاز الطبيعي ف 

  .مستحقات الدولة

للمنازل أحدثت طفرة ف    الطبيعي  الغاز  وع توصيل 
نتائج مشر الوزير أن  وأوضح 

 
ً
ملحوظا  

ً
انخفاضا والنر شهدت  البوتاجاز  استهالك  وانعكس عىل كميات  مرص 

ات السابقة  .مقارنة بالفثر

وأضاف المال، خالل االجتماع الموسع لمتابعة الموقف التنفيذى لخطة التوسع  

وع  ف  توصيل الغاز الطبيع ل لمنازل، أن اإلشاع ف  أعمال التوصيل من خالل المشر

القوم للتوصيل أو المبادرة الرئاسية حياة كريمة مستمر وأن التحديات الناشئة  

المستمر   التواصل  من خالل  معها  التعامل  يتم  الحالية  العالمية  ات  المتغثر عن 

 .والبحث عن حلول ابتكارية للمواجهة وتذليل العقبات

 وزير البترول يبحث مع وفد تويوتا اليابانية الدراسة المبدئية إلنتاج االمونيا الزرقاء منخفضة الكربون 

www.petroleum.gov.eg 
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 مع كافة الجهات المعنية، وأن زيادة المستفيدين من تلك الخدمة الحضارية باعتبار الغاز الطبيع وقود ا وأشار  
ً
 وتعاونا

ً
لمستقبل إىل أن هناك تكامال

 هدف يستحق التكاتف وبذل المزيد من الجهد. 

 جيجاوات في مصر   10إيني تخطط لتنفيذ مشروعات طاقة شمسية وطاقة رياح بقدرة  

https://enterprise.press/ar 

وعات   رصح  إنها تخطط إلنشاء مشر لها  بيان  ي 
ف  ي 
"إين  اإليطاىلي  الطاقة  عمالق 

بقدرة   بمرص  المتجددة  وأعرب   10للطاقة  المقبلة".  السنوات  ي 
"ف  جيجاوات 

كة للشر التنفيذي  ديسكالزي  "  الرئيس  لتنفيذ    " كالوديو  ي 
إين  استعداد  عن 

ع الرئيس  مع  لقائه  خالل  الرياح  وطاقة  الشمسية  الطاقة  وعات  الفتاح  مشر بد 

 . السيسي 

الهيدروجير    إلنتاج  مصنع  إلنشاء  جدوى  دراسة  عىل  اإليطالية  كة  الشر تعمل 

ي الحتجاز الكربون وع تجرين 
ول عىل تنفيذ مشر ، كما اتفقت مع وزارة البثر  . األخرص 

تركزت المباحثات حول إنتاج الغاز وصادرات البالد من الغاز المسال، بحسب ما  

. وبحث الرئيس   ي
سبل "االستفادة من محطات    "ديسكالزي"السيسي مع  قالته إين 

 . إسالة الغاز الحالية" لتعزيز الصادرات إىل أوروبا وزيادة إنتاج الغاز 

، حيث تنتج نحو   ي مجال الغاز الطبيعي
يكا رئيسيا لمرص ف  كة النفط اإليطالية العمالقة بالفعل شر ي البالد، كما تسع لزيادة  60وتعد شر

% من الغاز ف 

بعد أربعة أشهر من توقيع الجانبير  اتفاقية لتعزيز صادرات الغاز المسال المرصية إىل أوروبا    جاء ذلك مصدر رئيسي للغاز المرصي إىل أوروبا.  دورها ك

ي البالد 
ي من الغاز ف 

 . وزيادة إنتاج إين 

 تريليون قدم..  63 ارتفاع احتياطي الغاز الطبيعي في مصر لـ 

aswaqinformation.com 

اتيجية،    االسثر والدراسات  للفكر  المرصي  للمركز  التابع  المرصي  المرصد  أعد 

تمتلك   مرص  أن  فيها  كشف  جديدة،  من    63دراسة  مكعب  قدم  تريليون 

ا إىل نمو إنتاج 2021احتياطيات الغاز الطبيعي بدًءا من يناير  
ً
الغاز الطبيعي    ، الفت

ة للغاز الطبيعي حيث ارتفع احتياطي    يرجع إىل   بشكل ملحوظ االكتشافات الكبثر

ي مرص ل 
 . تريليون قدم 63الغاز الطبيعي ف 

الدراسة ي      كما أظهرت 
ي ف 

الماض  العقد  ي 
ي تم إجراؤها ف 

النر البحرية  االكتشافات 

التنقيب   مشاري    ع  ي 
ف  المناقصات  أنشطة  وشهدت  المتوسط،  األبيض  البحر 

 ً ا كبثر
ً
كات النفط العالمية  واإلنتاج تحسن ا أدى إىل توقيع اتفاقيات متنوعة مع شر

 . الستكشاف الغاز ومشاري    ع التطوير 

ي  
ا بأنه ف 

ً
ي من الغاز 2018ونوهت أيض

، استطاعت مرص أن تحقق االكتفاء الذابر

، مما جعل مرص واحدة من أكث   2016ام  % منذ ع30مليار قدم مكعبة من الغاز يومًيا، بزيادة تزيد عىل    6.3الطبيعي مع ارتفاع معدل إنتاجها إىل  

ي تطوير موارد الطاقة المتجددة، حيث أوجد الغاز الط
امن ف  ق األوسط. وأدى ذلك إىل تقدم القاهرة المثر  ي شمال إفريقيا والشر

بيعي ومصادر المنتجير  ف 

ي 
ي الكهرباء يمكن تسويقه، ومن المقرر أن ينمو بشكل كبثر ف 

ا ف 
ً
وعات الطاقة المتجددة    الطاقة المتجددة مًعا فائض المستقبل القريب مع بدء مشر

ي مرص 
 . اإلضافية والطاقة النووية ف 
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ولية، إذ سًجلت قيمة صادرات مرص من الغاز  وعاتها البثر ا من إبهار العالم وتحقيق إنجاز غثر مسبوق بمشر
ً
الطبيعي   وتمكنت الجمهورية الجديدة أيض

ي لتصل إىل  98ارتفاًعا بنسبة    2022العام الحاىلي  والمسال خالل األرب  ع أشهر األوىل من  
ة ذاتها من العام الماض  مليار دوالر،   3.892% مقارنة بالفثر

، لتحقق ارتفاًعا  2021مليار دوالر عام    3.959لتصل إىل    2020مليون دوالر خالل العام    456وصعدت قيمة صادرات مرص من الغاز الطبيعي من  

، وذلك بفضل    7.5أن ترتفع صادرات مرص من الغاز الطبيعي والمسال لتصل إىل  %. وهناك توقعات ب768.2بنسبة   مليون طن بنهاية العام الحاىلي

ي تصدير الغاز الطبيعي إىل أوروبا 
 . ارتفاع مستويات اإلنتاج المحىلي والتوسع ف 
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 أخبار سوق الغاز العالمية:

 الموقف الروسي ألوكرانيا وتداعيات االحداث وآليات المواجهة األوروبية 

 % خالل أغسطس 60أسعار الغاز الطبيعي في بلغاريا ترتفع 

www.attaqa.net 
 

ي اشتعال أسعار الغاز الطبيعي أوروبًيا وعالمًيا،   الحرب الروسية تسّببت 
عىل أوكرانيا ف 

ي اتخذت    لتهديد  مع استغالل موسكو مواردها الهائلة من الغاز سالًحا 
القارة العجوز النر

ر عىل كييف المث  الهجوم غثر  الكرملير  بسبب  ا معادًيا من 
ً
ت اضطرابات  .موقف وأجث 

العالمية، منظم   ي األسواق 
بنسبة    بلغاريا  المرافق ف  الغاز  % خالل  60عىل زيادة أسعار 

دوالًرا(   156.24ليف )  297.89(، إذ ارتفع السعر الجديد إىل  2022)  شهر أغسطس

ائب والقيمة المضافة، بحسب ما    باستثناءاواط/ساعة،  جلكل مي تكاليف النقل والرص 

  .منّصة الطاقة المتخصصة رصدته

( رفعهيئة تنظيم الطاقة    َعزت ي البالد  أسعار الغاز الطبيعي  والمياه )إي دبليو آر سي
  ، ف 

ي السوق، جّراء الهجوم الذي  إىل تضاؤل  
اإلمدادات الروسية وزيادة حالة عدم اليقير  ف 

ي 
اير الماض  ي فث 

 . شنته روسيا عىل أوكرانيا ف 

ي البالد، إذ  "إي دبليو آر سي "قالت  
ي أسعار الغاز الطبيعي ف 

ة ف  الزيادة األخثر ، إنه رغم 

ي مرافق الغاز األوروبية،    سيدفع أقل  المستهلك البلغاريفإن  اواط/ساعة،  جيورو لكل مي  152وصلت األسعار إىل نحو  
مع ارتفاع سعر من السعر ف 

ي اف  
ي بر
 ساعة.  / للميجاواطدوالر(   217.57يورو ) 212الهولندي، مؤخرا اىلي TFF مؤشر بر

ي فقًرا-تحتاج بلغاريا    دول االتحاد األوروب 
كة  مليارات مثر مكعب من الغاز سنوًيا، وقد   3إىل نحو    -أكثر    غازبروم تلقت الجزء األكث  من هذه الكمية من شر

