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  صباح الخير قراءنا الكرام،، 

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

 القسم الثالث 
 أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية   

يا   المغرب ▪   خط   إلنشاء  تفاهم  مذكرة   توقعان  ونيجير

.  للغاز  أنابيب   الطبيعي

الفرنسية   ▪ الطاقة  إمدادات  وقف  خطر  تواجه  إيطاليا 

 . الشتاء القادم

إنرجير   ▪ مع سلطنة    توتال  الغاز  للتنقيب عن  اتفاقا  توقع 

 . عمان

للغاز   ▪ قدراتها  تزيد  أن  إيطاليا  عىل  يجب   : ي
إين  رئيس 

ي 
 . 2023الطبيعي المسال ف 

ي   ▪ األوروب  لالتحاد  الروسية  الغاز  صادرات  مسؤول: 

 . مليار مير مكعب هذا العام  50ستنخفض 

ي أوروبا.. السقوط   ▪
أزمة الطاقة تهوى باإلنتاج الصناعي ف 

 . ي  منذ الوباء األك

 . وزير إيطالي يتوقع وضع سقف لسعر الغاز بنهاية سبتمي   ▪

  الغاز   من  إضافية   شحنات  6  إلرسال  تستعد   اإلمارات ▪

 ألمانيا.  إل  المسال

ي   مرة   ألول   المسال   الغاز   لتصدير   تخطط   المكسيك  ▪
  ف 

 تاريخها. 

  وزيادة ..  جديدة  غاز   صفقة  توقع  الجزائرية  سوناطراك ▪

 .) )تحديث إسبانيا  إل األسعار 

  من   بدعم  الروسي   الغاز   عن  االستغناء  عىل  توشك  إيطاليا  ▪

 والجزائر.  مص 

..  أوروبا   داخل  الغاز   لنقل   البلطيق   أنابيب   خط   افتتاح ▪

 أكتوبر.  أول  والضخ

بزيادة أسعار    تقرير:  ▪ المصي  السماد  كيف ستتأثر سوق 

 الغاز؟ 

 حاتم محمود

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

من العاملين لديه أية مسئولية تجاه دقة أو صالحية البيانات الواردة  دون استقطاع"، وال يتحمل الجهاز أو أي    – 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

 القسم الثاني 
 أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري 

ب   ▪ غاز  تصدير  تستهدف  ول: مص  البير مليار    10  -  8.5وزير 

 .دوالر

 .ارتفاع صادرات مص من الغاز بعد تطبيق خطة ترشيد الكهرباء ▪

أكي    ▪ غازتك  مؤتمر  ي 
ف  يشارك  المعدنية  وة  والير ول  البير وزير 

 مؤتمر دولي للغاز الطبيعي والمسال والهيدروجير  

 .بإيطاليا ▪

ول: حقل ظهر إلنتاج   ▪ ي البير
 .الغاز الطبيعي حقق لنا االكتفاء الذابر

التحول   ▪ ي 
يدعم مص ف  ي إلعادة اإلعمار والتنمية  البنك األوروب 

 .من الغاز لطاقة الرياح 

وناس تسند أعمال الهندسة والتصميم األولية   ▪ شل وإيجاس وبير

 ." Bechtel " بمركز إدكو لتحالف بقيادة بكتل

ي صادرات الغاز المسال المصية خال ▪
 .ل سبتمي  قفزة 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 

 سلة أوبك  النفط الخام برنت 

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 

 الكيماويات 

للمليون وحدة 
 حرارية بريطانية

 األسمنت والحديد 

للمليون وحدة 
 حرارية بريطانية

 باقي الصناعات 

للمليون وحدة 
 حرارية بريطانية

 الكهرباء 

للمليون وحدة 
رارية بريطانيةح  

 الطوب قمائن 

للمليون وحدة 
 حرارية بريطانية

  )المدعم(المخابز البلدية  

 متر مكعب

 المنزلي والتجاري 
 جنيها لكل متر مكعب

متر مكعب 30ى الشريحة األولى: صفر إل  

متر مكعب 60إلى  30الشريحة الثانية:   

متر فأكثر 60الشريحة الثالثة:   

 الغاز المضغوط للسيارات 
 جنيها لكل متر مكعب

 االزوتيةاألسمدة غير   االزوتيةاألسمدة  

للمليون وحدة 
 حرارية بريطانية

للمليون وحدة 
 حرارية بريطانية

لمعادلة وفقا 
 سعرية بحد ادني
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 أخبار أسواق الغاز الطبيعي المصري:

 مليار دوالر   10- 8.5وزير البترول: مصر تستهدف تصدير غاز بـ  

www.alarabiya.net 

"العربية  قناة  مع  مقابلة  ي 
ف  المال  طارق  المصي  ول  البير وزير  إنقال  مص   "، 

قيمته   ما  تصدير  المالية    10-8.5تستهدف  السنة  ي 
ف  الغاز  من  دوالر  مليارات 

قيمته    . 2023-2022الحالية   ما  مليار دوالر من    6.5وأضاف أن مص صدرت 

ي السنة المالية الماضية
 . الغاز ف 

الموجه   الغاز  لزيادة كميات  الكهرباء  استهالك  ترشيد  "نعمل عىل  المال  وأوضح 

 إل أنه تم تصدير غاز بقيمة جاوزت  
ً
ا مليار دوالر خالل العام    6.5للتصدير"، مشير

ي 
وتابع:"بدء انخفاض درجات الحرارة خالل شهري سبتمي  وأكتوبر    . المالي الماض 

سيدعم من قدرتنا عىل توفير المزيد من الغاز الموجه لمحطات الكهرباء وبالتالي  

اإلسا محطات  إل  الغاز  حققت توجيه كميات  مص  أن  وأوضح  للتصدير".  لة 

ي من الغاز منذ عام 
 . 2018االكتفاء الذابر

 ارتفاع صادرات مصر من الغاز بعد تطبيق خطة ترشيد الكهرباء 

www.skynewsarabia.com 

شيد   لير خطة  تطبيق  ي 
ف  البدء  بعد   ، الطبيعي الغاز  من  مص  صادرات  ارتفعت 

ي أغسطس، بحسب ما  
. استهالك الكهرباء ف   مدبولي

 قاله رئيس الوزراء مصطف 

وقال مدبولي إنه منذ اتخاذ القرار تم تصدير شحنتير  إضافيتير  من الغاز الطبيعي 

 .  بجانب الكميات المعتادة، دون أن يكشف عن حجم أو قيمة الشحنتير 

الكهرباء   ترشيد  خطة  عىل  المصي  الوزراء  مجلس  وافق   ، ي
الماض  الشهر  ي 

وف 

الغا من  تحقيق وفر  الصعبة. بهدف  العملة  من  واالستفادة  للتصدير  الطبيعي   ز 

وبموجب الخطة، يتعير  عىل المتاجر ومراكز التسوق الحد من استخدام األضواء  

ي نهاية ساعات العمل. 
م المنشآت الحكومية بإطفاء األنوار ف   القوية، كما تلير 

ي و  8.9وصدرت مص  
  4.7مليار مير مكعب من الغاز الطبيعي المسال العام الماض 

عام   من  األول  الخمسة  األشهر  ي 
ف  مكعب  مير  لبيانات  2022مليار  ا 

ً
وفق  ، 

اير، الذي دفع    .   ”Refinitiv Eikon “  ”رفينيتيف أيكون“ ي في 
ي العملة الصعبة منذ بداية األزمة الروسية األوكرانية ف 

ي مص من نقص حاد ف 
وتعاب 

اض أسعار السلع  . العالمية لالرتفاع وأدى إل انهيار السياحة الوافدة من البلدين ورفع تكلفة االقير

والمسال والهيدروجين    الطبيعي للغاز    دوليوزير البترول والثروة المعدنية يشارك في مؤتمر غازتك أكبر مؤتمر  

 بإيطاليا 

www.petroleum.gov.eg 

ي فعاليات افتتاح مؤتمر ومعرض " غازتك  
وة المعدنية ف  ول والير أقيم     " بمدينة ميالنو اإليطالية  والذى 2022شارك المهندس طارق المال وزير البير

ة من   ذلك بمشاركة  سبتمي  كأكي  مؤتمر ومعرض للغاز الطبيع و المسال والهيدروجير  وتقنيات خفض االنبعاثات عىل مستوى العالم و   8-  5خالل الفير

اء .  كات العالمية للطاقة والتنفيذيير  والخي  يات الشر خبة من وزراء الطاقة ورؤساء كي 
ٌ
 ن
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الوزارية االفتتاحية    االفتتاح شاركوخالل مراسم   الجلسة  ي 
المال كمتحدث رئيىس ف  بعنوانالمهندس طارق  الطاقة    بالمؤتمر  " منظور جديد ألمن 

ول والغاز الطبيعي بدولة الهند    وزير البير
ً
ي شارك فيها ايضا

ي أسواق الطاقة العالمية " والنر
ي ظل التغير العميق ف 

ي هارديب سينغ  "  والتحول الطافر ف  شر

تغال  "بوري وة المعدنية بجمهورية الي 
 .  "جواو جاالمبا "  ، ووزير البيئة والير

المال خ اكد  السنوات  و  الذى حققته مص خالل  الالفت  النمو  أن  الجلسة  الل 

وبنيتها   مواردها  من  االستفادة  تعظيم  ي 
ف  ساهم  الطبيع  الغاز  قطاع  ي 

ف  ة  األخير

أسواق   ي 
ف  الراهنة  العالمية  التحديات  لمواجهة  القطاع  هذا  ي 

ف  ة  المتمير  التحتية 

 أن توافر موارد الغاز بعد تحقيق االكتف
ً
ي إضافة ال البنية  الطاقة ،  موضحا

اء الذابر

ي أسعار صادرات 
التحتية الالزمة لتصديره جعل مص تستفيد من الزيادة العالمية ف 

العالمية   ول  البير أسعار  ي 
ف  الكبير  االرتفاع    

ً
لتعوض جزئيا المسال  الطبيع  الغاز 

ي تجاوزت  
اد جانب من الكميات الالزمة للوفاء    100والنر ي ظل استير

ميل ف  دوالر للي 

ولية . ب  االحتياجات المحلية من المنتجات البير

ي مجال  
اكات قوية وتعاون اقليىم بناء ف  كما أكد  المال ان مص تعمل عىل بناء شر

امدادات   اجل دعم دور مص كمركز إلستقبال ونقل وتصدير  الطبيع من  الغاز 

ق المتوسط ال االتحاد االوروب  بما يحقق االستفادة ا
ي تمثل  الغاز الطبيع من شر

القتصادية المثىل من البنية التحتية والتسهيالت المتوفرة بمص والنر

ق المتوسط لتلبية الطلب ال  إلتاحة كميات اضافية من الغاز الطبيع من شر
ً
 مهمة ومتاحة ومزايا نسبية يمكن استغاللها  اقتصاديا

ً
ي أوروبا  حلوال

ايد ف  مير 

ي هذا االطار ال أهمية مذكرة التفاهم  ويشمل ذلك مصانع اسالة الغاز وتصديره عىل ساح
 ف 
ً
ل البحر المتوسط  وشبكات نقل الغاز بالخطوط ، الفتا

 أن هذا االتفاق يعىط رسائ
ً
ا ق المتوسط عي  مص ال االتحاد االوروب  مشير ي نقل غاز شر

ي تم توقيعها بالقاهرة للتعاون ف 
كات  الثالثية النر ل إيجابية للشر

 كب
ً
ق المتوسط لتكون متاحة إلمداد األسواق  العالمية ويمثل حافزا  لإلشاع بأنشطتها وانفاق االستثمارات عىل تنمية وإنتاج موارد الغاز بمنطقة شر

ً
ا ير

ي اقرب وقت ممكن . 
 المستهلكة بها ف 

كات الطاقة العالمية عىل مدار السنوات القلي  يات شر ايد  من كي   
ق المتوسط  أصبحت محل اهتمام مير  ال ان  وأضاف أن منطقة شر

ً
لة الماضية ، الفتا

ورة لإلشاع بإ ق المتوسط ، وأن هناك ض  نجاز توافر البنية التحتية وتسهيالت استغالل الغاز يشجع عىل شعة االستفادة من الفرص الواعدة بشر

وعات البحث واالستكشاف الجارية بها  ألهميتها  وعات تنمية الحقول المكتشفة بالمنطقة وذلك ال جانب مشر ي تلبية احتياجات    مشر
ي المساهمة ف 

ف 

ق المتوسط من جهود لتحقيق التنسيق والت  أهمية مايعمل عليه منتدى غاز شر
ً
وافق   األسواق المحلية واإلقليمية بالمنطقة عىل حد سواء ،  مؤكدا

