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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   

مليون متر مكعب من    42.4غازبروم تزود أوروبا بما يعادل   ▪

 .الغاز عتر أوكرانيا

بنحو   ▪ ترتفع  الطبيعي  الغاز  من  7أسعار  تهديدات  مع   %

 .»غازبروم« الروسية بشأن اإلمدادات إىل أوروبا

تخطط   ▪ بقيمة  ألمانيا  الحتواء    54لطرح حزمة  يورو  مليار 

 .أزمة الطاقة

المسال   ▪ الغاز  تاري    خ  ي 
فن صفقة  أكتر  توقعان  ن  والصي  قطر 

 .عاًما   27مدتها 

وي    ج توفر  ▪ اء أوكرانيا للغاز 195التن  .مليون دوالر لدعم شر

 .تحذيرات من تداعيات وضع سقف ألسعار الغاز الطبيعي  ▪

تستح ▪ أفريقيا  للتنمية:  ي 
األفريقر استغالل  رئيس  ق 

 .احتياطياتها من الغاز الطبيعي 

 .اندفاع العالم نحو الغاز يهدد األهداف المناخية  ▪

اد الغاز الطبيعي بالروبل الروسي  ▪  .تركيا تبدأ استت 

المتحدة   ▪ الواليات  مع  صفقة  م  يتر بريطانيا  وزراء  رئيس 

اد الغاز  .الستت 

ي تركيا مع أردوغانبوت  ▪
ن يناقش إنشاء مركز الغاز الطبيعي فن  .ي 

 .اليابان قلقة بشأن إمدادات الغاز العام المقبل ▪

الطبيعي   ▪ الغاز  أسعار  انخفاض  يتوقع  ساكس  جولدمان 

 .% خالل األشهر المقبلة30األوروبية 

 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 

مرص تبحث مع األردن تطورات التعاون بمجال الغاز وفرص   ▪

ن األخرصن   .الهيدروجي 

فن  ▪ يشارك  ول  البتر الثامن   وزير  السنوي  المؤتمر  افتتاح 

ول والغاز   .للبتر

تحقيق   ▪ ي 
فن سباقة  ولية  بتر اتيجية  استر ول:  البتر وزارة 

 .االستدامة وخفض االنبعاثات 

قية ألول  ▪ بالشر ى  الكتر المناجاة  بقرية  الطبيعي  الغاز  إطالق 

 .وحدة سكنية بالقرية 800مخطط التوصيل إىل  -مرة 
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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   ن . الجغرافية ومتوسط للمنطقة  معي  ي
 ، وال تمثل السعر للمستهلك النهائ 

 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:

 مصر تبحث مع األردن تطورات التعاون بمجال الغاز وفرص الهيدروجين األخضر 

masrawy.com 15 2022وفمبر  ن 

مع    مباحثات  المعدنية، جلسة  وة  ول والتر البتر المال، وزير  المهندس طارق  عقد 

ي داخل قمة المناخ
 . 27كوب   الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة األردئن

ي قطاع  
ن مرص واألردن فن كة بي 

وذكر المال أنه تم استعراض أوجه العالقات المشتر

ي وما تشهده من  
، كما شملت المباحثات مناقشة جهود االنتقال الطافر الغاز الطبيعي

المتاح الفرص  ضوء  ي 
فن البلدين  ي كال 

فن الطبيعي  تطورات  الغاز  موارد  لتنمية  ة 

ول ، بحسب بيان من وزارة البتر ن وأشار المهندس طارق المال إىل ما  .  والهيدروجي 

شهدته جلسات مؤتمر المناخ ويوم إزالة الكربون من حوار دوىلي مثمر ومناقشات 

ن كافة األطراف ي وتبادل الرؤى بي 
وأضاف المال أن مرص  .  ثرية حول االنتقال الطافر

اس لتلبية  تتبنن  لديها  الطاقة  مزي    ج  ي 
نظيف فن انتقاىلي  الطبيعي كوقود  الغاز  تخدام 

أن   ، مؤكدا  اإلقليمي الطلب  ن جانب من  تأمي  ي 
فن المحلية والمساهمة  االحتياجات 

ي إطار مساعي زيادة االحتياطيات واإلنتاج وتوفت  كميات  
ول يكثف أنشطة البحث عن الغاز الطبيعي بالمناطق الواعدة فن  . أكتر من الغاز قطاع البتر

كة لكال   لتحقيق المنفعة المشتر
ً
ا  كبت 

ً
 وتنسيقا

ً
ي مجال الغاز الطبيعي عالقات ممتدة وتشهد تكامال

 البلدين وهو ما  وأكد المال أن العالقات مع األردن فن

ي مرحلة التحول الط
ي تشهد زيادة االعتماد عىل الغاز الطبيعي كوقود نظيف فن

ي يتماسر مع المرحلة الحالية النر
 . افر

ي دعم تلك العالقات ودفع سبل تنميتها 
ي مرص واألردن فن

من جانبه أشار الدكتور صالح الخرابشة  .  وأشار إىل الدور الهام للقيادة السياسية والحكومات فن

، مؤكدا أن الغاز الطبيعي هو الوقود األمثل لل ي قطاع الغاز الطبيعي
مرحلة الحالية خاصة أن االنتقال إىل تقدير األردن للتكامل والتنسيق الحاىلي مع مرص فن

اء  وعات الطاقات الخرصن ي استخدام وتنمية مصادر الطاقة التقليدية بالتوازي مع تنمية مشر
 وسيتم االستمرار فن

ً
ي سيكون تدريجيا

واستعرض وزير .  الطافر

ي مقدمتها درا
اء وفن ي األردن لمواكبة مساعي تنمية الطاقة الخرصن

ي الجهود الحالية فن
اكة  الطاقة األردئن ، وفرص الشر ن وعات إنتاج الهيدروجي  سة فرص مشر

ن خاصة أنه يمثل وقود المستقبل وعات الهيدروجي  ي هذا المجال وتقييم كافة الجوانب المتعلقة بإقامة مشر
وأوضح أنه تم خالل المؤتمر  .   مع مرص فن

ن الذي تم إعالن المبادرة الخاصة ي هذا    مناقشة المساعي األوروبية إلنشاء منتدى الهيدروجي 
بإطالقه خالل القمة كمنصة عالمية لدعم العمليات فن

ي هذا الشأن.   المجال
ي اتخذتها الدولة المرصية فن

ة النر ن تيبات المتمت 
ي مرص، والتر

ي بالتنظيم الرائع لقمة المناخ فن
 . وأشاد وزير الطاقة األردئن

 افتتاح المؤتمر السنوي الثامن للبترول والغاز   في وزير البترول يشارك  

sis.gov.eg 27  2022  نوفمبر 

ول    وة المعدنية أن ماحققه قطاع البتر ول والتر أكد المهندس طارق المال وزير البتر

ابط والعمل بروح الفريق الواحد عىل برنامج   من نجاحات جاء نتيجة للتعاون والتر

ن  بي  اكة  بالشر كات  متكامل  والشر الخاص  والقطاع  للدولة   التابعة  القطاع  كيانات 

الجميع   وإيمان  والحكومة  السيسي  عبدالفتاح  الرئيس  من  وبدعم كامل  العالمية 

 التعبت  عن أنفسنا وصناعتنا 
 ، ومن ثم نجحنا فن

ً
 . بالرسالة والرؤية والتعاون معا

ي المؤتمر  جاء ذلك فن افتتاح  
ول والغاز فن  مرص ، والذى نظمته  السنوي الثامن للبتر

ن   ن استدامة تأمي  بي  التوازن  لمناقشة جهود تحقيق  آند جاز  ايجبت أويل  مؤسسة 

 إمدادات الطاقة والعمل عىل تخفيض االنبعاثات. 

لإلشاع   الجميع  جهود  تضافر  إىل  يحتاج  الهدف  هذا  تحقيق  أن  المال  وأوضح 

ة عمل شيعة الستغالل   بوتت  تنفيذية   إىل خطوات  األفكار  وترجمة كل  بتحقيقه 
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ول والغاز فن المؤتمر الناجح لقمة المنا   بالمشاركة المهمة لقطاع البتر
ً
الذى نظمته      COP 27 خمواردنا الطبيعية و التحرك نحو إزالة الكربون اتصاال

 
ً
ات النر تمكنه من تحقيق تلك األهداف و أن هناك إيمانا ة والمهارات والختر ن ية المتمت  . وأكد أن القطاع يمتلك الكوادر البشر

ً
 وثقة كاملة  مرص مؤخرا

 بقدراتهم و العمل عىل االستفادة منهم. 

ال ن بما  يهدف لالستفادة بالشكل األمثل من موارده  و أكد حرص القطاع عىل إيجاد آليات عمل ومنصات تعاون لتعظيم  كائه العالميي  عمل مع شر

 الطبيعية و قدراته وكوادره.  

