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، تلقى المهندس   حققها قطاع البترولي  ىلمؤشرات األداء ونتائج األعمال التإطار المتابعة المستمرة    ىف

في أنشطة قها يحقتم ت التى عمال األطارق المال وزير البترول والثروة المعدنية تقريرا  حول أهم نتائج 

 الحالى تمبر( من العام المالىسب خالل الفترة )يوليو/تنمية وإنتاج الثروات البترولية والغازية 

مشروع تطوير وتحديث تنفيذ ووزارة الوخطط برامج عمل ، حيث أوضح التقرير أن  2020/ 2019

 البترول والغاز  صناعةأنشطة  مختلف    ىجديدة فالمشروعات  التنفيذ    ىف  اإلسراع  أدت إلى  البترول  قطاع

 . مصر من البترول والغاز واحتياطى دعم وزيادة إنتاج  ىلتساهم إيجابيا  ف

خالل تلك في هذه األنشطة  وزارة البترول والثروة المعدنيةأهم وأبرز نتائج أعمال  واستعرض التقرير

 التالى :على النحو  الفترة

 االتفاقيات واالكتشافات 

 –منااق  جدناوش قارب  باو  انا   ىلبتارو  فا اله ئا   ت نتفااي اتشال   بتروليا  ديداي  اتفاقياات 3تم توقيع  •
 باارآ 4حفار مل و  دوالر و  4 ىلال تثلارات حوال ىبحي  دنبلنطق  الصحراء الغربي  دنوش قرب ر س يطار ( 

عقاود تنليا  بلنااق   6، كلاا تام توقياع  بالصحراء الشرقي  منطق  جخ ر(ى تفاقي  للشرك  العام  للبترو  فوا
مل ااو  دوالر   2حااوالى توقيااع  ، غاارش كناااشم وقاالا  الصااالحي  بلاان دنااوش د ااوب، قاارب ال حرلاا ، خالااي 

 كثار مان اتفاقي  التزام بترولي  بإدلالى من  توقياع غ ار مراترد   25ودارى اتخاذ اإلدراءات الالزم  الصيار 
   ا  بئر  150دوالر وحفر  يارمل 2ر43مل و  دوالر ، وبحي  دنى لال تثلارات حوالى  281

زلاا ( بالصااحراء الغربياا  والصااحراء الشاارقي   10 –غاااز  4ج ا  ديدااي اكتشااافا   14تاام خااال  اااتر الفتاار  تحق اا   •
 وخليج الرولم ودلتا الن   وال حر اللتو ط 

 والغازاتالزل  الخام واللتكثفات  إنتاج
% عن الفتر  الللاثل  من العام  6 ىحوال  بزلاد  نرابتها مل و  قن  13 ىالل اع حوال ىبلغ إنتاج الغاز الطبيع •

 ثرت اشجابيا  على زلاد  معيالت  ىالت  على اإلنتاج الرااب  وذل  ليخو  عيد من مشاروعات تنلي  حقو  الغاز
اإل كنيرل  حقو  قلا  و   منطق  دنوش غرش بلطيمحق  ظهر بال حر اللتو ط و تنلي     اتمشروع  واىنتاج  اإل
 اللرحل  جش(  حقو  منطق  د وب و 

  مل و  قن  8 ىلغ إدلالى إنتاج الزل  الخام واللتكثفات والبوتاداز حوالب  •

 مشروعات تنلي  حقو  الزل  والغاز
 

 إلى من حق  ظهر تم الوصو  بلعيالت اإلنتاج لشرك  بتروب : -بال حر اللتو ط  – حق  ظهرمشروع تنلي  
وحيات تره الت   3تشغ    خال  إنشاء و وذل  من    2019   غرطمقهر    ىف  دوميا    مليار ييم مكعب   2.7  ىحوال

لتص   من اللخطط    ترتفع معيالت اإلنتاج دارى تنف ت  علا  اللرحل  الثالث  ح ثو  ،  برل ومعالج  إنتاج 
 دوميا    مليار ييم مكعب 3إلى 

 



لشروع ال هيفول :/ إدني اإلشطالي  لشرك  بتروب  -بال حر اللتو ط  – مشروع تنلي  منطق  دنوش غرش بلطيم
من دوميا   غاز م مكعبمل و  يي 500 قاي  اللشروع ال الغ  حوالى ال تيعاشإلى إنشاء التره الت الالزم  

 ىفمن تنف ت دليع األعلا  الخاص  باللشروع  االنتهاءتم ويي  بلنطق  دنوش غرش بلطيم آبار 6خال  حفر 
( 1-بلطيم دنوش غرشح ث تم وضع البئر األو  ج 2019 بتلبر  ىفتم بيء اإلنتاج و  2019 غرطم  قهر

  يا  دوممكعب غاز   مل و  ييم 70 ىحوال  بلعيالت إنتاج  ولي 
  

بيء اإلنتاج تم    برلنكو( بال حر اللتو ط:-جقلا    ناء ال حرل   (اللرحل  الثاني ج    ناءمشروع تنلي  حقو  قلا   
 مل و  ييم مكعب  25 ىبلعيالت إنتاج  ولي  حوال 2019دول و  فيمن خال  وضع البئر األو  على اإلنتاج 

 اللخطط  ومن  دوميا    مل و  ييم مكعب 20 ىبلعيالت إنتاج  ولي  حوال 2019  غرطم ى ف ىالثانالبئر و  دوميا  

  ت اعا   اآلبارى ايب ربط
مل و    08  ىلشروع إلى إنتاج حوالالدهيف    :(دشا األللاني -د وب ج  اللرحل  جش(  مشروع تنلي  حقو  منطق  د وب 

ح ث تم االنتهاء  مل و  دوالر  30 ىوتبلغ تكلف  اللشروع حوال آبار، 9من خال  ربط  يا  دوممكعب غاز  ييم
  2019 غرطم  ىمن ربط دليع اآلبار على االنتاج ف

معيالت إنتاج الغاز األولي  اللضااف  من  ىبلغ إدلال، ح ث   اإلنتاج علىديدي   غاز  آبار 4تم وضاع  اتا ويي  
اإلنتاج خال  الفتر  من  ىعلها  وضااااااعو  تم إصااااااالحها ىوآبار الغاز التبار التنلول  الجيدي  اللشااااااروعات واآل

بئر زل  ديدي  على    54تم وضااااع  يا  ، كلا دومغاز   مل و  ييم مكعب  489 ىحوال  2019   اااابتلبر ىدوليه إل
  دوميا    لف برم   43ر9 ىحوال ىاإلنتاج خال  الفتر  بلعي  إنتاج  ول

 
 


