
 بیان صحفى

 وزیر البترول یرأس الجمعیات العامة لشركتى بتروشروق وبتروبل

 رأس المهندس طارق المال وزیر البترول والثروة المعدنیة اعمال الجمعیة العامة لكل من شركتى
 بتروشروق وشركة بتروبل إلعتماد نتائج االعمال للعام المالى 2019/2020 .

 وأعلن المهندس طارق المال خالل الجمعیة العامة لشركة بتروشروق المسئولة عن العملیات في
 مشروع حقل ظهر تحت مظلة بتروبل االنتهاء من حفر آبار المنطقة الجنوبیة للحقل ووضعها

 على خریطة اإلنتاج لیصل اجمالى اآلبار المنتجة بالحقل إلى 15 بئرًا ، مؤكدا أن حقل ظهر یعد
 أكبر حقول الغاز بمنطقة البحر المتوسط وحقق أرقامًا قیاسیة فى معدالت اإلنتاج حیث تتخطى
 القدرة اإلنتاجیة حالیًا 3 ملیار قدم مكعب یومیًا ویمثل انتاجه نسبة 40% من اجمالى انتاج مصر
 من الغاز، مضیفًا أن النجاحات التي تحققت فى مختلف األنشطة البترولیة خالل السنوات األخیرة
 دعمها االستقرار االقتصادى والسیاسى الذى تشهده مصر حالیًا مشیدًا بالتنسیق الكامل بین قطاع
 البترول وشركاءه األجانب الذى كان له أكبر األثر فى استمرار اإلنتاج بنجاح ومواجهة التحدیات

 الكبیرة التى شهدها العام ویأتى فى مقدمتها جائحة كورونا والتغیرات الضخمة التي شهدتها
 األسعار العالمیة للغاز ، ووجه المال خالل االجتماع بأهمیة توافق العملیات البحریة بمشروع حقل

 ظهر مع معاییر السالمة واألمن الصناعى .

 ومن جانبه أوضح المهندس عاطف حسن رئیس شركة بتروشروق خالل استعراضه تطورات
 االعمال أن اجمالى االنفاق الفعلى منذ بدء مشروع تنمیة حقل ظهر وحتى نهایة یونیه 2020 بلغ
 4ر10 ملیار دوالر ، وأن العام قد شهد مد خط اإلنتاج البحرى الثانى بقطر 30 بوصة باإلضافة
 إلى اكمال الشبكة التحت سطحیة وبعض وحدات محطة المعالجة البریة الالزمة لتحسین عملیات

 اإلنتاج مثل وحدتى استرجاع الكبریت وبعض التعدیالت في تصمیم محطة المعالجة البریة
 ومحطة تحلیة المیاه شاملة اآلبار.

 وخالل اعمال الجمعیة العامة لشركة بتروبل اشار المال الى أهمیة االستمرار في النجاحات
 المحققة في مجاالت االستكشاف واإلنتاج خاصة وان بتروبل تتبوأ مكانتها كأكبر شركة منتجة
 للثروة البترولیة من زیت خام ومتكثفات وغاز في مصر ، مؤكدا اهمیة زیادة الجهود الجاریة
 الكتشاف موارد جدیدة من الزیت الخام علي غرار الجهود الناجحة التي جرت في مجال الغاز
 الطبیعى مشیرا الى ان االستعانة بأحدث التقنیات السیزمیة في اعمال االستكشاف بالتنسیق مع

 الشریك االجنبى شركة إینى اإلیطالیة وشركائها سیساعد في الوصول الى التراكیب الجیولوجیة
 ذات االحتماالت البترولیة الواعدة والوقوف على كافة الفرص الممكنة لزیادة احتیاطیات الخام

 وانتاجه.   واضاف انه البد االستمرار في تطبیق مختلف الوسائل لترشید النفقات بما یسمح بتقلیل
  التكالیف وزیادة الجدوى االقتصادیة.

 كما شدد المال علي اجراء المراجعات المستمرة للعملیات واالنشطة والتفتیش الوقائي علي
 تسهیالت االنتاج لتقییم عناصر االمن والسالمة حفاظا علي ارواح العاملین واالصول في اطار
 سیاسة قطاع البترول لمراجعة وتحدیث كافة نواحي السالمة والصحة المهنیة فى مواقع عمله
 وكذلك التأكید على اتباع االجراءات االحترازیة للوقایة من فیروس كورونا حفاظا على سالمة

 وصحة العاملین .



 ومن جانبه أوضح المهندس عاطف حسن رئیس شركة بتروبل خالل استعراضه اهم نتائج
 االعمال  انه تم تحقیق رقم قیاسي حیث بلغت القدرة االنتاجیة القصوى الحالیة من الحقول التابعة
 لها بما فیها حقل ظهر  مایقرب من ملیون برمیل مكافئ یومیا ، حیث تنتج نحو  1ر1 ملیار قدم
 مكعب غاز یومیا ونحو 70 الف برمیل یومیًا زیت خام بعد نجاحها في تنفیذ خطط تنمیة حقول

 اإلنتاج بخلیج السویس باإلضافة الى 12 الف برمیل متكثفات یومیا وحوالي 280 طن من
 البوتاجاز یومیًا ، كما تمكنت من استكمال أعمال التنمیة الخاصة بمشروع بلطیم جنوب غرب
 إنتاج الغاز الطبیعى لیصل إجمالي عدد اآلبار المنتجة الى  4 آبار بطاقة إنتاج 415 ملیون قدم

 مكعب یومیًا ، وفى مجال االستكشاف تم حفر البئر اإلستكشافي البحري نیدوكو شمال غرب – 1
 في منطقة نیدوكو واضافة احتیاطیات جدیدة بطبقة كفرالشیخ باإلضافة إلى الكشف الجدید

  بشاروش بمنطقة إمتیاز شمال الحماد البحریة

 ولفت الى ان بتروبل قامت بضخ استثمارات فى مجاالت االستكشاف والتنمیة والتشغیل لحقول
 الغاز والزیت الخام وصلت الي 720 ملیون دوالر خالل العام المالى المنتهى ، كما نجحت فى

 ترشید النفقات بأكثر من 50 ملیون دوالر مع سیر اإلنتاج وخططه بأعلى درجات الكفاءة .

 حضر اعمال الجمعیات كل من الجیولوجى أشرف فرج وكیل أول الوزارة لالتفاقیات
 واالستكشاف  والمهندس عابد عز الرجال الرئیس التنفیذي لهیئة البترول ونوابه لإلنتاج

 واالستكشاف والسالمة واألمن الصناعى والرقابة علي الشركات االجنبیة والمشتركة ، والدكتور
 مجدى جالل رئیس الشركة القابضة للغازات الطبیعیة " إیجاس " ونوابه لإلنتاج واالستكشاف
 والرقابة على الشركات المشتركة وبحضور ممثلى شركات إینى وبى بى وروزنفت ومبادلة .