ي  
ي تبنتها الوزارة فن

ق المتوسط والنر جاءت نابعة من الرؤية النر   ٢٠١٦عام  وخالل حوار مفتوح مع الحضور ، استعرض المال فكرة إنشاء منتدى غاز شر

طاقة وكان من ضمن االهداف االستفادة من موقع مرص وموارد الغاز والبنية التحتية النر تتمتع بها من مصانع إسالة  لتحويل مرص لمركز إقليمي لل

ول وإيجاد حلول لكل قضايا التحكيم ، وبالفعل تم   النجاح فن ذلك  وتصدير الغاز الطبيع وهذا لم يتحقق إال بعودة االستقرار واالستثمار فن قطاع البتر

ق المتوسط  ودول االتحاد األوروئر لالستفادة من  وتحولت الفك 
رة لواقع مع توافر الدعم السياس وبعد التواصل مع الدول المجاورة فن منطقة شر

 من خالل  
ً
ن جانب من إمدادات الطاقة لدول االتحاد األوروئر وهو ما نسع إليه حاليا ي تأمي 

لة  مصانع اإلساالموارد الطبيعية فن المنطقة  والمساهمة فن

ة فن ظ ة األخت 
 فن نشأته وموضوعاته وكونه إضافة مهمة ، أثبتت الفتر

ً
ل التحديات  بادكو ودمياط والغاز المكتشف بالمنطقة ، وأن المنتدي كان سباقا

 لالتحاد األورو 
ً
ق المتوسط، مما جعلها قبلة حاليا ن دول شر  أسواق الطاقة مدى أهميته وما تبناه من تعاون مثمر بي 

ن جانب من  العالمية فن ئر لتأمي 

ة خالل  إىل أننا تابعنا ما يقدمه المنتدى من دور ورؤى للصناعة ومنها مبادرته  األخت 
ً
ا الإزالة الكربون من صناعة    COP 27 إمداداته من الغاز ، مشت 

يع لألسواق األوروبية ، حيث قامت  الغاز. و لفت إىل أن كل هذه الجهود جعلت مرص أحد الحلول الجاهزة لتلبية جانب من الطلب عىل الغاز الطب

،    7بتصدير نحو   ن طن غاز طبيع مسال العام الماضن ن طن،     8بالمائة منها ألسواق االتحاد األوروئر وتزيد هذا العام إىل نحو    80ماليي    90ماليي 

 .
ً
ي أيضا  بالمائة منها ألسواق االتحاد األوروئر

كات العالمية لالستفادة من حماسهم  واستعرض المال موقف برامج القيادات الشابة الذى   ي الشر
تم تقديم كافة أشكال الدعم والتدريب العمىلي لهم فن

ول والغاز فن مرص. كما استعرض المال جهود القطاع فن مجا الت وقدراتهم فن العمل المستمر عىل تطوير وتحديث كافة مناىح منظومة صناعة البتر

 فن الحد من الحوادث باإلضافة إىل تدريب  السالمة والصحة المهنية ، حيث أوضح خطط الو 
ً
كات  وأنها ساهمت إيجابيا زارة فن تطوير وتحديث الشر

ام بإجراءات السالمة وتوفت  بيئة عمل آمنة ، وفن هذا الصدد أكد المال عىل إلزام القيادا  ن
ن وزيادة الوع لديهم باهمية االلتر كات باجتياز  العاملي  ت فن الشر

ي مجال 
 إىل أنه تم تحديد يوم من كل عام خاص  دورة  تدريبية فن

ً
ا ط أساسي لتوىل منصب القيادة ، مشت  بالسالمة والصحة    السالمة والصحة المهنية كشر

كات القطاع وتواصل مستمر لبحث المشكالت ووضع خطط استباقية ول وشر ن هيئة البتر  بي 
ً
 كامال

ً
 . لتفادى وقوع أى حوادث  المهنية وأن هناك تنسيقا

 البترول: استراتيجية بترولية سباقة في تحقيق االستدامة وخفض االنبعاثات وزارة  

sis.gov.eg 07    2022  نوفمبر 

ول    اتيجية وزارة البتر ولية بما يحقق أهداف استر ن أداء األنشطة البتر  إطار تحسي 
فن

وة المعدنية السباقة منذ انطالقها عام   وعات تهدف إىل    2016والتر فن تنفيذ مشر

ن البيئة والحفاظ عليها وتعمل عىل تحقيق االستدامة وخفض االنبعاثات   تحسي 

الطاقة وبما يواكب استضافة ن كفاءة استخدام  مرص لمؤتمر    والتكاليف وتحسي 

المناخ  ول والغاز بمرص فن تنفيذ    27كوب    قمة  البتر ، نجحت منظومة صناعة 

وعات لها تأثت  إيجائر عىل البيئة أسفرت حنر اآل
ن عن خفض انبعاثات  عدة مشر

 . ألف طن من ثائن أكسيد الكربون 347بلغت حواىل مليون و

وة المعدنية، أن تلك   ول والتر أوضح تقرير تلقاه المهندس طارق المال وزير البتر

كات   جاع غاز الشعلة بشر  فيما يخص استر
ً
وعا وعات تضم ثالثة عشر مشر المشر

وسيلة / أسيوط لتكرير الب وسنان / برج  )قارون / عجيبة / بتر ول / زيتكو / بتر تر

وبل(  بإجماىل   وشهد / بتر     40العرب / خالدة / بتر
ً
مليون قدم مكعب غاز يوميا

 من السوالر مما يحقق عائدات بيئية متمثلة فن خفض  
ً
جاعها واستخالص البوتاجاز منها وتدفيعها لتشغيل المولدات واألفران بدال االنبعاثات يتم استر

 من السوالر. الناجمة عن حرقها ب
ً
جع فن التشغيل بدال  الشعلة ، وعائدات اقتصادية من خالل الوفر الناتج عن استخدام غاز الشعلة المستر
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ن كفاءة استخدام الطاقة فن    88وأضاف التقرير أنه تم تنفيذ    منخفض التكلفة لتحسي 
ً
وعا كة نجحت فن خفض استهالك الكهرباء وتقليل    31مشر شر

ن كفاءة التشغيل والتحكم فن ظروف التشغيل بالضواغط، واألفران والغاليات وأنظمة البخار، وذلك باإلضافة إىل تركيب استهالك الطاقة   وتحسي 

كة، بقدرة  21وتشغيل خاليا طاقة شمسية بالمبائن والحقول فن   كيلو وات. 1.350شر

 فن يناير   وتجدر اإلشارة إىل أنه فن إطار المبادرة الرئاسية )حياة كريمة( تم إطالق
ً
وعات توصيل الغاز الطبيع للقرى والنجوع األكتر احتياجا تنفيذ مشر

ستهدف  ، وأنه تم تنفيذ شبكات الغاز الطبيع بهذه القرى بعد االنتهاء من استكمال شبكات الرصف الصىح بالقرى النر لم يدخلها الغاز، ومن الم  2021

قرية، وجارى تنفيذ أعمال    118قرية خالل المرحلة األوىل، كما تم توصيل الغاز الطبيع إىل    1450من  تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لحواىل أكتر  

قرية ضمن خطة توصيل الغاز عقب تنفيذ وصالت الرصف الصىح بها،    796قرية أخرى باإلضافة إىل إدراج    515الشبكات األرضية لتوصيل الغاز إىل  

للمنازل أكتر من  وبلغ  ع     دد الوح     دات السكني  وع القوىم لتوصيل الغاز الطبيع  إليه     ا من خالل المبادرة والمشر الغ   از الطبيع    ى  ي تم توص    يل 
   ة النر

ن لتحويل مركباتهم للعمل با .  مليون وحدة سكنية حنر اآلن13.5 ن المواطني  لغاز وأشار المال إىل أن جهود الدولة والتكليفات الرئاسية الصادرة لتحفت 

ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط    472الطبيع كوقود، أثمرت زيادة اإلقبال عىل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيع مما أسفر عن تحويل  

 . همنذ بدء النشاط وحنر اآلن، ومضاعفة محطات التموين بالغاز الطبيع كوقود خالل عام ونصف ألكتر من ثالثة أضعاف ما كانت علي

 وحدة سكنية بالقرية   800مخطط التوصيل إلى    -    إطالق الغاز الطبيعى بقرية المناجاة الكبرى بالشرقية ألول مرة 

almalnews.com 23 2022وفمبر  ن 

ى بمركز    تم إطالق أول شعلة غاز طبيعي ألول وحدة سكنية بقرية المناجاة الكتر

قية ، وذلك بعد   كة “مودرن جاس” من  ومدينة الحسينية بمحافظة الشر انتهاء شر

حياة    ( الرئاسية  بالمبادرة  األوىل  المرحلة  ضمن  المدرجة  بالقرية  الغاز  تدفيع 

 . كريمة(

ى بشعة التعاقد عىلي  توصيل الغاز  كة قاطنن قرية المناجاة الكتر وناشدت الشر

ي أشع وقت ممكن ضمانا لتعظيم وشعة استفادتهم من  
السكنية فن لوحداتهم 

الخدمة  فاتورة    هذه  عىل  التوصيل  تكلفة  لتقسيط  الميش  واإلجراء  الحضارية 

وة المعدنية لتقسيط   ول والتر ي أطلقتها وزارة البتر
ي إطار المبادرة النر

االستهالك ، فن

فاتورة   عىل  السكنية  وحداتهم  إىل  الغاز  لتوصيل  ن  المواطني  مساهمة  تكلفة 

ي المدن والمناطق  سنوات بدون فو   6جنيها شهريا لمدة    30االستهالك بواقع  
ائد فن

ي يصلها الغاز ألول مرة
  . الجديدة النر

كة “مودرن جاس” أنه من المخطط توصيل  الغاز الطبيعي إىل  ي تم   800وأوضح رئيس شر
قية النر تفع عدد قري محافظة الشر وحدة سكنية بالقرية لت 

، حيث يجرى  قري  وجار التنفي  6توصيلها بالغاز الطبيعي  ضمن مبادرة “حياة كريمة” اىلي   وعات الرصف الصىحي ذ بالقرى األخرى فور االنتهاء من مشر

ي أكتر من قطاع 
 . العمل بالتوازي فن
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 أخبار سوق الغاز العالمية:

 مليون متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا  42.4غازبروم تزود أوروبا بما يعادل  

alborsaanews.com 25 2022وفمبر  ن 

كة غاز بروم الروسية إن غازبروم تزود أوروبا بالغاز عتر أوكرانيا بحجم    قال ممثل شر

الغاز، مضيفا أن أوكرانيا مليون متر مكعب يوميا عتر محطة سودجا لضخ    42.4

 . رفضت طلب ضخ الغاز عتر سوخرانوفكا 

الذي   بالحجم  األوكرانية  ي 
األراضن الروسي عتر  الغاز  “غازبروم ستنقل  إن  وأضاف 

البالغة   الغاز سودجا  محطة ضخ  عتر  ي 
األوكرائن الجانب  متر    42.4أكده   مليون 

.  25ن مكعب اعتبارا م    نوفمتر

  

 ازبروم« الروسية بشأن اإلمدادات إلى أوروبا غ    % مع تهديدات من »7أسعار الغاز الطبيعي ترتفع بنحو   

aleqaria.com.eg 22   2022نوفمبر 

كة »   ازبروم« الروسية بوقف إمدادات الغاز الطبيعي إىل أوروبا عتر خط  غ  هددت شر

ي تواجه شبح حدوث أزمة  
ي القارة العجوز النر

ي أوكرانيا، مما يعزز التوترات فن
أنابيب فن

 . طاقة هذا الشتاء 

ي  غ   وأعلنت  
ي يتم االحتفاظ بها فن

أوكرانيا كانت  ازبروم أن بعض تدفقات الغاز النر

بحواىلي   أوكرانيا  تحتفظ  التقديرات  وبحسب  مولدوفا،  لجارتها  الواقع  ي 
فن موجهة 

 . مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي الذي ال يحق لها استخدامه  52.52

ي خفض التدفقات إىل خط  
كة فن وإذا لم يصل الغاز إىل مولدوفا، فسوف تبدأ الشر

ي  
فن ي 

األوكرائن وعىل نوفمتر   28األنابيب  الغاز ،  عقود  ارتفعت  التداوالت،  صعيد   

٪ بعد وقت قصت  من صدور  7.2تسليم ديسمتر بنسبة    الطبيعي اآلجلة الهولندية

 . تلك األنباء 

،  60وتراجعت العقود اآلجلة للغاز بالفعل، سابقا، بنحو   ٪ من أعىل مستوياتها هذا الصيف، لكنها ال تزال أعىل بأربعة أضعاف من المتوسط الموسمي

ي حواىلي  
لغاز الطبيعي  مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يومًيا إىل أوروبا، وهو أحد آخر مصادر أوروبا المتبقية ل  43ويرسل خط األنابيب األوكرائن

يم  غ  الروسي بعد أن أوقفت   ي إىل تعزيز نقص اإلمدادات هذا الشتاء. وعىل  1ازبروم التدفقات عتر »نورد ستر
«. وسيؤدي قطع خط األنابيب األوكرائن

ي ممتلئة تقريًبا، إال أن وكالة الطاقة الدولية حذرت من أنه حنر مستوي ي االتحاد األوروئر
٪ من السعة 90ات التخزين عند  الرغم من أن مخزونات الغاز فن

ياتها من ا ي أوروبا، حيث كثفت الدول مشتر
ي حالة قطع الغاز الروسي بالكامل. وأثار هذا القلق فن

ي فن
لغاز الطبيعي المسال قد ال تمنع انقطاع التيار الكهربائ 

 والغاز الطبيعي المسال من الواليات المتحدة، بينما تحولت إىل بدائل أخرى
ً
 . مثل حرق الفحم والقمامة للوقود قبل الشتاء  المنقول بحرا

 مليار يورو الحتواء أزمة الطاقة  54ألمانيا تخطط لطرح حزمة بقيمة  

amwalalghad.com 22 2022وفمبر  ن 

ي أوروبا الحتواء تداعيات   
كات واألش العام المقبل، حيث يسع أكتر اقتصاد فن ا ألسعار الغاز والكهرباء للشر

ً
م ألمانيا تطبيق سقف ن تحركات روسيا  تعتر

ي ستكلف الحكومة حواىلي 
ي  55.5مليار يورو ) 54لخفض إمدادات الطاقة. ستدخل حزمة اإلجراءات ، النر

ن التنفيذ فن ا   مارس  1 مليار دوالر( ، حت 
ً
، وفق

ز  ن لوكالة رويتر ن حكوميي   . لترصيحات مسؤولي 
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رجعي   بأثر  دفعه  سيتم  الدعم  إن  المسؤولون،  اير وقال  وفتر يناير  ، كما    لشهر 

. سيحصل مستهلكو الغاز عىل دعم حكوىمي لمرة واحدة   وأوضحوا    لشهر ديسمتر

خالل   من  جزئًيا  تمويلها  سيتم  الكهرباء  لفواتت   المساعدة  أرباح إن  عىل  يبة  ضن

ا بمليار يورو. سيتم تحميل  
ً
ا مضاعف

ً
ي تتوقع الحكومة أن تجمع مبلغ

الكهرباء ، والنر

الطاقة   مصادر  ذلك  ي 
فن بما   ، تقريًبا  الكهرباء  توليد  أشكال  جميع  عىل  يبة  الرصن

كات من أن  الشر العديد من  الصلب. وحذرت  الغاز والفحم  ، باستثناء  المتجددة 

ي ستفرض ب
يبة النر ي القطاع.   نر سبتمتر أثر رجعي حالرصن

قد تؤثر عىل االستثمارات فن

ي أوروبا، حيث أثارت عقود من االعتماد عىل  
وتعتتر ألمانيا هي بؤرة أزمة الطاقة فن

ي انتقام واضح من  
ن عمليات التسليم فن روسيا رد فعل عنيف بعد أن قطع الكرملي 

شار أوالف شولز سلسلة  العقوبات المتعلقة بحرب أوكرانيا. وقد نفذت إدارة المست 

ن اإلمدادات حنر الشتاء   . من الخطوات لتأمي 

ا للكيلووات / ساعة مقابل    12وبالنسبة لألش ، سيتم تحديد أسعار الغاز بحد أقىص  
ً
ي  80سنت

% من االستهالك ، بناًء عىل مستويات االستخدام فن

ن ، سيتم دعم  ن الصناعيي  . بالنسبة للمستهلكي  ي
ا لكل كيلووات   40هالك الغاز، وسيتم تحديد أسعار الطاقة بحد أقىص % من است70العام الماضن

ً
سنت

ي . ساعة
لمان فن ي التر

 . ديسمتر  16وقال المسؤولون إنه قبل أن تصبح الحزمة سارية ، ستحتاج إىل تمريرها من مجلس الشيوخ فن

 عاًما   27قطر والصين توقعان أكبر صفقة في تاريخ الغاز المسال مدتها  

www.alaraby.com 21 2022وفمبر  ن 

اء مدتها    كة وقعت اتفاقية بيع وشر أعلن رئيس مجلس إدارة "قطر للطاقة"، أن "الشر

ي تاري    خ صفقات الغاز   27
كة سينوبك الصينية"، وهي االتفاقية األطول فن عاًما مع شر

ي أول . الطبيعي المسال
 "هذا االتفاق ُيعد عالمة فارقة فن

ّ
اء  واعتتر أن اتفاقية بيع وشر

ن طن لمدة   ي تبلغ أربعة ماليي 
، والنر ي

فر وع حقل الشمال الشر كة    27لمشر عاًما، لشر

 هذه الصفقة هي "أكتر اتفاقية    سينوبك الصينية
ّ
وأشار رئيس مجلس اإلدارة إىل أن

المسال.   الطبيعي  الغاز  تاري    خ صناعة  ي 
فن اإلطالق  توقيعها عىل  يتم  تجارية خاصة 

ك فيه قطر مع إيران. ووقعت  وحقل الشمال جزء   ي العالم تشتر
من أكتر حقل للغاز فن

ي  
فر ي وقت سابق من هذا العام خمس صفقات لحقل الشمال الشر

كة قطر للطاقة فن شر

من   المكونة  الشمال  حقل  توسعة  خطة  من  واألكتر  األوىل  المرحلة  يمثل  الذي 

الطبيعي   للغاز  وتنقية(  تسييل  )مرافق  قطارات  ن وتشمل ستة  من  مرحلتي  المسال 

ي قطر من 
 . 2027مليون طن سنوًيا بحلول عام  126مليون طن إىل   77شأنها زيادة قدرة التسييل فن

ي وهو المرحلة الثانية من التوسعة. وقطر هي أكتر دولة مصدرة للغاز الطبي كاء لحقل الشمال الجنوئر
ا مع ثالثة شر

ً
ا عقود

ً
ي  كما وقعت الحق

عي المسال فن

ي تسع إليجاد بدائل للغاز العالم بالفعل وسيعزز 
ي ضمان إمدادات طويلة األجل من الغاز إىل أوروبا النر

وع توسعة حقل الشمال مكانتها ويساعد فن مشر

 . الروسي 
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 مليون دوالر لدعم شراء أوكرانيا للغاز  195النرويج توفر  

oilnewsagency.com 23 2022وفمبر  ن 

امها توفت     ن
وي    ج اعتر   195مليار كرونة نرويجية )  2تمويل قدره  أعلنت حكومة التن

الشتاء  هذا  الطبيعي  الغاز  اء 
شر عىل  أوكرانيا  لمساعدة   ) أمريكي دوالر  ،   . مليون 

التمويل   ي بيان أوردته شبكة “سي إن إن” األمريكية ، أن 
وأوضحت الحكومة ، فن

بقيمة   حزمة  من  )  10جزء  نرويجية  (   976مليارات كرونة  أمريكي دوالر  مليون 

ي عاىمي  
ويجية ألوكرانيا فن ، مضيفة أنه سيتم 2023و  2022خصصتها الحكومة التن

ي إلعادة اإلعمار والتنمية  . توجيه المبلغ عتر البنك األوروئر

ي تريغف سالجسفولد فيدوم إن أوكرانيا طلبت من بالده   ويىحر وقال وزير المالية التن

اء الغاز الطبيعي هذا الشتاء، مشددا ع ىل أن عامل الوقت  بشكل خاص دعمها لشر

لضمان   دوليا  بها  ف  معتر منظمة  عتر  الدعم  توجيه  أهمية  وعىل  األهمية  بالغ 

 . االستخدام الفعال والشفاف للتمويل

ن سيتم سداد المدفوعات م ي حي 
ي أوكرانيا فن

ي الرسمي للغاز فن
كة الطاقة األوكرانية المملوكة للدولة “نفتوجاز” ستكون المتلقر ة إىل  وأضاف أن شر باشر

ن مو   . ردي الغاز األوروبيي 

   تحذيرات من تداعيات وضع سقف ألسعار الغاز الطبيعي 

arabictrader.com 21 2022وفمبر  ن 

ي   
ي اجتاحت األراضن

ي لصياغة اتفاق بشأن حل أزمة الطاقة النر يسع االتحاد األوروئر

 . األوروبية، وذلك عن طريق وضع سقف ألسعار الغاز الطبيعي 

ي هذا الصدد،  
ي أوروبا من مخطط وضع سقف  وفن

حذرت بورصات الطاقة الرائدة فن

ألسعار الغاز الطبيعي ، ألن هذا اإلجراء من شأنه أن يهدد أمن اإلمدادات واالستقرار  

الماىلي بالمنطقة األوروبية، كما أضافت أن هذا اإلجراء لن يحقق الهدف المطلوب  

ي خفض تكاليف الطاقة
 . المتمثل فن

المف مخطط  أن  الغاز وأوضحت  ألسعار  أقىص  حد  وضع  بصدد  األوروبية  وضية 

بالمنطقة األوروبية، ولكن لم   الطبيعي له تداعيات سلبية عىل أداء أسواق الطاقة 

األوروبية بالقارة  الطبيعي  الغاز  أسعار  بديلة لخفض  أية سياسات  ح  والجدير  .  تقتر

