
  بیـان صحفى
  وزیر البترول والثروة المعدنیة خالل جمعیة جنوب الوادى القابضة للبترول:

  مشاركة قویة فى تنمیة صعید مصر●
 توسع مستمر فى مشروعات توصیل الغاز وإقامة محطات التموین والخدمة●

   
حالیا الصعید یشهده الذى االهتمام أن على المعدنیة والثروة البترول وزیر المال طارق المهندس                أكد
بقوة واضحا یبدو السیاسیة القیادة وتدعمها الحكومة تنفذها التى لمصر المستدامة التنمیة خطة               ضمن
والثروة البترول وزارة أن إلى مشیرا ، لذلك المخصصة واالستثمارات المنفذة المشروعات حجم               فى
البترولیة لألنشطة تكثیف من به تقوم ما خالل من ذلك تحقیق فى الهامة الدولة أذرع أحد                  المعدنیة
والتى للبترول القابضة المصریة الوادى جنوب شركة خالل من األحمر والبحر الصعید فى               المتنوعة
بترولیة التفاقیات قوانین 3 صدور ظل فى لمصر البترولیة الخریطة على جدیدًا انفتاحًا العام هذا                 تشهد
المناطق من واحدًا یعد الذى األحمر البحر بمنطقة والغاز البترول عن للبحث عالمیة شركات                مع
ترسیم من مكاسبها ضمن مصر طرحتها التى العالمیة المزایدة ثمار كأحد مصر فى البكر                البترولیة

  الحدود البحریة مع السعودیة .
من بالصعید التكریر مشروعات من عدد تنفیذ حالیًا یتم العمل منظومة باستكمال أنه الوزیر                وأوضح
االكتفاء لتحقیق العمل برنامج إطار فى والسوالر البنزین من البترولیة المنتجات إنتاج زیادة               أجل
محطات إقامة فى التوسع فى قدمًا والمضى 2022/2023 عام بحلول الجنوب لمحافظات              الذاتي
الغاز أنشطة مشروعات فى التوسع إلى باإلضافة ، للمواطنین الخدمات لتحسین السیارات              تموین
غاز خط یصلها لم التى المناطق إمداد خالل من أو الغاز خطوط خالل من سواء للمنازل                  الطبیعى
فضًال ، السیارات فى كوقود الغاز الستغالل طموحة خطة تنفیذ إلى باإلضافة المضغوط، بالغاز                رئیسى
وتقلیل اإلمدادات وتأمین النقل لسهولة األنابیب خطوط لشبكة األساسیة البنیة وتطویر تحدیث              عن
قیام بعد خاصة علیها والحفاظ الطرق على الضغط تخفیف في یسهم بما باللوارى النقل على                 االعتماد
السالمة إجراءات تطبیق على الوزیر وشدد ، الطرق شبكة تحسین على الملیارات بإنفاق               الدولة
  وحمایة البیئة مع االستمرار فى اتخاذ كافة اإلجراءات االحترازیة لحمایة العاملین من فیروس كورونا.

 
للبترول القابضة المصریة الوادى جنوب لشركة العامة الجمعیة أعمال الوزیر رئاسة خالل ذلك               جاء
أشرف اللواء بحضور كونفرانس الفیدیو عبر ٢٠٢٠ /٢٠١٩ المالى العام أعمال نتائج              العتماد
محافظ مصطفى محمد والمستشار األحمر البحر محافظ حنفى عمرو واللواء أسوان محافظ              عبدالبارى
الشاذلى شریف والمستشار البیئة شئون لجهاز التنفیذي الرئیس أبوطالب إیناس والدكتورة             األقصر
جنوب جامعة رئیس الغرباوى یوسف والدكتور الوزراء بمجلس التشریعیة الشئون أمانة             رئیس
الرئیس الرجال عز عابد والمهندس البترول وزارة أول وكیل فرج أشرف والجیولوجى              الوادى
الشركة رئیس جالل مجدى والدكتور الداخلیة والتجارة المالیة للشئون ونائبیه البترول لهیئة              التنفیذى



للبترول القابضة المصریة الوادى جنوب شركة رئیس ونواب الطبیعیة للغازات القابضة             المصریة
للمحاسبات المركزى الجهاز عن ممثًال رأفت وأحمد للبترول العامة النقابة رئیس جبران              ومحمد

  وممثلى وزارات المالیة والتخطیط والتجارة والصناعة ومركز معلومات مجلس الوزراء.
 

