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ى وةالبتـرولوزيرىالمـلىطـارقالمهندسالتق  ىالسيدىمعالمعدنيـةوالثر ج  لوماىسثر األولالنائببثر

كةإدارةمجلسلرئيس ستعراضااللقاءخللتمحيثله،المرافقوالوفدىاألوكرانيةنافتوجازىشر

كةأنشطة ىالحاليةالشر ولوإنتاجواالستشكافالبحثمجاالتىف  ىبمنطقوالغازالبث  الصحراءت 

ةخللالتعاونمجاالتىزيادةسبلوبحثمرص،وجنوبالغربية رغبةهناكوأنخاصةالمقبلة،الفث 

كةمنقوية ىاألوكرانيةالشر ىالمشاركةف  ىالمزايداتف  ولالعنللبحثطرحهاىسيتمالت  والغاز،بث 

ىوالتوسع كةاالستثماراتف  ىالجديدةالتعاونمجاالتىخللمنالمشث  وعاتف  ولية،الالمشر بث 

ىالبلدينبير ىالثنائيةالعلقاتتنميةعىلوالعمل ولمجاالتىف  المنافعتحقيقأجلمنوالغازىالبث 

كةاالقتصادية .المشث 

األوكرانيةنافتوجازمباحثات وزير البترول مع نائب رئيس شركة 

ىالمتاحةاالستثماريةالفرصاستعراضاللقاءخللتمأنهالملىوأوضح ولعنواالستكشافالبحثمجاالتىف  ىوالغازالبث  مناطقمختلفف 

يةمرصى ىوالبحريةالث  كاتلتحفثر ىإجراءاتاتخاذىعىلالمرصيةالحكومةوحرصللستثمارىالجاذبالمناخظلف  داخلتواجدهاىلزيادةةالعالميالشر

ىاالستثماراتمنمزيدىوضخمرصى ولأنشطةف  ىوالغازالبث  اتالواعدةالفرصضوءف  ةوالنتائجوالمؤشر ىالمتمثر  ىتتحققالت  المجاالتىهذهف 

ةخلل ةالفث  .األخثر

كةأنإىلاإلشارةوتجدرى ىاألوكرانيةالشر يكه  ىالشر كةاألجنت  وسنانلشر ىوتعملالغربيةبالصحراءبث  ىف  وجنوبالمحاريثوادىازىامتيمنطقت 

قالمحاريثوادى ىشارك.مرصبجنوبالنيلوادىبشر ىالمباحثاتجلسةف  فالجيولوج  واالستكشافتللتفاقياالوزارةأولوكيلفرجأشر

وللهيئةالتنفيذىالرئيسالرجالعزىعابدىوالمهندس كةرئيسالبطلعلءوالمهندسالبث  ولضةالقابالمرصیةالواديجنوبشر .للبث 

فرص واعدة لتعزيز التعاون بين مصر والعراق في مجال البترول والغاز

ولوزيرىالملىطارقالمهندساستقبل وةالبث  ىالمعدنيةوالثر بالقاهرةالعراقجمهوريةسفثر

ىنايفاحمدىالدكتورىالعربيةالدولجامعةلدىالدائمومندوبــهاى سبلبحثتمحيث،الدليم 

ىالثنائيةالعلقاتتعزيزى  
ولمجالف  ىالغازىوىالبث   

بير ىالوثيقةاتوالعلقالممتدىالتعاوناطارىف 

، ىالجانبير  كاتتوسعسبلبحثجانباىل  ولقطاعشر ىالمرصيالبث   
ىالمشاركةف   

تنفيذىف 

وعات ولألنشطةاالساسيةالبنيةمشر .العراقبجمهوريةوالغازىالبث 

ولقطاعاستعدادىالملىطارقالمهندساكدىاللقاءخلل ىتواجدىلتعزيزىالمرصىالبث  ىكاتهشر  
ف 

ةالعراق ولانشطةبمختلفالمقبلةالفث  وكيماوياتوالغازىالبث  كاتانوخاصةوالبث  انشاءشر

وعات وليةالمشر ةوممتدىناجحعملبسجلتتمتعوالصيانةالبث  ةوخث  ىكبثر  
داخللعملاف 

.العراق

ةنقال عن وزارة البترول والثروة المعدني

ىالملىوأشارى  
ىالخصوصهذاىف  كةتأسيسامكانيةاىل  كةعراقيةمرصيةشر ىمشث   

وعاتتنفيذىمجالف  كاتلدخوىتسهيللشعةالمشر المرصيةالشر

ىللعمل  
وعاتف  ولمشر ىاالستمرارىاللقاءخللالملىاكدىكماى.بالعراقوالغازىالبث   

ىالخامتوريدىاتفاقشيانف   
ىبرميلمليون١٢كميةبلمرصىالعراف   

ف 

.بانتظامتجديدهيتموالذيالعام

ىاللقاءخللاالتفاقتمكماى اتنقلعىل  ىالمرصيةالخث  ىالجانباىل   
ىالعراف   

ولتكريرىصناعةمجالف  ىتشغيلوىالبث   
تدريبخللمنلتكريرىامصاف 

ىالجانبالحتياجاتتلبيةالعراقيةالكوادرى  
ىللحصولالعراف  ىالدعمعىل   

ىاللزموالتأهيلالفت   
.االمثلبالشكليرهاىوتطوىالحيويةالصناعةهذهف 

هالتحيةاللقاءخللالملىونقل ىلنظثر  
ىالتوفيقلهمتمنياىعبدالجبارىاحسانالعراف   

ىمؤكداىمؤخراىالنفطحقيبةبمسئوليةتكليفهبعدىمنصبهف  عىل 

ىبير ىالمستمرىوالتشاورىالدائمالتنسيق ولقطاع  ىوالغازىالبث   
كالتعاونتعزيزىاجلمنالبلدينف  .المشث 

