بيان صحفى
وزير البترول يتابع الموقف التنفيذى لمعدالت إنتاج الزيت الخام
عقد المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمعدالت
االنتاج الحالية واستعراض الخطط وبرامج العمل المستهدفة لزيادة انتاج الزيت الخام وموقف
مؤشرات قياس األداء في مجال السالمة والصحة المهنية خالل العام المالي الحالى .٢٠٢٠/٢٠١٩
وخالل االجتماع تم استعراض موقف تنفيذ خطط انتاج الزيت الخام خالل الفترة من يوليه ٢٠١٩
الي يناير  ، ٢٠٢٠وبرامج العمل المستهدفة خالل الفترة القادمة لتعظيم وزيادة اإلنتاج من الزيت
الخام  .كما تم استعراض موقف تنفيذ الخطة الحالية لمراجعة وتحديث كافة نواحي السالمة والصحة
المهنية والحفاظ علي البيئة بمواقع االنتاج.
حضر االجتماع الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة لالتفافيات واالستكشاف والمهندس عابد
عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة جنوب الوادي
المصرية القابضة للبترول ورؤساء اكبر سبع شركات انتاجا للزيت الخام وهي بتروبل وبدر الدين
وقارون وجابكو وعجيبة والعامة وخالدة للبترول ونائبي رئيس هيئة البترول لالستكشاف واإلنتاج
ومسئولوا العمليات و السالمة والصحة المهنية بشركات اإلنتاج.
وخالل االجتماع أكد المال علي أهمية اإللتزام بتنفيذ الخطة الموضوعة لتحسين انتاجية الزيت الخام
من خالل تكثيف أعمال االستكشاف والتنمية وحفر االبار ووضعها علي خريطة إنتاج الزيت الخام،
والوقوف باستمرار علي التحديات التي قد تواجه تنفيذ تلك الخطط والعمل على وضع حلول سريعة
لتذليل تلك التحديات بالتنسيق مع هيئة البترول والشركاء األجانب والوزارة ،مشددا على أهمية
االلتزام الصارم باشتراطات ومعايير السالمة والصحة المهنية والحفاظ علي البيئة و في كافة
المواقع اإلنتاجية للحفاظ على األرواح واألصول والمعدات ،ووجه الوزير رؤساء الشركات بمتابعة
تنفيذ برامج العمل بمواقع اإلنتاج من خالل التواجد الميداني المكثف للوقوف علي الطبيعة علي كل
المتغيرات المحيطة بالعمل ،و العمل علي تطبيق أفكار جديدة غير نمطية لتحسين االنتاج واستغالل
الفرص الواعدة سعيا لتحقيق نتائج متميزة وتحسين إنتاج مصر من الزيت الخام أسوة بما تحقق
في إنتاج الغاز الطبيعي .

El Molla Reviews Crude Oil Production Rates
Tarek El Molla, Minister of Petroleum and Mineral Resources
)reviewed the production rate of crude oil in the fisical year (FY
2019/20 and plans for the production increase during a meeting with

the ministry’s officials and crude oil producers, according to a press
release.
During the meeting, the minister reviewed performance indicators of
health, safety, and environment (HSE) in production sites. The
meeting was attended by Ashraf Farag, First Undersecretary for
Agreements and Exploration; Abed Ezz El Regal, CEO of Egyptian
General Petroleum Corporation (EGPC); and Mohammed Abd El
Azeem, Chairman Ganoub El Wadi Petroleum Holding Company
(GANOPE). The heads of Balaeim Petroleum (Petrobel), Badr El-Din,
Qarun, Gulf of Suez Petroleum Company (GUPCO), Agiba, and
Khalda were also present in the meeting in addition to the vice
presidents of EGPC and HSE officials.
El Molla affirmed the importance of adhering to the agreed plans to
improve production of crude oil through intensifying exploration and
production (E&P), and drilling works. El Molla also noted that efficient
solutions should be developed by the EGPC in coordination with
international oil companies (IOCs) to overcome any challenges.
Furthermore, he emphasized necessity of the strict adherence to
HSE regulations in all production sites to ensure the safety of
personnel and equipment.
The minister encouraged working on creative ideas, and to utilize
promising calibers to improve production of crude oil.

