
 بیان صحفى

 اعتماد نتائج أعمال شركة إیجاس للعام المالى 2019 / 2020

 

 أكد المهندس طارق المال وزیر البترول والثروة المعدنیة أن االستراتیجیة المتكاملة التى تتبناها
 الوزارة لتنمیة موارد مصر من الغاز الطبیعى نجحت فى تسجیل أعلى معدالت إلنتاج الغاز

 الطبیعى فى تاریخ مصر وتحقیق االكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدیر باإلضافة إلى زیادة

 االهتمام والتوسع فى صناعات القیمة المضافة التى یعد الغاز الطبیعى أحد أهم المواد المغذیة لها
 والتي تحقق عائدًا اقتصادیًا كبیرًا ، فضًال عن جذب شركات عالمیة جدیدة للعمل في مجال البحث

 واالستكشاف في مصر ألول مرة ، باإلضافة إلى حرص الشركات العاملة بالفعل على تأكید
 تواجدها والتوسع في استثماراتها في ظل االستقرار السیاسى واالقتصادي الذى تتمتع به مصر

 حالیًا والذى یعد حجر الزاویة في جذب االستثمارات العالمیة، مشیرًا إلى أنه جارى العمل على

 مشروع تحویل مصر لمركز إقلیمى لتداول وتجارة الغاز والبترول واالستفادة من قدرات مصر
 المتمیزة.

 جاء ذلك خالل رئاسته أعمال الجمعیة العامة للشركة المصریة القابضة للغازات الطبیعیة

 "إیجاس" العتماد نتائج أعمال العام المالى 2019 / 2020.

 وأكد الوزیر على أهمیة بناء ودعم قدرات ومهارات الكوادر البشریة وزیادة كفاءتها وتحسین

 أداءها والتوسع فى استخدام تكنولوجیا المعلومات ومواكبة عملیات التحول الرقمى ، مشددًا على
 أهمیة االستمرار في تطبیق االجراءات االحترازیة للوقایة من مخاطر االصابة بفیروس كورونا

 حفاظًا على سالمة وصحة العاملین وضرورة االستمرار في اجراء عملیات الصیانة بصفة

 منتظمة لألصول اإلنتاجیة في جمیع مواقع العمل لتحسین ورفع كفاءتها من أجل زیادة معدالت
 اإلنتاج وتأمین مصادر االمدادات للسوق المحلى.

 وأكد الوزیر على أهمیة االستمرار في تنفیذ المشروع القومى لتوصیل الغاز الطبیعى لیشمل جمیع
 محافظات مصر لتوفیر خدمة حضاریة للشعب المصرى ، باإلضافة إلى االنطالق بنشاط تحویل

 السیارات للعمل بالغاز في اطار المبادرة الرئاسیة للتوسع في استخداماته مع توافر مصادر
 االمدادات بهدف االستفادة من مواردنا من الغاز وبهدف ترشید استیراد الوقود السائل والحفاظ

  على البیئة.

 ومن جانبه استعرض الدكتور مجدى جالل رئیس الشركة تطور معدالت إنتاج الغاز الطبیعى

 خالل الخمس سنوات الماضیة وجهود مواجهة التناقص الطبیعى لآلبار والزیادة التي تحققت خالل
 العامین األخیرین والوصول إلى المقدرة على إنتاج 2ر7 ملیار قدم مكعب غاز یومیًا ، مشیرًا إلى

 أن عدد االتفاقیات التى تم توقیعها خالل العام المالي 2019 / 2020 بلغ 5 اتفاقیات باإلضافة إلى
 3 اتفاقیات أخرى خالل الربع األول من العام المالى الحالي لیصبح اإلجمالى 8 اتفاقیات

 باستثمارات 934 ملیون دوالر ومنح توقیع 51 ملیون دوالر، لیصبح إجمالى االتفاقیات الساریة

 37 اتفاقیة وأن ذلك نتیجة نجاح استراتیجیة وزارة البترول والثروة المعدنیة والتى أسفرت عن
 جذب استثمارات جدیدة ودخول شركتي إكسون موبیل وشیفرون للعمل في مجال البحث



 واالستكشاف فى مصر ألول مرة ، إلى جانب زیادة استثمارات الشركات الحالیة مثل بي بي وشل
 وتوتال ، وأضاف أنه جاري االنتهاء من إجراءات التوقیع النهائي لعدد 6 اتفاقیات أخرى

 باستثمارات 731 ملیون دوالر وبإجمالى منح توقیع 14 ملیون دوالر.