ىقالوى ىالسفثر  
ىحريصةبلدهحكومةانبمرصىالعراف  ىواالنفتاحالثنائيةالعلقاتدعمعىل  ىالشقيقةعىل  معهاىللتعاونجديدةافاقفتحوىمرصىالكث 

ى  
ىالسياسيةللقيادةالكاملالدعمظلف   

اتاالستعانةاهميةمؤكداىالبلدينكلىف  ةالمرصيةبالخث  ىوخاصةالمتمثر   
مرصىحققتهماىوانطاقةالمجالف 

اتمنتمتلكهوماىوتمثر ىنجاحمن اكمةخث  ىالعراقسيفيدىمث   
ىالمهمةالمرحلةتلكف   

ىنميةوالتاالستثمارىنحوىالتحولتشهدىالت  .والتعمثر
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منتدى غاز شرق المتوسط نموذًجا للتعاون االقتصادي اإلقليمي بالمنطقة: وزير البترول

ولوزيرىالملىطارقالمهندسشارك وةالبث  ىالمعدنية،والثر  
عملاللمجموعةالخامساالجتماعف 

ىالطاقةحولاإلقليمية قبمنطقت  ،ادياالقتصللمنتدىالتابعةأفريقياىوشمالاألوسطالشر ىالعالم  عث 

.الفيديوكونفرانستقنية

وسأزمةتحدياتعىلالتغلبوجهودىالممارساتأفضلمناقشةوتم ىكوروناىفثر  
ولاصناعةف  والغازىلبث 

ىوسبل وعاتتسيثر .كوروناأزمةعدىبفيماىتطرأىقدىأزماتأيوتفادىللتعاملالمطروحةوالمبادراتالمشر

ىشارك  
ىالتجارةوزيرىروسويلبورىاالجتماعف  كةالتنفيذيالرئيسالمباركوخلدوناألمريك  الرئيسجعفرىوماجدىة،اإلماراتياالستثماريةمبادلةلشر

كةالتنفيذي وليمكريسنتلشر ىاالقتصاديالمنتدىرئيسبريندىوبورجاإلماراتية،بث  ىإىلباإلضافةالعالم  ى60منأكثر
 
ولوزراءمنمشاركا والطاقةالبث 

ياتورؤساء كاتكث  ولشر اءالعالميةالبث  ىوالخث   
.الطاقةشئونف 

ى ىباألخصالعالميةالطاقةأسواقأحوالالملىاستعرضاالجتماعأمامكلمتهوف   
ىمرصىف   

ىالتحدياتوىالعالميةاقتصاديةالجيوىاألوضاعظلف   
الت 

وسأزمةفرضتهاى ةاألعمالنتائجإىلباإلضافةكوروناىفثر ىالمتمثر   
ولقطاعحققهاىالت  ىضيةالماالستالسنواتخللالمرصىالبث   

أنشطةمختلفف 

ول وكيماوياتوالغازىالبث  .والبث 

اتاحتواءنممرصىمكنتاإلصلحاتهذهوأن،المستوياتمختلفعىلللتنميةاقتصاديةإصلحاتحزمةتبنتالمرصيةالدولةأنالملىوأكدى تأثثر

ى،كوروناىأزمة
 
ا اىبذلتالمرصيةالحكومةأنإىلمشثر

 
تحقيقهدفبالجائحةعنالناجمةواالقتصاديةالصحيةالتحدياتلمواجهةمكثفةجهود

ىالتنميةوأولوياتالوباءاحتواءبير ىالتوازن .مرصف 

ةالنتائجإىلالملىوأشارى ىالمتمثر   
ىتحقيقهاىيتمالت 

 
ىحاليا  
قدولبير ىاالقليمالتعاونمجاالتىف  ىالمتوسطشر  

قغازىدىمنتاطارىف  والذىالمتوسطشر

ىيعدى
 
ىاالقتصادىللتعاوننموذجا ىالمنتدىأنشطةشهدتحيثالناجح،اإلقليم 

 
ىزخما كياناتوالالدولمنالعديدىأنظارىجذبمسبوقغثر

.االجتماعاتلهذهاالنضماملطلبمنهمالعديدىشهيةوفتحالعالمحولاالقتصادية

هاىالعالميةاالقتصاديةالديناميكياتاستعراضاالجتماعتناولكماى قمنطقةعىلوتأثثر العالميةاالستثماراتالأحوىمناقشةإىلباإلضافةاألوسطالشر

ى  
.الحاليةاالقتصاديةاألوضاعظلف 

موقع أموال الغدعن 

كةتمكنت ول،رشيدىشر ىرفعمنللبث  ىالغازىمبيعاتإجماىل  ،غازىمكعبقدممليون309إىلالطبيع 
 
آالف8حواىلللمتكثفاتإنتاجوبمعدليوميا

ىبرميل
 
يفالمهندسوأكدى.يوميا كة،رئيسهللاحسبشر ىالعامةالجمعيةخللالشر  

كت  لسلشر أعمالنتائجالعتمادىرانسبالفيديوكونفورشيدالث 

وعمن(ب9)المرحلةآبارىكافةواستكمالحفرىتمأنه،2019/2020الماىلالعام إىلاإلنتاجيةبالقدرةيصلقدىمماىالعميق،النيلدلتاىغربمشر

ىغازىمكعبقدممليون500حواىل
 
.يوميا

ىالتحدياتمنالرغمعىلأنهإىلأشارى  
يةاالنشاءاتأعمالاستكمالتمقدىأنهإالىكوروناىجائحةفرضتهاىالت  ىالث   

