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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   

بنسبة   ▪ الغاز  من  احتياطاتها  بملء  ألمانيا حققت هدفها 

95% 

ألف    400تكاليف سفن شحن الغاز الطبيعي ترتفع لنحو   ▪

 
 
 .دوالر يوميا

خطي    800 ▪ من  ترسبت  الغاز  من  مكعب  متر  مليون 

 األنابيب 

طلق أكتر   ▪
ُ
يم ت انبعاثات  األمم المتحدة: تصدعات نورد ستر

 لغاز الميثان عىل اإلطالق 

ئ أوروبا وواشنطن بقرار حظر   ▪ ن تقلب الطاولة.. تفاجر الصي 

 إعادة بيع الغاز 

يم  ▪ ات نورد ستر يطانية بتفجت   1روسيا تتهم البحرية التر

بشأن   ▪ ي  األوروبر االتحاد  لخطط  معارضتها  تسقط  ألمانيا 

 أسعار الغاز 

اتفاق   ▪ إىل  توصله  عن  يعلن  ي  األوروبر أزمة  االتحاد  بشأن 

 الطاقة

محرك   ▪ سيارات  عن  التخىلي  إىل  يتجه  ي  األوروبر االتحاد 

اق الداخىلي من عام 
 2035االحتر

المتوسط   ▪ ي 
فن الغاز  إلنتاج   ” ي بر ي  و”بر  ” ي

“إينن تنفذه  اتفاق 

 لصالح ليبيا 

   الرابع القسم  
 واالحصاءات التقارير    

المدى   ▪ عىل  إفريقيا  ي 
ن
ف المسال  الطبيعي  الغاز  إمكانات 

 القريب 

 كيف يمكن الوروبا أن تسيطر عىل أسعار الغاز؟  ▪

 حاتم محمود

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

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

 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 

ت  ▪ جهود  ي 
فن تسهم  مرص  المرصي:  ول  البتر أمن  وزير  حقيق 

ا  .واستقرار الطاقة عالمي 

بالغاز   ▪ السفن  تموين  فن  للتعاون  نوايا  خطاب  توقع  إيجاس 

 .الطبيعي المسال 

غاز   ▪ موارد  من  لالستفادة  ورة  ضن التمويل  توفت   المال:  طارق 

ن الطاقة ألوروبا  .المتوسط وتأمي 

ي قطاع غزة ▪
ي تطوير حقل )غزة مارين( للغاز فن

 .مرص ستشارك فن

سال ِديا و”إيجاس” توقعان خطاب نوايا لخفض انبعاثات   ▪ فينتر

 .الغازات الدفيئة

ا بإعادة تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي  ▪  .رئيس الوزراء يصدر قرار 

 .بلغاريا تتطلع إىل صفقة غاز مسال من مرص ▪



 
 
 

 
 
 

 35إصدار رقم 

2022يوليو –  

 WWW.GasReg.Org.Eg  2022 سبتمبر– 37إصدار رقم  (3) 
 

 :متوسط أسعار الغاز الطبيعي والبترول العالمية

 

 

 

 

 

 

 

 :أسعار الغاز الطبيعي في السوق المصري للمستهلكين غير المؤهلين

 

 

 

 

 

 

 

 

،خالل وقت  تعكس السعر * األرقام الواردة بالجدول السابق   ن . الجغرافية ومتوسط للمنطقة  معي  ي
 ، وال تمثل السعر للمستهلك النهابئ

 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 

 باقي الصناعات   األسمنت    والحديد  الكيماويات  

للمليون وحدة  
 حرارية بريطانية 

للمليون وحدة  
 حرارية بريطانية 

للمليون وحدة  
 حرارية بريطانية 

 الكهرباء  

للمليون وحدة  
 حرارية بريطانية 

 الطوب   قمائن  

للمليون وحدة  
 حرارية بريطانية 

  )المدعم( المخابز البلدية   

 متر مكعب 

 المنزلي والتجاري  
 جنيها لكل متر مكعب 

متر مكعب   30الشريحة األولى: صفر إلى   

متر مكعب  60إلى   30الشريحة الثانية:   

متر فأكثر   60الشريحة الثالثة:   

 الغاز المضغوط للسيارات  

 االزوتية األسمدة غير    ية االزوت األسمدة   
وفقا لمعادلة  

 سعرية بحد ادني 

للمليون وحدة  
 حرارية بريطانية 

للمليون وحدة  
 حرارية بريطانية 

 جنيها لكل متر مكعب 
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 أخبار أسواق الغاز الطبيعي المصري:

 وزير البترول المصري: مصر تسهم في جهود تحقيق أمن واستقرار الطاقة عالمًيا 

sa.investing.com 

وة المعدنية المرصي، إن مرص تسهم    ول والتر قال المهندس طارق المال وزير البتر

ي  
ا من خالل دورها كمركز إقليمي لتجارة  فن جهود تحقيق أمن واستقرار الطاقة عالمي 

االقتصادية   والروابط  السياسية  العالقات  مع  بالتكامل  ول  والبتر الغاز  وتداول 

الدول من  والعديد  ي  األوروبر االتحاد  مع  لها  لوزير    . القوية  ترصي    ح  ي 
فن ذلك  جاء 

مسئوىلي   مع  اجتماعه  خالل  ول،  لبحث  البتر األلمانية؛  ديا”  شال  “فنتر كة  شر

التضخم   ومعدالت  ا  حالي  والغاز  ول  البتر تواجه صناعة  ي 
النر العالمية  التحديات 

ن مصادر إمدادات الطاقة واستدامتها، باإلضافة إىل   ايدة، وسعي الدول لتأمي  ن المتر

 عن الفرص االستثمارية المتاحة  
ا
ي وخفض االنبعاثات، فضًل

جهود التحول الطافر

ي  
ي مرص فن

ول والغاز فن ن مرص  . مجال البتر وتوكوالت الموقعة بي  وأضاف المال، أن التر

ة   ي مجال الطاقة بصفة عامة تؤكد الثقة الكبت 
ص فن ي واليونان وقتر واالتحاد األوروبر

ي ظل االستقرار الذي  
ي مرص، وذلك فن

ول فن ي مجال الغاز والبتر
ي مناخ االستثمار فن

فن

كات العالمية   ا  تشهده بما يحفز الرسر ا وبحري  ول بري  ة للبحث واالستكشاف عن الغاز والبتر ن ي أنشطتها، واستغالل الفرص االستثمارية المتمت 
عىل التوسع فن

 للبحث واالستكشاف من قبل مثل غرب البحر المتوسط ويدعم ذلك وجود بنية تحتية قوي
 
ي لم تشهد نشاطا

ي مرص والسيما بالمناطق البكر النر
ة  فن

ة ات كبت   . وختر

ا وتم خال وصعود    ل اللقاء، استعراض تأثت  األزمة العالمية الحالية عىل اقتصاديات الدول ككل وخاصة الدول النامية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة عالمي 

كة األلمانية    . الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي من مصادر إمدادات الطاقة ام الرسر ن شال ديا” التر كة “فنتر الكامل باستمرار من جهته، أكد ماريو ميهرن رئيس شر

ي استكشاف وت
ي االستثمار فن

ا أهمية االستمرار فن ة المقبلة، موضح  ي مرص، وضخ استثمارات جديدة وتوسعة محفظة أعمالها خالل الفتر
نمية  العمل فن

ي 
بالتوازي مع عمليات التحول الطافر ا بعمليات تقييم  . وإنتاج الغاز الطبيعي  كة األلمانية تقوم حالي  ي    وأشار إىل أن الرسر

للفرص االستثمارية المتاحة فن

ا لمختلف الدول ا مهم 
 
ن إمدادات الطاقة أصبح هدف ا إىل أن تأمي 

 
ي مرص    . صناعة الغاز المرصية لتحديد أفضلها، الفت

ولفت إىل أن وجود فرص واعدة فن

كة ي تقدمها الرسر
ا أن الرسالة النر ة المقبلة، موضح  كة عىل زيادة االستثمارات خالل الفتر ي مرص    يحفز الرسر

امها باستمرار تواجدها فن ن هي التأكيد عىل التر

 وضخ المزيد من االستثمارات. 

 خطاب نوايا للتعاون فى تموين السفن بالغاز الطبيعي المسال   إيجاس توقع

www.petro-news.com   

وة المعدنية للتوسع فن استخدام الوقود النظيف   ول و التر اتيجية وزارة البتر ي إطار استر
كة المرصية القابضة للغازات  فن منخفض الكربون ، وقعت الرسر

وع تموين    -الطبيعية   ي و إيجل جاس ، و ذلك بهدف دراسة التعاون فن مرسر
اميد للمالحة و أفينينر كات شل العالمية و بت  إيجاس خطاب نوايا مع شر

كة للقيام بدراسة كة مشتر وع و الوقوف عىل أنسب الوسائل لتنفيذه السفن بالغاز الطبيعي المسال فن مرص و دراسة إنشاء شر  . الجدوى للمرسر

ول خطوات ملموسة للتعا وة المعدنية عىل اتخاذ قطاع البتر ول و التر د المهندس طارق المال وزير البتر
َّ
 عىل هذا التوقيع ، أك

 
كات و تعقيبا ون مع الرسر

بالوقود منخفض الكربون أحد مجاالت العمل النر يسع القطاع لالستفادة منها، ليس  العالمية لخفض االنبعاثات الكربونية ، حيث يعد تموين السفن  

ي تعزيز دورها كمركز إقليمي لتداول و تجارة الطاقة ، يقدم العديد من اإل 
سهامات ، فقط فن خفض االنبعاثات بل فن سعيه لالستفادة من موقع مرص فن

ن  خاصة ما يتعلق بتعظيم استخدام الوقود النظيف ، م  إىل أن الدولة المرصية تدعم هذه التوجهات و توليها أهمية قصوى. و أوضح أن مرص تتمت 
 
ا شت 

ي و وجود قناة السويس كممر مالجي   اتيجر عالمي  بالعديد من المقومات فن مجال الغاز الطبيعي المسال كوقود منخفض الكربون أبرزها الموقع االستر

وع تموين السفن بالغاز   كة المرصية القابضة مالئم إلقامة مرسر  جديدة للرسر
 
اكة فرصا المسال ، و توافر الغاز الطبيع المسال فن مرص ، و توفر هذه الرسر

 للغاز الطبيعي المسال للسفن العابرة بمرص و الدول المجاورة
 
 . للغازات الطبيعية ) إيجاس ( لتكون ُموردا أساسيا
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كة شل جلوبال لل ي رئيس شر
اكة طويلة األمد القائمة مع مرص و تأكيد  و من جانبه قال طاهر فاروفر غاز الطبيعي المسال أن هذا التعاون يعمق من الرسر

 فن خطة شل لزيادة بنيتها الخاصة بتمو 
 
 هاما

 
ام شل القوي بدعم طموح مرص كمركز إقليمي لتداول و تجارة الطاقة حيث تلعب مرص دورا ن ين السفن التر

 بالممرات المالحية الدولية بمقدار ثالثة أضعاف بنهاية العقد الحاىلي بالغاز الطبيعي المسال مقارنة بما هو م
 
 . تاح حاليا

كة إيجل جاس أنها و مساهميها يعملون فن قطاع النقل البحري داخل مرص منذ ما يقرب من   ة واسعة فن إدارة    50و قال ممثل شر  و لديها ختر
 
عاما

ة فن مرص و أن تواجدها الق وعات البحرية الكبت  تها الطويلة يدعمان خطوات نجاح إقامة مركز تموين السفن بالوقود  المرسر وي بالسوق المرصي و ختر

 . النظيف

 طارق المال: توفير التمويل ضرورة لالستفادة من موارد غاز المتوسط وتأمين الطاقة ألوروبا 

www.sabaharabi.com 

وة    ول والتر ي مؤتمر منتدي غاز شارك المهندس طارق المال وزير البتر
المعدنية فن

نيكوس   صي  القتر الرئيس  افتتحه  الذي  ي 
الطافر للتحول  المتوسط  ق  شر

صية نيقوسيا بحضور المفوضية األوروبية للطاقة   اناستاسيادس بالعاصمة القتر

الطاقة   ووزير  بيلديس  ناتاشا  صية  القتر الطاقة  ووزيرة  سيمسون  والمناخ كادري 

ي كوستاس سكري
ي الدكتور صالح الخرابشة  والبيئة اليونابن

كاس ووزير الطاقة االردبن

ق المتوسط ن العام لمنتدي غاز شر ي جلسة نقاشية وزارية    . واألمي 
و شارك الوزير فن

