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 بيان صحفى 

 عجيبة امتياز طقابمن اإلنتاجية المنظومة لتطوير مشروعات تنفيذ 

 44  من الزيت الخامنتا  االمتوسط يومياً ألف برميل 

دة زياتحسين أداء أنشطة اإلنتا  بهدف لوزارة البترول والثروة المعدنية  في اطار استراتيجية

التكنولوجيات أحدث استخدام التوسع في  من خاللإنتاجية الحقول ورفع كفاءة شركات اإلنتا  

ام نتاجها من الزيت الخإنجحت شركة عجيبة للبترول في رفع متوسط  ، الحديثة الوسائل العلميةو

ً  18ر4وحوالى ألف برميل يومياً  44ليصل إلى حوالى   .مليون قدم مكعب غاز يوميا

المهندس ى قدمه الذ 2018/2019نتائج أعمال شركة عجيبة للبترول للعام المالى تقرير  وأوضح

ا  زيادة اإلنتزير البترول الثروة المعدنية أن شركة للمهندس طارق المال والرئيس عصام القفاص 

رميل نتا  ألفي بإبمتوسط الماضى  هفي شهر يونينتا  حقل جنوب غرب مليحة إبدء ل نتيجة تجاء

بعد وضع البئر برميل زيت خام يومياً  4500ثم ارتفع اإلنتا  إلى زيت خام يومياً من البئر األول 

آالف برميل زيت  7تصل الطاقة اإلنتاجية القصوى للحقل إلى الثانى على اإلنتا  ، ومن المتوقع أن 

ضافة إمن كما تمكنت الشركة ، خالل الفترة القادمة فور وضع البئر الثالثة على اإلنتا  خام يومياً 

 4ى نتاجه إلى حوالإل ليص بخليج السويس حوالى ألفي برميل يومياً على اإلنتا  من حقل أشرفى

الصحراء ب بمنطقة امتياز مليحة فيما أضافت أنشطة الحفر بحقل فرسآالف برميل زيت خام يومياً ، 

ً  ألفيمتوسط الغربية  القائمة  صيانة اآلبارو آبار تنموية 8من خالل حفر برميل زيت خام يوميا

 برميل زيت خام يومياً. 4100إلى  لنتا  الحقإليصل 

يبلغ  أولى انتا  1Xآبار ونتج عن البئر بسمة  4وبالنسبة للنشاط االستكشافى قامت عجيبة بحفر 

للبحث  1Xوال تزال المحاوالت مستمرة لتعميق البئر شيمى برميل زيت خام يومياً  ألفأكثر من 

مليون قدم مكعب غاز  25نتا  إ 1Xفراميد جنوب ونتج عن اختبارات بئر  الفرص،عن مزيد من 

ن عفي حقل مليحة أسفرت جهود الشركة  أن القفاصأوضح  وعلى صعيد أنشطة التنمية، يومياً 

نتا  مبدئى إمما أسفر عن  10-في بئر ياسمين 3Eوعلم البويب  3Dعلم البويب  اكتشاف طبقتى

 برميل زيت خام يومياً. 2500ثر من بلغ أك

ً تعمل أضاف أن الشركة و لتطوير المنظومة اإلنتاجية بمنطقة على االنتهاء من عدة مشروعات  حاليا

لزيادة قدرة توليد المحطة منها مشروع تطوير منظومة توليد الطاقة الكهربائية امتياز مليحة و

منطقة جنوب غرب مليحة ومشروع تسهيالت انتا  ومشروع تطوير منظومة شحن الزيت الخام 

وتم االنتهاء من مشروع انشاء خزان جديد لتخزين لربط إنتاجية اآلبار بمحطة معالجة الزيت الخام ، 

ت لمشروعا، وبالنسبة  منظومة غاز الشعلةومشروع تطوير دمة في مكافحة الحريق المياه المستخ

معالجة تسهيالت اإلنتا  مشروع تحسين منظومة الوقاية و مشروع تم االنتهاء منحقل أشرفى 

 بالمنصتين الرئيسية والفرعية.