اىية،المعدساحةف 
 
يتمأنهإىلالفت

ىتنمويةآبارى3حفرلبدءاإلعدادى  
ةالمرحلةف  وعمنالعاشر استهدافعىلالعملسيتموأنه،دوالرىمليون250حواىلتقديريةبتكلفةالمشر

ىالعميقةالطبقات  
ىجارىأنهوأضاف.المرحلةهذهحفرىبرنامجف 

 
بعدىرشيدىامتيازىقةلمنطاستغللأفضللتحقيقاالحتماالتىتقييمإعادةحاليا

ىنتائج ىوالبدءمونتوىبث   
.البحرىرشيدحقلمناإلنتاجيةالتسهيلتعىلللحفاظعملبرنامجاعدادىف 

ولوزيرىالملىطارقالمهندسأكدىجانبهمن وةالبث  وعاتمناالنتهاءأهميةعىلالمعدنية،والثر كاءمعمستمرىالوالتنسيقالحقولتنميةمشر الشر

ىاإلجراءاتكافةاتخاذىعىلوالعملاألجانب  
ىتسهمالت   

ىواالستمرارىاالنفاق،وترشيدىاإلنتاجتكلفةخفضف   
واألمانالسلمةظمةألنالتطويرىف 

ىمنها،ستفادةاالىوتعظيمالمتاحةاإلنتاجيةوالتسهيلتاألساسيةالبنيةكفاءةورفعتطويرىعىلوالعملالبيئةعىلوالحفاظالصناع
 
مطالبا

ىواالحتيااإلنتاجمعدالتىزيادةبهدفالحديثةالتكنولوجياتواستخدامالعميقةالجديدةاالستكشافيةالطبقاتباستهداف .ط 

مليون قدم500في دلتا النيل لرفع إنتاج الغاز لـ « ب9»البترول تنهي حفر آبار المرحلة 
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محافظات في الصعيد3ألف أسطوانة بوتاجاز يومًيا بـ 265توزع « بوتاجاسكو»

ىعمروىالمهندسقال كةالمنتدبالعضوىالمتوىل  كةإن،بوتاجاسكوىلشر اىأسطوانةألف450نحوبتوزيــــعتقومالشر خللمنقنا،بمحافظةشهري 

كةمستودع .مرصبجنوببوتاجاسكوىمستودعاتأحدىيعدىوالذيبالمحافظةالشر

،أضاف كةالتابعالبوتاجازىتعبئةمصنعأنالمتوىل  ،غازىأسطوانةألف56نحوبتعبئةيقومسوهاجبمحافظةللشر ىل 
أسطوانةآالف٣ونحومث  

ا،تجارية ىبخدمةيقومبسوهاجالبوتاجازىتعبئةمصنعأنإىلوأشارى.بالمحافظةالمستمرةاالحتياجاتلسدىيومي 
ً
وقناىسوهاجحافظاتممنكل

كةوتقومواألقرص، اأسطوانةألف٢٦٥بتوزيــــعخللهمنبوتاجاسكوىشر .يومي 

كةأنوأوضح ىالشر اىاهتماماىتوىل  ىأحدىباعتبارهاىالصعيد،بمنطقةواضح  اىالمناطقأكثر
 
اىاعتماد

 
،الغازىألسطواناتواستهلك اىالطبيع 

 
أنمضيف

ىالتوسع  
ىبشكلسيحدىللمنازلالغازىتوصيلف  .مرصبجنوبالبوتاجازىأسطواناتاستهلكمنكبثر

ى ىمحمدالدكتورىتلق  ىمحافظغنيمهان  ىسويف،بت 
 
كةمنتقريرا وعالتنفيذىالموقفبشأنللغاز،النيلوادىشر الطبيعالغازخدمةيلتوصلمشر

ىالزيادةاستمرارىإىلاإلشارةتضمنوالذى،2020يوليوشهرىخلل السكنيةحداتوالوىوالمصانعالمنشآتمنللعديدىالطبيعالغازخدمةتوصيلف 

.المحافظةبدائرةوالصناعيةالتجاريةوالمنشآتوالمخابزى

ىمحافظورصح ىيوليوشهرىخللتمفقدى-التقريروبحسب-بأنهسويفبت  لياىعميلى2431لعددالخدمةتوصيلالماض  ،مث  
 
إجماىلليصلجديدا

كير ىالعملء
ىالمشث  كا،857وألفاى11إىلالحاىلالعامخللالخدمةف  ليير ىللعملءاإلجماىلالعدديبلغوبذلكمشث   

الطبيعازبالغيعملونالذينالمث 

ى949وألف177المحافظةومدنمراكزىبكافة
 
كا .مشث 

قعىلالشيخوقريةالعرببياضمنطقةإىلالغازىلتوصيلتنفيذهاىالجارىاألعمالإىلاإلشارةالتقريرىتضمنكماى وعتنفيذىإىلاإلضافةبالنيل،شر مشر

قالجديدةاألحياءبمنطقةالجددىالعملءلبعضالخدمةتوصيل ىبمدينةالنيلشر وعاتوأيضاىالجديدة،سويفبت  :بمدنلغازىاتوصيلمشر

ىبجانبوسمسطاىببا،الفشن،،الواسىط  
ىالفشن،مركزىوالفنتنارصمركزىالشناوية:قريت 

ً
وععنفضل ىلالخدمةتوصيلمشر ىقرن  والدويةالزران 

ىمركزى ىوالذى،الطبيعالغازخدمةتوصيلملفمتابعةأهميةالمحافظوأكدى.سويفبت  وعاتضمنيأن  لتفعيلالعمليةاتوالخطوىالمتكاملةالمشر

ى،"كريمةحياة"مبادرة ى،السيىسالفتاحعبدىالرئيسأطلقهاىالت  ىإىلتهدفوالت  .المعيشةمستوىير ىوتحس،المرصىللمواطنكريمةحياةتوفثر