ن عام   ص واليونان واالردن والمفوضية األوروبية للطاقة وامي  مع نظراؤه من قتر

 . المنتدي

ي الجلسة الوزارية اكد المهندس طارق المال  
وة  وخالل كلمته فن ول والتر وزير البتر

و  االقتصادي  النمو  لتعزيز  فرصة  يعد  المتوسط  ق  غاز شر منتدي  ان  المعدنية 

التفاهم   مذكرة  ان  اىلي  الفتا   ، الطاقة  مجال  ي 
فن اوروبا  مع  العالقات  ي 

فن التوسع 

ي هي احد اهم االنجازا اتيجية مع االتحاد األوروبر
اكة االستر ي تم توقيعها بالقاهرة للرسر

 . ت لهذا المنتديالثالثية النر

يات المؤسسات المالية الدولية حيث يؤدي إىل االشاع بتنمية موارد واحتياطيات الغاز الطبيعي  ق و اكد الوزير اهمية تدبت  التمويل من كتر  بمنطقة شر

كات العالمية العاملة بالمنطقة ن المستثمرين والرسر  . المتوسط وتحفت 

الدولة   ان مرص هي  اىلي  الطبيعي  واشار  الغاز  االنابيب ومصانع اسالة  الطبيع من خطوط  الغاز  لتصدير  تحتية  بنية  تمتلك  ي 
النر بالمنطقة  الوحيدة 

ق المتوسط ة للغاز المنتج من حقول شر ن بوجود طاقة استيعابية كبت  ي تتمت 
ي ادكو ودمياط عىلي البحر المتوسط والنر

 . وتصديره مساال فن

ي صناعة الغاز لتصبح  وتطرق الوزير اىلي مؤتمر المناخ ال 
كات العالمية فن كاءها حاليا من الرسر ذي تنظمه مرص الشهر المقبل، و لفت اىلي جهود مرص مع شر

وعات جديدة تعمل عليها الستخدام تكنولوجيا جمع والتقاط الكربون من الغاز واالستفادة منه وخفض انبعاث ات  اكتر صداقة للبيئة من خالل مرسر

ن مختلف االطراف عامل  غاز الميثان الفتا اىلي اه وعات ، مؤكدا ان التعاون بي  مية توفت  الموارد والتكنولوجيا وبناء القدرات الالزمة لتنفيذ هذه المرسر

 . رئيسي لدفع جهود ازالة الكربون من صناعة الغاز الطبيعي 

ق المتوسط   الزالة الكربون من الغاز الطبيعي بدول المنتدي  واضاف انه جري القاء الضوء اليوم خالل مناقشات المؤتمر عىلي مبادرة منتدي غاز شر

من   للحد  المنتدي  بدول  وتنفيذ خطة عمل  تتضمن وضع  ي 
والنر ي مرص 

فن المناخ  مؤتمر  ي 
فن لعرضها  استعدادا  لها  النهائية  اللمسات  والجاري وضع 

ي اطار التحول للطاقة منخفضة الكربون، ويشمل ذلك سياسات  
ي مراحل صناعة الغاز فن

ية و اتاحة االنبعاثات فن لتدبت  التمويل وبناء القدرات البرسر

 . التكنولوجيات الالزمة لعمليات ازالة الكربون

ي مرص كوقود نظيف و دراسة الفرص المتاحة الفتا اىلي اهمية صناعة
ن فن ن    و اشار الوزير اىلي الجهود المبذولة لتنمية صناعة انتاح الهيدروجي  الهيدروجي 

ن القصت  والم   توسط. االزرق عىلي المديي 
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 مصر ستشارك في تطوير حقل )غزة مارين( للغاز في قطاع غزة 

www.alarabiya.net 

قال مسؤولون مرصيون وفلسطينيون إن مرص تهدف إىل توىلي مسؤولية تطوير  

لالقتصاد   دفعة  بمثابة  سيكون  فيما  غزة،  ي 
فن البحري  الطبيعي  الغاز  حقل 

 . ي
 الفلسطينن

ي  
فن الغاز  مرص  تنتج  غزة  وبينما  حقل  ظل  سنوات،  منذ  المتوسط  البحر  ق  شر

ا قبالة ساحل غزة، غت  مستغل بسبب    30البحري، الواقع عىل بعد نحو  
كيلومتر

 الخالفات السياسية إضافة إىل العوامل االقتصادية. 

ي تخلت عن حصتها فيه عام 
ى شل النر كة النفط الكتر ي عهدة شر

وع فن وكان المرسر

الفلسطينيون يبحثون عن مجموعة أجنبية جديدة تتوىل مسؤولية  . وظل 2018

كات الفلسطينية بما ال يقل عن   بالمئة من األسهم،    55الحقل. وستحتفظ الرسر

 بحسب قرار مجلس الوزراء آنذاك. 

كة المرصية القابضة للغازات الطبيعية )إيجاس( المملوكة   وقال مسؤولون إن الرسر

ال  العام  المرخصة  للدولة بدأت محادثات  كات  الرسر للنفط والغاز، وهو تحالف من  ن  المقاولي  اتحاد  كة  ي وشر
الفلسطينن ي مع صندوق االستثمار 

ماصن

ي القاهرة إن إيجاس ستعمل بالتعاون مع السلطات الفلسطينية عىل تطوير حقل غزة مارين.  لتطوير الحقل. 
ز فن  وقال مسؤول لرويتر

 

 نوايا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة فينترسال ِديا و”إيجاس” توقعان خطاب  

petro-press.com 

الطرق كفاءة    بأكتر  موثوقة  طاقة  بإنتاج  ِديا  سال  فينتر كة  شر ام  ن التر من   
 
انطالقا

ي  
كة فن نائب أول للرئيس ومدير عام الرسر ي، بصفته  ومسؤولية، وقع سامح صتر

العضو المنتدب مرص، خطاب نوايا مع الدكتور المهندس مجدي جالل، بصفته  

لخفض   )إيجاس(، وذلك  الطبيعية  للغازات  القابضة  المرصية  كة  للرسر التنفيذي 

ي امتياز دسوق
 . انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل ملموس فن

سال ِديا: “نعمل  كة فينتر ي هذا الصدد، قال ماريو ميهِرن، الرئيس التنفيذي لرسر
وفن

فع أهداف خفض  ابشكل  تحقيق  برامج  ل عىل  لقد طورنا  ي مرص. 
فن االنبعاثات 

ب  ي ألمانيا؛ مثل برنامج الكشف عن ترسُّ
ي هذا المجال فن

ات مهمة فن واكتسبنا ختر

ي  
فن الستثمارها  مرص؛  إىل  ات  الختر هذه  ننقل  نحن  وها  وإصالحه،  الميثان  غاز 

الغازات  انبعاثات  من   
ّ
الحد ي 

فن لدعم هدف مرص  كائنا  مع شر والعمل  مشاريعنا، 

 ". لالحتباس الحراريالمسّببة 

 إىل جنب مع الجهود الرامية إىل تحديد مشاري    ع الطاقة منخفضة
 
ي مشاري    ع إنتاج الغاز جنبا

الكربون    ويست  العمل عىل خفض االنبعاثات التشغيلية فن

ي يوليو  
 عىل تحديد مشاري    ع مستقبلي2022للمستقبل. ففن

 
سال ِديا و”إيجاس” مذكرة تفاهم؛ للعمل سويا ي أكسيد  ، وقعت فينتر

ّ التقاط ثابن ي مجاىلي
ة فن

ن   . الكربون وتخزينه، والهيدروجي 

امن مع بد  ن ي الوقت الراهن، بالتر
؛ فنحن ننتج الغاز الطبيعي الذي تحتاج إليه مرص فن

 
قا ي مرص يبدو مرسر

ي: “مستقبلنا فن ء نشاطنا ومن جهته، قال صتر

ن والكربون للغد  وعات إدارة الهيدروجي  ي مرسر
د  . للبحث فن

ّ
سال ِديا وعضو مجلس اإلدارة  وبدورها، أك ي فينتر

ت دون سامرز، المدير التنفيذي للعمليات فن

ي مرص 
كائنا فن ي هذا الطريق مع شر

 ". المسؤول عن مرص، عىل أن: “هذا هو سبيلنا النتقال ناجح وآمن للطاقة. ويسعدنا أن نست  فن

 به لمرص منذ عام  
 
 موثوقا

 
يكا سال ِديا شر  فينتر

ُّ
َعد
ُ
ن عىل  .  1974وت كت 

ي خليج السويس إىل التر
ي هذا البلد من إنتاج النفط فن

كة فن واليوم، انتقلت أعمال الرسر

كة عىل استكشاف آفاق محتملة لمشاري    ع إدارة الكربون وحلول ا  ي مرص، فتعمل الرسر
. أما فيما يتعلق بالمشاري    ع المستقبلية فن ن الغاز الطبيعي  . لهيدروجي 
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 تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي.. رئيس الوزراء يصدر قراًرا بإعادة  

gate.ahram.org.eg 

برقم    ا  قرار  الوزراء،  رئيس مجلس   مدبوىلي 
الدكتور مصطفن لسنة    3574أصدر 

ا    12، بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة األسمنت بواقع  2022 دوالر 

ا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تأمريكي  الجريدة الرسمية القرار الذى    . ونرسر

لصناعة  المورد  الطبيعي  الغاز  بيع  سعر  تحديد  الثانية،  مادته  فن  تضمن 

وبان"، بحيث ال يقل الحد األدبن عن   وكيماويات "إلنتاج خليط اإليثان والتر
البتر

بأن    4.5 الثالثة  المادة  تضمنت  فيما  بريطانية،  مليون وحدة حرارية  لكل  دوالر 

وكيماويات بواقع  يحدد سعر بيع ال ي عمالء البتر
دوالر    5.75غاز الطبيعي المورد لبافر

وجاء فن المادة الرابعة من القرار بأن    . أمريىك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية

جنيهات مرصية    110يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لقمائن الطوب بواقع  

الما تضمنت  فيما  بريطانية،  حرارية  وحدة  مليون  القرار لكل  من  الخامسة  دة 

ن الذين يتم محاسبتهم وفقا   اإلشارة إىل أنه ال يرسى هذا القرار عىلي المستهلكي 

مة مة معهم، وتستمر محاسبتهم بذات المعادالت السعرية الواردة بالعقود المتر ي عقود توريد الغاز الطبيع المتر
  . معهم  لمعادالت سعرية مدرجة فن

وكيماويات )إلنتاج وتضمنت المادة السادسة من القر  ول تحديد أسعار بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتر ار أن تتوىل الهيئة المرصية العامة للبتر

ا لآللية المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار بصفة شهرية
 
وبان( وفق وذكرت المادة السابعة أنه فيما عدا ما ورد بهذا القرار من    . خليط اإليثان والتر

والمادة الثالثة من    2022لسنة    3221، و  2021لسنة    2902أحكام، فيستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  

 . 2020لسنة  745، فيما تضمنت المادة الثامنة االشارة بأن يلعن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2020لسنة   744قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 بلغاريا تتطلع إلى صفقة غاز مسال من مصر 

gate.ahram.org.eg 

ن    لتأمي  مرص  إىل  التطلع  بلغاريا،  بينها  ومن  األوروبية،  الدول  من  العديد  بدأت 

ي أعقاب 
احتياجاتها من الغاز المسال، وسط مساٍع لالستغناء عن الغاز الروسي فن

ي هذا اإلطار، استقبل    . غزو أوكرانيا 
وة المعدنية طارق المال، وفن ول والتر وزير البتر

ن البلدين   ن هريستوف، لبحث أوجه وفرص التعاون بي  وزير الطاقة البلغارى روسي 

ي مجاالت الغاز والطاقة
 . فن

ي والعلمي  
ِفق خالل اللقاء عىل اإلعداد لتوقيع مذكرة تفاهم لتطوير التعاون الفنن

ُّ
وات

النفط وا ي مجال 
فن ي والتجاري  لكال  والتكنولوجر كة  المشتر الفائدة  يحقق  بما  لغاز 

 . البلدين

ي أن يكون الغاز المرصي أحد الروافد المهمة  
وأبدى الوزير البلغاري رغبة بالده فن

ي ظل العالقات التاريخية  
بتلبية جانب من احتياجات بلغاريا من الغاز المسال فن

الغاز  توريد  بمجال   
ا
التعاون، خاصة أطر  توسيع  ة والحرص عىل  ن المسال   المتمت 