 وأشار جالل إلى أن حصاد نشاط البحث عن الغاز وتنمیة الحقول تمثل فى حفر 12 بئرًا استكشافیًا

 في البحر المتوسط ودلتا النیل نتج عنها 7 اكتشافات، وفى مجال مشروعات تنمیة الحقول
 والمحافظة على زیادة معدالت اإلنتاج تم االنتهاء من وضع 7 مشروعات جدیدة على اإلنتاج

 واستكمال عدد 4 مشروعات بإجمالي 31 بئرًا وإنتاج أولى حوالى 6ر1 ملیار قدم مكعب غاز
 یومیًا باإلضافة إلى حوالى 19 ألف برمیل متكثفات یومیًا وبتكلفة استثماریة تبلغ حوالى 1ر1

 ملیار دوالر.

 وأضاف أن المشروعات التي تم االنتهاء منها خالل العام بلغ إجمالى استثماراتها حوالى 1ر1

 ملیار دوالر ویعد أبرزها استكمال المرحلة الثانیة من حقل ظهر واستكمال المرحلة (9ب) من
 مشروع غرب الدلتا باإلضافة إلى استكمال المرحلة الثانیة من مشروع كاموس بشمال سیناء

 واستكمال مشروع دسوق المرحلة ب ومشروع تنمیة حقل جنوب غرب بلطیم "براكش"

 ومشروع تنمیة حقل بیجونیا التابع لشركتى الوسطاني ودانة غاز واالنتهاء من أعمال انشاء خط
 أنابیب خبرى – القصر لشركة أباتشى ومشروعى تنمیة حقل جنوب دسوق وحقل ابن یونس

 التابعین لشركة سى دراجون ومشروع تنمیة حقل شرق  جنوب أبو النجا لشركة دانة غاز.

 وأشار جالل إلى أن إجمالى االستهالك المحلى بلغ حوالى 8ر5 ملیار قدم مكعب غاز یومیًا تشمل

 60% لقطاع الكهرباء و23% لقطاع الصناعة و11% لمشروعات قطاع البترول ومشتقات الغاز
 و 6% لالستهالك المنزلى وتموین السیارات، مشیرًا إلى أن تحقیق االكتفاء الذاتي من الغاز

 الطبیعي وتوقف عملیات استیراد الغاز الطبیعي المسال ساهم بشكل كبیر في تخفیف األعباء
 المالیة ودعم میزان مدفوعات الدولة.

 كما أوضح أن العام 2019 / 2020 شهد استمرار الحفاظ على معدالت توصیل الغاز الطبیعى
 للمنازل حیث تم توصیل حوالى 1ر1 ملیون وحدة سكنیة خالل العام ، مشیرًا إلى أن عدد الوحدات

 التي تم توصیلها بالغاز في 7 سنوات (2013 – 2020) بلغ 6ر5 ملیون وحدة مقابل 5ر5 ملیون
 وحدة في الـ 30 سنة (منذ 1980 وحتى 2013) ، لیصل إجمالى الوحدات السكنیة التى تم

 توصیلها منذ بدء النشاط وحتى یونیو 2020 حوالى 2ر11 ملیون وحدة سكنیة ، هذا باإلضافة إلى
 التوسع في توصیل الغاز للمصانع والمنشآت التجاریة.

 وفیما یخص مجال تحویل وتموین السیارات للعمل بالغاز الطبیعى المضغوط ، أشار جالل إلى أن
 هذا العام شهد طفرة فى تحویل السیارات وتحقیق أعلى معدل لتحویل السیارات للعمل بالغاز

 الطبیعى حیث تم تحویل نحو 3ر42 ألف سیارة للعمل بالغاز ، مشیرًا إلى أنه تم إنشاء 19 محطة

تموین و7 مراكز تحویل لیصل إجمالى السیارات التى تعمل بالغاز الطبیعي منذ بدء النشاط 3ر
 318 ألف سیارة یتم تموینها من خالل 206 محطة تموین و78 مركز تحویل.

 وأشار إلى تنفیذ عدة مشروعات خطوط أنابیب لتدعیم الشبكة القومیة للغازات الطبیعیة في ظل

 الدور المهم الذى تلعبه في نقل وإمداد كافة المستهلكین بكافة احتیاجاتهم من الغاز الطبیعى وخاصة
 محطات الكهرباء وأنه جارى تنفیذ عدة مشروعات جدیدة أخرى لتدعیم وتطویر الشبكة.



 حضر أعمال الجمعیة المستشار شریف الشاذلى رئیس هیئة مستشارى مجلس الوزراء
 والجیولوجى أشرف فرج وكیل أول الوزارة لالتفاقیات واالستكشاف والمهندس عابد عز الرجال

 الرئیس التنفیذى لهیئة البترول ورؤساء الشركة القابضة لكهرباء مصر ومعهد بحوث البترول
 وهیئة التنمیة الصناعیة وجهاز شئون البیئة والنقابة العامة للعاملین بالبترول ووكیل الجهاز

 المركزى للمحاسبات ونواب رئیس إیجاس لالتفاقیات واالستكشاف واإلنتاج والعملیات
 والمشروعات والتجارة الداخلیة وتكنولوجیا المعلومات والمالیة واإلداریة.