، الذي    غازبروم(، قبل أن تقطع  2022حنر أبريل )الروسية   اإلمدادات بعد عدم تلبية طلبها من قبل الحكومة البلغارية السابقة بالدفع بالروبل الروسي

م بير  الطرفير    .لم يكن من ضمن بنود العقد الُمث 

ي بلغاريا أكثر من   ي نهاية هذا العام، كما تنقل بلغاريا الغاز 90تلن 
% من احتياجاتها من الغاز بإمدادات من روسيا، بموجب عقد طويل األجل سينتهي ف 

يم إىل رصبيا المجاورة ومن هناك إىل المجر ي بيان، أن السبب الرئيسي  . الروسي عث  امتداد خط أنابيب ترك سثر
وأضافت هيئة تنظيم الطاقة والمياه، ف 

ي عقد تسليم الغاز معال 
وط السعر ف  ي بلغاريا هو شر

 . أذربيجان نخفاض السعر ف 

 عاًما   40صادرات خطوط أنابيب الغاز الروسي إلى أوروبا تهبط ألقل مستوى في  

www.attaqa.net 

ي والمملكة المتحدة منذ عام   لغاز الروسي ا تراجعت صادرات ي أوروبا مع  ، نتيجة ال 2020عث  خطوط األنابيب إىل االتحاد األوروب 
نخفاض الطلب ف 

ي منتصف عام  .تداعيات وباء كورونا
ي العقود طويلة  2021وف 

 من صادراتها من الغاز الطبيعي ألوروبا إىل األحجام المتفق عليها ف 
ّ
، بدأت روسيا الحد

ي والمملكة المتحدة   الغاز الطبيعي  صادرات روسيا منوبلغ متوسط  .فقط، وأنهت مبيعات السوق الفوريةاألجل   مليار قدم    16إىل االتحاد األوروب 

ي عامي 2019مكعبة يومًيا عام 
اجع ف   .يومًيا، عىل التواىلي  مليار قدم مكعب  10.9و 12.4إىل  2021و 2020، قبل أن يثر

https://attaqa.net/2022/07/14/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%8a%d8%a9/
https://attaqa.net/2022/02/11/%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d9%8a-%d8%a8%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d8%b7%d9%84%d8%b9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1/
https://attaqa.net/2022/06/17/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%8a%d8%b6%d8%b9/
https://attaqa.net/2022/08/04/%d8%ba%d8%a7%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%b0-%d8%b9%d9%84%d9%89-50-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%84/
https://attaqa.net/2022/07/18/%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a5%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8/
https://attaqa.net/2022/03/25/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a-%d8%b5%d8%b9%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d8%a8%d9%8a%d8%b1/
https://attaqa.net/2021/01/10/%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9-2-%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%9f/
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ر روسيا الغاز الطبيعي إىل االتحاد 
ّ
ي والمملكة المتحدة من خالل    تصد ممرات رئيسة   3األوروب 

سعتها   تبلغ  ي 
النر األنابيب،  ة    16لخطوط  الصغثر الخطوط  مع  يومًيا،  مكعب  قدم  مليار 

يم  ف  .المرتبطة بها هي األكثر    ”1“صادرات الغاز الروسي إىل ألمانيا عث  خط أنابيب نورد سثر

% فقط من سعته  20، أي  و مليار قدم مكعب يومًيا خالل يولي  1.4تراجَعا؛ إذ انخفضت إىل  

ة   صادرات روسيا تراجعتو   .مليار قدم مكعب يومًيا  5.6التصميمية البالغة   إىل ألمانيا بوتثر

ة عث  خط بيالروسيا وبولندا، بدًءا من أكتوب ي المقابل، بلغ متوسط صا  .2021  ر كبثر
درات ف 

الروسي عث  أوكرانيا إىل سلوفاكيا   الغاز  أنابيب  ي عام    1.8خطوط 
يومًيا ف  مليار قدم مكعب 

  .مليار قدم مكعب يومًيا  4.2سنوات الماضية البالغ    5ال   حنر اآلن، مقارنة بمتوسط    2022

بينما بلغ متوسط شحنات الغاز الطبيعي الروسي إىل بولندا والدول المجاورة عث  بيالروسيا  

  0.2، قبل أن ينخفض إىل  2022مليار قدم مكعب يومًيا خالل المدة بير  يناير وأبريل    0.9

ومع انخفاض صادرات خطوط أنابيب الغاز الطبيعي   .مليار قدم مكعب يومًيا منذ ذلك الحير  

ي والمملكة المتحدة كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال هذا ال ( حنر اآلن، وال سيما من الواليات  2022عام )من روسيا، استورد االتحاد األوروب 

 .المتحدة

% عن المتوسط السنوي  66، بزيادة 2022أشهر من    5مليار قدم مكعب يومًيا خالل أول   14.9إىل متوسط  الغاز المسال ارتفعت واردات أوروبا من

    . 2021لعام 
 

   2024الغاز المسال يتدفق من السنغال الي أوروبا بحلول 

www.attaqa.net   

من    من اإلنتاج  يبدأ  أن  وع"المقرر  أحميم  مشر المقبل " تورتو  العام  خالل  السنغال  ي 
ف  للغاز 

البحري  2023) الحقل  ُينتج  أن  المتوقع  من  إذ  السنغال  -(؛  بير   الحدود  عىل  يمتد  الذي 

إىل    2.5  -وموريتانيا يتضاعف  ثم  األوىل،  المرحلة  ي 
ف  المسال  الطبيعي  الغاز    5مليون طن من 

ي المرحلة الثانية
تفع اإلنتاج  .ماليير  طن ف  ي النهاية إىل وسثر

ماليير  طن سنوًيا بعد االنتهاء    10ف 

وع، وفق ما رصدته منّصة الطاقة المتخصص  ثالثمن جميع المراحل ال  ة. للمشر

  ، ي ي ب  يطانية ب  الث  النفط  كتا 
للسنغال وموريتانيا، وتتوىل شر البحرية  الحدود  وع عىل  المشر يقع 

كية مسؤولية تطويره، ويحتوي الحقل ي األمثر   تريليون قدم مكعب   15عىل قرابة    وكوزموس إنرج 

ر من  
َّ
قد
ُ
وت بنحو    الغاز.  ي  إنرج  ي وكوزموس  ب  ي  ب  النفط  ي 

كنر التابع لشر وع  المشر   20احتياطيات 

 .من الغاز الطبيعي  تريليون قدم مكعب

ي مرب  ع  
وع ف  يطانية، وتبلغ حصتها  "كيار أوفشور بروفوند"يقع المشر كة النفط الث  ، الذي تديره شر

ي حصة بنسبة  60 ي حير  تمتلك كوزموس إنرج 
ي تديرها الدولة  30%، ف 

وسن النر كة بثر %، وشر

ي وقت سابق من هذا الشهر )أغسطس، .%10بنسبة 
، ف  ي كة كوزموس إنرج  وع اكتملت بنسبة  (وقالت شر %، مع توقع  80إن المرحلة األوىل من المشر

 ه. ، ومن الغاز المسال بحلول نهاية العام ذات2023الرب  ع الثالث من عام  الطبيعي خاللأول كميات من الغاز  إنتاج

 بريطانيا لهذا الحد؟   فيلماذا ترتفع فواتير الطاقة المنزلية  

www.alborsaanews.com 

لية النموذجية ف  بريطانيا إىل   ي جنيها    4420ُيتوقع أن ترتفع فاتورة الطاقة المث  
لين  ي   إسثر

  الذي أكثر من ثالثة أضعاف المستوى    أيأبريل المقبل،    ف 

ي كانت عليه 
ي ، ما آثار الدعوات لزيادة دعم الدولة لألش 2022بداية عام   ف 

   النر
ً
ي تواجه فقرا
 . الطاقة ف 

https://attaqa.net/2022/05/17/%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%81%d8%b1-%d8%a7/
https://attaqa.net/2022/05/26/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d9%83/
https://attaqa.net/2021/11/09/%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%aa%d9%88-%d8%a3%d8%ad%d9%85/
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ي بدأت فواتثر الطاقة  
ي االرتفاع بشكل حاد مع ارتفاع أسعار الغاز    ف 

تفرضه روسيا عىل    الذيبالضغط    أساسي الماضية، مدفوعة بشكل    12ال   األشهر    ف 

ي كانت عليه    الذيأضعاف المستوى المتوسط    10  حواىلي اإلمدادات المتجهة إىل أوروبا. ووصلت أسعار الغاز بالجملة اآلن إىل  
،العقد    ف  ي

بعد    الماض 

ي اإلمدادات الروسية تكثيف قيود 
 . أعقاب غزو أوكرانيا  ف 

بالسوق األوروبي  أنابيب  ة فقط من غازها من روسيا قبل حرب أوكرانيا، فإنها مرتبطة عن طريق خط  بريطانيا كانت تستورد نسبة صغثر ة  رغم أن 

ي األوسع،  
ي من إمداداتها، وهذا يعن  أن األسعار    40اعتمدت عىل روسيا بنسبة %   النر

يطانيون مازالت تتبع األسعار الموجودة  يدفعها ا  النر لموردون الث 

ي 
. ومع ذلك، فإن    ف 

ً
يطانيير  أكثر عرضة للخطر   دافعي بقية أوروبا بشكل وثيق نسبيا ألن الغالبية العظىم من المنازل تستخدم الغاز ف     ، الفواتثر الث 