ي المنطقة وإزالة الكربو 
ي المنتدى للعمل عىل استغالل احتياطيات الغاز ف 

ن من الغاز لتأمير  مصدر للطاقة منخفض  بير  حكومات الدول االعضاء ف 

 . ي
 الكربون مع دعم عملية التحول الطافر

 

 البترول: حقل ظهر إلنتاج الغاز الطبيعي حقق لنا االكتفاء الذاتي 

www.elaosboa.com 

ول حمدي عبد العزيز، إن حقل ظهر إلنتاج الغاز الطبيعي   
قال المتحدث باسم وزارة البير

ي 
ي من الغاز. هو أكي  حقل ف 

وأضاف عبد   منطقة المتوسط، وهو يحقق لنا االكتفاء الذابر

اد الغاز من الخارج كانت تكلف مص   مليار دوالر قبل تحقيق   2.5العزيز، ، أن قيمة استير

ي بفضل حقل ظهر. 
ه من الحقول مكنتنا من    االكتفاء الذابر وأشار إل أن حقل ظهر وغير

ي من  
ق عائدات بالدوالر،  يحقت  الغاز الطبيعي والعودة للتصدير و تحقيق االكتفاء الذابر

ول.  البير ينفذها قطاع  اتيجية  اسير إطار  ي 
لتكثيف    وذلك ف  ة  إل وجود خطط كبير ونوه 

ي مص.  
كات العالمية العاملة ف  أعمال البحث واالستكشاف، وتم توقيع اتفاقيات مع الشر

ولية باستثمارات حدها  ة  اتفاقي  108سنوات الماضية تم توقيع    8مبينا أنه خالل الـ   بير
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ي تم االتفاق معها.  22األدب  
كات النر ة برامج الحفر والبحث واالستكشاف مع الشر  مليار دوالر، ونعمل عىل تشيــــع وتير

جاع غازات الشعلة الذي تم افتتاحه بتكلفة   وع اسير ي واالقتصادي،    مليون دوالر، مؤكدا أهميته عىل المستويير    150وأشار عبد العزيز إل مشر
البين 

ول وتم وضع أنظمة الرقمنة وطرق قياس المستودعات به بتكلفة   للبير التعاون  وفيما يتعلق بالمشاركة   مليون جنيه.   300فيما تم تطوير مستودع 

ول قام بتمويل تطوير شارع ترعة اإلسماعيلية والكورنيش والممىسر لرفع كفاءة تطوير الط مليون جنيه   140رق، بتكلفة المجتمعية، أكد أن قطاع البير

 . ة الماضية تم اتخاذ إجراءات من أجل ترشيد استهالك الطاقة وترشيد استخدام    خدمة لألهالي وبخصوص توفير الطاقة محليا، قال إنه خالل الفير

 من الغاز الطبيعي من أجل أن تتجه للتصدير.  الكهرباء لتوفير كميات

 يدعم مصر في التحول من الغاز لطاقة الرياح  البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية 

almalnews.com 

ي تمويل  
ي إلعادة اإلعمار والتنمية إن البنك سيساعد ف  قالت المديرة اإلقليمية للبنك األوروب 

ي مص، وتصل قدرتها إل خمسة 
ي تعمل بالغاز ف 

إيقاف تشغيل محطات الطاقة القديمة النر

، ويتعهد بتخصيص ما يصل إل مليار دوالر أخرى لدعم  2023جيجاوات، اعتبارا من عام  

 مصادر الطاقة المتجددة. 

ق البحر لمتوسط أن البنك سيجمع   وأضافت مديرة البنك التنفيذية لمنطقة جنوب وشر

وعات تتضمن العمل عىل تحقيق    300ما يصل إل   مليون دوالر من التمويل السيادي لمشر

المصية و  الشبكة  ي 
التوريد  االستقرار ف  الكهرباء وتطوير سلسلة  لتخزين  إضافة بطاريات 

 المحلية لمصادر الطاقة المتجددة وإعادة تدريب العمال. 

إن مليار دوالر أخرى، تم التعهد بها لدعم مصادر الطاقة المتجددة،    "هامجارت"وقالت  

وعات تعمل بشكل رئيىسي بطاقة الرياح ة جيجاوات، تخطط الحكومة المصية  ستمثل نحو ُعشر التمويل الخاص المطلوب لمشر ، وتبلغ قدرتها عشر

 . 2028لتنفيذها بحلول عام  

، خفض االستهالك المحىلي حنر تتمكن من تصدير المزيد منه إل أوروبا حيث ترتفع األسعار وال طلب  وتحاول مص، الدولة المنتجة للغاز الطبيعي

ي   بسبب الغزو الروسي ألوكرانيا. 
كة سيمنس )ولدى مص فائض ف  (  ETR:SIEGnالطاقة بعد تركيب ثالث محطات طاقة ضخمة تعمل بالغاز، أنشأتها شر

ي أحدث   . 2015منذ عام  
ي احتواء الضغوط عىل العملة المصية بعد أن تسببت الحرب األوكرانية ف 

ي أن تساعد صادرات الغاز ف 
وتأمل الحكومة ف 

 ومن المتوقع أن يكون دور الغاز موضع خالف خالل مؤتمر األمم المتحدة للمناخ )   السياحة. تراجع للتدفقات الدوالرية من استثمارات المحافظ و 

Cop 27 . ي نوفمي 
ي مص ف 

ويقول نشطاء المناخ إنه يجب التحول شيعا بعيدا عن الغاز. وبصفتها الدولة المضيفة للدورة السابعة   ( المقرر انعقاده ف 

ين  ي فريقية أل ادول الن م تعي  مص   للمؤتمر،والعشر
ي استخدام الغاز وقودا انتقاليا لحير  تطور اقتصاداتها. النر

ي االستمرار ف 
 ترغب ف 

وعات طاقة متجددة  ي مص ستشهد مشر
  وقالت هامجارت إن مرحلة تجريبية إلنتاج الهيدروجير  األخص  بميناء العير  السخنة عىل البحر األحمر ف 

وربما ُيستخدم بعضها لتعويض القدرة المفقودة بسبب التخلص من محطات الطاقة    ة مقررة. جيجاوات من إجمالي عشر   جديدة قدرتها نحو ثالثة

وعات الهيدروجير  األخص  واألمونيا بالعير  السخنة.  الحرارية.   كانت مص أعلنت إبرام سلسلة من مذكرات التفاهم المتعلقة بمشر

 "   Bechtel"  تسند أعمال الهندسة والتصميم األولية بمركز إدكو لتحالف بقيادة بكتل   شل وإيجاس وبتروناس 

www.alarabiya.net 

وناس  كات شل مص والمصية القابضة للغازات الطبيعية )إيجاس( وبير ية عقد " أعمال الهندسة والتصميم األولية" إل تحالف    أسندت شر المالير 

وجيت " و"بير ي كات من بينها "إنن 
ي ويضم عددا من الشر ج  كة بكتل إنير ي   ."بقيادة شر

ك بير  القطاعير  العام والخاص ف 
ي إطار التعاون المشير

ي هذا ف 
ويأبر

وعات خفض الكربون من منشآت إنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي  ي مص لتعزيز االنتقال للطاقة النظيفة مجال مشر
 .ف 
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ية   الي  الغاز  معالجة  بير  محطة  نظام طاقة موحد  إنشاء  الدراسة  وتتضمن هذه 

الدلتا غرب  قبالة سواحل مص،   WDDM لحقول  المتوسط  األبيض  البحر  ي 
ف 

ي "إدكو
ق اإلسكندرية ELNG "ومحطة تصدير الغاز الطبيعي المسال ف   .بشر

للطاقة عىل  يركز عقد "   إدكو  وع مركز  الهندسة والتصميم األولية" لمشر أعمال 

الدلتا غرب  منطقة  بير   الكهربائية  الطاقة  أنظمة  الغاز  WDDM دمج  ومحطة 

، مما سيساهم   ،ELNG الطبيعي المسال المصية  من وجود نظامير  منفصلير 
ً
بدال

ي توفير الطاقة وخفض االنبعاثات عن طريق توحيد أنظمة الط
اقة الكهربائية  بقوة ف 

ية الي  ي    .للمحطات 
ف  الغاز  لمولدات  األمثل  االستخدام  التكامل  هذا  ويشمل 

انبعاثات   وتقليل   ، المحطتير  لكال   كفاءة 
األكير التشغيل  وتعزيز وضع   ، الجانبير 

ي استهالك الوقود
 .الغازات الدفيئة، واالقتصاد ف 

نامج أكي  بير   ي هذا التعاقد ضمن الخطوات التنفيذية لي 
وة  يأبر ول والير  وزارة البير

وت البالد  أنحاء  جميع  ي 
ف  الموجودة  والغاز  النفط  منشآت  من  الكربون  إزالة  إل  نامج  الي  هذا  يهدف  حيث  التحالف،  وبير   المصية  نفيذ  المعدنية 

ي ظل االستعدادات المصية ال 
ي هذا ف 

اتيجية مص المتعلقة بتغير المناخ وضمان مستقبل منخفض الكربون، ويأبر ستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية  اسير

ي نوفمي  المقبل.  COP27األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ 
 ف 

 قفزة في صادرات الغاز المسال المصرية خالل سبتمبر 

www. attaqa.net 

(،  2022تنتظر صادرات الغاز المسال المصية قفزة خالل شهر سبتمي  الجاري )

ها  الكمية النظرا للعديد من األسباب عىل رأسها   ي تم توفير
من ترشيد االستهالك  نر

ميس منصة  ذكرت  حسبما  ق   (Mees) محلًيا،  الشر شؤون  ي 
ف  المتخصصة 

 (2022) سبتمي   24األوسط، السبت 

اب نهاية الشهر  رها مص مع اقير
ّ
ي ستصد

ومن المتوقع أن يزيد عدد الشحنات النر

نحو   إل  األقّل،    7الجاري  كة  هذا وقد  شحنات عىل  لشر حديثة  تقارير  أشارت 

شحنات تحمل    6البيانات "كبلر" إل أن صادرات الغاز المسال المصية بلغت  

الـ    388 خالل  طن  سبتم  3ألف  شهر  من  األول  الجاريأسابيع  وتوقعت  .ي  

ي ارتفاًعا 
البيانات خروج شحنة سابعة عىل األقّل قبل نهاية الشهر الجاري، ما يعن 

رِسل  
ُ
أ ي 
ة، والنر باألشهر األخير المصية مقارنة  المسال  الغاز  ي صادرات 

ا ف 
ً
  4حاد

، و ي
ي شهر يونيو الماض 

ي يوليو   5منها ف 
ي أغسطس    ، شحنات ف 

وشحنتان فقط ف 

ي 
 . 2022 الماض 

ل ذروة االستهالك   وأرجعت
ّ
، إذ إن أغسطس يمث ي إل زيادة االستهالك المحىلي

ي صادرات الغاز المسال المصية الشهر الماض 
 ف 
ّ
  كبلر االنخفاض الحاد

ي 
ي مص بنسبة   .الصيف 

ق المتوسط، بسبب بعض القيود، والذي أدى إل هبوط إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي ف  ي شر
% 6ومع انخفاض إنتاج حقل ظهر ف 

 تعويضًيا،   مليار قدم مكعب  6.6(، مسجلة  2022أشهر من العام الجاري )  7الل أول  خ
ً
ق اإلنتاج اإلشائيىلي من حقل ليفياثان عامًل

ّ
يومًيا، كان تدف

ن القاهرة من تحقيق وفورات يمكن تصديرها. 
َّ
 مك
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 أخبار سوق الغاز العالمية:

 المغرب ونيجيريا توقعان مذكرة تفاهم إلنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي 

almalnews.com 

أفريقيا “إيكواس”، مذكرة    يا والمجموعة االقتصادية لدول غرب  المغرب ونيجير وقع  

طول   عىل  سيمتد  الذي  الطبيعي  للغاز  أنابيب  خط  إلنشاء  .   7تفاهم    آالف كيلومير

ي المغرب، وسيمر عي  سينطلق خط 
يا وينتهي ف  بنير   " هم    دولة و  11األنابيب من نيجير

والسنغال  وغامبيا  بيساو  وغينيا  وغينيا  اليون  وسير يا  وليبير ديفوار  وكوت  وغانا  وتوغو 

 . "وموريتانيا

 مليارات قدم    3ينقل خط األنابيب عند اكتماله ما يقرب من 
ً
من الغاز عىل   مكعب يوميا

 إل المغرب وأوروبا. طول ساحل غرب أفر 
ً
بينما لم تتضمن االتفاقية أي طرف    يقيا وصوال