ح، تعهد بضمان   ، خالل مناقشة المقتر ي إمكانية وقف هذا  بالذكر، أن االتحاد األوروئر

 . اإلجراء إذا أصبح خطرا عىل أمن اإلمدادات

 رئيس األفريقي للتنمية: أفريقيا تستحق استغالل احتياطياتها من الغاز الطبيعي 

annaharar.com 15  2022وفمتر  ن 

ي للتنمية أن أي اتفاق ينبثق عن محادثات مؤتمر األمم المتحدة  
ي بتغت  المناخ "كوبأعلن رئيس البنك األفريقر

" يجب أن يتضمن حق الدول  27المعنن

، وذلك بالرغم من سعي بعض الدول لتقليل استخدام ذلك النوع من الوقود  ي استغالل احتياطياتها من الغاز الطبيعي
وكشفت مصادر إن .  األفريقية فن

ي المحادثات، إذ ت
دفع دول مثل الهند باتجاه التوقف تدريجيا عن استخدام الوقود  التوصل التفاق بشأن الوقود األحفوري هو أحد النقاط الشائكة فن

 . األحفوري بمختلف أنواعه بما فيها الغاز 

م الشيخ بمرص: "يجب أن يكون لدى أفريقيا الغاز الطبيعي ليكون   أكينووىمي أديسينا وكان  قد قال عىل هامش مؤتمر األمم المتحدة الذي تستضيفه شر

مساهم ترتفع  لن  الحالية  مستوياته  أمثال  لثالثة  الطبيعي  الغاز  من  إنتاجها  أفريقيا  لو ضاعفت  حنر  أنه  وأضاف  المتجددة."  لطاقتها  ي  مكمال 
فن تها 

ي المئة 0.67عالمية إال االنبعاثات ال
ي إبقاء ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند . فن

ي المتمثل فن
ي تحقيق هدفه المناىحن

  1.5وبينما يتجه العالم لإلخفاق فن
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ة تحولها إىل الطاقة الم  ي تشع وتت 
جددة.  تدرجة مئوية فوق متوسطها قبل الثورة الصناعية بحلول منتصف القرن، فإن المؤتمر ركز عىل الدول النر

ي للتنمية يسع لجمع  
ة التكيف    25وقال أديسينا إن البنك األفريقر ي لتشي    ع وتت 

نامج األفريقر وهو أكتر برنامج يطلقه أي بنك    -مليار دوالر من خالل التر

 عاىمي   85مماثل. ووضع البنك أيضا  
ن ي الطاقة المتجددة بي 

ي المئة من استثماراته فن
 .  2021و 2016فن

ي إمدادات الكهرباء  إال أنه أضاف أن الغ
 لتحقيق التوازن فن

ً
از الطبيعي مازال مطلوبا

ي ضوء أن الموارد المتجددة متقطعة بطبيعتها. وقال أديسينا: "يجب أن ندرك  
فن

ي العالم". وتابع  
طبيعة أفريقيا الخاصة. فأفريقيا بها أعىل مستويات فقر الطاقة فن

الطبيعي ضم الغاز  أفريقيا  تستخدم  هو كيف  ي 
يهمنن الطاقة  "ما  مصادر  مزي    ج  ن 

مليون شخص ليس لديهم كهرباء اليوم". وقال أديسينا   600إلمداد الكهرباء إىل  

طن من    جيجا     2400إن الدول المتقدمة أطلقت منذ قيام الثورة الصناعية نحو  

ي نحو  
طن فقط إذا جيجا      400انبعاثات الكربون المدمرة للمناخ مما يجعل المتبقر

ي لم    أراد العالم أن يحقق
درجة الحرارة المستهدفة. وأضاف "لذا فإن أفريقيا النر

عىل   حنر  قدرتها  لعدم  عاقب 
ُ
ت أال  ي 

ينبعن الحقيقة  ي 
فن تذكر  انبعاثات  أي  تصدر 

 ". استخدام قدر ضئيل من الغاز ضمن مزي    ج مواردها الطبيعية

 ناخية اندفاع العالم نحو الغاز يهدد األهداف الم 

/m.elsaanews.com 10 2022وفمبر  ن  

ي تسع   
ي البحث، إن الدول النر

ي تتعاون فن
، النر ي

قالت مجموعة متابعة العمل المناىحن

ي  
جاهدة لتعويض اإلمدادات من روسيا تخاطر بالتسبب بسنوات من االنبعاثات النر

المناخ أهداف  لها  .  قد تعرقل  المخطط  المشاري    ع  إن  المجموعة  أن وقالت  يمكن 

ي العالم، وهو المبلغ اإلجماىلي الذي    10تصدر  
انية الكربون المتبقية فن ن ي المائة من مت 

فن

ار العالمي   درجة مئوية. ويشمل ذلك التنقيب عن    1.5سينبعث إذا لم يتجاوز االحتر

ي ألمانيا وفيتنام. بموجب  
اد الغاز الطبيعي المسال فن ي كندا وقدرة استت 

الغاز الجديد فن

، اتفقت الدول عىل محاولة وقف الغازات المسببة 2015اريس للمناخ لعام  اتفاقية ب

ي تؤدي إىل ارتفاع درجة حرارة كوكب األرض إىل أكتر من 
  1.5لالحتباس الحراري النر

 . درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة

ات  درجة مئوية، فإنها ستؤدي إىل تأث  1.5قال العلماء إنه إذا تجاوزت درجة الحرارة   ت 

 
ً
  1.2ا بمقدار  مناخية أشد بكثت  من الظواهر المميتة مثل حرائق الغابات والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر. حالًيا، درجة حرارة العالم أكتر دفئ

الصناعة أكتوبر إىل  .  درجة مئوية عن مستويات ما قبل  الروسي بحلول  الغاز  انخفاضا    7.5وانخفضت واردات أوروبا من  ي    40من  بالمئة 
بالمئة فن

اح اقتر للوقود األحفوري، حنر مع  التحتية  البنية  لتوسيع  ة. وقد ادى االندفاع الستبدال هذه اإلمدادات إىل األمام بخطط  االتحاد    السنوات األخت 

ي زيادة أهداف الطاقة المتجددة لمحاولة استبدال معظم الوقود الروسي بالطاقة النظيفة ي فتح حقول    قالت وكالة الطاقة.  األوروئر
الدولية إنه ال ينبعن

، فإن أهداف الدول لتقليل االنبعاثات    1.5نفط وغاز جديدة إذا حقق العالم هدف   ي
ا لحسابات مجموعة متابعة العمل المناىحن

ً
درجة مئوية. ووفق

ي    1.8درجة مئوية، مقارنة ب     2.4خالل هذا العقد ستضع العالم عىل طريق زيادة درجة الحرارة إىل  
أفضل سيناريو عند تنفيذ الدول جميع  درجة فن

ي ذلك أهداف عام 
اماتهم المعلنة، بما فن ن اء 2050التر ي تتطلب سياسات واستثمارات مناخية أكتر ضامة. أكتر بكثت  للتحول إىل الطاقة الخرصن

 . ، والنر

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 35إصدار رقم 

2022يوليو –  

 WWW.GasReg.Org.Eg  2022 نوفمبر – 39إصدار رقم  (11) 
 

 تركيا تبدأ استيراد الغاز الطبيعي بالروبل الروسي

arabictrader.com 8 2022وفمبر ن  

كي فاتح دونماز ،بأن تركيا بدأت بالفعل بدفع جزء من ثمن   
ضح وزير الطاقة التر

، كما اتفقت أنقرة وموسكو   الغاز الطبيعي الذي تستورده من روسيا بالروبل الروسي

ي عىل بدء مدفوعات الروبل إلمدادات الغاز الطبيعي 
ي سبتمتر الماضن

 . فن

الغاز   ي  مشتر من  تطلب  روسيا  أن  المحلية،  موضحا  بعملتها  الدفع  الطبيعي 

لعقوبات غربية   تعرضت  ما  بعد  ، ذلك  الروسي الروبل  تعزيز عملتها  ي 
فن للمساعدة 

ي خطوط
يم  أنابيب    بسبب حرب  ها مع أوكرانيا، وأيضا بعد ما حدث انفجار فن  . نورد ستر

يد من حصة مدفوعات العملة   ن ي الشهور القادمة ست 
كي بأنه فن

أضاف وزير الطاقة التر

تعزيز الم تحاول  تركيا  بأن  فاتح  أدىل  روسيا، كما  مع  الطاقة  تجارة  ي 
فن كية  التر حلية 

رت بسبب سياسة التشديد النقدي  التجارة باستخدام عملتها المحلية، بعد ما ترصن

 . الغت  تقليدية

 رئيس وزراء بريطانيا يبرم صفقة مع الواليات المتحدة الستيراد الغاز 

arabictrader.com 8 2022وفمبر ن  

ي سوناك   
ي ريسر

يطائن ي بريطانيا أن رئيس الوزراء التر
ت العديد من وسائل اإلعالم فن نشر

صف بإبرام  قام  ي  ققد 
فن للمساعدة  الطاقة،  اد  استت  بشأن  المتحدة  الواليات  مع  ة 

ي تشهدها بريطانيا 
 . تخفيف أزمة الطاقة النر

تليجراف   لإلعالن وأوضحت صحيفة  تستعد  ي سوناك 
أن حكومة ريسر يطانية  التر

ة مع أمريكا بعد انتهاء قمة ات المناخ 27كوب   عن صفقة الغاز الكبت   .. لتغت 

اكة أمن الطاقة" قد وصلت إىل   ت الصحيفة أن محادثات بريطانيا حول "شر ونشر

ة من  مراحلها النهائية، حيث تخطط الواليات المتحدة لبيع مليارات األمتار المكعب

ي ظل سلسلة 
فن هذا  ي 

ويأئر المقبل.  العام  بريطانيا خالل  إىل  المسال  الطبيعي  الغاز 

ي  
ي تبنيها للحد من تداعيات ارتفاعات أسعار الطاقة النر

ي بدأت بريطانيا فن
الجهود النر

تشهدها   التس  القياسية  المرتفعة  التضخم  لمعدالت  الرئيسي  المغذي  أصبحت 

عن حزمة دعم ألسعار الطاقة، للحد من الضغط الذي سببته أسعار الغاز المرتفعة عىل    الشهر السابقيطانية قد أعلنت  البالد. وكانت وزارة الخزانة التر 