 . نسبة أعىل من معظم الدول األوروبية  وهي من الكهرباء من محطات الطاقة العاملة بالغاز،  40التدفئة، وتولد نحو % 

 بير  بريطانيا وبقية أوروبا 
ً
ا ة صعبة، لكن ُيتوقع أن تنفق األشة اإليطالية ، يختلف وضع الفواتثر كثثر جنيه   2300  حواىلي وال شك أن المقارنات المباشر

ي 
لين  ، مقارنة بحد أقىص للسعر    إسثر

ً
 حاليا

ً
ي سنويا

يطاب  ي إجنيها    1971يبلغ    الحاىلي   الث 
لين  ، بينما تشثر تقديرات يوليو لمتوسط فاتورة األشة األلمانية  سثر

ي جنيها    2759إىل  
لين  ي مليار جنيه    15عن حزمة بقيمة  ،  . وحنر اآلن، أعلنت المملكة المتحدةإسثر

لين  ي جنيه    400من شأنها خفض    إسثر
لين  من    إسثر

، لكن هذا كان بناًء عىل توقعات وصول سقف السعر إىل  
ً
 واألكثر ضعفا

ً
جنيه    2800قيمة معظم فواتثر األشة، مع تخصيص المزيد لألش األكثر فقرا

ي 
لين  ي   إسثر

. جنيها   3582أكتوبر، وهو أقل بكثثر من أحدث توقعات الخريف البالغة  ف  ي
لين   إسثر

 مليار دوالر هذا العام   337.5الطاقة إلى  روسيا تتوقع ارتفاع إيرادات صادرات  

www.alarabiya.net   

ارتفاع   أن  ز،  رويثر عليها  اطلعت  الروسية  االقتصاد  وزارة  من  وثيقة  أظهرت 

النفط مصحوب  إيرادات روسيا    ةأحجام صادرات  الغاز، سيعززان  ايد أسعار  بثر 

 % عن 38مليار دوالر هذا العام بزيادة قدرها    337.5من صادرات الطاقة إىل  

اجع إىل  ، و 2021 مليار دوالر العام القادم، لكنها ستظل أعىل من   255.8ستثر

ي 
 . مليار دوالر   244.2والبالغ    2021الرقم المسجل ف 

 من المثلير  هذا العام من المتوقع أن يتضاعف متوس 
ط سعر تصدير الغاز بأكثر

.  2025 دوالرا لأللف مثر مكعب، قبل أن ينخفض تدريجيا حنر نهاية 730إىل 

كة جازبروم   وتتوقع وزارة االقتصاد ان تدفقات الغاز عث  خطوط االنابيب من شر

 مليار مثر مكعب هذا العام.   170.4الروسية ستهبط اىلي 

 لخفض استخدام الغاز أكثر من أي دولة أخرى في االتحاد األوروبي ألمانيا بحاجة  

www.shorouknews.com 

ي االستخدام المتف
ي من أجل تحقيق هدف التوفثر ف  ي االتحاد األوروب 

ق عليه  تحتاج ألمانيا إىل خفض استهالكها من الغاز أكثر من أي دولة أخرى ف 

 األوروبية. باستخدام بيانات المفوضية   األنباء األلمانية%، وفقا لحسابات وكالة 15للتكتل البالغ  

مليارات مثر مكعب من الغاز الطبيعي بير  بداية أغسطس ومارس من العام المقبل من    10طريقة لتوفثر    ،يجب عىل ألمانيا أن تجد بوسيلة أو بأخرى

، أي ما يعادل متوسط االستهالك السنوي  ي ل     أجل الوصول إىل هدف االتحاد األوروب  نظرا الرتفاع    ماليير  أشة مكونة من أربعة أشخاص.   5للغاز 

ي االتحاد    للغاز،مستوى استهالكها  
ي أوروبا مطالبة بتحقيق عمليات توفثر أكث  من أي دولة أخرى ف 

،فإن ألمانيا، أكث  اقتصاد ف  ي مما يجعلها    األوروب 

ي جميع أنحا 
ي الغاز ف 

 . ء التكتلمسؤولة عما يقرب من رب  ع عمليات التوفثر ف 

اوح بير   
ي روبرت هابيك إىل أن ألمانيا تسثر بالفعل عىل الطريق الصحيح لتحقيق خفض بنسبة تثر

ي االستهالك  15إىل    14أشار وزير االقتصاد األلماب 
% ف 

. ومع   ي
دعا رئيس اتحاد  كما    %.  15يضا أن ألمانيا ستحاول خفض استهالكها بأكثر من الحد األدب  المتفق عليه البالغ  ا أكد    ذلك،مقارنة بالعام الماض 

http://www.alarabiya.net/
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ي  ،  الصناعات األلمانية
بالغاز   الغاز،الحكومة إىل تشي    ع إجراءاتها للتوفثر ف  ي تعمل 

التدابثر مثل استبدال محطات توليد الطاقة النر ودعا إىل تشي    ع 

ي تعمل بالفحمبمحطات توليد الطا
 . قة النر

 مليار دوالر قيمة صادرات النرويج من الغاز الطبيعي في يوليو   12.26

www.aleqt.com 

وي    ج من الغاز الطبيعي سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ  
أظهرت بيانات رسمية أن قيمة صادرات الث 

ي    128.4
ي أوروبا قفز وسط تعطل اإلمدادات الروسيةمليار كرونة ف 

إيرادات  وان  . )يوليو( وأن الطلب ف 

ي 
ي يوليو العام الماض 

ي حير  أن حجم الغاز المب  ،الغاز الطبيعي أعىل أرب  ع مرات مما كانت عليه ف 
ع ا ف 

ي المائة إىل    5.7ارتفع  
لهذه القيمة   صعود أسعار الغاز هو السبب الرئيسي   . مليار مثر مكعب  10.2ف 

ي أوروبا الغربية
وي    ج هي أكث  مورد للنفط والغاز ف  مكتب اإلحصاء    رصح و .  المرتفعة للصادرات، والث 

ي مارس بنسبة  
ي يوليو تجاوزت المستوى القياسي السابق المسجل ف 

  14.3إن إيرادات صادرات الغاز ف 

ويجية أيضا ارتفعت  ي المائة وإن قيمة صادرات النفط الث 
ي المائة عن مستو  52.1ف 

اها قبل عام إىل  ف 

 . مليار كرونة 48.7

 % هذا الشتاء 60ازبروم” الروسية تحذر من ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا  غ“ 

www.alborsaanews.com 

كة غازبروم   ي أوروبا قد تقفز  ا  ،عمالق الغاز الروسي رصحت شر
ي    60ن أسعار الغاز ف 

ف 

ي شتاء هذا العام بينما يستمر    اىلي   ،المئة
أكثر من أربعة آالف دوالر لأللف مثر مكعب ف 

كة وسط عقوبات غربية.  إنتاج وصادرات الشر تسثر تدفقات الغاز من روسيا،   تراجع 

ونتيجة لذلك قفزت أسعار الغاز.   ،أكث  مًورد ألوروبا، عند مستويات منخفضة هذا العام

دوالر )لأللف    2500الغاز األوروبية للبيع الفوري وصلت إىل  ازبروم “أسعار  غ  وأضافت

 ". مثر مكعب(

  4000وفقا لتقديرات متحفظة، فإنه إذا استمر مثل هذا االتجاه، فإن األسعار ستتجاوز  

ي المجمل، هبطت صادرات    دوالر لأللف مثر مكعب هذا الشتاء. 
ازبروم من الغاز غوف 

مليار مثر مكعب مقارنة بمستوياته    274.8بالمئة إىل    13.2أغسطس وتراجع اإلنتاج  و  مكعب بير  أول يناير  مليار مثر   78.5بالمئة إىل    36.2بنسبة  

 قبل عام. 

 بشكل كامل   "نورد ستريم " روسيا توقف إمدادات الغاز الروسي عبر 

www.sa.investing.com  

كة  يم   1أنه تم وقف إمدادات الغاز بشكل كامل عث  خط السيل الشماىلي  ،أغسطس 31ازبروم الروسية غأعلنت شر ي بيانها: "تم  1"نورد سثر
". وجاء ف 

ي م
ي وحدة ضخ الغاز الوحيدة المتبقية ف 

يم تماًما، وتبدأ عمليات اإلصالح ف  حطة ضاغط  إيقاف إمدادات الغاز الروسي عث  خط أنابيب الغاز نورد سثر

 ."بورتوفايا

 إمدادات صفر 

يم" توقفت عمليات التسليم عث  خط أنابيب البلطيق، كما     ت أعلنوفقا لمعلومات مشغل خط أنابيب الغاز "أوبال"، الذي يتلفر الغاز من "نورد سثر

كةسابقا   ي وقت    .ازبرومغ  ةالطاقة الروسي  شر
ي الغاز ف 

يم  أنابيب نور   سابق، وخطكما توقف خط أنابيب الغاز "نيل" األقل قوة عن تلفر ، هو  1د سثر

 % فقط من طاقته منذ منتصف يونيو. 20طريق إمداد الغاز الرئيسي إىل أوروبا، ويعمل بنسبة 

http://www.aleqt.com/
https://www.alborsaanews.com/
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ي جرايفسفالد بألمانيا تماًما 
ي نقطة االستقبال ف 