عمياًل جديًدا ببنى سويف خالل يوليو2431توصيل الغاز لـ: «وادى النيل»

نقال عن عالم الطاقة

موقع أموال الغدنقال عن 

2019كبيرة في صادرات الغاز الطبيعي خالل مصر حققت قفزة : تقرير شركة بي بي

كةأعلنت وليومبريتيششر ىالغازىصادراتأنبث  ىمليارى2.6بمقدارزادتالمرصيةالمسالالطبيع  مكعبمث 

ىمليارى4.5مسجلة ىمليارى3.2إىلالوارداتانخفضتبينماى،2019عامخللمكعبمث  بنهايةمكعبمث 

اىسجلتأنبعدى2018عام ىالوارداتمنصفر   
.2019عامف 

اى
 
ىللبيانوفق  

كةعنالصادرىالعالميةالطاقةلتقريرىاإلحصان  وليوم،بريتيششر ىمرصىدرتصبث  1.7حواىل 

ىمليارى ىمليارى2.7وأوروباىإىلمكعبمث  ىنمليوىإىلباإلضافةوآسيا،الهادئالمحيطدولإىلمكعبمث  مث 

ىمليون1والكويتإىلمكعب .اإلماراتإىلمكعبمث 

ىالغازىاستهلكأنإىلالتقريرىوأشارى ىمليارى2.12سجلالطبيع  ىمكعبمث   
ىمليارى2.15مقابل2019عامف  ىمكعبمث   

.2018عامنهايةف 

ىالغازىإنتاجقفزى،ذلكإىلباإلضافة ىمليارى64.9إىل٪10.9بنسبةالطبيع  ىمكعبمث   
ىمليارى58.6بـمقارنة2019عامنهايةف  ىمكعبمث   

نهايةف 

ىالغازىمنالمؤكدةاالحتياطياتوسجلت.2018عام ىتريليون2.1الطبيع  ةخللمكعبمث  ىبير ىالفث  أوضححسبماى،2019و2009عام 

موقع أموال الغدنقال عن .التقرير
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الغاز المسال أبرز بدائل خفض الكبريت بالنقل البحري: أوابك

وىالمصدرةالعربيةاألقطارىلمنظمةالعامةاألمانةأصدرتهاىحديثةدراسةكشفت أن"أوابك"لللبث 

ىالغازىاستخدامنحوىالتحول المطروحةوالبدائلالخياراتأبرزىمنللسفنكوقودىالمسالالطبيع 

يعاتلتلبية .الدوليةالبحريةالمنظمةتشر

يعاتهذه ىالتشر ىاألقىصالحدىخفضإىلترم  يتلنسبةالعالم  ىالكث   
3.5منالبحريقلالنوقودىف 

،%0.5إىل
 
يتأكاسيدىانبعاثاتمنالغازىيقللحيث،2020عاممطلعمنبدايةوزنا حوبنالكث 

ىوانبعاثات،99.9%  
.%29إىليصلبماىالكربونأكسيدىثان 

ىمليارى26إىلستنخفضالغازىمنالجزائرىصادراتإنعطارىالمجيدىعبدىالجزائريالطاقةوزيرىقال ىسنوياىمكعبمث   
ىمليارى45من2025ف   

2020ف 

زىوبحسب ىمليارى30و26بير ىستدورى2030و2025بير ىالصادراتأنعطارىأضافرويث  ىبشكلاالنخفاضيرجع.سنويامكعبمث  ودىركإىلرئيىس 

ىاالستهلكوارتفاعاإلنتاج ىذروتهاىالغازىمنالجزائرىصادراتبلغت.االستثماركفايةوعدمالمحىل   
ىمليارى64عند2005ف  وسجلت.مكعبمث 

ىمليارى51.4الصادرات ىمكعبمث   
.والغازالنفطمبيعاتمنالخارجيةإيراداتهاىمن%95الجزائرتستمدى.2018ف 

2025صادرات الغاز ستشهد انخفاضا حادا في : الجزائر

ىالغازىإنتاجقطاعأنصينية،رسميةبياناتأكدت ىالطبيع   
ىالشهرىخللبطيئاىنمواىسجلالبلدىف   

ىازىالغإنتاجوارتفع.الماض  عىل%4.8الطبيع 

ىمليارى14.2إىلليصلسنويأساس ،الشهرىمكعبمث   
ىالمكتبعنصادرةلبياناتطبقاىالماض   

.لإلحصاءالوطت 

ىاإلنتاجمتوسطوبلغ ىمليون460اليوم  ىالغازىإنتاجسجلفيماىمكعب،مث  ىالعام،هذاىمناألوىلالسبعةاألشهرىخللالطبيع   
بنسبةنمواىدىالبلىف 

ىمليارى108.3إىلليصلسنويأساسعىل9.5% ىالغازىوارداتتراجعت،"األلمانية"لـووفقاى.مكعبمث  ىالطبيع   
سنويأساسعىل،%6.9البلدف 

ىالشهرىطنمليون7.35إىللتصل  
.الماض 

ىالوسىطوآسياىالصير ىبير ىالغازىأنابيبخطونقل ىمليارى19منأكثر ىالغازىمنمكعبمث  العام،هذاىمناألولالنصفخللالصير ىإىلالطبيع 

كةبحسب وتشايناشر ىويمرىتان،وأوزبكستركمانستانبير ىالحدودىمناألنابيبخطويمتدى.يوليونهايةاألنابيبلخطوطويستبث  أوزبكستانعث 

ىالغازىأنابيببخطويرتبطوكازاخستان  
قإىلالغربمنالصيت  ىالشر  

ىخورجوسف   
.كمالحذاتيةالويجوريةشينجيانجمنطقةف 

ا،1833طولهيبلغالذياألنابيبخطويبلغ ىمليارى60إىلالغازىلنقلالمصممةالسنويةقدرتهوتصلكيلومث  لمدةعملوقدىسنويا،مكعبمث 