ي بريطانيا 
ن
ن ف  . المواطني 

 بوتين يناقش إنشاء مركز الغاز الطبيعي في تركيا مع أردوغان 

attaqa.net 18 2022وفمبر  ن 

ن حرص الرئيس    َعد فرصة ذهبية ألنقرة بعدما  أكد الكرملي 
ُ
ي خطوة ت

ي تركيا، فن
، عىل متابعة تطورات إنشاء مركز الغاز الطبيعي فن

ن ، فالديمت  بوتي  الروسي

ة ، رجب طيب أردوغان،  .  تراجعت صادرات موسكو إىل القارة األوروبية بمعدالت واسعة النطاق خالل اآلونة األخت  كي
ن مع الرئيس التر وناقش بوتي 

ي أوكرانيا، خالل مكالمة هاتفيةتطورات جديد
  . ة تتعلق بالمركز وكذا تطورات وساطة أنقرة التفاق الحبوب من موائن
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ن الدول األوروبية المتعطشة ي يربط بي 
ي تصدير تدفقات الغاز، وال سيما أن موقعها الجغرافن

لإلمدادات   وتطمح تركيا إىل أن يكون للمركز دور محوري فن

ن  وبي  الروسي  الغاز  غياب  للتدفقات  بعد  الُمصدرة  بالمنطقة .  الدول  ريادي  دور  ألداء  أنقرة  تطلعات  مع  تركيا  ي 
فن الطبيعي  الغاز  مركز  إنشاء  يتوافق 

واالستفادة من افتقار القارة العجوز لتدفقات الغاز الروسي وتعطشها لإلمدادات  

ن  .  وال سيما خالل أوقات ذروة الطلب بفصل الشتاء  وحملت المكالمة الهاتفية بي 

لالتفاق  ال والكامل  الشامل  التنفيذ  بدء  ا عىل 
ً
ك ا مشتر

ً
اتفاق كي 

والتر الروسي  ن  رئيسي 

ي األوكرانية إىل البحر  
الذي يضم إنشاء المركز وتمديد اتفاق نقل الحبوب من الموائن

 . األسود بصورة آمنة، وهو االتفاق الذي توّسطت فيه أنقرة إلتمامه

، رجب طيب أردوغان، إىل كي
التر الرئيس  ي تركيا  ودعا 

الطبيعي فن الغاز  إنشاء مركز   

ي منطقة "تراقيا" الواقعة 
بصورة شيعة، وتطّرق إىل الموقع المحتمل لمركز الغاز فن

ات   ن ي تطل عىل بحور عدة، حيث يمنح الموقع مت 
البلقان والنر ق دول  جنوب شر

 ". إضافية لخطط التصدير من المركز، وفق ما نقلته عنه وكالة األنباء الروسية "تاس

 اليابان قلقة بشأن إمدادات الغاز العام المقبل 

www.arabictrader.com 1 2022وفمبر ن  

كة النفط والغاز والمعادن اليابانية    ضح رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشر

ول أن السلطات اليابانية قلقة   خالل ي الدوىلي للبتر ي معرض ومؤتمر أبوظنر
مشاركته فن

ن إمدادات البالد من الغاز للعام المقبل  . بشأن تأمي 

ن   تأمي  من  تمكنت  قد  اليابانية  السلطات  أن  هوسونو  أوضح  الوقت  نفس  ي 
وفن

باحتياطي الشتاء  اليابان خالل فصل  احتياجات  لتغطية  الالزمة  الغاز  ات إمدادات 

 . الغاز الحالية

ي وقت سابق بأن بالده  
ي هاجيودا قد ضح فن

ي كويسر
ويذكر أن وزير الصناعة اليابائن

من   إمدادات مستقرة  توفت   اليا 
المتحدة وأستر الواليات  من  األرجح  ستطلب عىل 

السلطات   بأن  أفادت  ي 
النر األنباء  بعد  هذا  وجاء  ذلك.  بعد  المسال  الطبيعي  الغاز 

ن اليابانية قد أكدت ع وع خط الغاز سخالي  ي مشر
 . 2ىل أنها ستحمي مصالح اليابان فن

 % خالل األشهر المقبلة 30جولدمان ساكس” يتوقع انخفاض أسعار الغاز الطبيعي األوروبية  "

alborsaanews.com 2 2022وفمبر ن  

ي أوروبا   
%  30بنحو يتوقع بنك "جولدمان ساكس" انخفاض أسعار الغاز الطبيعي فن

خالل األشهر المقبلة، مع قيام دول المنطقة بتوفت  اإلمدادات الالزمة لتلبية الطلب  

 . خالل فصل الشتاء 

": "يتوقع فريق   ي سي ي مذكرة بحثية نقلتها "سي إن ئر
وقال محللو البنك االستثماري فن

ي سعر الغاز إىل  
ا من االنخفاض فن

ً
ي الس   85السلع لدينا مزيد

اعة يورو لكل ميجاواط فن

ي الصيف المقبل2023خالل الرب  ع األول من عام 
 . ، قبل أن يرتفع بشكل حاد فن

ي ذلك امتالء مواقع التخزين  
ي هذه التوقعات مدعومة من قبل عدة عوامل بما فن

وتأئر

ي أوروبا لفصل الشتاء، إىل جانب زيادة المعروض من الغاز الطبيعي المسال، جنًبا  
فن

ي ظل ا
 . عتدال الطقس عىل مدار شهر أكتوبر إىل جنب مع انخفاض الطلب فن

من ناحية أخرى، يرى المحللون لدى "جولدمان ساكس" عودة األسعار للصعود إىل  

 عن  
ً
ي الساعة بحلول نهاية يوليو من العام المقبل، مع استعداد البالد األوروبية إلعادة ملء مواقع التخزين    250ما يقل قليال

يورو لكل ميجاواط فن

 . نقص اإلمدادات الروسيةلفصل الشتاء وسط 
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Oil And Gas Average Prices: 
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 * The figures in the previous tables reflect the price during a given time, and the average geographical area. 
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 Housing & Commer. 
Egyptian Pound / SCM 
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 Cluster: 0 till 30 SCM 

2
nd

 Cluster: 30 till 60 SCM 
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rd
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The Egyptian Gas Market News 

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. 

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. 

Egypt, Jordan Hold Natural Gas, Energy Transition Talks at COP27 

egyptoil-gas.com 15/11 /2022 

 Minister of Petroleum and Mineral Resources Tarek El Molla held 
a round of talks with Saleh Al-Kharabsheh, the Jordanian Minister 
of Energy, in the Egyptian pavilion at the COP27,held in Sharm El-
Sheikh, the ministry said in a statement. 

The meeting reviewed aspects of the joint relations between 
Egypt and Jordan in the natural gas sector. The talks also included 
a discussion of the energy transition efforts and the developments 
witnessed in both countries in light of the available opportunities 
for the development of natural gas and hydrogen resources. 

At the beginning of the meeting, El Molla praised the fruitful 
international dialogue and rich discussions on energy transition 
and the exchange of visions between all parties. 

El Molla added that Egypt adopts the use of natural gas as a clean transitional fuel in its energy mix to meet local 
needs and contributes to securing a portion of regional demand. He added that the petroleum sector is intensifying 
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exploration activities for natural gas in promising areas as part of its efforts to increase reserves and production as 
well as provide larger quantities of natural gas. 

Egypt has had extensive relations with Jordan in the field of natural gas that have witnessed great integration and 
coordination to achieve the common benefit of both countries, which is in line with the current stage that is 
witnessing increased dependence on natural gas as a clean fuel in the energy transition, El Molla stated. He 
emphasized the important role of the political leadership and governments in Egypt and Jordan in supporting these 
relations and pushing for their development. 

For his part, Al-Kharabsheh referred to Jordan’s appreciation for the current integration and coordination with Egypt 
in the natural gas sector, stating that natural gas is the optimal fuel for the current stage, especially since the energy 
transition will be gradual and the use and development of traditional energy sources will continue in parallel with 
the development of green energy projects. 

The Jordanian Minister of Energy reviewed the current efforts in Jordan to keep pace with the efforts to develop 
green energy, foremost of which is the study of opportunities for hydrogen production projects and opportunities 
for partnership with Egypt in this field, and an assessment of all aspects related to the establishment of hydrogen 
projects, especially as it represents the fuel of the future. 

Al-Kharabsheh said that during the conference, European efforts to establish a hydrogen forum were discussed, and 
the initiative to launch it during the summit was announced as a global platform to support operations in this field.  
The Jordanian Minister of Energy praised the wonderful organization of the climate summit in Egypt and the 
distinguished arrangements made by the Egyptian state in this regard. 

 

El Molla Inaugurates Egypt Oil & Gas 8th Convention 

egyptoil-gas.com 28 /11 /2022  

 Minister of Petroleum and Mineral Resources Tarek El Molla 
stated that the petroleum sector’s successes came from 
cooperation, interdependence, and teamwork on an integrated 
program in partnership between the sector’s entities with the 
state, the private sector and international companies, with the full 
support of President Abdel Fattah El Sisi, the government and 
everyone’s belief in the message, vision and cooperation 
together, then we succeeded in expressing ourselves and our 
industry. 

El Molla’s statement came during his opening speech of the 8th 
Egypt Oil & Gas Convention held in Cairo, to discuss efforts to 
achieve a balance between the sustainability of securing energy supplies and work to reduce emissions. 

The sector should work as one team and aim to achieve more success, El Molla noted. El Molla explained that 
achieving this goal requires the concerted efforts of everyone to accelerate its achievement and translate all ideas 
into executive steps at a rapid pace to exploit the country’s natural resources and move towards carbon removal in 
connection with the important participation of the oil and gas sector in the successful COP27 that Egypt recently 
hosted. 
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The oil and gas sector has talented and experienced human capital that enables it to achieve its targets, El Molla 
stated, adding that there is belief and confidence in their abilities and working on benefiting from them.  El Molla 
pointed out the sector’s keenness to find working mechanisms and cooperation platforms to maximize work with 
its global partners, with the aim of making optimal use of its natural resources, capabilities and cadres. 