يم ف  ،  Nord Streamتؤكد بيانات مشغل  و أغسطس،    31  يوم  توقف التدفق المادي للغاز عث  نورد سثر

Nord Stream AGا انخف
ً
كة  رصحتو   اض ضخ الغاز إىل الصفر. ، أيض ي المجدول عىل    غازبروم  شر

وري للصيانة والعمل الوقاب  أن تعليق التسليم رص 

ي التشغيل
ي حالة عدم وجود أعطال فنية بالمعدات، سيعود نقل الغاز إىل مستوى ، و وحدة ضاغط الغاز الوحيدة المتبقية ف 

عند االنتهاء من العمل وف 

 . مليون مثر مكعب 33

 رئيس وزراء فرنسا تحذر الشركات من قطع الغاز 

www.arabictrader.com 

ابيث بورن   ي  حثت رئيس وزراء فرنسا إلثر 
كات عىل خفض استخدام   من أغسطس  29ف  الشر

بنسبة   الغاز  وخاصة  بير   10الطاقة  يحدث  قد  الذي  المفاج    الغاز  انقطاع  لتجنب   ،%

االنخفاضات   أن  من  محذرة  ة،  خطثر واجتماعية  اقتصادية  عواقب  مع  وضحاها  عشية 

كات أوال وأنه سيتعير  عىل فرنسا االستعداد لها مسبقا.   ستؤثر عىل الشر

ا ي 
ف  كات  الشر بورن  ي فرنسا  دعت 

ف  األعمال  إىل وضع خطط  Medefجتماع مع شبكة   ،

ي  
، وأفادت أن الحكومة ستجتمع معهم مرة أخرى ف  ي سبتمث 

لخفض الطلب عىل الغاز ف 

كما أعلنت أن كل قطاع من قطاعات االقتصاد    أوائل أكتوبر لمراجعة الخيارات المتاحة. 

س الحراري والتكيف مع تغثر  الفرنسي سيكون له أهداف للحد من انبعاثات غازات االحتبا

ي يجب اتخاذها 
 . المناخ وسيتعير  تحديد قائمة باإلجراءات الملموسة النر

 

   تركيا تستعد لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر مشروع البحر األسود  

https://www.attaqa.com / 

تركي        ا   باتجتخط و  جديدة  الغاز    خطوة  إمدادات  توفثر  أوروب اه  إىل  ظ    الطبيعي  ي 
ف  ل         ا، 

المحت           السب احتياج    اق  ضمان  عىل  الق         دم  العج    ات  وس     ارة  ارتف      وز،  األسع     ط  ار          اع 

ي     وتداعي
ف  الروسية  الحرب  ي  أوكرانيا. ات  إنرج  تريليون  كة  منصة   أعلنت شر أن  الكندية، 

، الذي يق    ل ساسب للغ     الحفر ذاتية الرفع "أورانوس" تستعد لالنتقال إىل حق ع      از الطبيعي

ي البحر األس  ي المياه اإلقليمية     جنوب غرب 
كيا. ود ف   لثر

ك    أوضح ي         ة أنه من المتوق        ت الشر
 
ولها  رد وص      ؛ وبمج 2022أغسطس   ع وصول الحفارة ف

ي برنام  ،إىل الموقع
ستخدم ف 

ُ
 . دد اآلبار    ج حفر متع     ست

  " ي كة  اليشار إىل أن "تريليون إنرج  ي جمي   منتجة للنفط والغاز، لها أصول متعالشر
ع       ددة ف 

وتم وبلغاريا؛  تركيا  حق49تلك     أنحاء  من  الغ    %  وه    ل  "ساسب"،  الطبيعي  أح    از  د    و 

وعات تط ي الب وير     مشر
 . حر األسود   الغاز األوىل واألكث  ف 
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 قطاعات  3ب  غاز حقل الريشة األردني يشهد استثمارات جديدة  

www.attaqa.net   

ج من حقل الريشة، وذلك من خالل   ألردنا سعت
َ
إىل زيادة طاقة إسالة الغاز، الُمنت

ي بناء محطات جديدة لإلسالة والضغط  
كات المحلية لالستثمار ف  إتاحة الفرصة للشر

الوطنية" األردنية  .والنقل ول  البثر كة  ي وأعلنت "شر
أغسطس إحالة عطاء زيادة    ، ف 

ي الضخم، إىل   الغاز الطبيعي  القدرة اإلنتاجية لحقل
كات محلية، لبناء   ثالثاألردب  شر

محطات إسالة الغاز وضغطه، وتمهيد البنية الخاصة بنقله بالصهاري    ج المتخصصة،  

 .وتوزيعه عىل القطاعات المختلفة

كات المحلية ال  اوح بير   ثالث ممن المقرر أن تستثمر الشر
مليون    200و  150بالغ تثر

ا  وأسطول  الغاز  محطات  بناء  ي 
ف  محطات  دوالر  إنشاء  بجانب  بالصهاري    ج،  لنقل 

ه موقع قناة "المملكة" األردنية  . لتوزي    ع الغاز وتخزينه، وفق ما نشر

ي   الريشة  حقل  من  الطبيعي   الغاز   إنتاج
ي   قدم  مليار   6.5  يتجاوز   األردب 

،  2021  مكعب ف 

ول الوطنيةورصح   كة البثر كات المحلية ال  مدير عام شر ثالث  إن القدرة التشغيلية للشر

كة مكعب يومًيا ماليير  قدم  8  الغاز؛ أييومًيا، من   مليون قدم مكعب 24% خالل العام األول، بما يصل إىل 50سوف تبلغ نحو    . لكل شر

 الهند تبدأ إنتاج الغاز الحيوي المضغوط من أكبر مصنع في آسيا 

www.attaqa.net   

ي آسيا اإلنتاج التجاري، وهو واحد من  
بدأ أكث  مصنع إلنتاج الغاز الحيوي المضغوط ف 

ي  43
ي والية بنجاب الهندية، وفق ما أعلنه وزير الطاقة المتجددة ف 

وًعا ف    .الواليةمشر

ي مقاطعة "سانغرور" بوالية بنجاب، وتبلغ  أعلن وزير الطاقة المتجددة،   
إن المصنع يقع ف 

ا يومًيا  33.23اإلنتاجية طاقته 
ً
 . طن

ي  المتجددة  الطاقة تسع الهند إىل زيادة مصادر
، ما يساعدها عىل تحقيق الحياد الكربوب 

السابقة  2070بحلول   المناخ  قمة  ي 
ف  اماتها  الثر  إنتاج  Cop 26، وفق  بدء  أن  ي 

يعن  ما   ،

مصنع الغاز الحيوي المضغوط التجاري خطوة ضمن هذه الخطة، وفق ما اطلعت عليه  

 . تخصصةمنصة الطاقة الم

ي والية بنجاب
  الحيوي   الغاز   نتاجإل   مصنع  أكث    إن ،  الهندية قال وزير الطاقة المتجددة ف 

ي   المضغوط
ي   التشغيل  بدأ   آسيا   قارة   ف  ي   التجرين 

الماض  أبريل  ي شهر 
بدء  ،  ف  أن  وأضاف 

كة "إنديان أويل كوأوبراشن" بالوقو  ّود شر وعات  و  د، اإلنتاج التجاري من المصنع سثر  مشر

بتكلفة  الخاص،  القطاع  من خالل  لتدشينها ستكون  الوالية  تخطط  ي 
النر الحيوي  الغاز 

تبلغ   أمر   150مليار روبية )  12استثمارية  وعات ستوفر نحو  يمليون دوالر  المشر ا أن 
ً
(، مضيف الماهرة ولألفراد غثر    8كي آالف فرصة عمل للعمالة 

المناط  .المؤهلير   اقتصادات  الحراري، وتدعم  االحتباس  انبعاثات غازات  الوالية ستخفض  ي ستدشنها 
النر الحيوي  الغاز  وعات  أن مشر إىل  ق وأشار 

ا للمزارعير  من خالل استغالل المخلفات الزراعية
ً
وًعا إضافًيا إلنتاج الغاز الحيوي،    42وكالة بنجاب لتنمية الطاقة  أعلنت    . الريفية، وتوفر عائد مشر

ي الطبيعة لتوليد الطاق  492.58بطاقة إجمالية تبلغ  
ا يومًيا، وتعتمد بصورة أساسية عىل استغالل قش األرز وخامات أخرى ف 

ً
ة، وتجنب الحرائق  طن

 ية.  لدعم اقتصاد المجتمعات المحل الناجمة عن القش، 

 

https://attaqa.net/2022/08/10/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b4%d8%a9-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%8a%d8%b4%d9%87%d8%af/
https://attaqa.net/2022/04/12/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d8%b5/
https://attaqa.net/2022/08/13/%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%b4%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1/
https://attaqa.net/2022/08/06/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af-%d8%aa%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9-%d8%a8%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%ac/
https://attaqa.net/2022/02/17/%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%b2-%d9%88%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%81%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89/
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 سينوبك الصينية تعلن اكتشاف تدفقات ضخمة من النفط والغاز في شينجيانغ 
www.attaqa.net   

كة النفط والكيماويات   كة  أكث  وهي    ،"سينوبك" الصينيةاكتشفت شر ي   تكرير   شر
  العالم   ف 