ي تصيحات سابقة إن بالده تخطط  
ي قال ف  ولية النيجير

، إال أن وزير الموارد البير ي أوروب 

  
ً
للغاز الطبيعي من كل من المغرب والجزائر إل أوروبا. ولدى المغرب حاليا لمد أنابيب 

ر الغاز القادم من الجزائر إل إسبانيا، إال أنه يستخدم  خط أنابيب للغاز الطبيعي كان ي
ّ
صد

اد الغاز من إسبانيا.   الستير
ً
ي بمد هذا الخط المرتقب العام   حاليا

ي حال اتخاذ القرار النهاب 
ف 

 . 2027المقبل، فمن المتوقع أن ينقل أول شحنات الغاز أواخر عام 

ة  "قالت ي "أمينة بنخص 
ي بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم، إن البنك    ، المديرة العامة للمكتب الوطن 

ي مؤتمر صحف 
للهيدروكاربورات والمعادن بالمغرب، ف 

وع الضخم، إضافة إل صندوق األوبك للتنمية الدولية.  ، أعىط المجلس  و  اإلسالمي للتنمية أول بنك وافق عىل تمويل هذا المشر ي
ي شهر يونيو الماض 

ف 

يا موافقته   ية اتفاقية مع المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا لبناء خط أنابيب التنفيذي الفيدرالي لنيجير كة النفط الوطنية النيجير عىل إبرام شر

يا والمغرب.  يا والمغرب عام  وقد    الغاز بير  نيجير وع خط أنابيب الغاز بير  نيجير ي    2016تم إطالق مشر
  " محمد السادس"برئاسة الملك  "أبوجا  "ف 

ي   وع إجراء و   . "خاريمحمد ب"والرئيس النيجير دراسات عدة للوصول إل مرحلة تقدير التكلفة والبحث عن التمويل، ومن المنتظر      يستوجب المشر

ي تمويله عدد من الدول والمؤسسات التمويلية القارية والدولية. 
 أن تشارك ف 

 بالده لديها  "تيمي  سيلفا"قال  
َّ
ي، إن ولية النيجير

دة من الغاز تبلغ  ، وزير الموارد البير
ّ
    تريليونات قدم مكعب  206احتياطيات مؤك

ً
  8، وننتج حاليا

، وتسع لزيادته إل     مليارات قدم مكعب
ً
 ”.  مليار قدم مكعب 12.2من الغاز يوميا

 للغاز يمتد حنر    "سيلفا"أشار  و 
ً
ي خطا

أوروبا عي  الجزائر، ولدينا خطة  إل العمل عىل تمديد خطوط للغاز إل أوروبا عي  المغرب والجزائر بقوله: “نبن 

ي إل القارة األوروبية”. خط    أخرى مع المغرب لبناء   ة بسبب خطط أوروبا لفطم نفسها  و   آخر سينقل الغاز النيجير  أزمة كبير
ً
تشهد سوق الغاز حاليا

د مستويات قياسية قد تواصل تحطيمها خاصة تواصل أسعار الغاز ارتفاعها بير  الحير  واآلخر، لكنها عنو   عن أي مصادر للطاقة القادمة من روسيا. 

ي الوقت الذي تبحث فيه القارة العجوز عن منافذ أخرى لتعو 
يض  خالل فصل الشتاء مع توقف روسيا عن توريد الغاز إل بعض الدول األوروبية، ف 

 . ي أوروبا  وقد    الغاز الروسي
ي السوق تتضمن تعليق فكرة  % بعد أن كشفت المفوضية األوروبية ع10قفزت أسعار الغاز الطبيعي ف 

ن خطة للتدخل ف 

ي تقليص سعر الغاز الطبيعي المورد لدول القارة
 . تحديد سقف لألسعار الذي كانت تأمل أن يساهم ف 

 إيطاليا تواجه خطر وقف إمدادات الطاقة الفرنسية الشتاء القادم 

almalnews.com 

ج  ، بحسب وكالة بلومي  ي الوقت الذي تواجه فيه مؤسسة    وجاء هذا   تواجة إيطاليا خطر وقف إمدادات الطاقة الفرنسية الشتاء القادم لمدة عامير 
ف 

ي أوروبا مع قرب حلول الشتا 
ي تفاقم أزمة الطاقة ف 

 من محطاتها النووية، ما يسهم ف 
ً
 متضائال

ً
ي تديرها الدولة إنتاجا

 . ء كهرباء فرنسا النر
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 من مؤسسة كهرباء فرنسا    وضحت وزارة 
ً
ي اإلمدادات، بعد أن تلقت إخطارا

ي مجال الطاقة اإليطالية، إن إيطاليا تخطط لتعويض أي انقطاع ف 
التحول ف 

ومن المتوقع انخفاض إنتاج مؤسسة كهرباء فرنسا من الطاقة النووية إل أدب  معدالته خالل أكير من ثالثة عقود، بينما تحاول    المحتمل،بشأن الوقف  

ُيحّول مما  القديمة،  النووية  محطاتها  صيانة     -  فرنسا 
ُ
ت مصدرة  ما  أوروبية  دولة  أكي   عد 

صت  إل مستورد صاٍف ويؤدي العجز إل تفاقم أزمة الط  - للكهرباء
ّ
ي أوروبا بعد أن قل

اقة ف 

 روسيا إمدادات الغاز إل القارة. 

ي اختبار، بينما تواجه أوروبا شتاًء  
تضع أزمة عجز الكهرباء التضامن بير  الدول األوروبية ف 

، ويشير احتمال قيام فرنسا بخفض تصدير الطاقة لجارتها اإليطالية إل أن المصلحة  
ً
صعبا

 األزمة. الوطنية قد تسود إذا ما اشتدت  

الغاز  من  استهالكها  خفض  تستهدف  أنها  الشهر  هذا  سابق  وقت  ي 
ف  إيطاليا  أوضحت 

الطبيعي هذا الشتاء من خالل رفع استخدام الفحم، والتقليل من استهالك الطاقة للتدفئة  

لتغيير عاداتهم.  المستهلكير   البالد ودفع  إيطاليا حوالي    عىل مستوى  % من  13وتستورد 

نا”. وتمثل الواردات من فرنسا حوالي  استهالكها   ي “تير
 للمشغل الوطن 

ً
% من  5للطاقة، وفقا

 االستهالك السنوي للبالد. 

 توتال إنرجيز توقع اتفاقا للتنقيب عن الغاز مع سلطنة عمان 

arabic.euronews.com 

كة توتال إنرجير    ي بيان أنها وقعت اتفاقا للتنقيب عن الغاز الطبيعي   أعلنت شر
الفرنسية ف 

 ومشاركة اإلنتاج مع وزارة الطاقة العمانية. 

ي 11ويتعلق االتفاق بمنطقة تسىم منطقة االمتياز رقم 
ي     ، وسيتم حفر أول بي  استكشاف 

ف 

ي المنطقة، وأوكيو    22.5وستمتلك توتال إنرجير   .  2023عام  
ة بالمئة،  بالمئة ف  العمانية عشر

تمتلك شل   ي    67.5بينما 
اليوم ف  إنرجير  "دخولنا  توتال  العمليات. وقالت  بالمئة وستدير 

تمنحنا فرصة إلطالق إمكانات إضافية لتلبية الطلب المحىلي والطلب    11منطقة االمتياز  

 عىل تصدير الغاز". 

 

 2023المسال في    رئيس إيني: يجب على إيطاليا أن تزيد قدراتها للغاز الطبيعي 

sa.investing.com 

ي اإليطالية للطاقة إنه يجب عىل إيطاليا أن تزيد قدراتها   
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إين 

اد الغاز الطبيعي المسال من العام القادم.   الستير

مؤتمرا لألعمال أن إيطاليا ضمنت واردات إضافية من الغاز من   "كالوديو ديسكالزي"  وأبلغ  

ي اإلمدادات من روسيا، لكنها تحتاج لمراف   إضافية  
ويــــج للتعويض عن هبوط ف  الجزائر والي 

 للغاز الطبيعي المسال الستقبال المزيد من الوقود من بضع دول. 

ي استوردت العام الحالي حو  "ديسكالزي"وقال 
مليون مير مكعب    21الي إن المجموعة، النر

مليار مير مكعب استوردتها إيطاليا، ستستبدل   29من الغاز من روسيا من بير  ما إجماليه  

 بالمئة من اإلمدادات الروسية بدءا من شتاء هذا العام.   50ما يزيد قليال عىل 

ي شتاء  
ي قد استبدلت الغاز الروسي بنسبة 2025-2024وأضاف أنه ف 

ي   100، ستكون إين 
ف 

ي الوقت الحالي ضاعفت إل المثلير  تدفقاتها من الغاز   المئة. 
وقال ديسكالزي إن الجزائر ف 
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يا وأنجوال    إل إيطاليا  ي المستقبل سيكون لدينا أيضا مساهمات من مص ونيجير
ويــــج. ف  وأضاف قائال "ثم لدينا مساهمات أخرى مثل مساهمة من الي 

 والكونجو عي  الغاز الطبيعي المسال". 

 مليار متر مكعب هذا العام  50: صادرات الغاز الروسية لالتحاد األوروبي ستنخفض مسؤول 

arabic.euronews.com 

فاكس"قالت      "ألكسندر نوفاك"نقال عن نائب رئيس الوزراء الروسي    "وكالة إنير

ي ستنخفض هذا العام بمقدار     50إن صادرات الغاز الروسية إل االتحاد األوروب 

مكعب.  مير  إل    مليار  الروسية  الغاز  صادرات  إجمالي  بلغ  ي 
الماض  العام  ي 

وف 

 مليار مير مكعب.  150التكتل قرابة  

ي ظل أزمة بير   
وتراجعت إمدادات الطاقة الروسية إل أوروبا بشدة هذا العام ف 

ي أعقاب غزوها ألوكرانيا  
الجانبير  وعقوبات غربية واسعة النطاق عىل روسيا ف 

ي 
اير .  24ف   في 

ي بنحو   بالمئة من احتياجاته من الغاز قبل    40وكانت روسيا تمد االتحاد األوروب 

مع   بالمئة  تسعة  إل  بشدة  النسبة  هذه  وتراجعت  أوكرانيا،  إل  قواتها  إرسال 

ذلك إل مشكالت فنية ناتجة عن العقوبات  خفض موسكو اإلمدادات مرجعة  

كة    الغربية.  ي وقت سابق، ذكرت شر
الروسية أن صادراتها من الغاز   غازبروم  وف 

ة    15مليار مير مكعب بير  األول من يناير و 84.8بالمئة إل   38.8الطبيعي إل خارج بلدان كومنولث الدول المستقلة انخفضت  سبتمي   مقارنة بالفير

. نفسها من الع ي
 ام الماض 

ي أوكران
ي أسعار الطاقة ومعاقبة موسكو عىل أفعالها ف 

يا.وقال  وتدرس أوروبا تحديد سقف ألسعار الغاز الروسي كوسيلة للحد من االرتفاع الشديد ف 

 الرئيس الروسي فالديمير بوتير  إن روسيا ستوقف تصدير الطاقة إل أوروبا إذا جرى تطبيق مثل هذه القيود. 