During a live interview, with questions from the audience, El Molla referred to the idea of establishing an Eastern 
Mediterranean Gas Forum (EMGF), which came from the vision adopted by the ministry in 2016 to transform Egypt 
into a regional energy hub. Among the goals is to benefit from Egypt’s location, gas resources, and infrastructure, 
including liquefaction plants and exporting natural gas, which was only achieved by the return of stability and 
investment in the petroleum sector and finding solutions to all arbitration cases. 

The minister stated that all these efforts made Egypt one of the ready solutions to meet part of the demand for 
natural gas for European markets, as it exported about 7 million tons of liquefied natural gas (LNG) last year, 80% 
of which was for the European Union (EU) markets. This year it will increase to about 8 million tons, 90% of them 
for the EU markets as well. 

 

Egyptian Petroleum Sector Successfully Cuts 1.35M Tons of Emissions 

egyptoil-gas.com 7 /11/2022 

 The Ministry of Petroleum and Mineral Resources announced 
that its low-carbon projects reduced carbon dioxide emissions by 
1.347 million tons. 

This effort came in line with the ministry’s Modernization strategy 
which aims to keep the environment safe, achieve sustainability, 
as well as reduce harmful emissions and costs while optimizing 
operational efficiency to live up to Egypt’s prestigious position as 
the host of COP27. 

According to a report issued by the ministry, these low-carbon 
projects included flare gas recovery project at Qarun Petroleum 
Company, Agiba Petroleum Company, Petrosilah Petroleum 
Company, Assiut Oil Refining Company, East Zeit Petroleum (ZEITCO), PetroSannan Company, Borg El Arab 
Petroleum Company, Khalda Petroleum Company, Petroshahd Petroleum Company and Belayim Petroleum 
Company (Petrobel) with a total recovery of 40 million cubic feet of gas per day. 

The statement said that this recovered gas is used in extracting butane and operation of generators and ovens 
instead of diesel. The report added that 88 low-cost projects were implemented to improve energy consumption 
efficiency in 31 companies that succeeded in reducing electricity consumption and improving operation efficiency. 

Also, the report stated that solar panels were installed in the buildings and fields of 21 companies producing 1,350 
kilowatts. Additionally, several natural gas connection projects were launched in the poor villages in January 2021 
as part of the Haya Karima initiative. 

Moreover, the country targets to build the infrastructure needed for natural gas networks in more than 1,450 
villages during the first phase of the initiative in addition to connecting 118 villages and finalizing the needed land 
networks for connecting 515 villages. 
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Minister of Petroleum and Mineral Resources Tarek El Molla pointed referred to the government’s efforts to 
encourage citizens to convert their vehicles to run on natural gas instead of fossil fuel which resulted in converting 
472,000 cars so far and increasing the number of natural gas supply stations to more than triple in one and half 
year. 

Modern Gas Lights First Natural Gas Flame in Al Munagah Al Kubra Village 

egyptoil-gas.com 23 /11 /2022  

 The first natural gas flame was lit for the first household in Al 
Munagah Al Kubra village in the center and city of Al-Husseiniyah 
in Al-Sharqiya Governorate, after Modern Gas finished pumping 
gas in the village, which is included in the first phase of the 
presidential initiative Haya Karima, the Ministry of Petroleum and 
Mineral Resources announced. 

The company appealed to the residents of Al Munagah Al Kubra 
village to quickly contract the delivery of gas to their residential 
units as soon as possible to ensure that residents optimally 
benefit from this civilized service in a timely manner. This is within 
the framework of the initiative launched by the Ministry of 
Petroleum and Mineral Resources to install the cost of citizens’ contribution to delivering gas to their housing units 
on the consumption bill at EGP 30 per month for a period of six years without interest in new cities and regions that 
receive gas for the first time. 

Modern Gas Company’s Chairman explained that there is a plan to deliver natural gas to 800 households in the 
village, bringing the number of villages in Al-Sharqiya Governorate that were connected to natural gas within the 
Haya Karima initiative to six villages. He added that implementation is underway in other villages as soon as the 
sanitation projects are completed, as work is being carried out in parallel in more than one sector. 
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The international Gas Market News 
Gazprom delivering 42.4 mln cubic meters of gas to Europe through Ukraine via Sudzha 

https://tass.com 5/11/2022  

 The volume of Russian gas supplies to Europe through Ukraine is 
42.4 mln cubic meters per day, "Gazprom continues to supply 
Russian gas for transit through Ukrainian territory via the Sudzha 
gas pumping station in an amount approved by Ukraine. The 
volume is 42.4 mln cubic meters for November 5. A request for 
transit via the Sokhranovka gas pumping station was rejected," he 
said. 

The transit line through Ukraine remains the only route for 
Russian gas supplies to western and central European countries. 
Pumping through the Nord Stream pipeline was completely 
suspended. Gas supplies via Turkish Stream and Blue Stream are 
intended for Turkey and southern and southeastern European countries. 

On May 10, the Gas Transmission System Operator of Ukraine said it would suspend the flow of gas to Europe via 
the Sokhranovka transit point starting on May 11 due to force majeure as the company allegedly was unable to 
control the Novopskov gas compressor station in the Lugansk People’s Republic. However, the Russian gas giant did 
not see any proof of force majeure. Gazprom added that it was technically impossible to switch all gas transit to the 
Sudzha station in Russia’s Kursk region. 

 

Europe falls again in front of Russia... the gas ceiling after the oil ceiling 

news.trenddetail.com 24 /11 /2022  

 For the second time in less than 24 hours, European Union 
countries fail to reach an agreement on putting an end to the 
Russian gas price cap, hours after the Russian oil price cap 
negotiations faltered. 

EU energy ministers slammed the European Commission’s latest 
proposal to set the first EU-wide cap on gas prices, describing it as 
inappropriate ahead of a meeting in Brussels. “The price cap is 
totally unenforceable, ineffective and out of scale,” said Teresa 
Ribera, Spain’s environmental transition minister. “It’s a bad 
joke.” Her Maltese counterpart, Miriam Daly, said the cap, 
designed by the European Commission, was “inappropriate”. “It is 
unlikely or almost impossible to activate this corrective mechanism,” Daly told reporters. “This is not what we 
asked.” Meanwhile, the Netherlands, a country staunchly opposed to any price intervention, said the tool was 
“flawed” and potentially “harmful” to supply security and financial stability in the EU. The Czech Republic, which 
holds the rotating presidency of the Council of the European Union, intends to hold a discussion on a price cap and 
move forward with two separate regulations: one on joint gas purchases and a second on rules for faster allowing 
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renewable technologies. But a group of 15 pro-capital countries, not entirely satisfied with the European 
Commission’s draft, pushed for the price cap to be attached to the other two packages in order to secure 
adjustments in their favour. 

Diplomats said Luxembourg, Austria, Finland, Denmark, Ireland, Estonia and the Netherlands opposed the idea, but 
the Czech Republic accepted the compromise and will hold a new extraordinary meeting in mid-December to give 
the green light to the three energy regulations. The crux of the dispute lies in the draft, which was unveiled by the 
European Commission just two days ago. The executive designed the “last resort” cap that will apply to the Royal 
Dutch Transfer Facility (TTF), Europe’s main hub for gas trading. 

Gas prices rise as Gazprom threatens supply cuts to Ukraine pipeline 

www.cityam.com 23/11 /2022 

 
Gas prices spiked this morning after Gazprom warned it could further limit supplies into Europe, putting pressure 
on the troubled continent and escalating the looming possibility of blackouts this winter. UK and Dutch benchmarks 
were up 8.7 per cent and 7.8 per cent respectively in this morning’s spot market trading, following the latest wave 
of Russian intervention in the energy markets. 
Kremlin-backed gas giant Gazprom threatened to reduce gas flows through the one remaining pipeline providing 
supplies into Europe via Ukraine. It accused Ukraine of guzzling 52m cubic metres of gas contracted to Moldova, 
over an unspecified amount of time. This is slightly more than one day’s supply through the pipeline – with around 
43m cubic metres travelling through Ukraine from Russia into Western Europe via the remaining pipeline on a daily 
basis. 
Gazprom said any reduction in volumes would be equal to the perceived under delivery from Moldova to Ukraine. 
The Gas Transmission System Operator of Ukraine (GSTOU) denied the accusations, and argued Russia was 
manipulating facts to put more pressure on the country. Olga Bielkova, Director of Government and International 
Affairs of GTSOU, said: “This is not the first time Russia has resorted to using gas as an instrument of political 
pressure. It manipulates facts to justify its decision to limit further the volume of gas supplies to European countries. 
The EU has scrambled to top up supplies to near full capacity, through a mixture of energy rationing and vast LNG 
imports from the US and Middle East. However, the latest developments could initiate a further supply squeeze on 
Europe, as Russia’s large-scale gas cuts have typically begun with threats to reduce volumes by a small amount 
under a perceived grievance. 
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While Gazprom suggested it would continue the rest of its normal gas flows to the country – it previously committed 
to gas flows via the Nord Stream 1 pipeline. However, the company systematically reduced flows over several 
months this summer amid perceived maintenance issues and sanctions complaints. 

Germany Plans €54 Billion Package to Contain Energy Surge 

energycentral.com 22 //11 /2022 

 (Bloomberg) — Germany will introduce a cap on gas and 
electricity prices for companies and households next year as 
Europe’s largest economy seeks to contain the fallout from 
Russia’s moves to slash energy supplies. 

The package of measures, which will cost the government about 
€54 billion ($55.5 billion), will go into effect on March 1, according 
to government officials. The subsidies will be paid retroactively for 
January and February, and gas consumers will also receive a one-
time state subsidy for December, said the officials, who asked not 
to be identified in line with briefing rules.  

The aid for power bills will be partly financed by a windfall tax on 
electricity profits, which the government expects to raise a double-digit billion-euro amount. Almost all forms of 
power generation, including renewables, will be charged with the exception of gas and hard coal. Many companies 
have warned that the tax, which will be imposed retroactively to September, could impact investments in the sector. 

Germany is the epicenter of Europe’s energy crisis. Decades of building up a reliance on Russia backfired after the 
Kremlin slashed deliveries in retaliation over sanctions related to the war in Ukraine. Chancellor Olaf Scholz’s 
administration has implemented a series of steps to secure supplies to make it through the winter.  