ا من  .  والطاقة ا خالل المدة المقبلة، ارتفاع  مليون دوالر، ضمن مساعيها لزيادة    500وتهدف مرص إىل زيادة إيرادات صادرات الغاز لمليار دوالر شهري 

ي الموازنة
ا، لتبلغ    13وارتفعت إيرادات مرص من صادرات الغاز    اإليرادات وخفض العجز فن

 
ي عام    8ضعف

  0.6، مقابل  2022- 2021مليارات دوالر فن

ن بلغ حجم الزيادة بصادرات الغاز المرصية، سواء الطبيعي أو المسال،  2014-2013مليار دوالر عام   ي حي 
    4، فن

ا
مليون طن عام   7.2أضعاف، مسجًل

ي عام  1.9، مقابل 2021-2022
 . 2014-2013مليون طن فن

ن إمداداتها، خاصة من الغاز الطبيعي وقد   ول المرصي إىل أهمية الطاقة واهتمام دول العالم بتأمي  ا جيدة للوصول    أشار وزير البتر وأوضح أن هناك فرص 

ي تمتلك بنية أساسية قوية بمجال الغاز، وخاص
ق أوروبا من خالل بلغاريا النر ن خط أنابيب للغاز بإمدادات الغاز المرصي لجنوب شر ي ضوء تدشي 

ة فن

ن بلغاريا واليونان  . الطبيعي بي 
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 أخبار سوق الغاز العالمية:

 % 95ألمانيا حققت هدفها بملء احتياطاتها من الغاز بنسبة  

www.albayan.ae 

أعلنت الحكومة األلمانية أنها حققت بشكل مبكر هدفها بملء احتياطاتها من الغاز 

ي الشتاء، رغم توقف اإلمدادات الروسية  % بما يؤمن استهالك  95بنسبة  
شهرين فن

. وأكدت وزارة االقتصاد   يم بصورة تامة منذ مطلع سبتمتر
عتر خط أنابيب نورد ستر

عتبة   اليوم  االحتياطات  "تخطت  بيان  ي 
إىل  95فن وبذلك  95,14% ووصلت   ."%

ن من التاري    خ الذي حددته الحكومة   تكون ألمانيا قد وصلت إىل هدفها قبل أسبوعي 

ي البيان "رغم توقف نورد  
. وقال وزير االقتصاد روبرت هابيك فن ي األول من نوفمتر

فن

يم   ، امتألت االحتياطات باشع مما كان متوقعا . وتساوي مجمل احتياطات  1ستر

اوات ساعة، بحسب الجمعية األلمانية لصناعات الطاقة    240,8الغاز األلمانية   تت 

ي 
ي دي إي فن ي سوى لنحو شهرين  . وهذه  "  والمياه "بر

الكمية الهائلة من الغاز ال تكفن

ن   اير ما بي  ن نوفمتر وفتر المانيا بي  ي الشتاء، إذ تستهلك 
  120و  90من االستهالك فن

اوات ساعة من الغاز شهريا وقال هابيك "علينا مواصلة العمل وبشكل مكثف  ." تت 

ي    % من واردات ألمانيا 55وكانت إمدادات الغاز الروسي تمثل أكتر من  
ي أوكرانيا. ومنذ بدء الحرب فن

اير، تراجعت واردات الغاز    24قبل الحرب فن فتر

ي بملء احتياطات الغاز بنسبة  
ي يوليو مجموعة أهداف تقضن

ن فن . وحددت برلي  ي مطلع سبتمتر
% بحلول  95الروسي بشكل كبت  إىل أن توقفت تماما فن

الحكوم أقرت  الشتاء. ولتحقيق ذلك،  بدء  قبل  نوفمتر  الحجري وخفض  األول من  الفحم  استخدام  زيادة  تتضمن  الطاقة،  تدابت  الدخار  ة سلسلة 

ي  
ي إجراء إستثنابئ

كات كما خصصت حكومة أوالف شولتس فن ن الرسر ي العامة وإجراءات لتحفت 
ي المبابن

اء كميات من   1,5استهالك الطاقة فن مليار يورو لرسر

وج والواليات المتحدة عتر بلجيكا وهولندا الغاز الطبيعي المسال لضمان اإلمدادات. وزادت ألمانيا إمدا
 . دات الغاز وال سيما من التن

ت ألمانيا كل ما أمكنها ي جامعة بوتسدام متحدثا لوكالة فرانس برس "اشتر
لكن هذا تسبب بزيادة سعر الغاز عىل األش ". وعلق يوهان ليليشتام األستاذ فن

ن أن يتسبب ذلك بركو  ي المانيا، وتوقعت برلي 
كات فن اد الغاز الطبيعي  .  د اقتصادي العام المقبلوالرسر وال تملك ألمانيا حنر اآلن بنن تحتية تسمح لها باستت 

ة عتر البحر .  المسال اد الغاز الطبيعي المسال مباشر ي هذا السياق أطلقت الحكومة خمسة مشاري    ع إلقامة محطات تسمح باستت 
ومن المتوقع أن .  وفن

ي ميناء فيلهلمسهافن عىل بحر الشمالتبدأ إحدى هذه المحطات العمل هذا ال
 . شتاء فن

 

 ألف دوالر يومياً   400تكاليف سفن شحن الغاز الطبيعي ترتفع لنحو  

www.alborsaanews.com 

ي تحمل الغاز الطبيعي المسال ألعىل مستوياتها   
وصلت تكاليف الشحن للسفن النر

ن إمدادات الطاقة لفصل الشتاء  أوروبا عىل اإلطالق، مع سعي   . لتأمي 

كةوأظهرت بيانات  ”، أن تكلفة استئجار سفينة غاز طبيعي  شر ن “سبارك كوموديتت 

ي حوض المحيط األطلسي تبلغ 
  397.5مسال فن

 
 . ألف دوالر يوميا

ن السفن لتخزين ونقل الغاز الطبيعي المسال عن طريق البحر إىل وجهة   ويتم تجهت 

ين تسخينهساحلية، حيث يتم   ا مرة أخرى ثم يتم ضخه إىل المشتر
 
 . ليصبح غاز

كاتوشهدت أسعار   اير    شر ي نهاية فتر
ا منذ غزو روسيا ألوكرانيا فن ا قوي  النقل ارتفاع 

، حيث ارتفع متوسط تكلفة استئجار سفينة ليوم واحد من   ي
ألف    14.300الماصن

 ألف دوالر.  400دوالر إىل نحو  
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 مليون متر مكعب من الغاز تسربت من خطي األنابيب  800وكالة نقال عن جازبروم:  

arabic.euronews.com 

ي   
النر للغاز  العمالقة  جازبروم  كة  شر باسم  متحدث  عن  لألنباء  تاس  وكالة  نقلت 

ن   مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي ترسبت    800إن    قولهيسيطر عليها الكرملي 

ي    . بعد أن أصابت انفجارات خطي أنابيب تحت البحر  جر وقالت إن المتحدث ست 

المترسب   الغاز  ي أن حجم 
اتصال مربئ المتحدة عتر  أبلغ جلسة لألمم  كوبريانوف 

 . ركايعادل ثالثة أشهر من اإلمدادات للدنم

 

 

 ستريم ُتطلق أكبر انبعاثات لغاز الميثان على اإلطالق األمم المتحدة: تصدعات نورد 

arabic.euronews.com 

ي منظومة أنابيب الغاز الطبيعي  
قال برنامج األمم المتحدة للبيئة إن التصدعات فن

بحر   ي 
فن يم  ستر لغاز   البلطيق نورد  منفرد  إطالق  أكتر  يكون  أن  ُيرجح  ما  إىل  أدت 

 . الميثان الضار بالمناخ عىل اإلطالق

أن   نامج  التر ن وأفاد  رصدوا   باحثي  له  التابع  الميثان  النبعاثات  الدوىلي  ي    بالمرصد 
فن

الصناعية تصاعد عمود ضخم من غاز  تحليل أجروه هذا األسبوع لصور األقمار 

ي أكسيد الكربون لكنه ال يستمر  
، وله تأثت  أقوى بكثت  من غاز ثابن ن كت 

الميثان عاىلي التر

 . طويال 

ء   ز "هذا أمر سي ون، القائم بأعمال رئيس المرصد، لرويتر وقال مانفريدي كالتاجت 

ي وقت  حقا، إنه عىل  
األرجح أكتر انبعاث يتم رصده عىل اإلطالق... هذا ال ُيفيد فن

 ". نحتاج فيه بشدة إىل تقليل االنبعاثات

ن لم يتمكنوا من خالل الصور حنر اآلن من تحديد كمية الميثان  وأضاف أن الباحثي 

ي ديسمتر كانون األول من حقول النفط   الكبت  المترسبة من نظام خطي األنابيب، لكنهم يعتقدون أن معدل االنبعاثات أعىل من الترسب 
ن
الذي حدث ف

ي المياه المكسيكية بخليج المكسيك، و 
ي الساعةوالغاز البحرية فن

ي من الميثان فن  . الذي أطلق حواىلي مئة طن متر

ي خليج المكسيك، الذي أمكن رؤيته أيضا من الفضاء، حواىلي  
ي النهاية، أطلق الترسب فن

ي من الميثان عىل مدار    40وفن يوما، وذلك    17ألف طن متر

ي دورية العلوم البيئية و 
ت فن رسر

ُ
ي بلنسية ون

مليار رطل من الفحم،    1.1ويعادل هذا حرق  .  رسائل التكنولوجيا وفقا لدراسة أجرتها جامعة بوليتكنيك فن

 . وفقا آللية حسابات غازات االحتباس الحراري التابعة لوكالة حماية البيئة األمريكية
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 الصين تقلب الطاولة.. تفاجئ أوروبا وواشنطن بقرار حظر إعادة بيع الغاز 

www.arabictrader.com 

ي لالتفاق مع واشنطن عىل وضع سقف ألسعار بينما تسارع دول    االتحاد األوروبر

اد الغاز من موسكو ، أعلنت السلطات الصينية عن قرار صادم من شأنه أن  استت 

ي قبل اتخاذ قرار تحديد سقف األسعار 
طلبت .  يدفع دول االتحاد لمزيد من التأبن

ن للدولة التوقف عن إعادة بيع ن من مستوردي الغاز المملوكي  الغاز الطبيعي    الصي 

إمداداتها   لضمان  فيه  تسع  الذي  الوقت  ي 
فن وآسيا  أوروبا  ي 

فن ين  للمشتر المسال 

 . الخاصة لموسم الشتاء 

كة  شر من  طلبت  ن  الصي  ي 
فن واإلصالح  للتنمية  الوطنية  اللجنة  إن  التقرير  وقال 

لالستخدام   الشتاء  بشحنات  االحتفاظ  المحدودة  وكنوك  وسينوبك  وتشاينا  بتر

ي .  المحىلي 
الطبيعي    تأبر الغاز  مستوردي  فيه  يسع  الذي  الوقت  ي 

فن األخبار  هذه 

ا عن السوق الفورية هذا الشتاء، حيث انخفض  
 
ن إىل البقاء بعيد ي الصي 

المسال فن

ي  .  2002نمو الطلب إىل أبطأ مستوى منذ عام  
ي أن أكتر مستورد للوقود فن

مما يعنن

بت  ي ضن
النر التنافس مع أوروبا  يد بشكل كبت  من قدرة  .  ها األزمة عىل اإلمداداتالعالم سيتجنب عىل األرجح  ن

البالد ستر إن  الصينية  السلطات  قالت 

وقبل قرار الحظر  .  إمدادات الطاقة المحلية وقدرتها االحتياطية للسلع الرئيسية، مؤكدة عىل سياسة ضمان اإلمدادات واستقرار أسعار المواد الخام

كات الصينية ترسل ناقالت محملة بال  . إىل أوروبا ومساعدة دول القارة عىل تجديد اإلمدادات قبل الشتاء  غاز الطبيعي المسال األمريىكي كانت الرسر

الغاز   اء  المتحدة لرسر الواليات  ا طويلة األجل مع 
 
أبرمت عقود ي 

النر المحلية  كات  الرسر ، فإن  ن الصي  الغاز داخل  الطلب عىل  ا النخفاض  الطبيعي  ونظر 