 وى باإلنتاج الصناعي في أوروبا.. السقوط األكبر منذ الوباء أزمة الطاقة ته

www.arabictrader.com 

ي تطل عليها بالسلبية من حير   
ي القارة من صدمة البيانات االقتصادية النر

، تعاب  ي الوقت الحالي
ي تعيشها أوروبا ف 

ي ظل أزمة الطاقة النر
آلخر. وكان آخر   ف 

ي منطقة اليورو ألكي  انخفاض منذ الوباء. هذه البيانات هو تعرض 
 اإلنتاج الصناعي ف 

ي منطقة اليورو إل ندرة الطاقة. وقد تسببت العقوبات المتبادلة و   . 
ي العامير  الماضيير  ف 

ي اإلنتاج الصناعي ف 
ي منطقة  يعود سبب االنخفاض الحاد ف 

ف 

ي قطع تدف
ي الطاقة، ف 

ي تعتمد بشكل كبير عىل روسيا ف 
ق الطاقة.  اليورو، والنر

وأعلنت روسيا أن قطع الغاز، الذي أظهرته ألول مرة عىل أنه مشكلة فنية،  

ا، ضح بوتير  بأن   ً ي وقت الحق. وأخير
يمكن إصالحه إذا تم رفع العقوبات ف 

ا للغاية ينتظر أوروبا. 
ً
 شتاء سيئ

ي  
ف  اإلنتاج  انخفاض  ي 

ف  والتكاليف  التضخم  معدالت  ارتفاع  تسبب  وبينما 

ي  المنطقة، فإن م
ي خسائر ف 

ي تسببت ف 
ي الشهر الماض 

ايدة ف  شكلة الطاقة المير 

ي    اإلنتاج. 
ف  الزيادة  لموازنة  الدراسات  بعض  ي  األوروب  االتحاد  وتعد مفوضية 

 . حت رئيس المفوضية األوروبية  وقد أسعار الطاقة بخالف الغاز الطبيعي اقير

ي    – األوروب  لالتحاد  التنفيذي  الين"الذراع  دير  فون  إلقاء أثن  "أورسوال  اء 

بدول   الطاقة  كات  ي  وضع سقف إليرادات شر األوروب  لمان  الي  أمام  خطابها 

ي توفير أكير من  
ة أن هذا من شأنه المساعدة ف  مليار   140منطقة اليورو، مشير

 يورو للدول األعضاء لمواجهة أزمة الطاقة. 
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ي   "أورسوال "وقالت اف بذلك. ويجب أن تكون القواعد المالية لدول منطقة اليورو األوروب  ا: "علينا تقبل ارتفاع الدين العام كواقع الجديد واالعير
ً
أيض

ي مع الحفاظ عىل االستدامة المالية." اتيج  اح أفكار لتطبيق بعض    أبسط، وأن تسمح باالستثمار االسير وأضافت: "ستقوم المفوضية األوروبية باقير

كات الطاقة من مولدات الكهرباء منخا ا للحد من إيرادات شر ح تدابير
ي أكتوبر. وستقير

ات عىل القواعد المالية لدول منطقة اليورو ف  فضة التكلفة،  لتغيير

كات الوقود األحفوري عىل تقاسم األرباح." ي بريطانيا بنسبة    وإجبار شر
ي وقت سابق تباطأ مؤشر أسعار المستهلكير  ف 

ا للتقديرات  % سنويً 9.9وف 
ً
ا، وفق

، وهو ما يقل بشكل طفيف عن التوقعات البالغة   ي
ها مكتب اإلحصاء الوطن  ي نشر

ا عن رقم يوليو الذي كان  10.2النر
ً
، وانخفض أيض % بير  االقتصاديير 

يطانيا بنسبة  و   %. 10.1عند   ،  %، وهي أقل جزئًيا من التوقعات. وبلغ مع0.5عىل أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بي  دل التضخم األساسي

ي   % عىل أساس سنوي، بما يتماسر مع التوقعات. 6.3% عىل أساس شهري و 0.8الذي ال يشمل الطاقة المتقلبة والغذاء 
وقال مكتب اإلحصاء الوطن 

ي تباطؤ معدل التضخم."
ي أسعار وقود السيارات هو العامل األكي  الذي ساهم ف 

ي تقريره: "كان االنخفاض ف 
 ف 

 يتوقع وضع سقف لسعر الغاز بنهاية سبتمبر وزير إيطالي  

alborsaanews.com 

ي اإليطالي  
ي   "توقع وزير التحّول البين 

احا  "روبرتو تشينجوالب  ، أن يكون هناك اقير

من جانب المفوضية األوروبية حول وضع سقف لسعر الغاز بحلول نهاية شهر  

ي   " وقال  سبتمي  الجاري 
ي تصيحات أوردتها وكالة األنباء اإليطالية    –   "تشينجوالب 

ف 

  ) تفويض من    –)أكي إل  العراقيل  نطاق  من  االنتقال  تم  بأنه  التوضيح  إنه يجب 

اتيجية لوضع سقف لسعر الغاز   " وأشار.  جانب المفوضية األوروبية لوضع اسير

ي 
كات إزاء ارتفاع "تشينجوالب  ي ظل معاناة المواطنير  والشر

أسعار  إل أهمية األمر ف 

 . الطاقة

 

 

 

 شحنات إضافية من الغاز المسال إلى ألمانيا   6اإلمارات تستعد إلرسال  

www.asharqbusiness.com 

ول    كة بير ي تضع شر ة عىل اتفاق لتسليم    أبو ظن    6الوطنية "أدنوك" اللمسات األخير

الشحنات الجديدة تضاف إل    .شحنات غاز طبيعي مسال إل ألمانيا العام المقبل

ي ديسمي  من  
أول عملية شحن غاز مسال من اإلمارات إل ألمانيا سيتم تسليمها ف 

إى دبليو  "أر  كة  لشر التابعة  العائمة  التغيير  محطة  تشغيل  ي   (RWE) "أجل 
ف 

 .برونسبويتيل بالقرب من هامبورغ

تسع ألمانيا إل مصادر جديدة للغاز بعد أن أّمنت الحكومة خمس محطات عائمة  

ي الحد من االعتماد عىل الوقود الروسي  
اد الغاز الطبيعي المسال للمساعدة ف  الستير

ي تأمير  اإلمد
ادات  وتخفيف أزمة أسعار الطاقة غير المسبوقة. ستساعد الصفقة ف 

ي أوروبا والذي يكافح الستبدال التدفقات الروسية المنخفضة من 
  ألكي  اقتصاد ف 

 الغاز.  
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ع عىل المزيد من الشحنات سيتم ت 
َّ
ق األوسط بتأمير  شحنة واحدة فقط، بينما وق ي الشر

ي أوالف شولتس، خالل جولته ف 
سليمها قام المستشار األلماب 

كة برونسبويتيل ألف مير مكعب إل محطة  137الشحنة األول البالغ حجمها   "تسلم "أدنوك  . العام المقبل ي أواخر ديسمي    "أر دبليو إى" التابعة لشر
ف 

 .2023أو بحلول أوائل 

كة "يونيي   ي صفقة مع "أر دبليو إى" ومرفق آخر تابع لشر
الغاز   ، للحصول عىل إمدادات مؤقتة من(Uniper) "أبرمت الحكومة األلمانية الشهر الماض 

 لـ"أر دبليو 
ً
ي العمل بحلول نهاية العام، وفقا

ي برونسبويتيل ف 
. من المقرر أن تبدأ المنشأة ف  إى". قالت    الطبيعي المسال من خالل محطتير  جديدتير 

 بناء محطة
َّ
" إن ع تشغيلها هذا الشتاء "Wilhelmshaven" "يونيي 

َّ
حدة لمضاعفة قدرتها  تخطط دولة اإلمارات العربية المت  .قد بدأ، ومن المتوق

، كما تقوم "أدنوك" بإرساء عملياتها التجارية  2027التصديرية للغاز الطبيعي المسال إل أكير من الضعف مع سعيها لبناء مصنع إنتاج جديد بحلول  

 . للغاز الطبيعي المسال

 المكسيك تخطط لتصدير الغاز المسال ألول مرة في تاريخها   

www.attaqa.net 

الطلب   لتلبية  تاريخها؛  ي 
ف  األول  للمرة  المسال  الغاز  تصدير  المكسيك  م  تعير 

اب موسم الشتاء   ي ظل تراجع اإلمدادات الروسية واقير
ي عىل هذا الوقود ف  األوروب 

  .الذي يشهد ذروة الطلب للتدفئة

(، وقف إمدادات  2022وكانت موسكو قد أعلنت، مطلع شهر سبتمي  الجاري )

يم  الغاز عي  خط   (، الذي يستحوذ عىل أكير من ثلث صادرات  1أنابيب )نورد سير

منّصة   ، ألجل غير مسىم، بحسب ما رصدته  ي األوروب  االتحاد  إل  الروسي  الغاز 

المتخصصة القارة    .الطاقة  مع  نزاعها  ي 
ف  الطبيعي سالًحا  الغاز  وتستخدم روسيا 

اير ي في 
 .(2022) األوروبية، الذي أّججته الحرب عىل أوكرانيا ف 

اوح   ط المكسيك لبناء منّصة لتصدير الغاز المسال إل أوروبا باستثمارات تير
ّ
تخط

ز  5و 4بير    ي خليج المكسيك، حسب رويير
 .مليارات دوالر ف 

% 66دة  ، بزيا2022أشهر من العام الجاري    5مليار قدم مكعب يومًيا خالل أول    14.9وكانت واردات أوروبا من الغاز المسال قد ارتفعت إل متوسط  

 .2021عن المتوسط السنوي لعام 

،    ضحو  ي  الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبير 
ي  2022سبتمي     27ف 

ي ميناء "كواتزاكوالكوس" ف 
، إن منشأة الغاز الطبيعي المسال الُمزمعة إقامتها ف 

قية ستنقل الغاز عن طريق القوارب إل أوروبا اكروز" الشر  .والية "فير

ي بخفض الطلب عىل الغاز بنسبة  وتعّهد االتحاد األو  ة بير     5الـ  % مقارنة بمتوسط السنوات  15روب 
ّ
  31وحنر    2022أغسطس    1الماضية خالل المد

اوح استثمارات هذه المحطة بير     .2023مارس  
: "نحن عىل وشك تعزيز مشاركة القطاع الخاص، ستير ي

ي مؤتمر صحف 
  5و  4وأضاف مانويل لوبير  ف 

 مليارات دوالر". 

ي مدينة كواتزاكوالكوس، إل جانب مواقع أخرى. 
ي وقت سابق فكرة إنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال ف 

 وكان الرئيس المكسيكي قد طرح ف 

 وجاءت تصيحات لوبير  بعد أسبوع من عرضه تكثيف التعاون مع ألمانيا بشأن "الغاز المسال". 

ي أوروبا إل  
، وهو ما جاء بأكير من التوقعات، بدعم واردات الغاز الطبيعي المسال % بنها80وارتفعت مستويات تخزين الغاز ف  ي

ية أغسطس الماض 

ي ارتفاع مخزونات الغاز األوروبية إل    القوية وواردات خطوط األنابيب غير الروسية.  كة األبحاث وود ماكي   ،  2022أكتوبر  % مع بداية  86وتتوقع شر

يمحال استئناف التدفقات الروسية من خط أنابيب     عند المستويات نفسها، قبل إغالقه جراء أعمال الصيانة نهاية أغسطس المنصم.   1نورد سير

يم قات نورد سير
ّ
ي حالة عدم استئناف تدف

ي، إنه ف  %  26بعد أعمال الصيانة الحالية، فقد تظل المخزونات األوروبية عند    1ويقول محللو وود ماكي  

 . بنهاية هذا الشتاء 
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 سوناطراك الجزائرية توقع صفقة غاز جديدة.. وزيادة األسعار إلى إسبانيا )تحديث( 

www.attaqa.net 

اتيجيتها لزيادة الصادرات، لالستفادة من أ ي إطار إسير
كة النفط والغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك صفقة غاز جديدة، ف  األسعار المرتفعة  برمت شر

ي السوقيرْ  الفورية واآلجلة
كة .للغاز ف  ي هذا السياق، أعلن الرئيس التنفيذي لسوناطراك توفيق حكار، الموافقة عىل إمداد شر

اإليطالية بكميات   إينل وف 

ي الجزائر،  ،    (2022) إضافية من الغاز خالل العام الجاري
ي جاء ذلك بحسب تصيحاته للصحفيير  ف 

ي اطلعت عليه   28  ف 
، بحسب بيان صحف  سبتمي 

 .منصة الطاقة المتخصصة

ا لبنود مراجعة األسعار التعاقدية، اتفق الطرفان عىل تعديل سعر البيع تماشًيا مع ظروف السوق
ً
كة الجزائرية، أنه وفق ، "وأجمعا عىل  وأوضح بيان الشر

ي السنوات المقبلة  2022كميات إضافية لعام  توريد  
وأكد الطرفان، خالل التوقيع عىل هذه االتفاقيات، رغبتهما    ."وكذلك عىل إمكان توريدات إضافية ف 

، وضمان استقرار وأمن إمدادات الغاز  ي مجال الغاز الطبيعي
اكة التقليدية، مما يسمح بتوطيد العالقة التجارية ف  ي تعزيز الشر

 . ف 

 غاز الجزائري إىل إيطالياصفقات ال

كة إينل اإليطالية، بعد أيام من إعالن مواجهة صفقات تصدير الغاز الجزائري إل إيطاليا تحديات ع ي صفقة سوناطراك الجزائرية مع شر
دة، وفق ما  تأبر

مليارات مير مكعب،    9تصل إل نحو    وتسع إيطاليا إل الحصول عىل إمدادات إضافية من الغاز الجزائري،   .اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة

 عي  خط أنابيب "ترانسميد". 