For private households, gas prices will be capped at 12 cents per kilowatt hour for 80% of consumption, based on 
last year’s usage levels. For industrial consumers, 70% of gas consumption will be subsidized. Power prices will be 
capped at 40 cents per kwh. The caps will be in place through April 2024. The start of price brakes in March might 
mean a relief for energy companies, which have said it would be unfeasible to organize operations in short notice 
until January, as first planned by the government. 

Retroactively from Sept. 1, until at least the end of June, the government will tax power plants on profits generated 
“solely by the energy crisis,” according to a draft law. Skimming off profits retroactively will “suffocate” renewable 
energy companies, said opposition CDU lawmaker Andreas Jung, who also criticized the exemption of polluting hard 
coal from the regulation.  Having a retroactive levy could weaken regulatory visibility, said Bloomberg Intelligence 
analyst Patricio Alvarez. “This could hurt new investments, at least temporarily, by clouding the regulatory 
landscape, lowering the return profile and increasing the cost of capital to fund new projects,” she said. 

The European Commission’s emergency plan enables member states to recover the difference when power prices 
go above a cap of €180 per megawatt hour. However, the impact of Germany’s proposals is uncertain as the 
threshold for skimming profits remains unclear. Earlier plans by Economy Minister Robert Habeck to prohibit bonus 
payments for companies in return for the aid were dropped. The restriction will now only apply to companies which 
received a direct capital injection from the state, such as gas giant Uniper SE. Before it can take effect, the package 
will need to pass the upper house of parliament on Dec. 16. 
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Qatar seals 27-year LNG deal with China as competition heats up 

reuters.com 21 /11/2022 

 Qatar Energy has signed a 27-year deal to supply China's Sinopec 
with liquefied natural gas in the longest such LNG agreement to 
date as volatility drives buyers to seek long-term supplies. 

Since Russia's invasion of Ukraine in February, competition for 
LNG has become intense, with Europe in particular needing vast 
amounts to help replace Russian pipeline gas that used to make 
up almost 40% of the continent's imports 

European companies looking to buy LNG needed to look at how 
Asian buyers were approaching their own negotiations and were 
willing to lock into long-term deals, Qatar Energy CEO told 
Reuters, shortly before signing the Sinopec deal 

"Today is an important milestone for the first sales and purchase agreement (SPA) for North Field East project, it is 
4 million tonnes for 27 years to Sinopec of China, It signifies long-term deals are here and important for both seller 
and buyer," he said in an interview in Doha, adding that the deal was the LNG sector's largest single sales and 
purchase agreement on record. 

The North Field is part of the world's biggest gas field that Qatar shares with Iran, which calls its share South Pars. 

Qatar Energy earlier this year signed five deals for North Field East (NFE), the first and larger of the two-phase North 
Field expansion plan, which includes six LNG trains that will ramp up Qatar's liquefaction capacity to 126 million 
tonnes per year by 2027 from 77 million. 
It later signed contracts with three partners for North Field South (NFS), the second phase of the expansion. 
Kaabi said negotiations with other buyers in China and Europe that want to have security of supply were ongoing. 

Norway provides NOK 2 billion in grants to Ukraine’s Naftogaz via the EBRD 

/www.ebrd.com 21/11 /2022 

The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 
and the Government of Norway have joined forces to assist 
Ukraine’s state-owned gas company, Naftogaz (NAK), so it can 
supply energy to Ukrainian customers during the winter and 
beyond.  Norway, a founding member of the EBRD and robust 
donor partner, has agreed to provide a NOK 2 billion ($195 million 
equivalent) grant to top up a €300 million EBRD loan to NAK.  

The contribution will help NAK acquire gas for two annual gas 
purchase and supply cycles. This will secure heating in 
households, schools and offices, produce electricity and keep the 
economy running. Norwegian Minister of Foreign Affairs Anniken 
Huitfeldt said: “Helping Ukraine through the winter by supplying gas is of critical importance. Russia uses energy as 
a weapon in this senseless war with grave humanitarian and economic consequences. We commend EBRD for their 
important role in supporting Ukraine through this difficult period. We are confident that EBRD is the best partner 
to ensure efficient, secure, and transparent facilitation of gas supplies to Ukraine.”  
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To address Ukraine’s most pressing economic needs, the EBRD is prioritising trade finance, energy security, vital 
infrastructure, food security and providing liquidity to the pharmaceutical industry. Investments in all areas involve 
donor support from partners such as Norway, the United States of America, the European Union, Germany, the 
United Kingdom and Canada. 

Gas Price Cap Could Cause Irreversible Harm To Energy Markets 

oilprice.com 23/11 /2022 

 The European Commission issued a statement declaring what it 
called a “safety price ceiling” for gas prices set at 275 euros, or 
$283 dollars, per megawatt-hour. 

Hailed as the long-awaited gas price cap that EU members have 
been discussing for weeks now, the ceiling’s aim, according to the 
Commission, will be used as a “temporary and well-targeted 
instrument to automatically intervene on the gas markets in case 
of extreme gas price hikes.” 

While national governments may be happy with this new 
instrument, market players are the opposite of happy. In fact, 
traders have warned that using the instrument could cause 
irreversible harm to energy markets in Europe. 

“Even a short intervention would have severe, unintended and irreversible consequences in harming market 
confidence that the value of gas is known and transparent,” said the European Federation of Energy Traders this 
week, following the news broken by the European Commission. What traders—and exchanges—argue is that the 
threat of a gas price cap on front-month gas contracts would strain the market and effectively make it less 
transparent. Even worse, according to them, is the EC’s idea to basically tie benchmark European gas futures prices 
to the price of liquefied natural gas on the spot market. 

The tie to LNG prices is one of two conditions that must be met for the “safety price ceiling” to be triggered 
automatically. As stated by the EC, these are, first, when “the front-month TTF derivate settlement price exceeds 
€275 for two weeks” and, second, when “TTF prices are €58 higher than the LNG reference price for 10 consecutive 
trading days within the two weeks.” As soon as both of these things happen, regulators will swing into action, and 
after a day of notifications to all relevant authorities, the ceiling will enter into effect, and front-month orders for 
gas naming prices that are above 275 euros will not be accepted. According to the Commission, the fact that the 
price cap is limited to front-month contracts ensures the stability of the financial system and futures markets by 
leaving traders free to trade gas over the counter and on the spot market. 

According to traders and exchange operators, this is not the case. Per the FT report on the topic, the industry is 
worried about unexpected and excessively high margin calls on the over-the-counter market, as well as the ability 
of exchanges to tackle defaults. “It is unrealistic to assume this [ensuring the cap won’t put markets in jeopardy] 
can be achieved within a short timeframe and certainly not before the end of this winter,” the head of the European 
association of energy exchanges, said. Some European diplomats appear to share these concerns, according to the 
FT. One unnamed member of the diplomatic body said this week that “Safeguards checks are only applied ex-post 
[so] how can compliance with the safeguards be ensured when the measure is in place? It is similar to installing 
airbags after you ran your car into an accident.” Per the Commission’s proposal, there are two ways to ensure the 
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cap does no harm to markets: one, by deactivating it or by preventing its activation “in case relevant authorities, 
including the ECB, warn of such risks materialising.” 

The language of the statement about the price cap is quite general, as the language of all such statements tends to 
be. There is little specificity or, indeed, examples of the risks mentioned above that would trigger the deactivation 
of the cap—facts that no doubt intensify traders’ worries. There is also another worry that may potentially be a 
bigger one, and it has nothing to do with trading and financial markets. Several EU members are concerned that the 
price cap will encourage greater gas demand at a time when demand needs to be reduced. 

The Commission has a response to that: triggering the mandatory energy savings mechanism agreed upon earlier 
this year and launched in its voluntary version a couple of months ago. Whether this would be enough and, more 
importantly, whether it would not have some severe unintended consequences remains an open question for now. 

Africa deserves right to use natural gas reserves – Development Bank chief 

news24.com 16/11 /2022 

 The right of African countries to use their natural gas reserves 
should be reflected in any deal at the COP27 climate talks, 
president of the African Development Bank said, even as some 
nations push to see use of the fuel curtailed. 

Agreeing to a deal on fossil fuels is among the key sticking points 
at the talks, with some countries, including India, keen to phase 
down the use of all such fuels, including gas. 

A preliminary document from the conference hosts made no 
mention of fossil fuels. While it forms the basis of any agreement, 
the all-important final wording has yet to be hammered out. 

Africa must have natural gas to complement its renewable energy. 
Even if Africa were to triple its production of natural gas from current levels, its contribution to global emissions 
would only rise by 0.67%. With the world currently on course to miss its climate goal of limiting global warming to 
1.5°C above the pre-industrial average by mid-century, one focus at the conference has been on countries 
accelerating their shift to renewable energy. The African Development Bank is seeking to raise $25 billion through 
the Africa Adaptation Acceleration Program – the biggest created by any comparable lender. 

The continent has also put 85% of its investments between 2016 and 2021 into renewable energy. Still, natural gas 
is needed to balance out electricity supply, given the intermittent nature of renewables. 

Interest is how Africa uses natural gas as part of its energy mix to provide electricity for 600 million people today 
that don’t have access to electricity. Since the Industrial Revolution, developed countries have emitted about 2400 
gigatons of climate-damaging carbon emissions, leaving only about 400 gigatons left if the world wants to hit its 
temperature goa. And so Africa, which did not really emit, should not now be penalised for not even being able to 
use a little bit of gas to complement its natural resources. 
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Germany nationalizes former Gazprom subsidiary 

www.dw.com 14/11/2022  

 The decision is meant to safeguard Germany's energy security. 
Poland has also announced it will take over Russia's Gazprom 
assets in the country. 
Germany has announced the nationalization of a former 
subsidiary of Russia's energy giant Gazprom, as the country takes 
measures to secure its energy needs as it breaks away from 
Russian reliance. 
The new company, previously Gazprom Germania, is called 
Securing Energy for Europe GmbH (SEFE). It indirectly controls the 
country's largest gas storage facility in northwestern Rehden. A 
similar move was also announced in Poland, with the 
development minister announcing that Warsaw will take over 
Gazprom's Polish assets. The decision comes after the EU Commission agreed over the weekend to provide the 
Russian subsidiary in Germany with €225.6 million ($233 million) in aid, paving the way for the nationalization. 
Why did Germany nationalize the company? Germany's government argues that the move is necessary to protect 
its energy security amid Russia's ongoing war in Ukraine. 
Berlin had placed the company under its effective control back in April, leaving ownership unclear. That, said 
Germany's Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action ,made business partners and banks reluctant 
to resume business relations or enter new ones. 
 "This [situation] jeopardized the continuation of SEFE's business operations and thus the gas supply," the ministry 
added, rationalizing its decision to nationalize. Now a German state asset, Russian Gazprom has effectively lost its 
shares in the company, the ministry said. 
Poland on Monday similarly announced that it would take over Russia's 48% stake in Europolgaz, which owns the 
Polish section of the Yamal-Europe gas pipeline. The 4,107-kilometer (2,552-mile) pipeline connects Russia's natural 
gas fields in the Yamal Peninsula and Western Siberia with Poland and Germany. 
In an emailed statement cited by the French news agency AFP, Polish Development Minister said the move was 
made to "ensure the security of [Poland's] critical infrastructure." 