ة ىمليارى316مجموعهماىنقلوتم.أعوامعشر ىالغازىمنمكعبمث  ىالصير ىإىلالطبيع  ىخدمماىيونيو،نهايةبحلولالغازىأنابيبخطعث  500منأكثر

ىشخصمليون  
،ف  ىبماىالصير   

.الخاصةاإلداريةكونجهونجمنطقةسكانذلكف 

تفعالصير ىإىلالمتحدةالوالياتمنالخامالنفطشحناتإنصينيونومستوردونأمريكيونشحنوسماشةمتعاملونقالأخرى،جهةومن سث 

ىبشكل ىوذلكالمقبلة،األسابيعخللكبثر  
ىفيهيسعالذيالوقت،ف  ىاقتصادينأكث   

ىأبرماتفاقلمراجعةالعالمف   
.طويلةتجاريةحرببعدىنايرىيف 

ز"لـووفقاى كاتأنأكدواى،"رويث  ىالخاممنبرميلمليون20عنيقلالىماىلحملناقلتمؤقتبشكلحجزتللدولةمملوكةصينيةنفطشر األمريك 

،أغسطسلشهري ىوسبتمث  ياتكونمناألمريكيةالمخاوفتهدئقدىخطواتوه  ىكببشكلمنخفضمستوىعندىالصير ىمشث  تعهداتعنثر

اء .1المرحلةالتجارةاتفاقبموجبالشر

موقع العربيةعن 

ىالبحريالنقلقطاعأنوذكرت ىالقطاعاتمنيعدىالدوىل   
ىتلعبأنيمكنالت 

 
ىدورا

 
ىمهما  
ىخللمنالوقودىحرقعنالناتجةاالنبعاثاتتقليلف   

تبت 

.للبيئةصديقةفّعالةحلول

ىبشكليعتمدىالقطاعهذاىأنإىلوأشارت ىالوقودىزيتعىلرئيىس  يتعاىل  ىالذيالكث  ىوحدهيلت   ى75منأكثر  
ىمنالمئةف  ويتسّبباالستهلك،إجماىل 

ى ىانبعاثاتمن%12منبأكثر  
يتأكسيدىثان  ىبالطاقةالمرتبطةالكث 

 
ىالغازىماستخداأماموالفرصالعقباتالدراسةواستعرضت.عالميا المسالالطبيع 

فتكماىالبحري،للنقلكوقودى ىالسوقآفاقاستشر ىبالغازىالسفنلتموينالعالم  .المسالالطبيع 

2025في يوليو % 4.8ارتفع .. إنتاج الغاز الطبيعي في الصين يسجل نموا بطيئا 

موقع االقتصاديةعن 
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أشهر6مليون طن في 20إنتاج أذربيجان من الخام ومكثفات الغاز يتراجع إلى 

ىوأعلن يفوفسامثر ا،أذربيجانماليةوزيرىشر ىاإلنتاجخفضسيتمأنهأخثر اإليفاءأجلمنالعام،هذاىطنمليون2.7بواقع%7ألذربيجانالنفىط 

اماتهاى ىبالث    
ىتوازنإحداثعىلللمساعدة"أوبك"للنفطالمصدرةالدولمنظمةاتفاقف   

.السوقف 

جوكالةوذكرت كةأنلألنباءبلومبثر أذربيجانأناإلحصاءاتلجنةوأظهرت.طنكيلوى420بواقعاإلنتاجستخفضسوكارىالحكوميةالطاقةشر

كةونقلت.2019النفطمنطنمليون37.5أنتجت ى"شر ىن   ىمليون6.9"أذربيجان-ن   ىمليارى1.3وعامةيومياىمكعبمث  الغازىمنمكعبمث 

كةالمصاحب اقأذري،"حقولمجموعةمن(سوكار)األذربيجانيةالحكوميةالنفطلشر ى،جثر ى"وجونشىل  "لريداشنفط"وسنقجالمحطةعث 

.الجاريللعامأشهرىخمسةخلل

كةعننقلى"أذرتاج"وكالةأفادت ى"شر ىن   ىالجزءأن"أذربيجانن    
مليوناى15نقلتمماىكالضغط،عىلللحفاظحقنهإعادةتمالمصاحبللغازىالمتبق 

ولمنطنألف646و ىالرئيسةالنفطأنابيببخطالبث   
ىالعاممنومايوىينايرىأشهرىخللأذربيجانف  .الحاىل 

،باكو،أنابيببخطنقلهتمالحجمهذاىمن%80.1أنالحكوميةاإلحصاءهيئةوأكدت طنألف529.4ومليوناى12تصديروتموجيهان،تبليىس 

ولمن ةخللالخطبهذاىباكوىمنالبث  انزيتنفطمنطنألف790.2ومليوننقلتموكذلك،نفسها،الفث  ،باكو،أنابيببخطالث  .هانوجيتبليىس 

ىالحكوميةاإلحصاءاتلجنةقالت  
الغازىفاتومكثالخامالنفطمنالبلدىإنتاجإنأذربيجان،ف 

ىطنمليون20.632إىلتراجع  
ةف  مليون22.023بنحومقارنة،2020يوليوإىلينايرىمنالفث 

ةخللطن ىالعاممننفسهاىالفث   
.الماض 

ز،ووفقاى ىالغازىإنتاجبلغلـرويث  ىمليارى22.246الطبيع  ىمليارى20.316بـمقارنةمكعب،مث  مث 