السالمة إجراءات بتطبیق المطلق االلتزام الشركة رئیس البطل عالء الجیولوجى أكد جانبه              من
الشركة صعید على كورونا فیروس من العاملین لحمایة االحترازیة واإلجراءات المهنیة             والصحة
، األعمال تباطؤ فى تسببت تحدیات من المالى العام شهده مما الرغم على وأنه التابعة،                 والشركات
لألداء المالیة المؤشرات أن إال المستجد، كورونا فیروس تفشى نتیجة منه الثانى النصف خالل                خاصة
جنوب استمرت كما ، األعمال حجم فى مطردة زیادة العام شهد حیث ملحوظًا، ونموًا استقرارًا                 أظهرت
بالمشروع األولى المرحلة منهیة المفتوحة بالمناطق جیوفیزیقیة بیانات لتجمیع مشروعاتها تنفیذ             فى
منه الهدف العام هذا خالل حقق قد المشروع یكون وبذلك ، األحمر البحر فى البیانات لتجمیع                  المشترك
إلى باإلضافة جدیدة، اتفاقیات ثالثة بإبرام االستكشاف البحث خریطة على األحمر البحر وضع               وهو
تلك استغالل تراخیص منح عائدات من الوادي جنوب حصة من مسبوق غیر دخل تحقیق فى                 مساهمته
البریة بالمناطق جیوفیزیقیة بیانات لتجمیع المشترك المشروع صعید على أنه مضیفًا ،              البیانات
یتم أنه إلى أشار كما المشروع، من األولى المرحلة من %50 من االنتهاء تم فقد ، مصر                   بجنوب
المهتمة الشركات من لعدد الكهرباء تولید فى األرض باطن حرارة طاقة استغالل لمشروع               الترویج
والمعهد والمتجددة الجدیدة الطاقة تنمیة هیئة مع المبرمة التفاهم مذكرة على ارتكازًا االستثمار               بهذا

  القومى للبحوث الفلكیة والجیوفیزیقیة.
 

حقق آبار 7 بلغ الوادى جنوب أعمال بنطاق حفرها تم التى االستكشافیة اآلبار عدد أن إلى                  وأشار
وأسهمت السویس بخلیج بترومالحة وحقل وطویلة جیسوم بحقول وذلك جدیدین كشفین منها              اثنان
ملیون 85 بلغت الحقول بهذه مؤكدة جدیدة احتیاطیات وإضافة %5 بنحو اإلنتاج معدالت رفع                فى
خالل الیومى اإلنتاج إجمالى بلغ الحقول تنمیة معدالت زیادة مع أنه مضیفًا لالستخراج، قابل                برمیل
ملیون 2360 إلى باإلضافة طن 4252 البوتاجاز إنتاج بلغ كما برمیل، ألف 23 حوالى المالى                 العام

   قدم مكعب من الغاز الطبیعى.
 

ألف 153 حولى توصیل تم الصعید إلى الطبیعي الغاز توصیل مشروع استكمال إطار فى أنه                 وأوضح
الى باإلضافة منزلى، عمیل 3ر1ملیون إلى الحضاریة الخدمة بهذه للمشتركین إجمالى لیصل              عمیل
للتنمیة السیاسیة القیادة رؤیة تحقیق فى شك بال یسهم ما وهو والصناعى التجارى النشاط                عمالء

   الشاملة بصعید مصر وإحداث نقلة نوعیة فى األوضاع المعیشیة للمواطنین بها.
 



وكذلك الشركة اتفاقیات تنمیة حقول من الخام الزیت مبیعات یخص فیما جنوب حققته ما                وأوضح
البترول لتكریر أسیوط شركة معمل على اإلشراف وكذا عملها، نطاق فى اإلنتاج شركات على                اإلشراف
سیاسة انتهاج أن إلى مشیرًا وغیرها، البحریة الحفارات إیرادات إلى باإلضافة الصعید غاز               وخط
تنفیذ خالل من وذلك جنیه ملیون 26 بقیمة التكلفة تخفیض فى إیجابى دور لها كان اإلنفاق                  ترشید
الورقیة، والبیانات المستندات تداول من والحد الرقمي التحول یخص فیما الوزارة             استراتیجیة
الشركة أصول على الحفاظ إلى باإلضافة اإلداریة المقرات داخل المتجددة الطاقة مصادر              واستغالل

  والشركات التابعة من خالل أعمال متابعة صیانة وتطویر األصول.
  

 