ي -وتعمل الجزائر وإيطاليا  
ي سوناطراك وإين 

كنر ي توقيت ما زالت فيه الكميات    -من خالل شر
عىل التوصل إل حلول لتوصيل الغاز الجزائري إل إيطاليا، ف 

 .المنتجة داخل البالد كما هي دون زيادة

ة، نحو  ويبلغ حجم كميات   ، بعد االتفاقية األخير ي الوقت الحالي
ر إل إيطاليا ف 

ّ
صد

ُ
ي ت
مليارات مير    4مليار مير مكعب، بزيادة    25.2الغاز الجزائري النر

   . مليار مير مكعب  20.9، البالغة 2021مكعب عن كميات عام 

ي مطلع سبتمي  
ي اإليطالية استحوذت ف 

كة إين  يطانية، بما فيها أعمال التنقيب واإلنتاج،    ( عىل حصص 2022)  الجاري  ُيشار إل أن شر ي الي  ي ب  كة ب 
شر

 بهدف ضمان استمرار تدفقات الغاز الجزائري إل إيطاليا. 

 إيطاليا توشك على االستغناء عن الغاز الروسي بدعم من مصر والجزائر  

www.attaqa.net 

ي   
، معتمدة ف  اتيجيتها للتخىلي عن الغاز الروسي

ي إسير
تسير إيطاليا بخىطي شيعة ف 

 .ذلك عىل إمداداتها من دول شمال أفريقيا، خاصة مص والجزائر

ي اإليطالية كالوديو ديسكالزي  
كة إين  ي هذا اإلطار، كشف الرئيس التنفيذي لشر

وف 

شتاء   بحلول  الروسي  الغاز  عن  االستقالل  من  تتمكن  سوف  بالده    2024أن 

الغاز   .2025و تغيير   إعادة  تسهيالت  إل  بالده  حاجة  عىل  ديسكالزي  وشدد 

التغ )محطات  حيالطبيعي  إل  المسال  الغاز  تعيد  ي 
النر  ) حسبما  ير  الغازية(،  الته 

 .ذكرت وكالة نوفا اإليطالية

"بشتاء   ميالن:  ي 
ف  اإليطالية  الطاقة  قمة  أمام  خطابه  خالل  ديسكالزي،  وقال 

، لكننا بحاجة إل أجهزة إعادة تغيير  2025/ 2024  ."، سنستقل عن الغاز الروسي

وعات  ا إل تنويــــع "الهياكل"، بإشارة إل حاجة بالده لمشر
ً
ي تنويــــع مصادر اإلمداد، هناك حاجة أيض

ي أنه لتحقيق النجاح ف 
 .التغويزوأكد رئيس إين 

 مخزونات الغاز اإليطالية 

ي تحقيق المخزون المستهد
، إن بالده نجحت ف  ي

ي اإليطالي روبرتو شينغوالب 
، إذ بلغت نسبة الغاز من جانبه، قال وزير التحول البين  ف للغاز الطبيعي

ي نهاية الخريف90المخزن إل 
 .%، قبل الموعد النهاب 

كة سنام ة، وبفضل شر ي األشهر األخير
: "حدث إنجاز بفضل العمل المكثف الذي قامت به الحكومة ف  ي

 ."وأضاف شينغوالب 

https://attaqa.net/2021/08/08/%d8%a5%d9%8a%d9%86%d9%84-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%b2%d9%88%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a6-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a/
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ي األسابيع المقبلة، بهدف الوصول إل  وتابع: "تتيح لنا هذه النتيجة وضع هدف أكير طموًحا، والذي سنعمل  
% من ملء التخزين،  93-92عليه ف 

ي حالة حدوث ذروة باستهالك الشتاء". 
 لضمان مرونة أكي  ف 

ي البنية التحتية للغاز ستيفانو فينييه، إنه فيما يتعلق بعمليات تخز 
كة سنام اإليطالية المختصة ف    ين الغاز، نحنمن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشر

ي وضع جيد، ومقارنة بمستوى الملء  
ا، وهذا يسمح لنا باتخاذ خطوة إل األمام90ف  ً  ."% المستهدف قبل فصل الشتاء، نحن متقدمون كثير

 ."% التعامل بشكل أفضل مع الشتاء وتوزيــــع جزء من التخزين بشعة أكي  90وأضاف: "يتيح لنا تخزين نصف مليار مير مكعب من الغاز فوق نسبة 

ي بيومبينو هو   وكشف أن
ي لالنتهاء من محطة إعادة تحويل الغاز المسال إل غاز ف 

  6وأشار إل أنه بعد ذلك "سيكون أمامنا   .أكتوبر  30الموعد النهاب 

ي الصيف المقبل
ي ألول محطة إعادة تحويل الغاز وتشغيلها ف 

تثبيت  يجري حالًيا العمل عىل قدم وساق من أجل إنهاء أعمال    ."أشهر للربط الكهرباب 

ي "بيومبينو" بحلول ربيع عام 
مليارات مير مكعب    5يمكن للوحدة معالجة    .2023وحدة عائمة إلعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إل غاز طبيعي ف 

ل خطًرا بتأخير عملياتها
ّ
 .من الغاز سنوًيا، لكن معارضة السلطات المحلية تشك

 الصادرات المرصية والجزائرية

ي تأمير  إمدادات بديلة كافية من الغاز من شمال أفريقيا، خاصة مص والجزائر، لتعويض أّي نقص خكانت  
ة ف  الل  إيطاليا قد نجحت خالل المدة األخير

  .الشتاء

ي تظل إيطاليا تحصل عليها من الغاز الروسي 
 .وتدعم زيادة شحنات الغاز المتوقعة من الجزائر ومص تغطية اإلمدادات المتبقية النر

ل الغاز الروسي حالًيا نحو 
ّ
ا من نحو 10يشك

ً
ي 40% من الواردات اإليطالية، انخفاض

اير الماض  ي في 
 .% قبل غزو روسيا ألوكرانيا ف 

ي عام  
داد واردات الغاز الطبيعي المسال  18إل  2024ومن المتوقع أن تتضاعف الصادرات الجزائرية إل إيطاليا ف  ي حير  سير 

مليار مير مكعب سنوًيا، ف 

غ.  ا لوكالة بلومي 
ً
 من مص بنهاية العام؛ لتتناسب مع الكمية المرسلة حالًيا من روسيا، وفق

 غاز داخل أوروبا.. والضخ أول أكتوبر افتتاح خط أنابيب البلطيق لنقل ال  

www.attaqa.net 

بولندا،     إل  ويــــج  الي  الغاز من  لنقل  البلطيق  أنابيب  ي انطلق خط 
سبتمي     27  ف 

وتسمح  2022) الروسية،  الغاز  واردات  عن  وارسو  تخىلي  تعّزز  قد  خطوة  ي 
ف   ،)

 .بتنويــــع مصادر إمدادات الطاقة

ا رئيًسا لنقل الغاز  
ً
ي منطقة غولينيوف بدولة بولندا، ليصبح طريق

تح الخط ف 
ُ
وافت

نشر   ما  وفق  الدنمارك،  خالل  من  لها،  المجاورة  والدول  بولندا  إل  ويــــج  الي  من 

ي بيانا
، ف  ي  .لموقع الرسىمي لالتحاد األوروب 

مليارات مير مكعب سنوًيا من الغاز   10ويتيح خط أنابيب البلطيق نقل ما يصل إل  

إل   يصل  ما  ونقل  بولندا،  إل  ويــــج  الي  مكعب  3من  مير  إل    ماليير   بولندا  من 

 الدنمارك، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. 

ي أول أكتوبر )من المقرر بدء  
ي خط أنابيب البلطيق، ف 

(، بهدف تعزيز شبكات الطاقة المارة داخل قارة أوروبا، وتنويــــع مصادر الغاز 2022ضخ الغاز ف 

ي وسط القارة العجوز ودول البلطيق، إذ يفتح ال 
ي  خطف  اد عي  بحر الشمال إل دول االتحاد األوروب  ا لالستير

ً
ا جديد

ً
 .الجديد طريق

ي خالل العام المقبوبدورها، قالت ا ويج  اد كميات من الغاز الطبيعي الي  "، إنها تسع إل استير ي ي إن آي ج  ي ج  كة البولندية المنتجة للنفط والغاز "ب 
ل لشر

 .مليار مير مكعب، وذلك من خالل خط األنابيب الجديد المار ببحر البلطيق 6.5، ال تقل عن 2023

كة البولندية أنها ستستغل ما يص ي العام  90، قبل أن ترفع هذه النسبة إل  2023% من قدرة خط األنابيب خالل عام  80ل إل  وأوضحت الشر
% ف 

 مليار مير مكعب، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.  7.7، أي نحو  2024التالي 
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 تقارير وإحصائيات

 كيف ستتأثر سوق السماد المصري بزيادة أسعار الغاز؟ 

www.skynewsarabia.com 

الحكومة    األسمدة  قررت  لمصانع  المورد  الطبيعي  الغاز  أسعار  زيادة  المصية 

عدالة  عربية"  نيوز  سكاي  "اقتصاد  لموقع  حكومي  مصدر  أكد  وبينما  األزوتية، 

اء صناعة األسمدة حول تأثير الزيادة عىل مستقبل هذه  القرار، اختلف مسؤولو وخي 

 الصناعة. 

ل شهرية  جديدة  تسعير  آلية  المصية،  الحكومة  المورد  ووضعت  الطبيعي  لغاز 

لمصانع األسمدة األزوتية، تحتسب السعر تبعا لسعر طن اليوريا المورد للحكومة  

ي الشهر السابق. 
 أو المصدر للخارج ف 

الجريدة   ته  ونشر  ، مدبولي  
مصطف  الحكومة  رئيس  من  الصادر  القرار  وتضمن 

االزوتية وفقا لآللية  الرسمية "تحديد سعر الغاز الطبيعي المورد لمصانع األسمدة  

كي لكل مليون وحدة   4.5المذكورة، وأال يقل الحد األدب  لسعر البيع عن  دوالر أمير

 حرارية بريطانية". 

كي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية"،    5.75وشمل القرار كذلك "تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة األسمدة غير األزوتية بواقع   دوالر أمير

مة معهم،  وأ ي عقود توريد الغاز الطبيعي المي 
، الذين تتم محاسبتهم وفقا لمعادالت سعرية مدرجة ف  حنر انتهاء  ن "ال يشي هذا القرار عىل المستهلكير 

ول المصية القرار، موضحا أن السعر قبل آلية التسعير الجديدة كان ثابتا عند    مدة تلك العقود".  ي وزارة البير
ح مسؤول ف  والر لكل مليون  د  4.5وشر

دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بالنسبة لمصانع األسمدة    5.75وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي المورد لمصانع األسمدة األزوتية، و

ا ا كل شهر وفقا لسعر  متغير األزوتية  األسمدة  لمصانع  بالنسبة  السعر  الجديدة، فسيكون  لآللية  األزوتية.ووفقا  المباعة محليا والمصدرة  غير  ليوريا 

دوالر لمصانع األسمدة غير األزوتية. فباحتساب السعر اآلن وفقا   5.75خارجيا، بالنظر ألسعار الشهر السابق لتحديد السعر، بينما سيظل ثابتا عند  

دوالرا،   760، بينما يتم تصدير الطن خارجيا بسعر دوالرا  225لآللية الجديدة بالنسبة لمصانع األسمدة األزوتية، فسنجد أن سعر توريد اليوريا محليا  

وشدد المصدر عىل أن آلية التسعير عادلة، نظرا    دوالرات.   7وبالتالي سيكون سعر المليون وحدة حرارية من الغاز وفقا لسعر التصدير ويصل لحوالي  

سعار التصدير العالمية، وبالتالي فاآللية الجديدة ستجعل الدولة  ألن المصانع كانت تحصل عىل الغاز بالسعر المحىلي المدعوم، بينما تربــح من زيادة أ

 تحصل عىل حقها من زيادة األسعار، وخاصة بالنسبة الرتفاع أسعار الغاز عالميا. 