ن من الدوالرات عىل كل توريد   المسال تبيع المواد الخام الزائدة، ي األشهر الثمانية األوىل من هذا العام، رست  و  ، وتدر مئات الماليي 
سفينة غاز   19فن

ئ الصينية، مقارنة ب    ي الموابن
ي أنه تم تحويل جزء كبت  منها    133طبيعي مسال فقط فن

، مما يعنن ي
ة من العام الماصن ي نفس الفتر

سفينة من هذا القبيل فن

ي أوروبا، وكذلك اليابان وكوريا الجنوبيةإىل  
ين فن كة االستشارات،.  مشتر ي شر

ن فن ن    قال وي شيونغ، كبت  المحللي  ن بالنسبة للصي  إنها عالقة مربحة للجانبي 

كة االستشارات.  والواليات المتحدة ي شر
ن فن ا لكبت  المحللي 

 
ي تم تصميمها لمدة تصل إىل    وفق

ا، من قبل الواليات  عام    25تمت الموافقة عىل العقود، النر

ي بناء محطات جديدة للغاز الطبيعي المسال عىل طول خليج المكسيك وبالتاىلي توسيع فرص ا
ي نيتها استثمار مليارات الدوالرات فن

.  لتصدير المتحدة فن

ي اختيار ا
 . لوجهةعىل عكس االتفاقيات المماثلة مع الدول األخرى، عادة ما تتضمن العقود مع الواليات المتحدة مرونة فن

1  روسيا تتهم البحرية البريطانية بتفجيرات نورد ستريم  

www.arabictrader.com 

يطانية بشأن تورطهم  و  ي روسيا اتهاما ضيحا ألفراد البحرية التر
جهت وزارة الدفاع فن

يم   ات خط أنابيب الغاز نورد ستر ي تفجت 
ي   1فن

ولم تقدم روسيا أية .  الشهر الماصن

ي حلف شمال األطلسي  
يطانيا قد    –الناتو    -أدلة عىل ادعائها بأن عضوا بارزا فن كتر

ي  
فن ،    تخريبساهم  روسيا  لسيادة  التابعة  الحيوية  الغاز  لخطوط  التحتية  البنية 

ن روسيا والغرب منذ الحرب الباردة وضحت  .  وسط أسوأ أزمة تشهدها العالقات بي 

ن  بأن متخصصي  بطائرات    روسيا  قد وجهوا هجمات  الوحدة  ن من نفس  بريطانيي 

ي شبه جزيرة القرم  
ة أوكرانية عىل سفن تابعة ألسطول البحر األسود الروسي فن مست 

ي وقت سابق 
 .  فن
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 ألمانيا تسقط معارضتها لخطط االتحاد األوروبي بشأن أسعار الغاز 

www.arabictrader.com 

ي  أ 
األلمابن المستشار  االتحاد  علن  لخطط  معارضته  إسقاط  عن  شولز  أوالف 

ي بشأن وضع سقف ألسعار الغاز ، بعد محادثات قمة تمت بهدف إيجاد   األوروبر

ي تخيم عىل اقتصاد المنطقة وتهدد ألمانيا  
االقتصاد األكتر    –حلول ألزمة الطاقة النر

ي تشارلز ميشيل عن إت.  بالركود   –داخل الكتلة   فاق وأعلن رئيس المجلس األوروبر

ي عىل تأييد المزيد من العمل نحو وضع حد أقض من شأنه أن  قادة االتحاد األوروبر

يحد عىل الفور من االرتفاعات المفرطة بأسعار الغاز والكهرباء، مؤكدا عىل ثقته 

 . بأن آثار الخطة ستظهر بالقريب العاجل

الخطة   تضمنت  حيث  للخطة،  معارضتها  إسقاط  النهاية  ي 
فن ألمانيا  وأعلنت 

محاذيرا  ا بالكتلة  أن   شديدةلمطروحة  من  ألمانيا  مخاوف  تخفيف  إىل  تهدف 

ف كبت  مستشاري ألمانيا أوالف شولز باالتفاق، بعدما كان قد بدأ خطابه أمام  .  التدخالت بتسعت  السوق قد يعرض أمن إمدادات الغاز للخطر 
واعتر

ي  – البوندستاج 
لمان األلمابن  .  عىل أسعار الغاز بتوضيح معارضته لوضع حد أقض  - التر

 االتحاد األوروبي يعلن عن توصله إلى اتفاق بشأن أزمة الطاقة 

www.arabictrader.com 

ي قد توصل إىل اتفاق    ي شارل ميشيل أن االتحاد األوروبر أكد رئيس المجلس األوروبر

ي تواجهها دول منطقة  
ي بشأن خطة عمل للتغلب عىل تداعيات أزمة الطاقة النر

نهابئ

يم   إىل االتحاد    1اليورو ، نتيجة إيقاف روسيا إمداداتها من الغاز عتر خط نورد ستر

ي عتر ألمانيا،    الحاد ألسعار الغاز والكهرباء والطاقة بدول المنطقة واالرتفاع األوروبر

ي تغريدة عىل تويتر عقب اليوم األول من االجتماع أن االتحاد    لوأكد شار 
ميشيل فن

الوحدة   يسوده  للطاقة،  أزمة  مواجهة  آلية  بشأن  اتفاق  إىل  توصل  قد  ي  األوروبر

والتضامن، حيث وافق جميع أعضاء الكتلة عىل العمل عىل إجراءات الحتواء أسعار 

كات ي  قرر أن يجتمع وز مومن ال.  الطاقة للمنازل والرسر ي االتحاد األوروبر
راء الطاقة فن

حة وإصدار قرارات تنفيذها   . األسبوع المقبل لمناقشة اإلجراءات المقتر

2035من عام  االتحاد األوروبي يتجه إلى التخلي عن سيارات محرك االحتراق الداخلي    

attaqa.net 

ي لتصدر مشهد اإلنجازات العالمية حيال الخطط  ي  اق الداخىلي الجديدة  سع االتحاد األوروبر
المناخية المستهدفة، وكان حظر بيع سيارات محرك االحتر

ا من منتصف العقد المقبل ) ي مجال تحّول الطاقة أمام قمة المناخ كوب  2035بدء 
ي يعتمد عليها االتحاد الستعراض جهوده فن

  27( أحدث األدوات النر

ي مرص 
ي اآلونة الحالية .  المرتقبة فن

جرى فن
ُ
ا حال التوصل إىل اتفاق عىل  مشاوراتوت ا إلقرار الحظر رسمي 

 
، تمهيد ي لمان األوروبر   مستوى دول االتحاد والتر

غ  اء، وفق ما أوردته وكالة بلومتر ي خط االتحاد الخرصن
ثت  حول تأثت  الغزو الروسي ألوكرانيا فن

ُ
ي ما أ

 . ومن شأن تلك الخطوة اإلسهام بنفن
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الدول األوروبية،  ويتوافق حظر بيع سيارات محرك   اتجاه  الداخىلي مع  اق 
االحتر

تجاه   أشع  ة  ووتت  أكتر  بمعدالت  والتوجه  الروسي  الغاز  عىل  اعتمادها  لخفض 

"، بحسب ما اطلعت عليه منصة   ي
الطاقة النظيفة وأبرز أدواتها "التنقل الكهربابئ

ي عىل قرار حظر مبيعات. و الطاقة المتخصصة ل اتفاق دول االتحاد األوروبر
ّ
 يشك

اق الداخىلي  
ا من عام  -سيارات محرك االحتر ا    - 2035بدء  لمان له انتصار  وإقرار التر

اء" تبناها   رح قبل ما يزيد عىل عام ضمن خطة إصالحات "خرصن
ُ
ح الذي ط للمقتر

الذي يعّزز االتجاه نحو توسعات النقل -ومن جانب آخر، يكشف القرار  .    االتحاد 

طيل الغزو الروسي ألوكرانيا لخطط تحول  عن قدرة االتحاد عىل تجاوز تع  - النظيف

األحفوري الوقود  استخدام  إىل  دوله  بعض  وعودة  لمان  .  الطاقة  التر وأكد عضو 

ي بلجنة البيئة جان هويتيما، أن االتفاق الذي يقر خفض االنبعاثات بنحو  األوروبر

55( ي 
فن الجاري  العقد  نهاية  المسببة %2030  السيارات  مبيعات  وحظر   )

ي االتحاد عىل حظر مبيعات تلك السيارات   . ( يتجه إىل الحسم  2035اية من )لالنبعاثات بد
ن الدول األعضاء فن وأوضح هويتيما أن التوصل إىل اتفاق بي 

 . يعكس قابلية تنفيذ الحظر، وفق المدة الزمنية المستهدفة، ووصف تلك الخطوة بأنها بداية لتحول كبت  لالتحاد نحو خططه المناخية

وأوضح    . التحول الكامل حيال النقل النظيف والسيارات العاملة بالكهرباء هو الخيار األفضل للتخلص من الوقود األحفوري بصورة نهائيةوقال إن  

اق الداخىلي ُيعد أوىل خطوات االتحاد تحت مظلة ا 
ي لجنة البيئة جان هويتيما، أن قرار حظر سيارات محرك االحتر

ي فن لمان األوروبر لخطط  عضو التر

اء المعلنة من قبل، وحملت اسم "فيت فور  الخ ي دول االتحاد  55رصن
خالل العقد الجاري  - " بغرض خفض نسبة إطالق غازات االحتباس الحراري فن

 %. 55بمعدل يصل إىل   -(2030حنر عام )

بي” إلنتاج الغاز في المتوسط لصالح ليبيا  اتفاق تنفذه “إيني” و”بي   

/libyaalahrar.tv 

إىل    توصلت  ليبيا  إن  قدارة”،  بن  “فرحات  للنفط  الوطنية  المؤسسة  رئيس  قال 

” للبدء بالحفر وإنتاج الغاز من حقل بالمتوسط،   ي .بر ي ” و”بر ي
ي “إينن

كنر اتفاق مع شر

 .يشبه حقل ظهر المرصي لكن باحتياطات أكتر  الغاز موضحا أن حقل 

نيوز عربية” عىل قناة “سكاي  ي مقابلة مع 
 هامش معرض  وأضاف “بن قدارة” فن

ول “أديبك   للبتر الدوىلي  ي  أبوظنر ي اإليطالية ستضخ  2022ومؤتمر 
إينن كة  أن شر  ،″

ي غرب ليبيا. وأوضح    8استثمارات بقيمة  
مليارات دوالر لتطوير حقل الغاز الطبيعي فن

“بن قدارة” أن حجم االحتياطيات الموجودة بالحقل سيتم اإلعالن عنها بعد البدء  

تريليون    80أن احتياطيات ليبيا المؤكدة من الغاز تتجاوز  بعمليات اإلنتاج، وأكد  

ي لتحديد موعد اإلنتاج
 .قدم مكعب، ومن المقرر اإلعالن عن جدول زمنن

ن   اوح بي 
  35وتوقع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن تحقق ليبيا إيرادات نفطية تتر

البالد بحاجة    ، وأكد أن2013مليار دوالر بنهاية العام الحاىلي وهي األعىل منذ    37و

 . مليارات دوالر سنويا للحفاظ عىل حجم اإلنتاج النفطي   4بقيمة  استثماراتإىل 
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 التقارير واالحصاءات:

 إمكانات الغاز الطبيعي المسال في إفريقيا على المدى القريب 

جم.      naturalgasworld.comخبر مبر

يمكن ألفريقيا أن تزيد من حجم صادراتها من الغاز الطبيعي المسال عن طريق  

العائمة. وتسعي   الغاز  الحالية وزيادة وحدات تخزين  زيادة استخدام مصانعها 

الجديدة   المسال  الطبيعي  الغاز  مشاري    ع  من  ة  مجموعة كبت  لتطوير  إفريقيا 

ة العالمية من خالل زيادة  والواسعة النطاق ، وبإمكانها أن تستجيب ألزمة الطاق

نطاق   الحجم عىل  ة  العائمة صغت  التخزين  تشغيل محطاتها، ونرسر محطات 

 اوسع. 

ي / سنة من قدرة التسييل ،   78وتمتلك القارة ما يقرب من    مليون طن متر

ي ، وذلك نتيجة القيود المفروضة    54ولكن تم استخدام  
ي العام الماصن

٪ فقط فن

ت لكن  االمداد.  منابع  عىل عىل  سيساعد  المرتفعة  واألسعار  السياسات  عديل 

 زيادة االمداد. 

