
على مناطق بي بي في خليج السويس بمصر باستثمارات كبيرة  أويلاستحواذ دراجون  

 ومفاهيم جديدة

 
 قليمًيا وعالمًيا، أنجزت شركة دراجون أويلإالمستمر بين شركات النفط المصنفة  السعىفي إطار 

 –منصة التنقيب واإلنتاج والمملوكة بالكامل لشركة بترول االمارات الوطنية )إينوك(  –المحدودة 

صفقة شراء حقوق امتياز شركة بي بي في مناطق خليج السويس بجمهورية مصر العربية وذلك بعد 

 الحصول على موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.

لمنصوص عليها في صفقة الشراء، أصبحت شركة دراجون أويل هي وبموجب الشروط والبنود ا

 النفطنتاج واكتشاف إشريك الهيئة المصرية العامة للبترول بدالً من شركة بي بي في كافة امتيازات 

الهيئة  نفي خليج السويس، حيث تقوم شركة بترول خليج السويس )جابكو( بالعمليات نيابة ع

 والمقاول.

ة الشراء تعزيز اإلنتاج االستراتيجي للشركة واستثماراتها في عدد من مناطق ومن شأن إتمام صفق

ألف   150ودول العالم مثل تركمنستان والعراق وأفغانستان، ليصل اإلنتاج اليومي للشركة الذي يقدر بـ

، حيث يعتبر أن هذا اإلنتاج من ضمن استراتيجية شركة دراجون أويل للوصول تقريبا برميل يوميا

 . 2026ألف برميل مكافئ في اليوم بحلول سنة  300إلى إنتاج 

واإلنتاج المستدام منطقة امتياز  11ألف برميل يوميا من خالل  60وتنتج شركة جابكو بمصر حاليا 

 . 2021برميل بحلول  75000المستهدف يقدر بـ 

ً  75نتاج إلى مستويات أعلى من اإلوتخطط »دراجون أويل« إلى تعزيز  عن طريق  ألف برميل يوميا

زيادة نشاط الحفر واالستثمار بطريقة تقنية والمحافظة على هذا المستوى من اإلنتاج إلى السنوات 

تطوير تلك واإلدارية ل والتكنولوجية العشر القادمة، وذلك بتقديم أفضل الطرق والممارسات الفنية

من خالل ضخ استثمارات  لى إنتاجية الشركة مستقبالً ع الحقول البحرية، األمر الذي سينعكس إيجاباً 

 قادمة . تصل إلى حوالي مليار دوالر خالل خمس سنوات

وتأتي تلك الصفقة الهامة لـ »دراجون أويل« بعد النجاحات التي حققها االستثمار في قطاع البترول 

المصري في الفترة األخيرة، والتي كان لها األثر اإليجابي في جذب الشركات العالمية لالستثمار في 

 . كانت هي الدافع الرئيسي للدخول في هده الصفقةوقطاع البترول المصري 

خوة وتتميز أعالقات صداقة وب مصر واإلمارات ، وترتبط جاذبة لالستثمار بشكل كبير  مصر وتعتبر

في مجال البترول لالستثمار العالقات بالتميز في جميع المجاالت، والسوق المصري يعتبر واعداً 

وحرص الحكومة على التعاون والتفاعل مع زة لالستثمار عدة قوانين محف إصداروالغاز بعد 

 .ثمرين بشكل كبيرالمست
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 “Dragon Oil”’s Acquisition of “BP” stake in Gulf of Suez- Egypt 

Major investments and new concepts 
 

 

- As a part of its ongoing drive to be among regionally and globally ranked Oil and Gas 

companies, Dragon Oil Ltd. - the fully owned exploration and production platform of 

Emirates National Oil Company «ENOC», has acquired “BP”’s stake at The Gulf of 

Suez Oil Company «GUPCO Egypt» after obtaining the approval from the Egyptian 

Ministry of Petroleum and Mineral Resources. 

 

- Under the terms and conditions of the acquisition, Dragon Oil has become the 

contractor with Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) instead of BP in all 

Oil production and discovery concessions in Gulf of Suez area where The Gulf of Suez 

Oil Company (GUPCO) is the contractor. 

 

- The completion of the acquisition will enhance the company's strategic production and 

investments in a number of regions and countries of the world such as Turkmenistan, 

Iraq and Afghanistan, bringing the company's daily production estimated at 150,000 

barrels per day, which is considered as part of Dragon Oil's strategy to reach 

Production of 300,000 barrels of oil per day by 2026. 

 

- GUPCO Egypt, currently produces 60,000 barrels per day from 11 concessions and 

sustainable production target of 75,000 barrels by 2021.   

 

- Dragon Oil plans to boost the production to levels above 75,000 barrels per day by 

increasing drilling and investment activities in a technical way and maintaining this 

level of production during the next 10 years, by providing the best methods and 

technical and technological practices and the management of the development of these 

offshore fields, which will have a positive impact on the company's future productivity 

through injection investment of one billion US$ during the next five years. 

 

- This important deal for Dragon Oil follows the recent successes of investment in the 

Egyptian Oil sector, which has had a positive impact in attracting international 

companies to invest in the Egyptian Oil sector was the main driver of this transaction. 

 

- Egypt is considered an attractive environment for investment as Egypt and the UAE 

have long maintained and strong relations which are characterized by excellence in all 

fields, the Egyptian market is considered promising in the field of Oil and Gas after 

issuing several laws stimulating investment and the government's willingness to 

cooperate and interact with investors. 

 