ات األسعار عالميا، فاألول أن  ي المنازل تبعا لتغير
تفعل ذات األمر مع المصانع  وأضف أنه إذا كانت الدولة تقوم بزيادة سعر الطاقة عىل المستهلكير  ف 

ي منتجاتها بدعوة زيادة تكاليف اإلنتاج. 
ي تربــح، خاصة أن تلك المصانع تقوم بالفعل بزيادات سعرية ف 

الجدير بالذكر أنه وفقا للمتاح من معلومات   النر

ي وبحسب  مليو   15مليون طن من األسمدة األزوتية، وتستهلك محليا حوالي    22رسمية، فإن مص تنتج سنويا حوالي  
ن طن بينما يتم تصدير البافر

ة لصناعة األسمدة المص  ية، حيث  بيانات سابقة للمجلس التصدير المصي للصناعات الكيماوية، فقد نتج عن الحرب الروسية األوكرانية انتعاشة كبير

اد السماد المصي، خاصة بعد وقف تدفق ة من دول أوربية وإفريقية الستير  ات الغاز الروسي للمصانع األوروبية. تلقت القاهرة طلبات كثير

،  2020بالمئة مقارنة بعام    61مليار دوالر محققة معدل نمو    2.5قرابة    2021وبلغت قيمة صادرات مص من األسمدة لمختلف دول العالم عن العام  

ومن جانبه، قال رئيس المجلس التصديري    وروبية. ويتوقع تضاعف نسبة النمو هذا العام نتيجة الحرب الروسية األوكرانية وتداعياتها عىل الصناعات األ

ي تصيحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إنه كان يتوقع زيادة أسعار الغاز الطبيعي لمصانع األسمدة،  
ها من  المصي للصناعات الكيماوية، ف  وغير

ي أزمة طاقة، وأصبح 
ي تعاب 

ي أوروبا، النر
ي أسعاره  المصانع، خاصة مع أزمة الغاز الموجودة ف 

ة ف  ا عىل الغاز عالميا، مما نتج عنه زيادة كبير هناك طلبا كبير

 مع قلة المعروض منه. 
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، بغض النظر عما إذا كان هذا ال سعر عادال أم  وأضاف أنه كان طبيعيا أن تقوم الحكومة المصية بزيادة سعر الغاز لمصانع األسمدة تبعا للسعر العالىمي

ة  ال بالنسبة للمصانع، ولكن قدرة   ي ظل األسعار الجديدة لن تتضح قبل فير
أيام عىل األقل من متابعة اإلنتاج   10المصانع المصية عىل المنافسة ف 

ة جدا، لدر  ة الماضية كانت كبير ي الفير
جة أن صناعة وتكاليفه واألرباح المتحققة منه، وأوضح أن قدرة مصانع األسمدة المصية عىل المنافسة عالميا ف 

ي السماء حرفيا"، وذلك نتيجة أن تكلفة اإلنتاج كانت قليلة، ولكن بزيادة تكلفة أي عنص من عناض اإلنتاج فهذا بالقطع  السماد المصي "
كانت تحلق ف 

ي صناعة األسمدة، وزيادة سعره قد تؤثر سلبا عىل حجم إنتاج المصانع حنر اس  يقلل من القدرة التنافسية. 
تقرار وتابع أن الغاز من أهم العناض الخام ف 

ي الخارج، فلن يكون هناك أي تأثير يذكر، وقال: "فلننتظر فقط
ي مص أقل من المنافسير  ف 

ونراقب    األسعار عالميا، ولكن إذا ظلت تكلفة اإلنتاج ف 

ي تصيحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":   األسواق عالميا بعد هذا القرار". 
"بشكل قاطع،    فيما قال رئيس جمعية موزعي األسمدة المصية، ف 

وكشف أنه  . فإن قرار زيادة أسعار الغاز لمصانع األسمدة بمص سيؤثر عىل أداء تلك المصانع ويقلل قدرتها عىل المنافسة بسبب زيادة تكاليف اإلنتاج

كات األسمدة قبل صدور هذا القرار بزيادة أسعار الغاز. و  اء أو أصحاب مصانع وشر أوضح أنه وفقا لمعادلة التسعير لم يتم التشاور أو االجتماع مع خي 

اوح ما بير   
ة تكاد تكون بضعف    3إل    2الجديدة، فإن الزيادة تير دوالر لكل مليون وحدة حرارية من الغاز المورد لمصانع األسمدة، وهذه زيادة كبير

ذه المصانع ال تزال لديها القدرة عىل المنافسة عالميا،  السعر.إال انه رغم ذلك، أكد أن زيادة األسعار بالغاز لن ينتج عنها خسائر لمصانع األسمدة، وأن ه 

 ولكن فقط سيتأثر هامش الربــح من تلك الصناعة.. 

ي تصيحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن هناك مصانع لألسمد
ة  فيما كشف رئيس غرفة الصناعات الكيماويات باتحاد الصناعات المصي، ف 

ي أقرتها الحكومة قبل صدورها، حيث كانت تراقب أسعار الغاز عالميا وترفع سعر السماد الذي تصدره". ة السعرية  لكانت تعمل وفقا للمعاد
 الجديدة النر

مختلفة   وأوضح أن إقرار الحكومة لتلك المعادلة السعرية رسميا هو أمر يعىطي الدولة حقها، ويعىطي المصانع حقوقها، وبدال من أنه كان هناك أسعار 

ه وعن تأثير هذا القرار عىل الزراعة بمص واحتمالية زيادة  من مصنع آلخر أصبحت   ، حسب تعبير األسعار موحدة عىل الجميع ومرتبطة بالسعر العالىمي

ي تتحمل فرق تكاليف اإلنتاج، وال تو 
، وقال إن السماد المورد محليا سعره ثابت ومدعوم من الحكومة، وهي النر جد أية  أسعار السماد عىل الفالحير 

ي العالم كله"..  مشكلة بها، 
تبط بالسعر العالىمي وهذا طبيعي "ومعمول به ف   بينما السماد المصدر للخارج سير

شيد استهالك   امن مع خطة تنفذها الحكومة المصية حاليا لير الكهرباء من  تجدر اإلشارة إل أن قرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي لمصانع األسمدة، يير 

 يادين. خالل خفض اإلنارة بالشوارع والم

ي تشغيل محطات توليد الكهرباء بنسبة  
بالمئة لتصديره إل أوروبا، وتحقيق دخل شهري لخزينة الدولة    15وتهدف الخطة لتوفير الغاز المستخدم ف 

ب من   مليون دوالر.  450يقير
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The Egyptian Gas Market News 
 

 

Egypt Targets $10B Worth of Natural Gas Exports in FY 2022/23 

egyptoil-gas.com 

 Minister of Petroleum and Mineral Resources Tarek El Molla has 

declared that Egypt aims to export $8.5 to $10 billion worth of 

natural gas during the fiscal year 2022/23. 

In an interview with Al-Arabia, El Molla elaborated that Egypt 

exported natural gas worth $6.5 billion last year. 

The minister added that the government is working on electricity 

rationalization to increase the amount of natural gas exports. He 

noted that the decline in temperature during September and 

October will support this effort. 

 

Egypt gas exports rise after electricity rationing plan 

www.reuters.com 

 Egypt’s natural gas exports increased after introducing an 

electricity rationing plan in August, Prime Minister Mostafa 

Madbouly said. Since the decision was made, two extra shipments 

of natural gas were exported in addition to the usual quantity, 

Madbouly said without revealing the size or value of the cargoes. 

Last month, Egypt’s Cabinet approved a plan to ration electricity 

to save natural gas that it will instead divert to the export market 

to generate foreign currency. 

Under the plan, shops and malls have to limit use of strong lights, 

and government facilities have to turn off lighting at the end of 

working hours. Egypt exported 8.9 billion cubic metres (bcm) of 

liquefied natural gas (LNG) last year and 4.7 bcm in the first five months of 2022, according to Refinitiv Eikon data. 

Egypt has suffered from an acute foreign currency shortage since Russia’s February invasion of Ukraine, which 

pushed up global commodity prices, led to the collapse of tourism from the two countries and drove up the cost of 

borrowing. 
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Minister of Petroleum and Mineral Resources Participates in Gastech, World’s Largest Conference on 

Natural Gas, LNG, and Hydrogen in Italy 

www.petroleum.gov.eg 

On 6th September 2022, Eng. Tarek El Molla, Minister of 

Petroleum and Mineral Resources, participated in the opening 

activities of Gastech Exhibition and Conference 2022 in Milan, 

Italy; held during September 5-8, as one of the world's largest 

conferences for natural gas, liquefied natural gas (LNG), hydrogen 

and emissions reduction technologies, with participation of 

Energy Ministers, Chairmen of top International Oil Companies, 

Executives and Experts. 

During the opening ceremony, El Molla participated as a keynote 

speaker in the inaugural Ministerial Session of the Conference, 

titled 'A New Perspective on Energy Security and Transition in 

Times of Profound Change in Global Energy Markets', in which India's Minister of Petroleum and Natural Gas,  "Shri 

Hardeep Singh Puri ", and Portuguese Minister of Environment and Mineral Resources, " João Galamba ", also 

participated. 

During the session, El Molla asserted that the remarkable growth that Egypt achieved in recent years in the Natural 

Gas Sector contributed to maximizing the use of its distinguished resources and infrastructure in this Sector to meet 

the current global challenges in energy markets. El Molla also stressed that Egypt is working to build strong 

partnerships and constructive regional cooperation in the field of natural gas, in order to support Egypt's role as a 

hub for receiving, transporting, and exporting natural gas supplies from the eastern Mediterranean to the European 

Union (EU). 

Shell, EGAS, Petronas award Idku Energy Hub project FEED to Bechtel-led coalition” DECARBONIZING 

EGYPT’S FACILITIES FOR A NET-ZERO FUTURE” 

www. energyegypt.net 

 Shell Egypt, EGAS and Petronas have awarded a front-end 

engineering and design (FEED) contract to a Bechtel-led coalition 

that includes Enppi and Petrojet to study a proposed unified 

power system between the onshore gas processing plant of the 

West Delta Deep Marine (WDDM) gas fields in the Mediterranean 

Sea off the coast of Egypt and the Egyptian LNG export terminal 

(ELNG) in Idku, east of Alexandria. 

The FEED for the Idku Energy Hub project will explore the benefits 

of a One Power Hub concept, integrating the electrical power 

systems at the WDDM and ELNG, as opposed to having two 

separate systems. It seeks to increase the power saving and 

greenhouse gas abatement benefits of unifying the electrical power systems of the onshore plants. The synergies 
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will include optimization of the number of running gas turbine generators, modelling the most efficient operating 

mode for both plants, reducing greenhouse gas emissions and economizing the fuel consumption in the entire hub. 

This project is part of a wider program between the coalition and the Egyptian Ministry of Petroleum and Mineral 

Resources aiming to decarbonize existing oil and gas facilities across the country and deliver on its climate change 

strategy. 

“I am so proud that the oil and gas sector is contributing significantly to achieving top strategic goals: accelerating 

decarbonization and economizing power consumption,” His Excellency Minister of Petroleum and Mineral 

Resources Eng.Tarek El-Molla said. “I am pleased that our partners are taking such initiatives to promote these 

priorities.” 

“This project is a demonstration of our commitment to powering progress by providing more and cleaner energy,” 

Eng. Khaled Kacem, vice president and country chair of Shell Egypt, said. “As partners in Egypt’s journey to become 

a regional energy hub we are also mobilizing our efforts and expertise to support the country’s energy efficiency 

ambitions. This is also a significant step towards full implementation of the decarbonization Memorandum of 

Understanding between Shell and the Ministry that was signed earlier this year.” 

“This project is an excellent example of private and public sector partnership to support Egypt’s decarbonization 

strategy,” Paul Marsden, president of Bechtel Energy said. “Our Bechtel team is looking forward to continuing to 

support Egypt’s climate change strategy.” 

Bechtel, Enppi and Petrojet will execute the FEED on a fast-track basis aiming to complete the scope of work within 

2022. The project is a testimony to the operational excellence in WDDM and ELNG plants. Reducing greenhouse gas 

emissions and optimizing fuel consumption and running hours of the rotating equipment will enhance production 

and reduce operating cost.  

Egypt LNG Exports Rebound on Higher Oil Burn, Israeli Gas 

www.mees.com 

  Egypt is prioritizing money-spinning LNG exports by switching out natural gas for fuel oil in its power generation 

mix. After falling to just two cargoes in August, at least seven LNG cargoes are set to ship this month. The near-term 

start-up of Israel’s Karish field will further bolster volumes. 

The ramp-up of fuel oil burn for power generation, piped gas imports from Israel, and an energy conservation drive 

enabled Egypt to continue exporting LNG during the peak summer gas demand season. Though LNG exports fell to 

just two cargoes for August, the lowest since late 2020, volumes have rebounded strongly since the start of 

September, potentially enabling the cash strapped country to start rebuilding its strained forex reserves on the back 

of record international LNG prices. 

Latest figures from data intelligence firm Kpler indicate that six LNG cargoes (388,000 tons of LNG) sailed from Egypt 

in the first three weeks of September with at least one further cargo scheduled to load over the coming days. This 

marks a sharp rebound from four cargoes for June, five for July and a mere two for August amid the summer peak 

in domestic gas demand. 
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Zohr Field Production Reaches New Record of ٌ2.7 bcf/d 

egyptoil-gas.com 

Petroshrouk Chairman Khaled Mowafy announced that Zohr 

field achieved record success during fiscal year (FY) 2021/22 

since its start in FY 2017/18, with production reaching 2.7 

billion cubic feet per day (bcf/d) of natural gas in addition to 

5,000 barrels of condensates per day with investments of 

$741 million. 