 الجزائر

ي عام    11.8صدرت الجزائر  
ي من الغاز الطبيعي المسال فن ي السنة.    29، عىل الرغم من قدرتها عىل تصدير    2021مليون طن متر

ي فن مليون طن متر

ي ذلك العام إىل  25فعىل الرغم من زيادة إنتاجها بنسبة  
ي أوروبا.  مليا  101٪ فن

ر متر مكعب ، اال انه تم توجيه معظم الفائض إىل خطوط األنابيب فن

ي أوروبا وتكاليف النقل المنخف
ي إعطاء األولوية لزيادة صادرات خطوط األنابيب ، نتيجة ارتفاع الطلب فن

ا ومن المتوقع أن تستمر الدولة فن ضة نسبي 

مليار متر مكعب / سنة ، وخط ميدغاز   32خط ترانس ميد    - الثة خطوط أنابيب إىل القارة  مقارنة بشحن الغاز الطبيعي المسال. وتمتلك الجزائر ث

ي    12مليار متر مكعب / سنة ، و    10.7 ي نوفمتر    -مليار متر مكعب / سنة من خطوط المغرب العربر
أوروبا ، عىل الرغم من أن هذا األخت  قد تم إيقافه فن

ن   ي ، بسبب نزاع اقليمي بي 
.    34.1الجزائر والمغرب. وبلغت تدفقات خطوط األنابيب مجتمعة  من العام الماصن ي

مليار متر مكعب من الغاز العام الماصن

ي أبريل عىل تعزيز إمدادات الغاز عتر خطوط األنابيب إىل أوروبا ، ومن المتوقع أن تستخ
ي اإليطالية وسوناتراك الجزائرية فن

دم هذه الصفقة  واتفقت إينن

ي ترانسميد. وسيتوقف حجم االمدادات اإلضافية للغاز الطبيعي المسال عىل ما إذا كان نمو اإلنتاج يفوق الزيادة  كل طاقة االحتياطية المت
ا فن بقية تقريب 

ي عمليات تسليم خطوط األنابيب. 
 فن

يا   نيجبر

ي عام 
يا ، قامت قطارات اإلسالة بشحن مليون طن من الغاز الطبيعي المسال فن ي نيجت 

ي.   22.2مالية قدرها ، مقارنة بسعة إج  2021فن مليون طن متر

ض أن يبدأ العمل بحلول عام  30وتم االنتهاء من تشغيل قطار سابع بنسبة   مليون طن   30.8، مما يرفع إجماىلي السعة إىل    2025٪ ، ومن المفتر

الغاز   إمدادات  توافر  اىلي محدودية  لكن أدت مشاكل االمداد  ي. 
األ   -متر الغاز بسبب توقف االمدادات عىل طول خطوط  ي تغذي مجمع 

النر نابيب 

ي وقت قر 
ا السبب فيها اىلي عمليات التخريب. وتعد هذه المشكلة مستمرة ومن غت  المرجح أن يتم حلها فن ي يرجع غالب 

 يب. الطبيعي المسال ، النر

 مص 

ي / سنة من الغاز الطبيعي المسال ، لكنها قامت بتسليم    12.2تمتلك مرص   . ومن المقرر أن ينمو  مليون طن متر   6.6مليون طن متر ي
ي العام الماصن

ايدة من الدول المجاورة. حيث ارتفع إنتاج البالد من ا  ن ي الدولة إمدادات متر
  67.8لغاز إىل  اإلنتاج مع بدء إنتاج المزيد من االكتشافات الجديدة وتلفر

ي عام  
ي العام السابق. وتجدر اإل   58.5، بدال من    2021مليار متر مكعب فن

شارة إىل أنه سيتم توجيه بعض اإلمدادات الجديدة إىل  مليار متر مكعب فن

. وعىل المدى القصت  ،يمكن للجهود الحكومية للحفاظ عىل إمدادات الطاقة أن توفر حواىلي   مليون متر مكعب /    16سوق الطاقة المحىلي المتنامي

ي للتصدير. 
 يوم من الغاز اإلضافن

 ليبيا

يقة والذي تبلغ طاقته اإلنتاجية  أما بالنسبة لليبيا ، فلديها مصنع واحد للغ ي مرس التر
ا وقد توقف عن   3.2از الطبيعي المسال يقع فن مليون طن سنوي 

ي البالد . ومن المرجح أن يتم تحويل جميع إمدادات الغاز االحتياطية المتاحة إىل إيطاليا عتر    2011العمل منذ عام  
، وسط استمرار عدم االستقرار فن

يم ، ي السنة.   11الذي تبلغ طاقته  خط أنابيب جرين ستر
 مليار متر مكعب فن
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ق أفريقيا  شر

ي بالغاز 
ي شمال البالد الغنن

ي فن
ا بسبب الوضع األمنن ي موزمبيق حالي 

ية فن ن من منشآت الغاز الطبيعي المسال التر . كما تم تعليق  تم تعليق خطط إنشاء اثني 

كة توتال انر  ي موزمبيق بقيادة شر
وع الغاز الطبيعي المسال فن ا بشأن استئنافه حنر العام  مرسر ي مارس ، وقد أشارت الحكومة إىل أنها ال تتوقع قرار 

ن فن جت 

ا بشأن مصنع روفوما للغاز المسال التابع لها ، و  ا نهائي  ا استثماري  كة ايكسون موبيل بعد قرار  ي الوقت نفسه ، لم تتخذ شر
ي  المقبل. وفن

ال تتوقع قرارا فن

ية إىل قيام المطورين بتحويل    وقت قريب. مع ذلك ، تنتظر موزمبيق  ي المشاري    ع التر
ات فن إطالق كورال سور بحلول نهاية العام. وقد تؤدي التأخت 

وعها األول لل وي    ج إلمكانيات مرسر انيا التر ن غاز خططهم إىل الخارج ، حيث تكون استثماراتهم محمية بشكل أفضل من المخاوف األمنية. وتواصل تتن

ا أفضل للمطورين، لم يتم بعد تنفيذ اتفاقية الحكومة المضيفة. الطبيعي المسال ، وبينما أشار 
 
وط  ت الحكومة الجديدة إىل أنها ستوفر شر

 غرب افريقيا 

ي تبلغ طاقتها 
ا لمحطة أنجوال للغاز الطبيعي المسال النر ي أنغوال نبأ سار 

ي بدمج عمليات النفط والغاز فن
ي واينن ي بر ي بر

كنر ا   5.2كان قرار شر مليون طن سنوي 

ي بنسبة  ، وا
ي عملت العام الماصن

ي أنغوال، مما يوفر إمدادات إضافية  70لنر
وع للغاز غت  المصاحب فن ي تطوير أول مرسر

٪ من طاقتها. حيث قرر الثنابئ

ا من عام   ي أنغوال اعتبار 
وع تورتو أحميم للغاز الطبيعي المسال الت2026للغاز الطبيعي المسال فن ب مرسر ي موريتانيا والسنغال، اقتر

كة بريتيش  . أما فن ابع لرسر

وليوم من االكتمال ومن المتوقع ان يتم تشعيلة هذه العام. وخالل مرحلته األوىل يتم توفت   
ي / سنة فقط ، ولكن من المخطط    2.5بتر مليون طن متر

ي بزيادة ال  10ان يتم توسيع قدرتها إىل   ي بر كة بر
ض ان تقوم شر ي مرحلة الحقة. كان من المفتر

ي / سنة فن سعة بشكل أشع ، لكن تعطل  مليون طن متر

وع بسبب جائحة كوفيد   . 19المرسر

ي إفريقيا 
ي مراحل مختلفة من التطوير فن

ا من مشاري    ع الغاز الطبيعي المسال فن ا كبت 
 
النهاية ، يمكن القول بأنه بالرغم من وجود عدد ي 

، فإن زيادة  وفن

ن االستفادة من المصانع الحالية ،باالضافة اىلي المرافق العائمة للغاز   ي العامي 
ي تسييل الغاز فن

عىل قدرة القارة فن الطبيعي المسال، سيكون لهما تأثت  أكتر

 . ن  المقبلي 

 

أسعار الغاز؟ على  أوروبا    تسيطر يف يمكن أن ك   

 

ض أن يناقش وز   ي من وزراءهم والمفوضية األوروبية اتخاذ قرار بشأن الحد من ارتفاع اسعار الغاز، ومن المفتر راء الطاقة  طالب قادة االتحاد األوروبر

ي بشأن الموضوع. إيجابيات وسلبيات الخيارات المتا
اح نهابئ  حة ، لمنح اللجنة الضوء األخرصن لتقديم اقتر

ي    12وانقسمت اآلراء حيث طالبت كل من فرنسا وإيطاليا وبولندا و   اح سقف “حد أقض” عىل مستوى االتحاد األوروبر دولة أخرى من بروكسل اقتر

ي أعقاب خفض  روسيا إلمدادات الغاز 
ن عارض آخرون    بعد شهور من ارتفاع أسعار الغاز فن ي حي 

من بينهم ألمانيا ، أكتر    - إىل أوروبا بعد غزو أوكرانيا، فن

ي أوروبا ، وهولندا 
ي للغاز فن ي ارتفاع الطلب عىل الغاز ، وترك البلدان تجاهد لجذب المزيد من   -مشتر

و ضحت أن وضع سقف لألسعار قد يتسبب فن

 اإلمدادات من األسواق العالمية. 

ي أوروبا: الخيارات االوروبية ا
ن
 لمتاحة للحد من ارتفاع أسعار الغاز ف

1 –   : ي أسعار الغاز الطبيعي
 
ي حالة االرتفاع الحاد ف

 
 وضع حد أقىص ديناميكي لألسعار ف

اح "تح ي ، تميل اىلي هذا الخيار ، حيث أنها طالبت موافقة البلدان عىل اقتر  االتحاد األوروبر
ن ي تقوم بصياغة قواني 

ديد أقض سعر  يبدو أن اللجنة ،النر

ي مركز نقل الغاز الهولندي"  
ي    -ديناميىكي مؤقت لتداوالت الغاز فن ". مضيفة أن باعتباره “المال   -والذي يعد بمثابة سعر معياري للغاز األوروبر ذ األخت 

ي أوروبا. 
ي زيادة الطلب عىل الغاز فن

وط  يجب توافرها لضمان عدم التسبب فن  بعض الرسر

اء الغاز خالل أزمة اإلمدادات  إذا ا  ي عىل شر اح عىل قدرة االتحاد األوروبر
اح ، عن اثر تنفيذ هذا االقتر رتفعت أسعار لكن تظل التسؤالت حول االقتر

اح أي حد أقضي للسعر ، سيتم عقد اجتماع عاجل للوزراء لبحث موافقة الغالبية العظم من  السوق فوق حد السعر األ ح. وبمجرد اقتر قض المقتر

اح تم طرحة مسبقا أعدته إيطاليا وبولندا وبلجيكا واليونان، بتحديد سقفا متحركا لسعر الغاز الط ي الفكرة من اقتر
بيعي بنطاق تذبذب  البلدان عليه . وتأبر

ي ا 5)
اده من روسيا وال فن ، وليس فقط عىل ما يتم استت  ي ي االتحاد األوروبر

عىل  لمئة( صعودا وهبوطا، يتم تطبيقه عىل جميع معامالت الغاز بالجملة فن

 ذلك المستخدم إلنتاج الكهرباء. 