ة  تدفقات  الحجم،  حيث  من ي   والنفط  الطبيعي   الغاز   من  وفثر
ي "  حقل  ف    للنفط"  شونن 

ي  والغاز 
 .المتخصصة" الطاقة" منصة عليه اطلعت ما  وفق   ،"تاريم"  حوض ف 

وع  يقع كة  التابع"  1-شيندي"  مشر ي   الصينية  للشر
  وضح من  والغربية  الوسىط  المناطق  ف 

ي  تاريم
ي  شينجيانغ  إقليم  ف 

،  غرب   بشمال   ،الحكم  ذابر  الخزان   عمق   متوسط  ويبلغ  الصير 

،  300و  آالف  7من  أكثر     مثر
ّ
ية  التجارية  والغاز   النفط  حقول  أعمق  أحد   وُيعد ي   الث 

 .العالم  ف 

ي   بارزة   عالمة  ُيعد   االكتشاف  أن  سينوبك  أعلنت
  المعدنية  للموارد   البالد   استكشاف  ف 

ي   الطاقة إمدادات ويعزز  العميقة،
ي  الطاقة أمن ضمان إىل باإلضافة  الصير   ف 

 . الوطن 

ي   واألبحاث  التحليالت  قسم  رئيس  قال
 إن :  والتنمية  االقتصاد   ألبحاث   سينوبك  معهد   ف 

ة   بصورة   سيساعد   االكتشاف ي   كبثر
ي   المحىلي   والغاز   النفط  إنتاج  تعزيز   ف 

  وأوضح .الصير    ف 

ا   أظهر   االكتشاف  أن
ً
ي   للموارد   إيجابية  وإمكانات  آفاق

وأالمنطقة  ف  كات  ن،    النفط  شر

ى  الوطنية مة   الكث  ي   ذلك  أن  وأوضح  .2025  إىل   2019  من  المحىلي   واإلنتاج  االستكشاف  عىل  تركز   7ال     السنوات   ذات  الصينية  العمل  بخطط   ملثر 
  يأبر

، والغاز  النفط إنتاج زيادة  إىل الصينية الحكومة لدعوة استجابة  .المتخصصة الطاقة منصة عليه اطلعت ما   وفق المحىلي

 

 أول شحنة برية من الغاز الطبيعي المسال تصل إلى المجر 

www.attaqa.net   

المجر، قادمة من محطة   المسال إىل  الطبيعي  الغاز  برية من  وصلت أول شحنة 

اد كرواتية، لتوفثر إمدادات الغاز المحلية كة أريلغاز   .استثر المجرية    وأصبحت شر

تجرها   خاصة  بقاطرات  المسال  الغاز  نقل  خط  ل 
ّ
تشغ المجر  ي 

ف  كة  شر أول 

كما مّهدت الطريق لوصول الغاز إىل المجر ليس فقط عن طريق خط  ،  القطارات

ا-األنابيب، وإنما عن طريق عربة نقل  
ً
ُيشار إليها غالًبا باسم "خط األنابيب   -أيض

"، من الوحدة العائمة للتخزين   ي
اض  ي جزيرة كرك   الغاز المسال تغيثر     وإعادةاالفثر

ف 

اد للغاز المسال إىل ال تعمل هذه الطريقة و   .مجرالكرواتية، وهي أقرب محطة استثر

غثر   الصناعية  المواقع  أو  المسال  الطبيعي  الغاز  وقود  توزي    ع  مواقع  إمداد  عىل 

 . المتصلة بالشبكة

اد كرك -بدأت كرواتيا للغاز المسال   كة المشغلة لمرفق استثر تقديم خدمات    -الشر

ة من السفينة إىل الشاحنات هذا   .الربيعإعادة شحن الغاز الطبيعي المسال مباشر

نت 
ّ
كة   بعد أن تمك المسال بنجاح، ُحّملت أول قاطرة    تغيثر  الغاز   أريلغاز من اجتياز عملية الترصي    ح المعقدة لمحطة الوحدة العائمة للتخزين وإعادة  شر

ا    . غاز مسال مجرية ونقلها إىل المجر 
ً
عالمة فارقة من حيث أمن  تخزين الغاز، ُيعد  لوصول أول عربة مجرية إىل البالد من محطة كرك، ونقلها الحق

كة أنها ستساعد  .  اإلمداد وتنوي    ع طرق النقل، وبالطبع إمكان خفض التكلفة ا-أضافت الشر
ً
ي تخفيف أزمات الطاقة وتعزيز قدرة نقل الغاز، ليس    - أيض

ف 

ا
ً
 .فقط لقطاع النقل النظيف، ولكن للعمالء الصناعيير  اآلخرين أيض

https://attaqa.net/2022/04/27/%d9%82%d9%81%d8%b2%d8%a9-%d9%83%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d8%b3%d9%8a%d9%86%d9%88%d8%a8%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%af%d8%b9/
https://attaqa.net/2021/08/25/%d8%b3%d9%8a%d9%86%d9%88%d8%a8%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%83%d8%aa%d8%b4%d9%81-%d8%ad%d9%82%d9%84%d9%8b%d8%a7-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d9%8b%d8%a7-%d9%84%d9%84%d9%86/
https://attaqa.net/2021/08/25/%d8%b3%d9%8a%d9%86%d9%88%d8%a8%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%83%d8%aa%d8%b4%d9%81-%d8%ad%d9%82%d9%84%d9%8b%d8%a7-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d9%8b%d8%a7-%d9%84%d9%84%d9%86/
https://attaqa.net/2021/03/15/%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%aa%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%82/
https://attaqa.net/2021/03/15/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8f%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%9f/
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كة أريلغاز؛ وسيتضاعف عدد نقاط التعبئة العام المقبل )  3  -احاليً - المجر  تمتلك (، لتلبية  2023محطات تعبئة للغاز المسال، اثنتير  منها تديرهما شر

ي تعمل بالغاز الطبيعي المسال
ايد من المركبات النر لعت عليها منصة الطاقة المتخصصةبحسب  احتياجات العدد المثر 

ّ
ي اط

 .معلومات النر

 الغاز الطبيعي   لتبادلإيران وروسيا تبرمان اتفاقا  
www.arabictrader.com   

ي ك 
ي "  ،شف وزير النفط اإليراب  عن اتفاق بير  إيران وروسيا بشأن تبادل   "جواد أوج 

ي وقت قريب. 
ي موسكو ف 

  الغاز الطبيعي والواردات، وسيتم توقيع االتفاق رسميا ف 

ي  "وعقد   إيغور"أوج  مع  محادثات  إيران  الروسي  "ليفيتير     "من  الرئيس  مساعد 

المنتجات   تبادل  أيضا  المسؤوالن  ناقش  حيث  سابق،  وقت  ي 
ف  بوتير   فالديمثر 

  البلدين، فضال عن النقل بالسكك الحديدية. النفطية بير  

إيران قد أبرمت عقدا مع روسيا لتطوير سبعة حقول نفط وغاز، وأن المفاوضات ال 

ي إطار صفقة استثمار الطاقة البالغة قيمتها    14تزال جارية بشأن  
  40حقال آخر، ف 

 . وروسيا مليار دوالر بير  إيران 

الوزير   بير    ،أكد  الطاقة  اكة  أن شر وأن    عىل  الجانب  أحادية  ليست  وروسيا  إيران 

ي إبراهيم رئيسي 
ي مختلف المجاالت.  ،الرئيس اإليراب 

 يريد أن يكون للبلدين أقىص قدر من التعاون ف 

   التحليل الفني ألسعار الغاز الطبيعي 
www.tradersup.com   

وبخاصة  التخزين  الخاصة بمستويات  تقارير  بال  حاليا   أسعار الغاز الطبيعي   تتأثر 

كات  تأثرتقبل فصل الشتاء، حيث  ي  إشارات النقص الذي لوحظ بالشر
مؤخرا ف 

ستقر سعر اموجات الحر قبل أسابيع قليلة. وعليه  مستويات التخزين بسبب  

دوالر لكل مليون وحدة    9.20دوالر ومستوى    9.02بير  مستوى   الطبيعي الغاز  

٪، 13الغاز الطبيعي لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة  حرارية بريطانية. ويستعد  

 .٪160حنر تاريخه إىل ما يقرب من  2022ارتفاعه منذ بداية العام    يزيد منمما  

الغاز والبديل كان من  أوروبا عىل تقليل االعتماد عىل السلع الروسية،  هذا وتعمل  

و  المتحدة.  الواليات  مثل  المسال من دول  ما  الطبيعي  انخفاض  هو  ي 
 
ف يساهم 

ي قد تستمر 
  نهاية العام. لمستويات المخزون، والنر

الطاقة    إلدارة معلومات 
ً
المخزونات    ارتفعت  األمريكية،عىل صعيد أخر ووفقا

ي مليار قدم مكعب    18بمقدار    الطبيعي المحلية من الغاز  
أقل   أيأغسطس،    12  ف 

ي واألسبوع السابق.   عن مستوياتمليار قدم مكعب  ىلي  بحواأقل    وهو مليار قدم مكعب،    34تقديرات السوق البالغة  
المجمل تبلغ إمدادات الواليات    ف 