Mowafy made the announcement during a general assembly 

meeting in which Petroshrouk and Balayim Petroleum 

Company (PETROBEL) reviewed their annual operational 

results with the Minister of Petroleum and Mineral Resources 

Tarek El Molla and other petroleum officials. 

The Chairman added that the total investments in Zohr field reached $12 billion since the beginning of its operation. 

Regarding Petrobel, Mowafy said that its daily production recorded more than 1 bcf of natural gas, 65,000 bbl/d of 

crude and 11,000 barrels of condensates with total investments of $714 million. 

He mentioned that 13 wells were put into production during FY 2021/22 in Sinai with production rates of 7,300 

barrels per day (bbl/d) despite the natural decline of brownfields’ stock by intensifying maintenance operations at 

these fields to sustain production. 

El Molla highlighted that there are new exploration opportunities in offshore and onshore areas to increase the oil 

and gas surplus. He asked upstream officials in the petroleum sector to exert more effort and use every opportunity 

to increase production. 

EBRD to help fund transition from gas to wind power in Egypt 

english.alarabiya.net 

The European Bank for Reconstruction and Development 

(EBRD) will help finance the decommissioning of 5GW of 

inefficient gas-fired power plants in Egypt from 2023 while 

pledging up to $1 billion for renewables, its regional director 

said.  

EBRD would raise up to $300 million in sovereign financing for 

projects including work to stabilize Egypt’s grid, adding 

battery storage, developing the local supply chain for 

renewables, and retraining workers, said  "Heike Harmgart ", 

EBRD’s managing director for the Southern and Eastern 

Mediterranean. 

A separate $1 billion pledged for renewables would be about one -tenth of the private funding needed for 10GW 

of mainly wind-powered projects planned by the government by 2028. Egypt is a natural gas producer that is trying 

to cut down on domestic consumption so that it can export more to Europe at a time of high prices and demand 

resulting from Russia’s invasion of Ukraine. It has a power surplus after installing three huge gas-fired power plants 
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built by Siemens from 2015. The government is hoping gas exports can help contain pressure on Egypt’s currency 

after the Ukraine war triggered the latest dip in dollar inflows from portfolio investment and tourism. The role of 

gas is set to be an issue of dispute at the COP27 climate summit in Egypt in November. Climate activists say there 

should a rapid transition away from gas. As host of COP27, Egypt is giving a voice to some African states that want 

to continue using gas as a transition fuel to develop their economies. About 3GW of the planned 10GW of new 

renewable power would be made available for a pilot phase in the production of green hydrogen in Egypt’s Red Sea 

port of Ain Sokhna, Harmgart said. Some would go to replacing capacity lost through the decommissioning of the 

thermal power plants. Egypt has announced a string of memoranda of understanding for green hydrogen and 

ammonia projects at Ain Sokhna. 
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Gas Market News internationalThe  
 

Italy's Eni confident it will replace Russian gas by 2025 

www.reuters.com 

 Italian energy group Eni (ENI.MI) believes it will be able to 

completely replace Russian gas imports by 2025 as 

uncertainty over Moscow's energy supplies to Europe forces 

countries to seek alternative sources. 

After signing new gas supply agreements with Algeria, Egypt 

and Congo earlier this year, Eni sees additional opportunities 

arising in other countries including Libya, Angola, 

Mozambique, and Indonesia, as well as in its home country. 

The initiatives are designed to secure up to an equivalent of 

100% of Russia's 20 billion cubic meters of annual gas exports 

to the Italian market by 2025. Under the plan, Algeria is 

expected to provide up to 6 billion cubic meters (bcm) of additional gas by 2023, reaching up to 9 bcm by 2024, Eni 

said in a post-result presentation. "Recently we discovered gas in Algeria ... we are also working very well, with good 

coordination, with (Algeria's)Sonatrach, so it could be possible to accelerate and increase," Eni's CEO said during a 

conference call with analysts. 

Eni, whose main shareholder is the Italian state, is one of the biggest wholesale buyers of Russian gas.Since mid-

June Russia's Gazprom (GAZP.MM) has been supplying less gas than requested to Eni, and European countries fear 

it could completely halt its supplies in the coming months. Eni is confident its global gas & LNG portfolio division 

(GGP) will be at least free-cashflow positive in 2022 even if Moscow shuts off its gas supplies from this winter, GGP 

Director Cristian Signoretto said after the group reported Q2 results above expectations. 

Morocco, Nigeria, and ECOWAS sign MoU for $25bn gas pipeline project 

www.nsenergybusiness.com 

 The Morocco-Nigeria gas pipeline will be built along the West 

African coast from Nigeria and will traverse through Benin, Togo, 

Ghana, Côte d’Ivoire, Liberia, Sierra Leone, Guinea, Guinea Bissau, 

Gambia, Senegal and Mauritania and eventually to Morocco from 

where it will be linked to the Maghreb Europe gas pipeline. 

Morocco, Nigeria, and the Economic Community of Western 

African States (ECOWAS) signed a memorandum of understanding 

(MoU) to kick-start the $25bn Morocco-Nigeria gas pipeline 

project. The MoU for the nearly 5,600km long offshore pipeline 

was signed by the parties in Rabat, Morocco. Morocco was 

represented by its National Agency for Mines and Hydrocarbons 

(ONHYM), while the Nigerian National Petroleum Company (NNPC) inked the MoU on behalf of Nigeria . The project 
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will be funded on 50/50 equity by NNPC and ONHYM. According to ONHYM, the MoU confirms ECOWAS’ 

commitment as well as the involvement of all the crossing countries. The Morocco-Nigeria gas pipeline project will 

deliver gas throughout Western Africa, while opening up a new export route to Europe. It will be built along the 

West African coast of Nigeria. Travelling via Benin, Togo, Ghana, Côte d’Ivoire, Liberia, Sierra Leone, Guinea, Guinea 

Bissau, Gambia, Senegal and Mauritania, the pipeline will eventually reach Morocco. 

From Morocco, the new gas pipeline will be linked to the Maghreb Europe gas pipeline with the objective to reach 

the gas network of Europe, said ONHYM. Besides, the Morocco-Nigeria gas pipeline will supply natural gas to the 

landlocked countries of Niger, Mali, and Burkina Faso. ONHYM stated: “This strategic project will help improving 

the living standard of the populations, the integration of the economies of the sub-region, and the reduction of the 

desertification thanks to a sustainable and reliable supply of gas. The pipeline will also have significant economic 

benefits for the region, through the use of a clean energy that meets the continent’s new commitments to protect 

the environment. The project will give to Africa a new economic, political and strategic dimension. 

Earlier this year, the OPEC Fund signed an agreement to provide a loan of $14.3m towards the front-end engineering 

study (FEED) phase 2 of the Morocco-Nigeria gas pipeline project. The phase 2 FEED study is estimated to cost 

$90.1m. In July this year, DORIS Engineering and its joint venture partner ILF Consulting Engineers won the tender 

for providing consulting services for the FEED phase II of the African pipeline project. 

The FEED phase 1 of the project was undertaken by Pens pen. Under a contract won in January 2019, the company 

was responsible to carry out a detailed review of the feasibility study results and evaluation of the gas demand and 

supply study. 

Total Energies in gas exploration deal with Oman 

www.euronews.com 

 PARIS – French major Total Energies said in a statement on it 

had signed a natural gas exploration and production sharing 

agreement with the Oman energy ministry. 

The deal concerns an area called onshore Block 11, with a first 

exploration well to be drilled in 2023. Total Energies will hold 

a 22.5% interest in the block, OQ 10% and Shell, holding 

67.5%, will be the operator. 

“Today’s entry into the Block 11 gives us the opportunity to 

unlock additional potential to meet domestic and export gas 

demand,” Total Energies said. 

 

Italy must increase LNG capacity in 2023, Eni CEO says 

www.reuters.com 

Italy must increase its liquefied natural gas (LNG) import capacity from next year, energy group Eni's chief executive 

said. 

Italy has already secured additional gas imports from Algeria and Norway to make up for a fall in supplies from 

Russia, but it needs additional LNG terminals to receive more fuel from several countries business conference. 
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Descalzi said the state-controlled group, which last year imported 

about 21 billion cubic metres (bcm) of gas from Russia out of a 

total of 29 bcm imported by Italy, will replace little more than 

50% of Moscow's supplies starting from this winter. 

In the winter of 2024-2025, Eni will have replaced 100% of 

Russian gas, Descalzi said. "If the winter is without excessive cold 

spells, we might be able to make it thanks to gas storages 90% 

full and (gas) flows from these countries," Descalzi said, referring 

to the possibility for Italy to survive without Moscow's imports. 

"Algeria right now has doubled its gas flows to Italy compared to 

the past," Descalzi said "Then we have other contributions, such as that of Norway. In the future we will also have 

contributions from Egypt, Nigeria, Angola and Congo via LNG." 

Italy's current LNG capacity is nearly saturated, he said. As Russia's Gazprom started curtailing gas delivered to 

Europe through pipelines after its invasion of Ukraine this year, Italy and Germany have turned to LNG, which is 

transported through ships. This year, state-controlled Italian gas grid operator Snam bought two floating storage 

and regasification units (FSRU). Germany leased five FRSUs this year, two of them due to become available this year. 

Bloomberg: France may stop electricity exports to Italy due to the decline in production 

https://syrializm.net 

 France may impose a two-year moratorium on electricity exports 

to Italy, as state-controlled EDF struggles with declining 

production from its nuclear plants, exacerbating a severe energy 

crisis at a time when Europe is heading towards winter. 

A spokeswoman for the Italian Energy Transition Ministry said, 

that Italy is already working on plans to compensate for any 

supply cut after receiving written notice of a possible halt by EDF, 

confirming an earlier report by the Italian La Repubblica 

newspaper. A spokesman for EDF didn’t make any immediate 

comment. Nuclear power production by EDF is set to fall to its 

lowest level in more than three decades as it struggles to maintain 

its aging plants, turning Europe’s traditionally largest electricity exporter into a net importer. 

The electricity shortage is exacerbating an existing energy crisis across Europe after Russia cut gas supplies to the 

continent. 

According to the Italian national energy company Terna, the country imports about 13% of its electricity. France 

provides about 5% of the country’s annual consumption. 
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Russian gas exports to EU may fall by 50 bln cubic meters this year - Deputy PM 

tass.com 

 The average daily export of Gazprom in September is reduced by 

22% compared to August to 173 million cubic meters 

Russian gas exports to the EU may decrease by 50 billion cubic 

meters this year, Russian Deputy Prime Minister Alexander 

Novak told reporters. "According to the estimates that we now 

have from the Energy Ministry, exports will decrease by about 50 

billion cubic meters," he said. 

Gazprom reported that, according to preliminary data, since the 

beginning of the year it has reduced gas production by almost 

16%, to 300.8 billion cubic meters, gas exports to non-CIS 

countries for 8.5 months fell by 38.8% (by 53.7 billion cubic 

meters) - to 84.8 billion cubic meters. The average daily export of Gazprom in September is reduced by 22% 

compared to August to 173 million cubic meters. In 2021, Gazprom's gas exports to non-CIS countries exceeded 185 

billion cubic meters. 

 Energy Crisis Worsens as Rally Hurts Europe’s Industrial Giants 

WWW.BLOOMBERG.COM 

 A supply crunch that sent European energy prices to records 

is squeezing profits for some of the continent’s industrial 

giants, threatening to derail the region’s economic recovery. 

Europe’s top chemicals firm BASF SE said it has been unable 

to fully swerve the impact of record-breaking electricity prices 

despite producing 80% of its own power. Aurubis AG, the 

continent’s biggest copper producer, said energy costs have 

already dragged down profits and will continue to weigh on 

margins for the rest of the year. Things got so bad in the U.K. 

that a major fertilizer producer shut two plants, with no 

estimate for when output would resume. 

Energy prices have rallied from the U.S. to Europe and Asia as economies emerge from the pandemic and people 

return to the office. European gas prices have more than tripled this year, while power costs almost doubled as the 

region faces a supply crunch that risks upsetting the recovery. 

BASF said energy prices have increased “noticeably” in the past few months, spokesman Thomas Nonnast said in 

an emailed statement. The company’s Ludwigshafen facility is the world’s largest integrated chemical production 

plant and uses 6 terawatt hours of electricity per year, equivalent to the energy contained in about 3.5 million 

barrels of crude oil. Aurubis said it’s being hurt by rising prices despite having hedging strategies in place.  