ي توليد الكهرباء  - 2
 
 تحديد سقف لسعر الغاز المستخدم ف
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ي توليد  قالت رئيسة المفوضية األوروبية، أورسوال فون دي
ي يجب أن يبحث إمكانية وضع سقف لسعر الغاز المستخدم فن ر الين، أن االتحاد األوروبر

ي أوروبا وصادرات الكهرباء المدعمة
ح  يمكن أن يؤدي اىلي زيادة استخدام الغاز فن

ز ، من أن المقتر ن حذرت وثيقة لرويتر ي حي 
ي    الكهرباء ، فن لالتحاد األوروبر

ويد العميل بالكهرباء ، وسيؤدي وضع حد أقض  . يتم تحديد أسعار الكهرباء ا ن ي عن طريق اخر محطة كهرباء تقوم بتر
ألوروبية عند المستهلك النهابئ

ن الحد اال ي انتاج الكهرباء بالفرق بي 
ي تستخدم الغاز الطبيعي فن

قضي للسعر ألسعار بيع الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء وتعويض محطات الكهرباء النر

ي يونيو  و سعر السوق الحق
ح فن تغال بتنفيذ هذا المقتر ي األسواق. وقد قامت إسبانيا والتر

ي ، اىلي انخفاض أسعار الكهرباء بشكل عام فن
مما ساعد عىل    -يفر

ح عىل مستوى اال  ي إسبانيا. وقد حذرت اللجنة من تطبيق المقتر
ي نفس الوقت زاد استخدام الغاز فن

ي  تحاد األتقليل أسعار الكهرباء المحلية ، ولكن فن وروبر

ي بنسبة تصل إىل   ي االتحاد األوروبر
مليارات متر مكعب ، مما سيتطلب تدابت  لمنع الكهرباء منخفضة    9النها يمكن أن تؤدي اىلي ارتفاع الطلب عىل الغاز فن

ي مثل بريطانيا.   التكلفة من التدفق إىل دول غت  دول االتحاد األوروبر

 معيار جديد لتسعبر الغاز   - 3

ضع حد أقض لسعر الغاز سيكون ثابتا بصورة مؤقتة ، فإن اللجنة تسعي مع وكالة تعاون منظمي الطاقة لتطوير معيار بديل جديد  عىل الرغم من أن و 

ي اف" ، هو السعر المرجعي لتسليمات الغاز الطبيعي المسال أل
ي بر
ي أوروبا . تاريخيا ، ظل مركز نقل الغاز الهولندي " بر

وروبا ولكن  لتسعت  الغاز فن

ي للغاز الطبيعي الهولندي  االنخ ي االمدادات الروسية جعل سعر الغاز الهولندي متقلبا للغاية و اصبح السعر المرجعي األوروبر
ة فن ي  فاضات الكبت 

ي بر
"بر

ي إف" ي
ي بر
ا إىل أن "بر ي المناطق االخرى. وضحت بروكسيل أن هناك حاجة إىل مؤشر جديد، نظر 

شد  إف" اعىل سعرا من الغاز الطبيعي المسال فن ستر

ا تتضمن المزيد من الغاز الطبيعي المسال. 
 
ل سوق

ّ
 بإمدادات خطوط األنابيب، ولم يعد يمث

 تحديد سقف السعر لجميع مصادر الغاز الطبيعي  - 4

ية دول االتحاد اال  اح تحديد سقف سعر لجميع مصادر الغاز الطبيعي الذي تشتر ي من اللجنة اقتر ي االتحاد األوروبر
ي  طلبت خمسة عرسر دولة فن وروبر

اح قائلة ان هذا ا ن اعربت المفوضية عن قلقها حيال هذا االقتر ي حي 
ايد. فن ن ي احتواء التضخم المتر

اح قد  وليس فقط روسيا ، قائلة إنها ستساعد فن القتر

. حيث أن مناطق نقص ا ي  دول االتحاد األوروبر
ن ي التنفيذ ، ويشكل خطرا عىل أمن الطاقة وتعطيل تدفقات الوقود بي 

ي  يكون صعب فن
إلمدادات النر

د أقض  تحتاج إىل غاز عىل وجه الرسعة قد ال تكون قادرة عىل عرض ثمنا اعىل من البلدان األخرى لضمان تأمينها بما فيه الكفاية. كما أن وضع ح

ي العرض إذا قام موردو الغاز بإمداد مناطق خارج أوروبا حيث األسعار األعىل. 
 للسعر يمكن أن يسبب  خلال فن

 لسعر الغاز الروسي  وضع سقف  - 5

ق أوروبا من مخاوف قطع موسكو   ي سبتمتر ، لكنها عدلت عن الفكرة بعد مقاومة من دول وسط وشر
حت اللجنة وضع سقف سعر للغاز الروسي فن اقتر

ي ما يقرب من  
  8خفضت هذه النسبة إىل  ٪ من الغاز قبل غزو موسكو ألوكرانيا. وان   40إلمدادات الغاز الذي تمدهم به . اعتمدت أوروبا عىل روسيا  فن

ح الح ي ضحوا بأن مقتر اء باالتحاد األوروبر ي االعتبار هذا االنخفاض ، فإن بعض الختر
د االقضي  ٪ حيث خفضت روسيا اإلمدادات إىل أوروبا. وأخذا فن

ي السوق األوروبية بل سيكون له تأثت  أكتر  كخطوة جيوسياسية ل
خفض إيرادات موسكو من بيع الغاز لسعر الغاز الروسي لن يكون له تأثت  كبت  فن

 .  الطبيعي
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Oil And Gas Average Prices: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eligible consumer:-nonNatural Gas Prices in The Egyptian Market for  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * The figures in the previous tables reflect the price during a given time, and the average geographical area. 

Iron &  Petrochem. 

MMBTU 

Cement  

MMBTU 

Other Industries 

MMBTU 

 Electricity 

MMBTU 

Bricks Factories 

MMBTU 

 Local Bakeries  

SCM 

 Housing & Commer. 
Egyptian Pound / SCM 

1
st
 Cluster: 0 till 30 SCM 

2
nd

 Cluster: 30 till 60 SCM 

3
rd

 Cluster: 60 SCM & above 

 CNG For Fueling 
Egyptian Pound / SCM 

BBL 
Brent Crude 

BBL 
Opec Basket 

MMBtu 

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

Petroleum Minister: Egypt contributes to achieving energy security, stability 

www.sis.gov.eg 

 Minister of Petroleum and Mineral Resources Tarek El Molla said 
on Tuesday 11/10/2022 that Egypt contributes to achieving 
energy security and stability at the global level through its role as 
a regional oil and gas trading hub. 

During a meeting with officials of the German Wintershall Dea to 
discuss global challenges facing the oil and gas industry and 
soaring inflation rates, Molla said that the protocols signed by 
Egypt, the European Union, Greece and Cyprus in the energy field 
show great confidence of businessmen in the investment climate 
in Egypt's oil and gas sector.The minister stressed that the 
petroleum sector has intensified research and exploration 
activities in the recent period with the aim of increasing production. 

Meanwhile, Chief Executive Officer of Wintershall Dea Mario Mehren affirmed his company's full commitment to 
expanding its business in Egypt during the coming period.  He said that his company is currently evaluating the 
investment opportunities available in Egypt's gas sector. 

 

EGYPT EYES DEVELOPMENT OF LNG BUNKERING HUB 

www.naturalgasworld.com 

The joint venture project would exploit the strategic location of the Suez Canal as a major shipping route between 
Asia and Europe 

Egyptian state-owned gas company EGAS has signed a letter of intent with Shell, Pyramid Navigation, Affinity and 
Eagle Gas Shipping on studying the development of an LNG bunkering hub to service ships in the Mediterranean, 
the country's petroleum ministry reported on October 30. 

The joint venture project would exploit the strategic location of the Suez Canal as a major shipping route between 
Asia and Europe. It would also support shipping companies in the Mediterranean in reducing their emissions as the 
region is set to become an emissions control area under a UN agreement reached in December last year. 

EGAS signed a memorandum of understanding with Norway's Kanfer Shipping and Leth Suez Transit (LETH) on 
establishing an LNG bunkering hub, with a view to launching the facility by 2025. 
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El Molla Calls for Funding to Develop East Mediterranean Gas Resources 

egyptoil-gas.com 

 Minister of Petroleum and Mineral Resources, Tarek El Molla, 
referred to the East Mediterranean Gas Forum (EMGF) as an 
opportunity to promote economic growth and expand relations 
with Europe in the energy field. The minister also stressed that the 
tripartite memorandum of understanding signed in Cairo for the 
strategic partnership with the European Union is one of the 
important achievements of this forum. 

El Molla’s remarks came during the ministerial meeting of the 
EMGF Conference for Energy Transition, inaugurated by Cypriot 
President Nicos Anastasiades in the Cypriot capital, Nicosia. 

El Molla stressed the importance of securing funding from major 
international financial institutions to accelerate the development of natural gas resources and reserves in the 
Eastern Mediterranean and motivate investors and international companies operating in the region. 

He pointed out that Egypt is the only country in the region that has an infrastructure to export natural gas from 
pipelines and natural gas liquefaction plants.  “If we need to secure the energy quickly … I think we need to 
incentivize these companies, the countries, the developers, by securing them funds,” said El Molla.  “And when I 
talk about funds I am not talking about commercial funds…They need to be somehow concessionary funds with 
easy access and relaxed terms,” he said.  Such financing packages, he said, could run alongside ‘important efforts’ 
to build a green corridor between the East Mediterranean and Europe focused on either hydrogen or renewable 
electricity. “This all should be carried together in parallel,” he added. 

 

Egypt is set to take part in developing Gaza’s offshore gas field: officials 

www.arabnews.com 

 Egypt is aiming to take over development of Gaza’s offshore 
natural gas field, Egyptian and Palestinian officials said, in what 
would be a boost for the cash-strapped Palestinian economy, 
according to Reuters. 

While Egypt have been producing gas in the eastern 
Mediterranean for years, the Gaza Marine field, about 30 km off 
the Gaza coast, has remained undeveloped due to political 
disputes , as well as economic factors. 

The project was last in the hands of oil major Shell , which gave up 
its stake in 2018. The Palestinians have been looking for a new 
foreign group to take over. Palestinian companies would keep at 
least 55 percent of the shares, according to a cabinet decision at the time. 
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Egypt’s state-owned gas company EGAS began talks last year with the Palestine Investment Fund PIF and the 
Consolidated Contractors Company CCC, a coalition of companies that are licensed to develop the field, officials 
said. 

An Egyptian official told Reuters in Cairo EGAS, in cooperation with Palestinian authorities, will develop the offshore 
field. 

“These talks are progressing positively. Once a detailed and final agreement is reached, it will be announced after 
obtaining the official approvals according to the established rules,” said one Palestinian official familiar with the 
talks with the Egyptians. 

“Development may take time to start once an agreement is concluded. The project would be a vital tool to improve 
Palestinian economy,” he added.  Gaza Marine is estimated to hold over 1 trillion cubic feet of natural gas, much 
more than is needed to power the Palestinian territories and could potentially be exported. 

 

Wintershall Dea, EGAS Sign Letter of Intent to Reduce Greenhouse Gas Emissions 

egyptoil-gas.com 

Wintershall Dea is committed to producing reliable energy in the 
most efficient and responsible way. To underline this 
commitment, Sameh Sabry as Senior Vice President and 
Managing Director of Wintershall Dea Egypt, signed a letter of 
intent with Magdy Galal in his capacity as Executive Managing 
Director of the Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS), to 
significantly reduce operational greenhouse gas emissions at 
Disouq concession. 

Wintershall Dea Chief Executive Officer Mario Mehren says: “In 
Egypt, we are acting on emissions reduction goals. We have 
developed expertise in Germany, such as our methane Leak 
Detection and Repair Programme (LDAR) and we are now bringing this expertise to Egypt. To use it at our projects, 
working with our partners in support of Egypt’s own goal to reduce greenhouse gas emissions.” 

Work to reduce operational emissions at gas production projects goes hand in hand with work to identify low-
carbon energy projects for the future. In July 2022, Wintershall Dea and EGAS signed a Memorandum of 
Understanding to jointly work on identifying possible CCS and hydrogen projects. Sabry says: “Our future in Egypt 
looks bright: we are producing the natural gas that Egypt needs today, while already looking into hydrogen and 
carbon management projects for tomorrow.” Dawn Summers, Chief Operating Officer of Wintershall Dea and 
responsible board member for Egypt, emphasizes: “That is our path for a successful and secure energy transition. 
And we are delighted to be walking that path together with our Egyptian partners.” 

Wintershall Dea has been a reliable partner for Egypt since 1974. The company’s business in Egypt transitioned from 
oil production in the Gulf of Suez to a natural gas focus today. For future projects, Wintershall Dea is looking into 
potential carbon management and hydrogen solutions. 

 

Prime Minister Issues Decree to Reset Natural Gas Selling Price 

egyptoil-gas.com 
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 Prime Minister Mostafa Madbouly issued Resolution No. 3574 of 
2022 setting the selling price of natural gas supplied to the cement 
industry at $12 per million British thermal units (MMBtu), 
according to Al Ahram Gate. 

The decision included in its second article, setting the selling price 
of natural gas supplied to the petrochemical industry (for the 
production of ethane and propane mixture), so that the minimum 
amount is not less than $4.50 per 1 MMBtu. The third article 
included setting the selling price of natural gas supplied to other 
petrochemical customers at $5.75 per 1 MMBtu. 