ة من العام  296 بانخفاضتريليون قدم مكعب،  2.519 الطبيعي المتحدة من الغاز  ي مليار قدم مكعب عن نفس الفثر
مليار   367. وتقل بمقدار الماض 

 بسبب عوامل متعددة بما    ارتفاعا   الطبيعي قدم مكعب، عن متوسط الخمس سنوات. وقد شهد سوق الغاز  
ً
ي هائال

ذلك توقعات الشتاء القارس   ف 

ي والعرض واإلنتاج الباهت والطلب  ايد.  األجنن   المثر 

ي  مستويات اإلنتاج  وبخصوص  
منطقة نيو مكسيكو  أدت عمليات الصيانة ب  حيثستويات الطبيعية،  من المأقل    فقد كانت  ،سوق الطاقة األمريكيةف 

ي ذلك أوهايو وبنسلفانيا. وبشكل عام،    كمياتإىل ارتفاع األسعار. كما انخفضت  
ي عدة واليات، بما ف 

ي أحسن  اإلنتاج ف 
فإن مستويات التخزين ليست ف 

 يعتقدون أن أسعار الغاز الطبيعي قد تصل إىل  بسبب انخفاض تدفق اإلمدادات من  الوضع    وتفاقم  حاالتها،
  13روسيا. وهذا جعل بعض المحللير 

 . دوالر هذا العام

https://attaqa.net/2021/11/11/%d9%83%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%b4%d8%ad%d9%86%d8%a9-%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%b1/
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Oil And Gas Average Prices: 
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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 Spot LNG In Europe Spot LNG In Asia 
MMBtu MMBtu 
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The Egyptian Gas Market News 

 

Egypt working on clear plan to increase exports, deepen industry 

www.dailynewsegypt.com 
Prime Minister Mostafa Madbouly said that the state is proceeding 
with a clear plan to increase exports and deepen industry and local 
products, in addition to the unprecedented revenues achieved by 
the Suez Canal, and Egyptian expatriates’ remittances, highlighted 
that work is being done to support tourism despite the challenges 
the world faces in this sector to increase hard currency resources 
and reduce the import bill. 
There is a push to rationalize electricity consumption in government 
buildings in general, and after the end of the official working hours, 
electricity is cut from all government buildings, except for units that 
have a special nature of work. The more we rationalize gas 
consumption, the more we export it and save hard currency.  
The government sent directives to commercial malls with central air conditioning that the temperature of the air 
conditioning be adjusted to 25 degrees or more, and directed rationalizing electricity consumption in large sports 

facilities such as stadiums and covered halls, imposing a lights-out time. 
 

 Toyota Tsusho Presents Blue Ammonia Projects Study to Egypt 

egyptoil-gas.com 
Minister of Petroleum and Mineral Resources Tarek El Molla has 
discussed with the General Manager of Energy Infrastructure 
Projects at Toyota Tsusho Corporation Tokuji Koyama, the initial 
study prepared by his company to evaluate the available 
opportunities for establishing blue ammonia projects in Egypt. El 
Molla emphasized the importance of this study to explore the 
possibilities of producing blue ammonia within the petroleum 
sector of Egypt as one of the solutions to provide green and low 
carbon energy. 
He noted that this study came within the framework of the 
memorandum of understanding (MoU) that was signed between 
Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS), Egyptian 
Petrochemicals Holding Company (ECHEM) and Toyota Tsusho. 
The Japanese delegation explained their study of converting grey ammonia into blue ammonia which is used as a 
holder for hydrogen by using carbon capture and storage technology. The study assessed the possibility of applying 
fully or partly carbon capture technology at Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Company and Misr Fertilizers 
Production Company (MOPCO) to be transported to the old oil and gas fields and stored to be used in blue ammonia 
production. Additionally, the study recommended establishing a new ammonia production line at one of the two 
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companies. For his part, El Molla confirmed the importance of conducting feasible study for this project during the 
upcoming period. 
 

Egypt Installs 1.4M Prepaid Natural Gas Meters 

egyptoil-gas.com 

 During a meeting to follow up on the expansion of natural gas 

deliveries to households, Minister of Petroleum and Mineral 

Resources Tarek El Molla explained that work to accelerate 

deliveries through the national project for deliveries and the 

presidential initiative "Haya Karima "continues. 

In the implementation of the state’s directives to expand the use of 

prepaid meters in all state utilities to raise the efficiency of 

collecting state dues, about 1.4 million meters have been installed 

so far, the meeting clarified. The Minister said that there is 

integration and cooperation with all concerned parties, and that 

increasing the beneficiaries of this civil service is a goal that 

deserves solidarity and more effort. 

El Molla stated that the results of the project to deliver natural gas to households caused a boom in Egypt, reflected 

in the quantities of butane consumption, which witnessed a noticeable decrease compared to previous periods. Now, 

this essential civil service benefits more than 60 million citizens. 

During the meeting, there was also a presentation about the progress of executing gas delivery plans for fiscal year 

2021/2022, the approved plan for the current fiscal year, as well as gas delivery projects within the Haya Karima 

initiative. The initiative includes 1451 villages, 120 villages whose homes are currently benefiting from the natural 

gas service through the project and the initiative, and 544 villages are being extended to ground networks. 

 

Eni Pushes to Expand Renewable Energy in Egypt 

egyptoil-gas.com 

 Eni’s CEO Claudio Descalzi stated that his company aims to build 

renewable energy projects, including solar and wind energy, to 

produce 10 gigawatts of electricity during the upcoming period in 

Egypt. 

Descalzi said that during his meeting with President Abdel Fattah 

El-Sisi in attendance of Prime Minister Mostafa Madbouly and 

Minister of Petroleum and Mineral Resources Tarek El Molla. The 

meeting aimed to follow up on the current and future operations of 

Eni in oil and gas exploration and production (E&P) as well as 

renewable energy projects in order to help Egypt become a regional 

energy hub. 

These projects came as part of the company’s integrated plan to 

invest in the new and renewable energy sector of Egypt and the Egyptian strategy for the green transition. 
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President El-Sisi directed to continue strengthening the fruitful cooperation with Eni, expressing his appreciation for 

the partnership with the company and his desire to continue the company’s activity in the field of oil and gas (E&P) 

in order to achieve the optimal exploitation of Egypt’s resources from the energy sector. 

Additionally, El Molla reviewed the latest developments of the projects implemented by Eni in Egypt especially in 

natural gas production from the Zohr field in order to export liquefied natural gas (LNG) from Idku and Damietta 

LNG terminals. 

 

Huge discoveries. Egypt’s natural gas reserves rise to 63 trillion feet 

www.archyde.com 

 A study prepared by the Egyptian Observatory of the Egyptian 

Center for Thought and Strategic Studies stated that Egypt 

possesses 63 trillion cubic feet of proven natural gas reserves 

starting from January 2021, and Egypt’s production of natural gas 

has increased significantly as a result of the large discoveries of 

natural gas. 

The increase in Egypt’s production of natural gas was boosted by 

the offshore discoveries that were made in the past decade in the 

Mediterranean, and the bidding activities in exploration and 

production projects witnessed a significant improvement that led 

to the signing of various agreements with international oil 

companies for gas exploration and development projects.. 

The study pointed out that in 2018, Egypt was able to achieve self-sufficiency in natural gas with an increase in its 

production rate to 6.3 billion cubic feet of gas per day, an increase of more than 30% since 2016, making Egypt one 

of the largest producers in North Africa and the Middle East. This led to Cairo’s simultaneous progress in the 

development of renewable energy resources, whereby natural gas and renewable energy sources together created a 

marketable surplus of electricity, which is set to grow significantly in the near future as additional renewable energy 

and nuclear power projects begin in Egypt. 

The value of Egypt’s exports of natural and liquefied gas during the first four months of the current year 2022 recorded 

an increase of 98% compared to the same period last year to reach $3.892 billion, and the value of Egypt’s exports 

of natural gas rose from $456 million during the year 2020 to reach 3.959 billion the dollar in 2021, to achieve a rise 

of 768.2%. There are expectations that Egypt’s exports of natural and liquefied gas will rise to 7.5 million tons by 

the end of this year, thanks to the high levels of domestic production and the expansion of natural gas exports to 

Europe. 
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The International Gas Market News 

 

The Russian invasion of Ukraine and Europe's steps to reduce the dependence on Russian gas 

Bulgaria utilities regulator raises gas prices by 60% for August 2022 

www.sofiaglobe.com 

Bulgaria’s utilities regulator has approved a 60 percent increase in gas prices in the country for the month of August, 
setting the new price at 297.89 leva/MWh, excluding transportation costs, excise and value-added tax. 
The Energy and Water Regulatory Commission (EWRC) said that the price hike was the result of global shortages 
caused by the Russian invasion of Ukraine, which have resulted in dwindling Russian supplies and increased market 
uncertainty, despite the latest increase, with the new price being about 152 euro a MWh, Bulgarian consumers will 
pay less than the price on European gas hubs, with the regulator noting that the Dutch TTF benchmark price recently 
hit 212 euro a MWh. EWRC also said “Part of the quantities delivered are at a significantly lower price and are not 
linked to prices on international hubs, but oil prices for the previous six months” 
“The main reason for the lower price in Bulgaria is the favorable price conditions in the contract for gas deliveries 
with Azerbaijan,” the regulator said. 