ىمكعب  
ةف  .2019يوليوإىلينايرىمنالفث 

اليونان تطلب اجتماعا عاجال لالتحاد األوروبي لبحث التنقيب عن الغاز شرقي المتوسط

ىالمتحدثوقال ىيمكنالى"للصحافةستانوىبيث  ىضعالوىأنعىلمتفقوننحنبالطبع،لكن،.اليومقرارىسيتخذىكانإذاىماىالقولىل   
ىف   

ف  المتوسطشر

ى ىتسويتهويجبللقلقجداىمثثر وريةالجهودىكليبذل"بوريلأنمبيناى،"الحوارعث  ى"الرص   
األرضعىلاألحداثبدو،يماىعىل"وتابع.االتجاههذاىف 

."التوترفتيللث  عمزيدىفعليجب..أنهاألسفمعتظهرى

ى  
ى"السلمتهديدى"بـألنقرةأثيناىاتهامغداةذلكيأن   

ىف   
ف  ةالمتوسط،شر ىالمسحسفينةدخولأنمعتث  كيةالزلزاىل  المنطقةلتلك"ريسعروج"الث 

اجديداىتصعيداى"يشكلاألولأمس .تركيابهتقومالذي"للستقرارالمزعزع"الدور"يظهر"و"خطثر

ىالمسلحةالقواتلقادةطارئاجتماععقباليونانيةالخارجيةوأضافت  
ازبأيتقبللن"اليونانأنالبلدىف  وحقوقهاىسيادتهاىنعستدافع"و"ابث  

كيةالسفينةموقعأمساليونانيةالبحريةوحددت."السيادية ىالث   
قجنوبف  ،أسطوليرافقهاىكريت،جزيرةشر .يونانيةحربيةسفنبهاىوتراقترك 

ىأغسطس23و10بير ىبحثبعملياتستقوم"ريسعروج"أنتركياىوأعلنت  
صوجزيرةاليونانجنوبكريتجزيرةبير ىتقعمنطقةف  بالةوققث 

كيةأنطالياىمدينة .الث 

ىالوزراءرئيسأعلن  
ىترغببلدهأناليونان   

ىللتحادىعاجلاجتماععقدىف  تركيا،شأنباألورون  

ىالغازىعنللتنقيبسفينةأنقرةأرسلتبعدماى  
ىعليهاىمتنازعمنطقةف   

ىف   
ف  ىالمتوسط،شر  

خطوةف 

الخارجيةوزارة"إنالوزراءرئيسمكتبقال،"الفرنسية"وبحسب.البلدينبير ىالتوتراتفاقمت

ىالخارجيةالشؤونلمجلسطلباىستقدم  
ىاالتحادىف  كانوى."طارئةقمةعقدىأجلمناألورون  

ىاالتحادىخارجيةوزيرىباسممتحدث اىالحوار،عىلأمسحضقدىاألورون   ى"الوضعأنمعتث  مثثر

."للقلقجداى

موقع االقتصاديةعن 
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ىالسعودي،الطاقةوزيرىأعلن كةاكتشافعنسلمان،بنالعزيزىعبدىاألمثر ىلغازىواللنفطجديدينحقلير ىأرامكو،السعودية،الزيتشر  
األجزاءف 

ىللغازى"الحجرةهضبة"حقلالسعوديةأرامكوىواكتشفت.السعوديةالعربيةالمملكةمنالشمالية  
للنفط"التلولأبرق"وحقلالجوف،منطقةف 

ىوالغازى  
.للدولةالشماليةالحدودىف 

ىالغازى"إنالطاقةوزيرىوقال  
قالحجرة،هضبةبحقلالّصارةمكمنمنتدفقبالمكثفاتالغت  قياسيةمكعبةقدممليون16بمعدلسكاكا،مدينةشر

ى  
ىاليوم،ف 

 
ى1944بنحومصحوبا

ً
ى،"المكثفاتمنبرميل  

ىالزيت"أنإىلأشارىحير ىف  ىالممتازىالخفيفالعرن   وراىمكمنمنتدفقالتقليديغثر ىالشر  
ف 

ىالتلولأبرقحقل  
ىالجنوبف   

ف  ى3189بمعدلعرعر،مدينةمنالشر
ً
،برميل

 
ىيوميا

 
ىالغازىمنقياسيةمكعبةقدممليون1.1بنحومصحوبا  

.اليومف 

ىالقّوارةمكمنمنالغازىتدفقفيماى  
ىقياسيةمكعبةقدم2.4بمعدلنفسه،الحقلف   

ىاليوم،ف 
 
ى49بـمصحوبا

ً
ىبرميل

 
."المكثفاتمنيوميا

ىوأوضح ىوالغازىالزيتكمياتتقييمستواصلأرامكوىأناألمثر  
،ف  وحجممساحةديدىلتحاآلبارىمنالمزيدىبحفرىاالستمرارىإىلباإلضافةالحقلير 

.المكتشفير ىالحقلير ى

السعودية تعلن اكتشاف حقلين جديدين للنفط والغاز في حدودها الشمالية

ىنوفاتكإدارةمجلسلرئيساألولالنائبفيودوسيفليفقال  
القيمةعاليةدىالموارىقاعدة"البيانف 

ى  
ىالقطبمنطقةف  ىالشماىل  منتنافسيةاتإمدادتضمنالجدوىمثبتةاللوجيستيةوحلولنا...الروس 

ىللغازىعالميةسوقأليةالتكلفةحيث ."تقريباالمسالالطبيع 

كةقالت ى،نوفاتكشر ىللغازىخاصمنتجأكث   
ىطغازىشحنةأولصدرتإنهاىاليومروسيا،ف  مسالبيع 