Additionally, the fourth article of the decision stipulates that the 
selling price of natural gas supplied to brick kilns is set at EGP 110 per 1 MMBtu. Meanwhile, the fifth article of the 
decision indicated that this decision does not apply to consumers who are charged according to price equations 
included in the contracts for the supply of natural gas concluded with them, and they continue to be held 
accountable with the same price equations mentioned in the contracts concluded with them. 

The sixth article of the decision stated that the Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) determines the 
selling prices of natural gas supplied to the petrochemical industry (for the production of ethane and propane 
mixture) according to the specific mechanism specified in Article Two of this decree on a monthly basis. 

The seventh article stated that, with the exception of the provisions of this decision, the natural gas selling prices 
mentioned in Prime Minister’s Resolution No. 2902 for the year 2021, and 3221 for the year 2022 and the third 
article of the Prime Minister’s decision No. 744 for the year 2020, will continue, while the eighth article included a 
reference that the Prime Minister’s Decision No. 745 of 2020 shall be repealed. 

 

Bulgaria Turns to Egypt as Potential LNG Supplier 

 egyptoil-gas.com 

Minister of Petroleum and Mineral Resources Tarek El Molla met 
with Bulgarian Minister of Energy Rossen Hristov in the presence 
of the Bulgarian Ambassador in Cairo Deyan Katrachev and the 
accompanying delegation, where they discussed aspects and 
opportunities for cooperation between the two countries in the 
fields of gas and energy. 

Hristov expressed his country’s desire for Egyptian gas to be one 
of the important tributaries in meeting part of Bulgaria’s needs for 
liquefied natural gas (LNG) in light of the distinguished historical 
relations and keenness to expand cooperation frameworks, 
especially in the field of supplying LNG and energy in general. 

Meanwhile, El-Molla pointed to the importance of energy and the interest of countries in the world to secure their 
supplies, especially natural gas, and that there are good opportunities to deliver Egyptian gas supplies to 
southeastern Europe through Bulgaria, which has a strong infrastructure in the field of gas, especially in light of the 
inauguration of a natural gas pipeline between Bulgaria and Greece. 
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During the talks, the two ministers agreed to prepare for the signing of a memorandum of understanding (MoU) to 
develop technical, scientific, technological, and commercial cooperation in the field of oil and gas to achieve the 
common benefit of both countries. 
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The international Gas Market News 
 

Germany Reaches 95% Gas Storage Target Ahead of Schedule 

www.bloomberg.com 

 • Original target of almost full storage sites was for Nov. 1 

• Gas in storage will last for two cold months, regulator says 

Gas storage in Europe’s biggest economy is now on average 
95.14% full, ahead of a Nov. 1 deadline, according to the Economy 
Ministry. In comparison, it was at only 72% in October 2021. 
Germany, which has relied heavily on Russian gas, set an even 
higher target than the European Union to shore up supplies. 

While the strategy of appealing to industry and citizens to cut back 
demand to prevent rationing later in winter appears to be paying 
dividends for now, a colder-than-normal winter could disrupt 
economic output and homes might not get enough fuel to keep warm. “The well-filled storage facilities will help us 
in winter but the storage facilities alone are not enough,” said Klaus Mueller, president of the Bundesnetzagentur, 
Germany’s energy watchdog. “The gas in the storage facilities is enough for about two cold winter months.”  

Even so, Economy Minister Robert Habeck said storage levels showed new regulation on gas inventories was taking 
effect and provisions for the coming winter have been boosted “significantly.” “This is an important milestone,” 
Habeck said in a statement. “Now it’s time to further strengthen the provisions for the coming winter.”  

The fuel held in giant caverns and tanks helps absorb supply swings and provides 25% to 30% of Europe’s winter 
consumption. Gas supplies from Russia have been shrinking since last year, with flows on the key Nord Stream 
pipeline cut this summer before being halted indefinitely after several blasts damaged the link last month.  

Mild weather has helped reduced demand. Higher-than-normal temperatures last week meant people used about 
30% less gas than a year earlier, according to data from the German grid regulator. Temperatures are forecast to 
dip next week before climbing back above the 30-year average, according to weather data on Bloomberg. 

“With Russian gas transit through Ukraine continuing and winter being relatively mild, Europe has a chance of 
getting through winter 2022/23 with some difficulty but still relatively unscathed,” said senior research fellow at 
the Oxford Institute for Energy Studies. “However, a cold winter – especially if sets in early – would significantly 
undermine this proposition.”  

In order to avoid a gas emergency in winter, Germany needs to increase gas imports, BNetzA’s Mueller said. The 
government is chartering five floating LNG terminals and at least two will be ready in time for winter. Gas 
consumption must fall by at least 20%, he said. 
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Global gas ship shortage sends vessel rates surging to record 

economictimes.indiatimes.com 

 A rush to secure natural gas is resulting in an acute shortage 
of seaborne vessels, forcing companies to pay record-high 
rates to transport the fuel to Europe. 

The continent is racing to replace Russian pipeline flows with 
liquefied natural gas from suppliers including in the US and 
Nigeria. But there are few ships available through the rest of 
the year, presenting a new risk to global gas supply this 
winter. 

Buyers are snapping up all available vessels as demand for gas 
increases with winter approaching, and refraining from 
releasing any back into the market in case they’re needed for 
any supply at short notice.  

Shell Plc booked the Yiannis to load a US cargo at the end of October for delivery to Europe at a rate equivalent to 
$400,000 per day on a round-trip basis, said traders. The deal is likely the most expensive ever for the Atlantic basin, 
according to traders and brokers. 

GAIL India Ltd. also booked the LNG Schneeweisschen to load a cargo in early November from the US at about 
$360,000 per day, said traders. The company, which recently sold an LNG shipment from its Cove Point export. 

“Atlantic LNG freight rates have increased over 300% in one month as participants look to secure the last remaining 
vessels ahead of winter,” said Tim Mendelssohn, chief executive officer of Spark Commodities, which takes spot 
freight assessments from LNG shipbrokers. 

The rally in energy prices this year has been a boon for tanker ship-owners, who are seeing the cost of transporting 
everything from diesel to petrochemical feedstock reach new highs. Buyers are paying up to avoid being left 
stranded without supply if it gets unusually cold this winter, said traders and shipowners. 
 

Gazprom says 800 million cubic metres of gas escaped from pipelines, Tass reports 

www.reuters.com 

 A spokesman for Kremlin-controlled gas giant Gazprom 
(GAZP.MM)  said 800 million cubic metres of natural gas had 
escaped after explosions hit two pipelines under the North 
Sea, Tass news agency reported. 

It said spokesman Sergei Kupriyanov had told a session of the 
United Nations via video link that the volume of escaped gas 
was equivalent to three months' of supply for Denmark. 
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Nord Stream Rupture May Mark Biggest Single Methane Release Ever Recorded -UN 

www.usnews.com 

 

(Reuters) -The ruptures on the Nord Stream natural gas 
pipeline system under the Baltic Sea have led to what is likely 
the biggest single release of climate-damaging methane ever 
recorded, the United Nations Environment Programme said. 

A huge plume of highly concentrated methane, a greenhouse 
gas far more potent but shorter-lived than carbon dioxide, 
was detected in an analysis this week of satellite imagery by 
researchers associated with UNEP's International Methane 
Emissions Observatory, or IMEO, the organization said. 

Researchers at GHGSat, which uses satellites to monitor 
methane emissions, estimated the leak rate from one of four 
rupture points was 22,920 kilograms per hour. That is equivalent to burning about 630,000 pounds of coal every 
hour. 

The total amount of methane leaking from the Gazprom-led pipeline system may be higher than from a major leak 
that occurred in December from offshore oil and gas fields in Mexican waters of the Gulf of Mexico, which spilled 
around 100 metric tons of methane per hour. The Gulf of Mexico leak, also viewable from space, ultimately released 
around 40,000 metric tons of methane over 17 days, according to a study conducted by the Polytechnic University 
of Valencia and published in the journal Environmental Science & Technology Letters. 

That is the equivalent of burning 1.1 billion pounds of coal, according to the U.S. Environmental Protection Agency’s 
Greenhouse Gas Equivalencies Calculator. Improved satellite technology has rapidly enhanced the ability of 
scientists to find and analyze greenhouse gas emissions in recent years, something some governments hope will 
help companies detect and prevent methane emissions. 

The major leaks that suddenly erupted in the Nord Stream gas pipelines that run from Russia to Europe have 
generated plenty of theories but few clear answers about who or what caused the damage. Both Russia and the 
European Union have suggested the ruptures were caused by saboteurs. 

Europe and the United States have heaped sanctions on Moscow in retaliation for its invasion of Ukraine, raising 
worries the Kremlin will seek to deprive Europe of crucial energy supplies leading into the winter. 

 

China halts key energy supplies to EU – Bloomberg 

www.rt.com 

 China has told its state-owned gas importers to stop reselling liquefied natural gas (LNG) to foreign buyers as the 
government aims to secure the nation’s own supply for the winter heating season, Bloomberg reported. 
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People with knowledge of the matter told the news outlet that 
the National Development and Reform Commission has asked 
PetroChina, Sinopec, and CNOOC to keep their winter supplies 
for domestic use. While the sales had offered some relief to 
European buyers, rapidly filling inventories and record-high 
shipping costs also reduced the appeal of reshipping the fuel, 
the sources reportedly said. 

Domestic demand for energy had been falling in China in recent 
months, prompting Beijing to resell excess LNG in the global 
market. Europe, Japan, and South Korea were among its key 
buyers. Data shows that after the EU heavily reduced Russian 
gas purchases, imports of LNG to the bloc have increased by 
60% year-on-year, despite being much more expensive than pipeline deliveries. 

However, current forecasts for a small deficit in the gas supply likely spurred the move by Beijing, which has pledged 
to keep houses warm this winter. On Sunday, President Xi Jinping addressed energy security concerns during his 
two-hour speech. 

According to Bloomberg, the move by China to secure its own supply could drain shipments to Europe and 
exacerbate the region’s looming energy crunch this winter. “China holds large contracts to purchase LNG from 
exporters like the US, with the Asian nation’s traders diverting some of that supply to Europe this year amid 
lackluster demand at home,” the outlet reports. 

Russia accuses UK navy personnel of blowing up Nord Stream gas pipelines 

english.alarabiya.net 

  

Russia’s defense ministry said that British navy personnel 
blew up the Nord Stream gas pipelines last month, directly 
accusing a leading NATO member of sabotaging critical 
Russian infrastructure. 

The defense ministry did not give evidence for its claim. It said 
that “British specialists” from the same unit directed 
Ukrainian drone attacks on ships of Russian Black Sea fleet in 
Crimea earlier that it said were largely repelled by Russian 
forces, with minor damage to a Russian minesweeper. 

 

Germany concedes move to cap gas prices as EU wrestles with energy crisis  

www.ft.com 

 German chancellor Olaf Scholz dropped his opposition to an EU gas price cap after late-night summit talks aimed 

at quelling the energy crisis hanging over the union’s economy. EU leaders agreed to endorse further work towards 

a cap that would “immediately limit episodes of excessive gas prices” — although with heavy caveats aimed at 

easing Berlin’s fears that market interventions could endanger security of supply. 
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The compromise is a relief for EU countries including Italy, 
France, Spain and Belgium, which have long demanded a ceiling 
on gas prices as the cornerstone of efforts to ease the pain of 
soaring energy costs following Russia’s war in Ukraine. Charles 
Michel, the European Council president, said in the early hours 
of Friday morning that the bloc’s 27 leaders had reached an 
agreement that would bring down prices. According to summit 
conclusions hammered out over 11 hours of talks, the leaders 
are requesting that Brussels “urgently” work on a “temporary 
dynamic price corridor on natural gas transactions”. There 
would also be a mechanism to limit the price of gas used for 
electricity generation — a method already used in Spain and 
Portugal to limit energy bills.The document also said that member states agreed to pursue joint purchasing of gas, 
the development of a new benchmark for gas prices, and to escalate efforts to cut gas demand. 

However, the price caps could only be implemented if certain conditions laid out by the European Commission are 
met, the text said. These include not endangering security of supply and not increasing consumption of gas as a 
result of lower prices.  