World's dash for natural gas endangers climate goals: report 

bdnews24.com 10/11 /2022 

Efforts to stave off disastrous climate change collided this year with a global energy crisis of scarce gas and soaring 
fuel prices, as Russia sharply cut gas deliveries to Europe following its Feb 24 invasion of Ukraine. 
"We're witnessing a major push for expanded fossil gas LNG production and import capacity across the world; in 
Europe, Africa, North America, Asia and Australia; which could cause global emissions to breach dangerous levels," 
said Bill Hare, CEO of research institute Climate Analytics, which together with New Climate Institute forms Climate 
Action Tracker (CAT). 
The planned projects could emit 10% of the world's remaining carbon budget - the cumulative amount that can be 
emitted if warming beyond 1.5C is to be avoided, CAT said. Among the projects are new gas drilling in Canada and 
liquefied natural gas (LNG) import capacity in Germany and Vietnam. 

Countries agreed under the 2015 Paris Agreement on climate change to attempt to stop greenhouse gases heating 
the planet to more than 1.5C above pre-industrial levels. Scientists have said going past 1.5C of warming would 
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unleash far more severe climate impacts than the deadly wildfires, floods and rising seas already unfolding today. 
Currently, the world is 1.2C hotter than pre-industrial levels. By October, Russian gas had plummetted to 7.5% of 
Europe's gas imports, down from 40% in recent years. 

The dash to replace those supplies has bolstered plans to expand 
fossil fuel infrastructure, even as the European Union has 
proposed higher renewable energy targets to attempt to mostly 
replace Russian fuel with clean energy. The International Energy 
Agency has said no new oil and gas fields should be opened if the 
world is hit the 1.5C goal. CAT also calculated that countries' 
targets to cut emissions this decade would put the world on 
course for 2.4C of warming, versus 1.8C in a best-case scenario 
where countries achieved all of their announced pledges including 
2050 goals - which would require tougher climate policies and far 
larger investments to shift to green energy. 

Turkey starts paying for some Russian gas in rubles 

english.alarabiya.net 8 /11/2022 

Turkey has started paying for some of its natural gas from Russia 
in rubles, Turkish Energy Minister Fatih Donmez said . 
In an interview with broadcaster TRT Haber, Donmez said that in 
the coming months the share of local currency payments in 
energy trade with Russia would increase. 
Russia, hit by Western sanctions over its invasion of Ukraine, is 
increasingly asking buyers of its energy to pay in rubles to help 
bolster its currency. Most international energy deals are settled in 
US dollars or euros. 
Turkey is also trying to boost trade using the lira, which has been 
hammered by unorthodox monetary policies. 
Ankara and Moscow agreed in September to start ruble payments for natural gas supplies. 
When asked about Russian President Vladimir Putin’s proposal for a natural gas hub in Turkey, Donmez said Ankara 
would layout a roadmap by the end of this year and may hold a conference for suppliers and buyers. 
“We could organize an international gas conference, perhaps in January or February, to bring together gas suppliers 
and importer countries to take their opinion, we will proceed according to that,” Donmez said. 
Last month, Putin proposed Turkey as a base for gas supplies as an alternative route after the Nord Stream pipelines 
under the Baltic Sea were damaged by blasts. Turkish President Tayyip Erdogan said he agreed with the idea. The 
European Union, which previously relied on Russia for about 40 percent of its gas needs, is seeking to wean itself 
off Russian energy following the invasion of Ukraine in February. 

UK to announce U.S. gas deal after climate change summit  

www.reuters.com 8 /11/2022 

British Prime Minister Rishi Sunak is poised to announce a major natural gas deal with the United States after the 
COP27 climate change summit. Britain hopes the United States will promise about 10 billion cubic metres of 
liquefied natural gas (LNG) over the coming year, the discussions about the deal are in their final stages. 
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But it also said that wrangling over the exact amount continues 
and it was possible that a specific figure would not be given 
when the deal is publicised. It was also unclear how much of the 
gas - which will be sold by U.S. companies - will be in the UK 
energy system this winter. 
Earlier this year, the United States agreed to supply 15 billion 
cubic metres of LNG to the European Union to help it cope with 
the energy crisis caused by Russia’s invasion of Ukraine. Britain’s 
National Grid has said that Britain’s ability to secure gas supply 
would depend upon its prices being high enough to attract 
exports from Europe and LNG from countries such as Qatar and 
the United States. U.S. LNG producers’ ability to supply more fuel will rise only modestly until 2025, when three 
new plants become fully operational, according to U.S. government estimates. The plants will add 5.7 billion cubic 
feet per day (bcfd) to the about 11.75 bcfd of exports expected this quarter. 
Wholesale gas prices have soared in recent months as economies reopen from COVID-19 lockdowns while high 
demand for LNG in Asia has resulted in less supply to Europe. Around 12 British energy suppliers have collapsed this 
year, affecting more than 2 million customers. 

Russia’s Putin discussed idea of Turkish ‘gas hub’ with Erdogan, Kremlin says 

swissinfo.ch  18 /11 /2022  

Russian President Vladimir Putin discussed the idea of creating a 
Turkish "gas hub" with Turkish President Tayyip Erdogan during a 
phone call, the Kremlin said. 
Putin first proposed creating a gas base in Turkey in October as a 
means to redirect supplies from the damaged Nord Stream 
pipelines and export them on to the European market, an idea 
that Erdogan has supported. 
The Kremlin said the two sides also discussed the agreed 
extension of the Black Sea grain deal, an agreement that Turkey 
helped broker to ensure the safe passage of grain exports from 
blockaded Ukrainian ports. 
"Vladimir Putin and Recep Tayyip Erdogan emphasised the 
importance of a comprehensive and complete implementation of this 'package' agreement," the Kremlin said. 

Japan ‘Anxious’ About Gas Supply from Next Year, Says JOGMEC 

bnnbloomberg.ca  1 /11/2022 

Japan is worried about available natural gas supply from next year, the latest major importer to voice concern about 
the lingering global energy crisis. 
While Japan can “survive” this winter with current supply due to demand reduction and sufficient LNG deliveries, 
next year is a different story, said Tetsuhiro Hosono, chief executive officer of Japan Oil, Gas and Metals National 
Corp. 
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The possible revival of Chinese liquefied natural gas demand, as 
well as actions by Russian President Vladimir Putin, means that 
Japan is “very anxious about balance of supply and demand as it’s 
very hard to predict,” said Hosono, speaking at the Adipec energy 
conference in Abu Dhabi. 
Japan asked households and businesses to conserve electricity as 
much as possible during the winter as the country tries to ease the 
strain on a stretched grid. The increased fuel costs and weak yen 
are putting pressure on the nation’s economy. 

Goldman Sachs expects European natural gas prices to tumble 30% in the coming months 

cnbc.com  2 /11/2022 

Goldman Sachs predicts that European natural gas prices would 
drop by about 30% in the coming months as nations gain a 
temporary upper hand on supply issues. 
The Dutch Title Transfer Facility (TTF) is Europe’s main benchmark 
for natural gas prices. It traded at around 120 euros per megawatt 
hour. But Goldman Sachs expects this benchmark to fall to 85 
euros per megawatt hour in the first quarter of 2023. 
This would mark a significant change to the levels seen back in 
August. At the time, Russia’s unprovoked invasion of Ukraine and 
the subsequent pressures on Europe’s energy mix pushed prices 
to historic figures — above 340 euros per megawatt hour.  
The recent cooling in gas prices has derived from several factors: Europe’s gas storage is basically full for this winter 
season; temperatures this fall have been milder than expected thus delaying the start of a period of heavy usage; 
and there is an oversupply of liquefied natural gas (LNG). 
Recent reports have pointed to about 60 vessels waiting to discharge their LNG cargo in Europe. Some of these 
shipments were bought during the summer and are just arriving now as storage fills up. Indeed, the latest data 
compiled by industry group Gas Infrastructure Europe shows storage levels in Europe are sitting at 94%. 
Despite optimism on lower gas prices in the near term, which may alleviate some of the cost-of-living crisis, there’s 
plenty of pressure on European leaders to secure supplies in the medium term. 
“Our commodity team forecasts a further decline to 85 euros in the first quarter before sharply picking up into next 
summer as storage levels are rebuilt,” Goldman Sachs analysts said in the research note. Their forecasts point to a 
surge in prices to just below 250 euros per megawatt hour by the end of July. 
Natural gas prices are expected to pick up after the first three months of 2023 due to several factors.The executive 
director of the International Energy Agency, said that only a very small amount of new LNG will hit the market next 
year. “If China economy sees a rebound, next year the LNG import of China may also increase together with Europe,” 
he said. 
China was the world’s top importer of LNG in 2021, according to the U.S. Energy Information Administration. 
However, due to its strict Covid-19 policy, the Chinese economy has had to deal with a number of lockdowns which 
have dented growth. Any change in this political approach would increase demand for LNG and push up prices for 
European buyers too. 
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Additionally, gas storage has been helped by Russian supplies which the EU has been trying to ween itself off. The 
prime minister of Luxembourg, an EU nation, acknowledged in October that storage was full with Russian gas. 
Russian supplies have since been severely disrupted and it’s Europe’s aim to be completely free from Russian fossil 
fuels. 

 


