
 بیــــــان صحفــى
 

 أكد المهندس طارق المال وزیر البترول والثروة المعدنیة أن النتائج اإلیجابیة ألول مزایدة عالمیة لالستثمار في
 البحث عن البترول والغاز بالبحر األحمر تشجع الوزارة للمضي قدما في خططها لجذب المزید من استثمارات

 كبري الشركات العالمیة إلى مصر للبحث واالستكشاف فى المناطق البكر الواعدة التي یمكن أن تمثل مصدرًا جدیدًا
 ومستقبال لتنمیة ثروة مصر البترولیة باعتباره الهدف الرئیسي للوزارة ، مشیرا إلى أن منطقة البحر االحمر جذبت
 بالفعل شركات عالمیة كبرى للعودة للعمل في مصر وشجعت الشركات العاملة على ضخ المزید من االستثمارات

.  
 جاء ذلك خالل رئاسة المهندس طارق المال أعمال الجمعیة العامة لشركة جنوب الوادى المصریة القابضة للبترول

 العتماد الموازنة التخطیطیة للعام المالى المقبل ٢٠٢٠ – ٢٠٢١، بحضور اللواء عمرو حنفى محافظ البحر األحمر
 واللواء أشرف الداودى محافظ قنا واللواء أشرف عطیة محافظ أسوان والمستشار الدكتور شریف الشاذلى رئیس

 هیئة مستشارى مجلس الوزراء والجیولوجى أشرف فرج وكیل أول وزارة البترول لالتفاقیات واالستكشاف
 والمهندس عابد عزالرجال الرئیس التنفیذي لهیئة البترول ونواب رؤساء هیئة البترول والشركتین القابضتین إیجاس

 .وجنوب الوادى القابضة للبترول والمحاسبة نبویة أحمد وكیل أول الجهاز المركزى للمحاسبات
 ووجه المال خالل االجتماع بسرعة االنتهاء من الخطوات الالزمة لتنفیذ المشروعات الجدیدة لجمع البیانات

 والمعلومات بمناطق البحر األحمر وصعید مصر االستكشافیة بما یعزز الجاذبیة االستثماریة لتلك المناطق أمام
 الشركات العالمیة الراغبة في االستثمار ویدعم إمكانیة طرح مزایدات عالمیة جدیدة بها ، خاصة وأن مشروع جمع
 البیانات الذي تم تنفیذه بالبحر األحمر كمرحلة أولى ساهم بنجاح في وضع المنطقة على خریطة االستثمار البترولى

 ألول مرة
.  

 كما شدد المال علي أن محافظات الصعید تمثل أحد أبرز األولویات في المشروع القومى لتوصیل الغاز الطبیعى
 للمنازل ، مشیرا إلى أن التوسع في توصیل الغاز الطبیعى ساهم في دعم جهود الدولة لتحقیق تنمیة حقیقیة بالصعید

 وتحقیق عدالة اجتماعیة في التطویر والخدمات الحضاریة بین كافة ربوع الوطن
.  

 وأوضح المهندس محمد عبد العظیم رئیس شركة جنوب الوادى المصریة القابضة للبترول أنها تواصل برنامجها في
 إطار استراتیجیة الوزارة لوضع مناطق بكر جدیدة علي خریطة االستثمار في البحث واالستكشاف للبترول والغاز
 مشیرا إلى أنها تخطط حالیا لبدء المرحلة الثانیة من المشروع المشترك لتجمیع البیانات والمعلومات الجیوفیزیقیة

 بالبحر األحمر ، كما أنها بصدد البدء خالل الشهر المقبل في المشروع المشترك لجمع البیانات والمعلومات بصعید
 مصر على مساحة شاسعة تزید عن نصف ملیون كیلو متر مربع وباستخدام أحدث التقنیات وأكثرها تطورا موضحا

 أن أولى مراحل المشروع تستهدف مساحة قدرها ١١٤ ألف كیلو متر مربع
 .  

 وأكد أنها تستهدف في خطتها للعام المالي القادم 2020/2021 االستمرار فى تنمیة حقول انتاجها وتحقیق زیادة في
 اإلنتاج البترولي بنسبة ١٧٪ مستهدفة متوسط یومي لإلنتاج یتجاوز ٥ر٢٧ ألف برمیل مقارنة بنحو ٥ر٢٣ ألف

 برمیل حالیا مشیرا إلى أن ذلك یأتى بالتزامن مع مواجهة التناقص الطبیعي إلنتاج اآلبار
. 



 و اضاف ان الخطة تشمل التوسع في انشطة االستكشاف من خالل برنامج لحفر ١٦ بئرا استكشافیة جدیدة بإجمالي
 تكلفة استثماریة ٥٣ ملیون دوالر ، الفتا إلى أنها تعتزم  كذلك حفر ٤ آبار استكشافیة جدیدة خالل الفترة القریبة

 المقبلة وحتي نهایة العام المالي الحالي 2019/2020، الفتا إلى أن مناطق الشركة بها فرص جاذبة وهو ما شجع
 علي دخول استثمارات روسیة جدیدة لشركة زد ان بي في التي تعمل ألول مرة في مصر بقیمة بلغت ٧١ ملیون

 دوالر للبحث عن البترول والغاز في منطقة جنوب شرق رأس العش باإلضافة الستحواذها علي حصة نسبتها ٥٠٪
 من منطقة شرق جبل الزیت

  . 
 وأشار إلى أن خطة توصیل الغاز الطبیعي للمنازل بمحافظات الصعید تستهدف توصیله الي ١٨٠ ألف وحدة سكنیة

 خالل العام المالي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ بمحافظات الفیوم و بني سویف والمنیا وأسیوط وسوهاج واألقصر وقنا وأسوان،
 الفتا إلى تحقیق معدالت توصیل متمیزة خالل النصف األول من العام المالي الحالي ٢٠١٩-٢٠٢٠ قدرت بنحو ٩٢

 .ألف و ٦٠٠ وحدة سكنیة
 