Russia’s natural gas pipeline exports to Europe decline to almost 40-year lows 

www.hellenicshippingnews.com 
Russia’s Natural Gas exports by pipeline to the European Union 
(EU) and the United Kingdom (UK) declined by almost 40% 
during the first seven months of 2022 compared with the same 
period in 2021 and by almost 50% compared with the previous 
five-year (2017–21) average. 
In mid-July 2022, exports declined to 1.2 billion cubic feet per 
day (Bcf/d), the lowest level in nearly 40 years. Between 2016 
and 2020, Russia had accounted for about one-third of the EU’s 
and the UK’s supply of natural gas via pipeline. Russia exports 
natural gas to the EU and the UK through three major pipeline 
corridors, which account for approximately 16.0 Bcf/d of import 
pipeline capacity. 
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According to data from Gazprom 
Offshore (underwater Baltic Sea) pipeline Nord Stream 1 into 
Germany (at entry point Greifswald) and further to the 
Netherlands, France, the UK, and other European countries Via 
Belarus to Poland (at entry point Kondratki) and Germany (at 
entry point Mallnow, the westernmost point of the Yamal 
pipeline). The most significant decline in Russia’s exports has 
been into Germany via the Nord Stream 1 pipeline.  
Exports on Nord Stream 1 declined to 1.4 Bcf/d in July, only 20% 
of its design capacity of 5.6 Bcf/d. Russia’s deliveries to 
Germany (via Belarus and Poland) at Mallnow also declined 
significantly, starting in October 2021. 
Pipeline flows from Russia into Slovakia averaged 1.8 Bcf/d so 
far in 2022, compared with the previous five-year average of 4.2 Bcf/d for the same period. Russia’s natural gas 
deliveries into Poland and neighboring countries via Belarus averaged 0.9 Bcf/d from January 2021 through April 
2022, declining to 0.2 Bcf/d. 
 

 Senegal Pitches Its Gas as European Option to Russia Supply 

www.bloomberg.com 

Senegal is positioning itself as an alternative source of gas for Europe as Russia cuts supplies of the fuel. 
“Senegal will be able to sell its quota to Europe, especially Germany. 
Senegal projects $1.4 billion of oil and gas revenues from 2023-2025 based on a benchmark price of $90 per barrel.  
Production at Senegal’s Greater Tortue Ahmeyim gas project is scheduled to start next year. The offshore field 
straddling the border between Senegal and Mauritania is set to produce 2.5 million tons of liquefied natural gas in 
the first phase, which will double to 5 million tons in the second phase.  
Final investment decisions for phase two of the GTA project should be made by September and for the deepwater 
Yakaar-Teranga project later this year, Kane said. A recent European Union decision to label gas investments as 
climate-friendly would make it easier to attract financing.  
Kosmos Energy Ltd., which is co-developing the GTA field with BP Plc, earlier this month said phase one is 80% 
complete, with first gas expected in the third quarter of 2023 and first LNG at the end of next year. 
 

Russia sees 38% rise in energy export earnings this year 

www.reuters.com 

Higher oil export volumes, coupled with rising gas prices, will boost Russia's earnings from energy exports to $337.5 
billion this year, a 38% rise on 2021, according to an economy ministry document seen by Reuters. The jump in 
revenues, will help shore up Russia's economy in the face of waves of Western sanctions.  
The ministry document projects energy export earnings will ease to $255.8 billion next year, still higher than the 
2021 figure of $244.2 billion. The average gas export price will more than double this year to $730 per 1,000 cubic 
meters, before gradually falling until the end of 2025. 
The Gas prices have surged, confronting European consumers with the threat of energy rationing this winter, and 
inflation levels not seen for decades. The Economy Ministry now forecasts pipeline gas volumes from Russian 

https://www.bloomberg.com/quote/KOS:US
https://www.bloomberg.com/quote/BP%7C:LN
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exporter Gazprom  will fall to 170.4 billion cubic meters (bcm) this year, compared to its forecast published in May 
of 185 bcm and versus 205.6 bcm exported in 2021.  
Russia has started to gradually increase its oil production after sanctions-related curbs and as Asian buyers have 
increased purchases, leading Moscow to increase its forecasts for output and exports until the end of 2025. Gazprom 
has also said gas supplies are increasing to China, and Europe remains by far the bigger market for Russian gas. 

Germany has to save more gas than any other EU country 

www.newsrnd.com 

According to the Commission, EU countries should reduce their 
gas consumption by 15 percent in the coming months.  
Between the beginning of August and March next year, 
Germany will have to consume ten billion cubic meters less gas 
in order to achieve the target set by the EU countries. This 
means that Europe's largest economy has to save more in 
absolute terms than others because of its comparatively high 
gas consumption. Italy follows in second place, with a required 
saving of just over eight billion cubic meters by March next year. 
France and the Netherlands both need to use around five billion 
cubic meters less. Overall, the EU has to save around 45 billion 
cubic meters of gas, Germany would be responsible for almost 
a quarter of the savings. 
The EU countries recently agreed on an emergency plan due to fears of a stop in Russian gas supplies. The plan calls 
for a voluntary 15 percent reduction in national consumption over the period from August 1, 2022 to March 31, 
2023, compared to the average consumption over the same period over the past five years. If not enough is saved, 
a Union alarm with binding savings targets can be triggered. 
The amount of gas that can be saved in Germany is roughly equivalent to the average annual consumption of five 
million four-person households. Because, 10 billion cubic meters of gas correspond to about 100 billion kilowatt 
hours. A typical four-person household in Germany consumes around 20,000 kilowatt hours a year 

Norway breaks export record amid sharp rise in gas prices 

newslivewashington.com 

The Norwegian exports reached 229 billion kroner ($24 billion) last 
month, up 0.4% from the previous record set in March this year. 
Norway’s trade surplus of 153.2 billion kroner was also the highest 
ever.  
Norway, a major producer of offshore oil and gas, is seeing a sharp 
rise in energy exports, as European countries scramble to find 
alternatives to Russian energy in response to Moscow’s incursion 
into Ukraine.  
Statistics Norway states that Natural Gas exports reached 128 
billion kroner ($13.2 billion) in July, more than four times higher 
than the same month last year. Also, the cut in Russian gas supplies 
to Europe via the Nord Stream 1 pipeline contributed to last 
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month’s sharp rise in gas prices, which was the main reason for the exceptionally high export value now. 

Turkey is preparing to export natural gas to Europe through the black sea Project 

www.attaqa.com 
Turkey is taking a new step towards providing natural gas supplies 
to Europe, in light of the raging race to secure the needs of the old 
continent, amid rising prices and the repercussions of the Russian 
war in Ukraine. The Canadian company Trillion Energy, announced 
that the self-raising drilling rig "Uranus" is preparing to move to the 
SASB natural gas field, which is located in the southwest of the 
Black Sea in the territorial waters of Turkey. 
The company indicated that the rig is expected to arrive on August 
2022; Once it arrives at the site, it will be used in a multi-well 
drilling program. 
It is noteworthy that "Trillion Energy" is an oil and gas producing 
company, with multiple assets throughout Turkey and Bulgaria; It 
owns 49% of the natural gas field "SASB", which is one of the first 
and largest gas development projects in the Black Sea. 

 

Russia Halts Natural Gas Flows to Germany Again 

www.nytimes.com 

 Gazprom said the Nord Stream 1 pipeline would undergo three 
days of maintenance, raising worries about a complete shutdown 
of Russian gas deliveries to Germany. 
Gazprom, Russia’s government-owned energy giant, shut off 
natural gas flows on 31rst of August through Nord Stream 1, the 
critical pipeline that connects Russia to Germany, raising fresh 
worries about European energy supplies. 
Gazprom said the cutoff was temporary and was necessary for 
maintenance, although the German government and energy 
executives consider it to be politically motivated. After three days, 
Gazprom said, the pipeline will restart “provided that no 
malfunctions are identified”, and flows would resume at 20 
percent of capacity, the same reduced level it has provided since 
late July. 
 

French PM warns of potential winter power cuts in homes 

 www.abcnews.go.com 

France's Prime Minister Elisabeth Borne, warned that a worst-case scenario this winter could lead to rolling two-
hour power cuts in French homes, amid a broad energy crisis aggravated by the war in Ukraine. France relies on 
nuclear energy for about 67% of its electricity — more than any other country — and on gas for about 7%. 
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The gas wouldn’t be cut off in French homes, as people use it mostly for heating, Gas could potentially be rationed 
for businesses which are the largest consumers. Such decision would be prompted by a combination of bad 
circumstances, including Russia cutting off its gas supplies, restrictions of liquified natural gas imports and a very 
cold winter. 
Russia’s state-controlled energy company Gazprom said it would suspend all gas deliveries to the French company 
Engie, starting from 1st of September, over a financial dispute. Engie said it has already secured enough gas to meet 
its commitments to customers. 
French minister for energy transition, said the country’s strategic energy reserves were 90% full. France rolled out 
an “energy sobriety” plan in June, targeting a 10% reduction in energy use by 2024.  