CF Industries Holdings Inc. said it’s halting operations at its Billingham and Ince manufacturing complexes in Britain 

due to high gas prices. “Soaring energy prices are sending costs for businesses spiraling and damaging industry,” 
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Labour’s Shadow Business and Energy Secretary Ed Miliband said in a statement. “News of manufacturing sites 

shutting down is extremely worrying.” 

Europe could face blackouts this winter if the weather gets cold, Goldman Sachs Group Inc. said, warning that the 

region’s industrial users will need to curb consumption. The continent is running out of time to refill its depleted 

storage sites before the start of the heating season in about a month, with inventories at their lowest level in more 

than a decade for this time of the year. France’s top sugar producer Tereos SCA already warned of surging gas prices 

raising production costs “tremendously” for the company. Starch producer Roquette Freres SA, based in northern 

France, said high energy prices are creating “inflationary pressure on every other cost” that will end up being passed 

on to customers. Crop Energies AG, one of Europe’s biggest ethanol producers, this week said rising energy costs 

reduced its profits compared to the previous year even as revenues rose. 

The struggles faced by Europe’s industrial giants point to even greater headwinds for smaller energy-intensive firms, 

which don’t typically have their own power-production facilities and have less access to sophisticated hedging 

instruments that can help offset price gains. “We wouldn’t be surprised to see more nitrogen and chemicals 

production across Europe idled in the coming days until gas prices moderate,” Joel Jackson, an analyst at BMO Capital 

Markets, said.  

Italian minister calls for price cap on all gas imported 

en.mehrnews.com 

‘’Capping only Russian gas makes no sense. It is currently 

delivered to Europe in very small quantities  In any case, we 

should give a signal to all producers. Europe imports three-

quarters of pipeline natural gas. It is fair that it, as the world's 

largest buyer, should help set the price to protect businesses 

and citizens," Cingolani told the Italian newspaper la 

Repubblica, according to the Russian Sputnik news agency. 

He added that they would continue to work in the coming 

days to ensure that a broad price cap is adopted. The EU 

energy ministers gave the European Commission a mandate 

to limit gas prices, Cingolani said, noting that the proposal is 

due in October. Following that meeting, Cingolani said that 15 EU member states voiced support for a common 

price cap for imported gas, with three nations backing this measure for Russian gas only and five either opposing 

the idea or expressing neutrality. 

On September 2, European Commission President Ursula von der Leyen said that the bloc might limit the price of 

Russian natural gas after G7 finance ministers confirmed their intention to impose price caps for Russian oil as part 

of the expanded sanctions regime against Moscow.Moscow, in turn, pledged to stop energy exports to the states 

that would apply the limits. 

UAE Is Finalizing Deal to Send Six More LNG Cargoes to Germany 

www. financialpost.com 

 Abu Dhabi National Oil Co. is finalizing a deal to deliver six liquefied natural gas shipments to Germany next year, people with 

direct knowledge of the matter said. 
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The extra cargoes will be in addition to the first delivery to be made as soon as December for the commissioning of 

RWE AG’s floating import terminal in Brunsbuettel near Hamburg, according to the people who asked not to be 

identified as a matter is private. 

Germany is seeking new sources of gas after the government secured five floating LNG import plants to help ease 

dependency on Russian fuel and ease an unprecedented energy price crunch. The deal will help secure supplies in 

Europe’s biggest economy which is struggling to replace reduced Russian flows. German Chancellor Olaf Scholz, 

during his tour of Mideast last weekend secured just one cargo, while penciling in more deliveries for next year. 

Germany Secures Just One Tanker of Gas During Scholz’s Gulf Tour 

The first cargo — 137,000 cubic meters — will be delivered by Adnoc to RWE’s Brunsbuettel terminal as soon as 

late December or by early 2023.  “Further cargoes are planned, but the exact number is not yet clear,” a 

spokesperson for Germany’s economy ministry said. “Talks are ongoing.” Adnoc declined to comment and RWE 

wasn’t immediately available. 

The buyer and the delivery terminal for the six additional cargoes next year were not immediately clear.  

The German government last month struck a deal with RWE and another utility, Uniper SE, to arrange temporary 

supplies of LNG through two new terminals. The facility at Brunsbuettel is set to start up by the end of the year, 

according to RWE. Construction of the Wilhelmshaven terminal – led by Uniper – has begun and operations are 

expected this winter, Uniper has said.  

The UAE plans to more than double its LNG export capacity as it seeks to build a new production plant by 2027. Adnoc is also 

building up its LNG trading operations.  

Mexico readies its first LNG export terminal 

www. splash247.com 

The east coast of North America is increasingly covered with gas export facilities, with Europe taking ever more 

cargoes in lieu of Russian sources of energy. 

The latest to enter the mix is Mexico, whose president, Andres 

Manuel Lopez Obrador, announced plans yesterday to 

develop a facility costing up to $5bn in the port of 

Coatzacoalcos, to the south of the country on the Gulf of 

Mexico. 

The facility is being built with European custom in demand 

with Germany reportedly keen to take LNG from Mexico, a 

country that has yet to start exporting the gas. 

Last month, Canadian firm TC Energy signed with Mexican 

state power utility Comision Federal de Electricidad (CFE) to 

build a $4.5bn gas pipeline connecting the port of Tuxpan with 

Coatzacoalcos, and the ports of Veracruz and Dos Bocas. 
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Enel and Sonatrach sign agreements to increase volumes and adjust natural gas supply contracts   

 www.enel.com 

Rome, September 28th, 2022 – The Enel  Group and the Algerian state-owned oil company Sonatrach, signed today 

a series of agreements concerning the natural gas supply contracts that the two companies currently have in place. 

Specifically, the parties agreed on the supply of additional volumes for 2022 and the possibility to increase volumes 

over the coming years, in addition to a sales price adjustment that takes into account the present market conditions. 

The agreements reflect the commitment of both parties, the Enel Group and Sonatrach, to reinforce their long-

standing partnership in order to strengthen trade relations in the field of natural gas with Algeria, which has always 

proved to be a dependable supplier, thus ensuring stable and reliable gas supplies, as well as helping to increase  

energy security for customers. 

Italy Secures Enough Supplies for Winter Without Russia Gas 

  www.bloomberg.com 

Italy has sourced sufficient alternative supplies of gas from North Africa to make up for any shortfalls this winter if 

Russia were to immediately cut off all exports to the country, according to people familiar with matter. 

A boost of expected gas deliveries from Algeria and Egypt will be able to cover the remaining supplies Italy still gets 

from Russia, said the people, who asked not to be identified because the estimates are private. Italy originally 

expected to achieve independence from Russian gas by spring 2025, but it must expand its regasification capacity 

to ensure a repeat of this winter’s results, the people said. 

Russian gas currently accounts for about 10% of Italian imports, down from around 40% before Russia invaded 

Ukraine in February, according to the people. A very cold winter, pipeline damage or a delay in the newly sourced 

supplies could also hamper Italy’s effort, the people said. 

Outgoing Prime Minister Mario Draghi has been scouring the globe to secure gas supplies to protect Italy from 

potential supply interruptions from Russia, which has been putting pressure on the European Union over several 

rounds of sanctions in response to the invasion. Italy has been one of the most successful countries to source 

alternative supplies.  

A spokesperson for the Italian government declined to comment. 

In contrast, Germany the biggest importer of Russian gas, is struggling to secure extra supplies, with Chancellor Olaf 

Scholz returning from a trip to the Middle East with an agreement for just one cargo of liquefied natural gas. The 

cost of replacing Russian flows with higher-priced gas from the market will cost gas giant Uniper SE about 18 billion 

euros ($17.3 billion) this year, which is why it is being bailed out by the government. 

Russia’s Gazprom PJSC on Tuesday warned that one of two remaining routes bringing gas to Europe -- via Ukraine -

- was at risk because of a legal spat. Gas prices jumped almost 20% as traders factored in the prospect that Europe 

will have to live without Russian gas this winter. 

Italy’s improved outlook is dependent on the successful installation of a new floating regasification unit in Piombino 

by the spring of 2023, the people said. The unit can process 5 billion cubic meters of gas per year, but opposition 

from local authorities risks delaying its operations.  

Algerian exports to Italy are expected to double in 2024 to 18 billion cubic meters per year, while LNG imports from 

Egypt will increase by the end of the year to match the amount currently sent from Russia, according to the people.  
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Russian flows have been essential to fill gas storage to 90% before the start of winter. The next season “could be 

worse if the we don’t add regasification capacity” by next spring, Eni SpA’s Chief Executive Officer Claudio Descalzi, 

said at a Sept. 24 at a conference in Rome. 

Baltic Natural Gas Pipeline Opens, Reducing Europe’s Dependence On Russia 

  www. oilprice.com 

The Baltic Pipe natural gas pipeline from Norway to Poland via 

Denmark and the Baltic Sea was inaugurated by the leaders of 

the three countries, who hailed the new gas link as a crucial 

move to reduce Europe’s dependence on Russian gas.   

The Baltic Pipe project, running from the Norwegian sector of 

the North Sea, crossing Denmark from west to east, and landing 

in Poland via the Baltic Sea, will bring gas from Norway – a 

staunch ally of the EU and Western Europe’s largest oil and gas 

producer – to Poland, which has for years sought to wean itself 

off Russian energy. 

Poland has been warning for years that Russian pipelines to 

Europe are undermining EU energy security and would be used 

for blackmail. Poland was one of the biggest opponents of the Nord Stream 2 project for another gas pipeline from 

Russia to Germany. Nord Stream 2 didn’t see the light of day after Germany axed the certification process after 

Russia invaded Ukraine. Russia, for its part, shut down Nord Stream 1 indefinitely early this month, claiming an 

inability to repair gas turbines because of the Western sanctions. 

The Baltic Pipe will be operational with partial capacity from October 1 and could accelerate full-capacity 

commissioning to the end of November instead of January 1, 2023, as planned, the Danish national transmission 

system operator Energinet said this weekend. 

During the opening ceremony for the Baltic Pipe on Tuesday, Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki said: “The 

era of Russian domination in the field of gas is coming to an end, the era that was marked by blackmail, threats and 

extortion.” 

Danish Prime Minister Mette Frederiksen said that “It is vital that we work closely together in Europe to free us 

from Russian gas as soon as possible. Baltic Pipe is a big step in achieving this.” 

On the day of the Baltic Pipe inauguration, Norway and Sweden said they were investigating gas leaks in the Baltic 

Sea from both Nord Stream 1 and Nord Stream 2 pipelines from Russia to Germany, with no one ruling out sabotage 

as the cause of the leaks. Norway heightened its emergency preparedness on Tuesday for infrastructure, onshore, 

and offshore installations on the Norwegian Continental Shelf.   

“Based on the information we have seen so far, much indicates acts of sabotage,” Terje Aasland, the Norwegian 

Minister of Petroleum and Energy, said.   
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Report  

How does raising the price of gas affect the profitability of fertilizer factories in Egypt? 

www.archyworldys.com 

A petrochemical sector analyst, said that the price of 

supplying natural gas to fertilizer companies in Egypt will rise 

with the application of the new price equation from $5.75 to 

$7.28. 

The Analyst added in an interview with “Al Arabiya”, that the 

price increase will have a short-term effect by putting 

pressure on the profit margins of companies. 

Mostafa Madbouly, the Egyptian Prime Minister, issued a 

decision that includes a new mechanism for calculating the 

price of supplying natural gas to nitrogen fertilizer factories. 

The decision indicated that in all cases, the minimum selling price of natural gas for nitrogen fertilizer plants shall 

not be less than 4.5 dollars per million British thermal units. 

The selling price of natural gas for non-nitrogen fertilizers is set at $5.75 per million British thermal units. It does 

not apply to consumers who are charged according to price formulas included in their natural gas supply contracts 

and continue to be charged according to the formulas in their contracts. 

The analyst said that every dollar increase in the price of gas raises the cost of fertilizer companies by 900 million 

pounds, expecting the negative impact to continue in the short term. 

In the long term, the analyst believes that fertilizer prices will drop globally, ranging between 300 and 500 dollars 

per ton of urea over the next 5 years. 

And she continued: “The advantage of the new price equation links the price of the main entrance to the product 

with the final price, and therefore it will reflect positively on the level of profitability while bearing some costs.” She 

pointed out that the government maintains the prices of fertilizers in the local market at 225 dollars, compared to 

850 dollars, the price traded in the global market. She expected the government to lift part of the subsidies granted 

to the fertilizer sector to reduce the gap between local and international prices. 

The analyst said that reducing the size of government support would be in the interest of companies because they 

sell 55% of their production in the local market at the prices set by the government. 