ىنوفاتكوأضافت.اإلماراتإىلاإلطلقعىللهاى  
أساسىلعاإلماراتإىلُسلمتالشحنةأنبيانف 

ىمنفوري وعأكث  لهاتابعمسالغازىمشر

الروسية تسلم أول شحنة غاز مسال إلى اإلماراتنوفاتك

خالل الربع الثاني% 80الروسية " غازبروم"تراجع أرباح 

كةلدىالنفطبنشاطالمعنيةالروسية،"نفطغازبروم"علنت ىانخفاضأمس،"غازبروم"الحكوميةالغازىشر  
ىالثالربــعربــحصاف   

بنحوالعاممنان 

رة،(دوالرمليون297)روبلمليارى22إىل،80% ز"لـووفقاى.النفطأسعارىضعفمنمترص  ى،"نفطغازبروم"تحولت،"رويث  ىأكثالثوه  منتجث 

ىللنفط  
ىصافيةخسارةتكبدىإىلروسيا،ف   

رةالجاريالعاممناألولالربــعف  ىمثلمترص  كاتمنقريناتهاىمنكثثر .الخامأسعارىراجعتمنالشر

كةالتنفيذيالرئيسديوكوفألكسندروقال ىللشر  
ىالمصدرةالدولمنظمةبير ىاإلنتاجخفضعىلاالتفاقإنبيان،ف  ساعدىوحلفائهاى"أوبك"ولللبث 

ىالحير ىذلكمنذى  
ىأسهمماىاألسعارىدعمف   

ىالمجموعةخسائرىمحوىف   
.األولالربــعف 

ىروبلمليارى398.3بلغتإيراداتهاىإن،"نفطغازبروم"وقالت  
،الربــعف   

ىسنوي،أساسعىل،%37انخفاضامسجلةالثان   
التدفقأصبححير ىف 

برميلمليون9.78إىلالغازىومكثفاتالنفطمنروسياىإنتاجوارتفع.عامقبلروبلمليارى34.2مقابلروبلمليارى76.9عندسلبياىالحرىالنقدي

ىيومياى  
ةف  ىأغسطسأولمنالفث  .يوميابرميلمليون9.37البالغيوليوىمتوسطمننفسه،الشهرىمن18حت 

ىروسياىوتشارك  
اتفاقوبموجبمة،المنظخارجمنالمنتجير ىوبعض"أوبك"للنفطالمصدرةالدولمنظمةبير ىالنفطإنتاجلخفضأوسعاتفاقف 

ىروسياىوتضخ.الغازمكثفاتإنتاجاالتفاقيشملوالىالجاري،الشهرىمنبدءاىالنفطمنبرميلمليير ىتسعةتنتجأنروسياىعىليتعير ى،+"أوبك"  
ف 

ىماىالغاز،مكثفاتمنيومياىبرميلألف800إىل700المتوسط  
ىاإلنتاجأنيعت  .الجاريشهرىالبدايةمنذىالعالميةحصتهاىمععامةبصفةيتماسر

ىالغازىومكثفاتالنفطمنروسياىإنتاجزادىقدىوكان  
ىاتفاقبموجبالبلدىإنتاجهدفمتجاوزاىيوميا،برميلمليون9.37إىل(يوليو)تموزف  .عالم 

ىالغازىومكثفاتالنفطإنتاجارتفعوباألطنان، ىطنمليون39.63إىلالروس   
ىمليون38.16منيوليوىف   

.يونيوف 

cnnموقع عن  arabia

موقع االقتصاديةعن 



:بيانات وإحصائيات

،الصعيدىعىل ىتريليون1.7بمقدارالمؤكدةالغازىاحتياطياتزادتالعالم  ىتريليون198.8إىللتصلمكعبمث  ىمكعبمث   
.2019عامف 

ىوكانت ىتريليون2)الصير ىنصيبمنزيادةأكث  ىتريليون0.7)وأذربيجان(مكعبمث  ى.(مكعبمث   
1.3بمقدارانخفاضهناككانالمقابلف 

ىتريليون ىمكعبمث   
ىتوجدىكماى.اإلندونيسيةاالحتياطياتف  ىاحتياطياتأكث   

ىتريليون38)روسياف  ىتريليون32)وإيران(مكعبمث  (مكعبمث 

ىتريليون24.7)وقطر ىنسبةوتظهرى.(مكعبمث  ىالغازىاحتياطياتأناإلنتاجإىلاالحتياط  ىالطبيع   
لمعدلوفقاىحسبسنة49.8لمدةتكق 

ىاإلنتاج ىالعالم  ى.2019لعالمالحاىل   
قغازىويكق  ىيوجدىحيثسنة108.7لمدةاألوسطالشر ىأكث  ىاحتياط  .عالم 

2019تريليون متر مكعب في عام 1.7زيادة االحتياطيات المؤكدة للغاز الطبيعي بمقدار 

(بالمليار قدم مكعب)2019حركة تجارة الغاز الطبيعي بين قارات العالم خالل عام 

ىبلغ ىالغازىتجارةحجمإجماىل  الطبيع 

مكعبقدىمليارى984.4نحوعالمياى

خلل938.5بمقارنة2019عامخلل

.2018عام

ىوبلغ ىالطبيالغازىتجارةحجمإجماىل  ع 

مكعب،قدممليارى485.1المسال

ىالغازىتجارةوحجم باألنابيخطوطعث 

.2019خللمكعبقدممليارى499.4

مةقائاألوروبيةالدولمنطقةوتصدرت

قدممليارى353.3بنحوالمستوردين

مليارى35.8بزيادة2019خللمكعب

.السابقالعامعنمكعبقدم



El Molla Participates in WEF’s Energy Work Group

Tarek El Molla, Minister of Petroleum and Mineral Resources, participated in the World Economic Forum’s (WEF)
fifth meeting of the Regional Energy Work Group in the Middle East and North Africa (MENA) region to discuss the
industry’s best practices and way forward, according to a press release.