The commission’s proposed emergency price cap mechanism would limit surges in prices on the Dutch Title Transfer 
Facility, the EU’s main gas price benchmark. Part of the reason for Germany’s earlier reluctance to embrace price 
caps is a fear that they would risk diverting gas to other countries that offered a higher price, undermining European 
efforts to shore up supplies as Russia cuts exports to the bloc following the invasion of Ukraine. A number of 
member states have also urged Brussels to propose extra EU-level funding to ease the crisis and accelerate the 
bloc’s bid for energy independence from Russia, a push that is backed by commission president Ursula von der 
Leyen. Germany’s €200bn support package for businesses and households has been criticised for using fiscal 
firepower that many smaller member states lack and potentially skewing the single market. 

European Union leaders reach agreement on measures to deal with energy crisis  

artsakhpress.am 

 The leaders of the 27 EU member states have agreed on 

measures to deal with the energy crisis, European Council 

President Charles Michel said , Tass informs. 

"The European Council calls on the Council and the 
Commission to urgently submit concrete decisions on the 
following additional measures, as well as on the Commission 
proposals, having assessed their impact notably on existing 
[energy supply] contracts, including the non-affectation of 
long-term contracts, and taking into account the different 
energy mixes and national circumstances," the statement 
said.  European Commission President Ursula von der Leyen 
said at a news conference that the EU leaders "gave strategic 
guidance" to work on a new package of measures. 
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European Union Announces Ban On Gas Cars In The Middle Of Energy Crisis 

dailycaller.com 

 The European Union (EU) announced that it will be outlawing the sale of gasoline and diesel-powered vehicles by 

2035 even though EU countries are already struggling to fight soaring electricity costs. 

EU member states and the European Commission agreed to 
force all new cars and vans registered in the EU to be electric 
by 2035, according to an EU press release. Europe is currently 
embroiled in an energy crisis and is preparing for blackouts as 
electricity prices remain more than seven times higher than 
they were in 2020, according to The Wall Street Journal.  
“The agreement sends a strong signal to industry and 
consumers: Europe is embracing the shift to zero-emission 
mobility,” Executive Vice-President for the European Green 
Deal Frans Timmermans said in a statement. “The speed at 
which this change has happened over the past few years is 
remarkable.” 

 

LIBYA AGREES GAS DEAL WITH ENI AND BP, HEAD OF NOC TELLS SKYNEWS ARABIA 

www.naturalgasworld.com 

 Libya has agreed with Eni and BP to begin extracting natural 

gas from a Mediterranean gas field believed to be bigger than 

Egypt's huge Zohr field, the head of the National Oil Company 

(NOC) told Skynews Arabia on Monday. 

Libya has agreed with Eni and BP to begin extracting natural 
gas from a Mediterranean gas field believed to be bigger than 
Egypt's huge Zohr field, the head of the National Oil Company 
(NOC) told Skynews Arabia on Monday. 
Eni will also invest $8 billion to develop natural gas fields in 
western Libya, NOC's Farhat Bengdara added. 
Speaking on the sidelines of an industry conference in Abu 
Dhabi, Bengdara told Skynews Arabia that Libya expects 
between $35 billion and $37 billion in oil revenue this year and that it has proven natural gas reserves that exceed 
80 trillion cubic feet.  
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Reports and Statistics 
 

AFRICA’S NEAR-TERM LNG POTENTIAL [GAS IN TRANSITION] 

www.naturalgasworld.com 

 In the nearer term, Africa can expand LNG exports by 

increasing utilisation of its existing plants and deploying more 

FSRUs. [Gas in Transition, Volume 2, Issue 9] 

Africa has a raft of new, large-scale LNG projects in the 
pipeline, but it can respond to the global energy crunch in the 
nearer term, by increasing the use of terminals that are 
already in operation, and deploying smaller-scale floating 
storage and regasification units (FSRUs). 
The continent has close to 78mn metric tons/year of 
liquefaction capacity, but only 54% was utilised last year, 
primarily as a result of constraints with upstream supply. But 
high prices, and in some cases policy improvements, are 
helping to spur the development of new fields. 
Algeria 
Algeria exported 11.8mn mt of LNG in 2021, despite being capable of delivering 29mn mt/yr. Even though its 
production increased by 25% that year to 101bn m3, most of the surplus was funnelled into pipelines to Europe. 
The country is expected to continue prioritising increased pipeline exports, considering high demand in Europe and 
the comparatively low transport costs compared with LNG shipping. The country has three pipelines to the 
continent - the 32bn m3/yr TransMed, the 10.7bn m3/yr Medgaz and 12bn m3/yr Maghreb-Europe lines, although 
the latter was taken offline in November last year, due to fallout from Algeria and Morocco’s long-standing 
territorial dispute. 
Combined, the pipelines delivered 34.1bn m3 of gas last year, meaning that even if Maghreb-Europe is taken out of 
the picture, there is more than 9bn m3/yr of capacity still available. 
Italy’s Eni and Algeria’s Sonatrach agreed in April to bolster pipeline gas supplies to Europe, and this deal is expected 
to utilise nearly all remaining spare capacity at TransMed. Additional LNG supply will depend on whether production 
growth outpaces the rise in pipeline deliveries. 
Nigeria 
Over in Nigeria, NLNG’s liquefaction trains shipped out 16.4mn mt of LNG in  2021, compared with a total capacity 
of 22.2mn mt. A seventh train is now 30% complete, and should come online by 2025, raising national capacity to 
30.8mn mt. But upstream issues have limited gas supply availability – namely outages along the pipelines that feed 
the LNG complex, often due to sabotage. This is a persistent problem that is unlikely to be resolved anytime soon. 
Egypt 
Egypt has 12.2mn mt/yr of LNG capacity, but delivered only 6.6mn mt last year. But output is set to grow as more 
new discoveries are put into production. The country’s gas production soared to 67.8bn m3 in 2021, from 58.5bn 
m3 in the previous year. It should be noted that some new supply will be directed to the growing domestic energy 
market. In the short term, though, government efforts to conserve energy supply could free up some 16mn m3/d 
of extra gas for export, according to Rystad Energy. 
Libya 
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As for Libya, its sole 3.2mn mt/yr Marsa El Brega LNG plant has been inactive since 2011, amid continued instability 
and conflict, and there seems little prospect of this changing. All spare gas supply available is much more likely to 
be funnelled to Italy via the Green Stream pipeline, which has a capacity of 11bn m3/yr. 
East Africa 
The prospects for LNG from Sub-Saharan Africa vary greatly in terms of timing and scale. Plans for two onshore LNG 
facilities in Mozambique are currently on hold because of the security situation in the country’s gas-rich north. The 
TotalEnergies-led 12.9mn mt/yr Mozambique LNG project was put on hold in March, and the government has 
indicated it does not expect a decision on its resumption until next year. Meanwhile, ExxonMobil is yet to take a 
final investment decision on its Rovuma LNG plant, and says it does not envisage such a step anytime soon.  
Offshore, however, Mozambique is awaiting the launch by year-end of Eni’s 3.4mn mt/yr Coral Sur FLNG. Delays at 
the onshore projects could result in developers shifting their plans offshore, where their investments are better 
protected from security concerns on land. 
Tanzania continues to tout the potential of its first LNG project, and while the new government has signalled it will 
provide better terms to developers Equinor and Shell, a host government agreement is not yet in place. A final 
investment decision is being targeted for 2025. 
West Africa 
BP and  Eni’s decision to merge their Angolan businesses into the Azule Energy joint venture should be good news 
for the 5.2mn mt/yr Angola LNG plant, which operated last year at 70% of capacity. The pair took an FID in July on 
the development of Angola’s first non-associated gas project, Quiliuma and Maboqueiro, providing additional 
supply for Angola LNG from 2026. In Mauritania and Senegal, BP’s Greater Tortue Ahmeyim LNG project is nearing 
completion and is anticipated online this year. Its first phase is small, providing only 2.5mn mt/yr, but its capacity 
will be expanded to 10mn mt/yr at a later stage. BP had wanted to ramp up capacity faster, but slowed the project 
down in response to the COVID-19 pandemic. 
In summary, while there are a number of large-scale LNG projects at various stages of development in Africa, it 
would seem that increased utilisation of existing plants, and the use of FLNG, will have a more meaningful impact 
on the continent’s liquefaction capacity in the next couple of years. 

 

CAPS AND CORRIDORS: HOW CAN EUROPE CONTAIN GAS PRICES? 

www.naturalgasworld.com 

 EU country leaders asked their ministers and the European Commission to quickly decide on the price cap issue, 

with energy ministers expected to debate the pros and cons, and possibly give the Commission the green light to 

make a firm proposal. 

Still, opinions are split. France, Italy, Poland and 12 other countries asked Brussels to propose an EU-wide cap, after 
months of high gas prices driven by Russia cutting supply to Europe after it invaded Ukraine. 
Others are opposed - among them Germany, Europe's biggest gas buyer, and the Netherlands - and say capping 
prices could cause demand for gas to rise, or leave countries struggling to attract supply from global markets. 
Here are ways Europe could cap the price of gas. 
'DYNAMIC' CAP ON PRICE SPIKES 
The Commission, which drafts EU laws, appears to be moving towards this option. It asked for countries' approval 
to propose a "dynamic" price limit on trades at the Title Transfer Facility (TTF) Dutch gas hub, which serves as a 
benchmark price for European gas trading. 
The temporary price limit on trades would kick in as a "last resort measure" if prices spike, the Commission said, 
adding it would need to meet conditions, including not causing Europe's gas demand to increase. 
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But some EU diplomats said they still had questions about the proposal, including how it would affect the EU's ability 
to buy gas during a supply crunch if market prices rose above the capped price. 
The idea echoes a scheme put forward earlier this month by Belgium, Greece, Italy and Poland for a "dynamic price 
corridor" - a price range with a central value below the market price - on trades in the wholesale gas market. 
PRICE CAP ON GAS USED FOR ELECTRICITY 
European Commission President Ursula von der Leyen last week said the EU should also look into a price cap 
specifically on gas used for power generation. 
But in an analysis shared with EU countries, the Commission struck a more sceptical tone. The document, seen by 
Reuters, warned the scheme could increase Europe's gas use and exports of EU-subsidised electricity. 
European electricity prices are set by the last power plant needed to meet demand - typically, a gas plant. By capping 
the cost of gas used to generate power, and compensating gas-fuelled power plants for the difference between the 
capped price and the market price for gas, the scheme could bring down the overall power price. 
Spain and Portugal implemented a scheme to do this in June - which has helped to reduce local power prices, but 
at the same time Spain's gas use increased. 
The Commission warned rolling out the scheme EU-wide - an idea France has championed - could see EU gas 
demand rise by up to 9 billion cubic metres, and would require measures to prevent the resulting cheaper electricity 
from flowing to non-EU countries like Britain. 
NEW GAS PRICE BENCHMARK 
While a price cap would be a temporary fix, the Commission wants a more lasting alternative price benchmark for 
gas in Europe, and has asked EU energy regulators to launch one by March 31, 2023. 
Historically, the gas price at the TTF hub has been used as a benchmark for liquefied natural gas (LNG) deliveries 
into Europe. But the major reduction of Russian gas supplies this year has made the TTF price extremely volatile, 
and more expensive than LNG prices in other regions. 
Brussels says a new index is needed since the TTF is guided by pipeline supply and no longer represents a market 
that includes more LNG. 
Some industry sources have suggested industry should develop a new benchmark on its own. Its success would 
depend on whether the gas industry uses it. 
PRICE CAP ON ALL GAS 
Fifteen EU countries last month asked the Commission to propose a broad price cap on all wholesale gas trades, 
saying it would help contain surging inflation. 
The Commission has been sceptical about a broad cap. In a paper analysing various options last month, it said such 
a cap could be complex to launch, pose risks to energy security and disrupt flows of fuel between EU countries. 
That is because in a supplyshortage regions that urgently need gas may no longer be able to outbid other countries 
to ensure they secure enough. A cap also risks triggering supply disruptions if foreign suppliers send gas to buyers 
outside Europe where prices are higher, the Commission paper said. 
PRICE CAP ON RUSSIAN GAS 
The Commission suggested a Russian gas price cap in September, but dropped the idea after resistance from central 
and eastern European countries worried Moscow would retaliate by cutting off the gas it still sends to them. 
Europe relied on Russia for roughly 40% of its gas before Moscow invaded Ukraine. That share has dropped to 8% 
as Russia has cut supplies to Europe. 
Given that fall, some EU diplomats said a price cap would do little to reduce European gas prices, and would function 
as more of a geopolitical move to cut revenues to Moscow. 