Why are British household energy bills so high? 

www.honeywell-confort.com 

Britain’s typical household energy bill is expected to rise to 4,420 pounds next April, more than triple the level it was 
at the start of 2022. 
Why are the bills so high? 
Energy bills have begun to rise sharply as gas prices have risen 
in the past 12 months. Wholesale gas prices are now around 
10 times the average level they were in the past decade after 
Russian supply restrictions intensified in the wake of the 
invasion of Ukraine. While Britain imported only a small 
percentage of its gas from Russia before the war, it is 
connected by pipeline to the broader European market, 
which relied on Russia for up to 40 percent of its supplies. 
British bill payers are more exposed than their continental 
peers because the vast majority of homes are gas-heated, and 
about 40 per cent of electricity is generated by gas-fired 
power plants, a higher proportion than most European 
countries. 
How do the bills compare with the rest of Europe? 
Direct comparisons are tricky but the typical Italian household is expected to spend around £2,300 a year at the 
moment, compared to the current UK price cap of £1,971. A July estimate for households in Germany put the 
average bill at £2,759. The UK has so far announced a £15 billion package that will cut £400 off most household bills, 
with more earmarked for the poorest and most vulnerable families. But this was based on expectations of a price 
cap of £2,800 in October. 
Why is there a price cap? 
About 86 per cent of 27.8 million British households are now behind on tariffs, which are governed by the price cap. 
Ofgem, the regulator, announced that it would review the cap once every three months instead of six months. While 
this could mean bills drop more quickly if wholesale prices fall, it also means customers will be hit by energy costs 
rising faster for the foreseeable future unless Russia turns on the gas taps soon. 
What is the billing reduction options? 
Economists fear that middle-income households will cut their discretionary spending sharply, and thus the UK will 
enter a deeper recession than expected. A leadership candidate and former chancellor, Rishi Sunak, had previously 
said he would cut value-added tax on energy bills. He promised this week to expand the £15 billion support package 
on the cost of energy he announced in May, but has not yet provided any details. The candidates’ costly promises – 
to suspend ‘green’ fees or lower VAT on bills – will save less than £200 per household.  
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Russia's Gazprom warns European gas prices could climb a further 60% 

www.reuters.com 

Russian gas company Gazprom stated that European gas prices 
could spike by 60% to more than $4,000 per 1,000 cubic meters 
this winter, as the company's own export and production 
continues to fall amid Western sanctions. 
European spot gas prices have reached $2,500 (per 1,000 cubic 
meters), if such a tendency persists, prices will exceed $4,000 per 
1,000 cubic meters this winter, according to Gazprom. 
Dutch wholesale gas prices hit an all-time high of nearly 335 euros 
per megawatt hour (MWh) in spring. They have dipped to around 
226 euros per MWh, but remain far higher than a year ago when 
they were about 46 euros per MWh. 
Overall, Gazprom's gas exports fell by 36.2% to 78.5 billion cubic 
meters between Jan. 1 and Aug. 15 and production was down by 
13.2% to 274.8 billion cubic meters comparing to a year ago. 
Gazprom's output was down by 32.2% so far in August versus a 
fall of 35.8% in July in annual terms. 
 

Risha Field to get free zone, more gas plants 

 www.jordannews.jo 

The Amman Chamber of Industry will work jointly with the 
Ministry of Energy and Mineral Resources on a major national 
project that will see the establishment of an industrial zone 
which will export gas from Risha Field, said Nael Al-Hussami, 
a general-manager for the Amman Chamber of Industry. 
According to data by the Ministry of Energy, the rate of 
natural gas consumption in industries stood at 24 million 
cubic feet per day in 2021. Gas production in Risha Field 
reached 6.5 billion cubic feet in 2021, at a daily rate of 17.8 
million cubic feet, a 20 percent increase from 2020. 
The National Petroleum Company (NPC) referred a tender to 
increase the production capacity in Risha Field to three local 
firms, which will build liquefying plants which will transport 
gas in designated tanks for distribution to different sectors. 
The three companies will invest up to $200 million in the construction of gas plants, transportation fleet, as well as 
in the distribution and storage stations, with operating capacity of 50 percent in the first year, totaling up to 24 
million cubic feet per day, or approximately 8 million cubic feet each. The total capacity of the three firms will rise 
to 40 million cubic feet the first year. 
The firm is currently increasing the number of wells drilled annually by contracting service companies to increase 
the production capacity from Risha Field. NPC is currently drilling 4 wells per year, and service companies will be 
digging 7 wells in the first year, and up to 10 wells in the following years. 
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Minister: Asia’s largest CBG plant operational in Sangrur 

www.indianexpress.com 

New and Renewable Energy Sources Minister said that Asia’s largest Compressed Biogas (CBG) plant has been 
commissioned in Sangrur district of the state. The plant with a total capacity of 33.2-ton CBG per day. 
The plant has now started commercial production of CBG, which is being supplied to Indian Oil Corporation Ltd 
(IOCL) outlet. 
Punjab Energy Development Agency “PEDA” has also allocated 42 additional CBG projects with a total capacity of 
492.58 tons per day (TPD) based on paddy straw and other Agricultural-residue to develop a lasting and sustainable 
solution to prevent stubble burning problem while also strengthening the rural economy. 
These projects are expected to earn investment of around Rs 1200 crore, besides generating employment 
opportunities for 8000 skilled/unskilled people. The emission of Green House gases will also be reduced and the 
rural economy will get a boost by providing additional income to farmers from agro residue. 
Chief Executive of PEDA “Punjab Energy Development Agency” said that two more plants of total capacity 14.25-
ton CBG per day are likely to be completed in 2022-23. Remaining projects are expected to be commissioned within 
next three years. All these projects will consume near 16.5 lakh ton paddy straw per annum to produce 492.58-ton 

CBG per day. 
 

  China’s Sinopec makes fresh gas discovery in Sichuan Basin 

www.offshore-technology.com 

Chinese National Oil company Sinopec has made a new natural 
gas discovery in its Zhongjiang field in Sichuan province. The 
discovery increases the proved gas reserves to more than 
34bcm, and at Sichuan Basin to 106.1bcm. 
Sinopec said that the discovery further promotes its clean 
energy supply capacity while ensuring energy security for the 
country, also will help ‘establish China’s first 100bcm natural 
gas production base. 
The Zhongjiang Gas Field main gas reservoir has a depth of 
2,000m-3,000m. The 404.9km² gas field is characterized by low 
porosity, low permeability, and strong concealment.  The oil 
firm said that the Zhongjiang field has produced a total of 
5.29bcm of gas so far. For two consecutive years, the field 
reported production of more than 1bcm of gas annually. This is 
equivalent to meeting the 5.5 million households’ daily gas 
consumption. 
The Sichuan Basin is rich in ultra-deep natural gas and deep shale gas resources and is a main front for increasing 
natural gas reserves and production in the future. Sinopec Southwest Oil and Gas Company said it has addressed 
three major issues in oil and gas exploration and development in recent years. These include narrow-channel tight 
gas fields, ultra-deep and high-sulfur gas fields and deep shale gas fields. 
Sinopec has set a target to become carbon neutral by 2050. Its near-term strategy is focused on development of 
natural gas with long-term pivot to hydrogen. 
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First LNG truck from Krk terminal arrives in Hungary 

www.ceenergynews.com 

The first road-transported liquefied natural gas (LNG) arrived in Hungary from the Croatian Krk terminal. The LNG 
shipment of Arelgas added a new mode and route to the Hungarian gas supply chain which currently serves mainly 
transport purposes but soon will open for industrial use as well. 
Road-transported LNG supply natural gas to distribution sites for LNG fuel or industrial sites not connected to the 
transmission grid. LNG Croatia, the operator of the Krk import facility, has started offering LNG reloading 
services directly from the vessel to trucks this spring. 
Arelgas considers the investment a milestone in terms of security of supply, diversification of transportation routes 
and the possibility of cost reduction. 
Hungary currently has three LNG filling stations, two of which are operated by Arelgas along the M0 highway, the 
third will soon be opened near Mosonmagyaróvár, along the M1 highway. In 2023, the number of filling stations in 
Hungary is expected to double in line with the needs of the growing fleet of LNG-powered vehicles. 
 

Iran, Russia to Soon Sign Natural Gas Swap Deal 

www.business.com 

Iran will soon sign a deal with Russia to import its 
natural gas for domestic consumption and deliver the 
same amount to customers at other parts of the 
Iranian borders. 
The petroleum minister stated that senior official of 
the National Iranian Gas Company (NIGC), will travel to 
Moscow in the near future to sign the gas swap deal 
with Russia. The gas purchase and swap (agreement) 
with Russia has been finalized and it will be signed in 
the near future in Moscow between the NIGC and the 
Russian side. 
Iran and Russia, the two major global gas producers, have deepened their energy ties in recent months. Last month, 
Iran’s state oil company the NIOC and Russia’s Gazprom signed a joint investment deal worth $40 billion.  
Iran is currently implementing a gas swap agreement with Turkmenistan under which the imported Turkmen gas is 
consumed in northeastern Iran and the NIGC delivers the same amount of gas to Azerbaijan in its northwest. 

The agreement provides supply of 1.5-2 billion cubic meters of Turkmen gas per year to Azerbaijan through Iran. 

 

 

https://ceenergynews.com/lng/lng-croatia-first-to-perform-a-complex-lng-reloading-operation-from-the-fsru-vessel-to-trucks/
https://ceenergynews.com/lng/lng-croatia-first-to-perform-a-complex-lng-reloading-operation-from-the-fsru-vessel-to-trucks/