The minister reviewed the significant results of the East Mediterranean Gas Forum (EMGF) and stated that it has
become an emblem in regional economic cooperation. He added that the unprecedented momentum of EMGF has
gained the attention of several countries and economic entities around the world in addition to receiving many
requests to join the forum.

El Molla examined the status of the global energy markets, with a focus on Egypt, in light of the geo-economic
conditions and the challenges posed by the pandemic. Additionally, the minister shared the Egyptian petroleum
sector’s exceptional work in the past six years in various oil, gas, and petrochemical fields. He noted that Egypt has
managed to contain the repercussions of the pandemic by adopting several packages for economic reform and
development.

The meeting also delved into reviewing the global economic dynamics and their impact on the Middle East, in
addition to discussing the global investment situation in light of the current economic conditions.

Butgasco Distributes 260,000 Butane Cylinders Daily in Upper Egypt

The Chairman and Managing Director of Butgasco, Amr Metwally, confirmed that the company’s factory in Sohag is
distributing 260,000 butane cylinders per day across some governorates in Upper Egypt including Sohag, Qena and
Luxor, according to Al-Ahram.

This came during his inspection tour in Sohag and Qena to make sure of the work progress there and check the
butane stock warehouses. Metwally started his tour by inspecting Qena’s warehouse which is the biggest one in
the governorate, noting that it distributes 450,000 butane cylinders per month in Qena.

Additionally, he visited the filing factory in Sohag and confirmed that it is filling around 56,000 household butane
cylinders, in addition to 3,000 commercial cylinders daily.

BP: Egypt’s LNG Exports Reach 4.5 bcm in 2019

BP announced that the Egyptian Liquefied Natural Gas (LNG) exports increased 2.6 bcm recording 4.5 bcm during
2019, while the imports decreased to 3.2 bcm by the end of 2018 after recording zero imports in 2019.

According to the BP’s Statistical Review of World Energy report, Egypt exported about 1.7 bcm to Europe, 2.7 bcm
to Pacific and Asian countries in addition to 1 million cubic meter (mcm) to Kuwait and 1 mcm to UAE. The report
mentioned that natural gas consumption recorded 2.12 bcm in 2019 compared to 2.15 bcm at the end of 2018.

In addition, natural gas production jumped 10.9% to 64.9 bcm at the end of 2019 compared to 58.6 bcm at the end
of 2018. Natural gas proved reserves recorded 2.1 trillion cubic meters during the period between 2009 to 2019,
the report explained.

Moreover, Egypt’s natural gas liquid production dropped 3.9% to 53,000 barrels per day (bbl/d) comparing to
55,000 bbl/d in 2018. Regarding Egyptian natural gas consumption, it recorded 58.9 bcm in 2019 which decreased
1.1% from 59.6 bcm in 2018.

Speaking of carbon dioxide emissions of Egypt, it was reduced by 1.7% to 217.4 million tons in 2019 which is a
significant decline after the continued increase during the period between 2008 to 2018.
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EGAS, TAQA Arabia to Deliver CNG to El Wadi El Gedid

The Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) and TAQA Arabia signed a cooperation protocol to deliver
natural gas to El Wadi El Gedid by utilizing compressed natural gas (CNG), according to a press release.

The Minister of Petroleum and Mineral Resources, Tarek El Molla, witnessed the signing and stated that the deal
aligns with the ministry’s strategy to make natural gas available to residents and to gradually replace butane
cylinders with natural gas.

El Molla noted that CNG is the optimum choice for the governorate as its location is away from the natural gas
grid. Per the agreement, the project feed CNG to the main stations and carry out all necessary procedures in
preparation for the first phase of delivery to 14,000 housing units in Kharga.

Mohamed El Zalmot, the Governer of El Wadi El Gedid, commended the project, noting that making natural gas
available to residents is on the list of governorate’s top priorities. He added that the governorate is working to
complete all procedures and provide the facilities necessary to complete the project as soon as possible..

Burullus Gas Company to Drill 3 Wells at a Cost of $250 MM

Burullus Gas Company plans to drill three development wells at the West Delta Deep Marine (WDDM) project at a
cost of $250 million, according to a press release.

Despite the pandemic, the company managed to complete the onshore construction works at El Maadeya Square,
in addition to drilling and completing all of phase 9B wells of the WDDM project. With that, the project’s
production capacity could reach 500 mmcf/d. Sherif Hasaballah, Chairman of the company, said that Burullus Gas
Company’s sales of natural gas reached 309 million cubic feet per day (mmcf/d), whereas condensate production
recorded 8,000 barrels per day (bbls/d).

This was announced while reviewing Burullus Gas Company’s results for fiscal year (FY) 2019/20, in addition to that
of Rashid Petroleum Company, in attendance of the Minister of Petroleum and Mineral Resources, Tarek El Molla.
According to Hasaballah, several methods are currently being re-evaluated to better use the Rashid concession
area after the results of the Monto well and will maintain production facilities from the Rashid offshore field.

During the meeting, El Molla stressed the importance of completing fields’ development projects, collaborating
with international oil companies (IOCs) and reducing production costs. The minister also called for targeting deep
exploration layers and encouraged using modern technologies to increase production rates and reserves.

Egypt and Cyprus are in “extens ive discuss ion” on planned gas pipeline

Egyptian and Cypriot officials are in “extensive discussions” on a planned natural gas pipeline linking the two
countries, Al Mal reports, citing an unnamed government official.

The construction of the pipeline is proceeding according to schedule despite the covid-19 pandemic, the official
said, without mentioning dates or milestones. Once completed, it will allow natural gas from the Aphrodite gas
field to flow to Egypt’s liquefaction facilities at Idku and Damietta.

This gas could then be liquified and re-exported to Europe and elsewhere. Egypt and Cyprus signed in 2018 an
agreement to collaborate on setting up the direct pipeline, which received presidential approval in July last year.
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