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 26أكتوبر 0202
بي پي تبدأ انتاج الغاز من حقل القطامية
القاهرة  -أعلنت بى بى اليوم عن بدء انتاج الغاز من أحدث اكتشافاتها البحرية في مصر باإلشتراك مع
الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"  ،وهو حقل القطامية الذي يقع فى منطقة امتياز شمال
دمياط البحرى.
وقد تم تنمية هذا الحقل من خالل الشركة الفرعونية المشتركة (إيجاس  /بى بى) المتوقع أن يصل إنتاجه إلى
 50مليون قدم مكعب من الغاز يوميا من بئر واحد الذى تم ربطه بالبنية التحتية تحت سطح البحر.
علق السيد /كريم عالء المدير اإلقليمي لمنطقة شمال افريقيا قائال"  :ساهمت أصول بي پي وبنيتها البحرية
التحتية القائمة فى تنمية حقل القطامية بفاعلية وعلى نحو اقتصادى مما يجسد مثاالً جيدا ً على كيفية توافق
تنمية المصادر الهيدروكربونية مع التغيرات اإلقتصادية العالمية ويعد ذلك جز ًءا رئيسيا ً من استراتيجية بى
بى للتنمية .
نحن فخورون بقدرتنا على اإلنتاج اآلمن في الموعد المحدد خالل مرحلة تتسم بالتحديات الجسيمة ،اليزال
فريق بى بى يحقق نتائج إيجابية الستفادة مصر من امكاناتها من الطاقة ويعد هذا اإلنتاج إضافة إلى سجل
مشروعتنا الناجحة من خالل شراكاتنا القائمة مع قطاع البترول المصرى .وفى هذا االطار البد من أن نثمن
الدعم الذى تقدمه وزارة البترول والثروة المعدنية لتذليل كافة التحديات والعمل فى مناخ استثمارى جاذب" .
تم اكتشاف حقل القطامية في عام  2017ويقع حقل القطامية على بعد حوالي  45كم غرب منصة حابي
علي عمق  108متر والذي يعد جزء من امتياز شمال دمياط البحري وتم ربطه من خالل خط أنابيب بطول
 50كم يمتد إلى حقول تورت وحابي ،ويتم التحكم فيه من خالل المرافق أسفل المياه عن طريق وصلة طولها
 50كم.
تجدر اإلشارة إلى أن بى بى تمتلك  %100من امتياز شمال دمياط فى شرق دلتا النيل  ،علما ً بأنه يتم ضخ
الغاز المنتج من هذا الحقل إلى الشبكة القومية للغاز.
للمزيد من المعلومات
مكتب بي پي للصحافة ،مصر+909 9991 1199 :
مكتب بي پي للصحافة ،لندنbppress@bp.com +44 )0( 5585889899 :
بيان تحذيري:
توظيفا ً لنصووووا "المالذ اآلمن" بقانون إصوووالع تشوووريع ااوراق المالية الخاصوووة بالواليات المتحدة لسووونة
 ، (‘PSLRA’) 9119تقدم بي.بي .البيان التحذيري التالي .يحتوي هذا البيان الصووووحفي على تصووووريحات
استطالعية معينة ،أي تصريحات تتعلق بالمستقبل وليس الماضي ،وظروف قد تتعلق بأوضاع مالية أو نتائج

عمليوات أو أعموال بي.بي ،.سوووووووواء واحدة منها أو أكثر ،او خطط أو اهداف معينة لبي.بي .فيما يخا هذه
اامور .وعادة ما تتحدد هذه التصووريحات -دون اشووتراط ذلك -باسووتخدام كلمات مثل "سوووف" أو "يُتوقَع" أو
ُنوى" أو "ي َ
ُعتقود"
"من المتوقع" أو "يهوودف إلى" أو "يجووب" أو "يجوز" أو "الغرو" أو "من المرجح" أو "ي َ
أو " من المرتقب" أو "من المخطط" أو "نرى" أو عبارات مماثلة .وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك الواردة
بمثل هذه التصريحات ،اعتمادا على عدة عوامل ،بما في ذلك عوامل المخاطرة الموضحة في أحدث تقاريرنا
السنوية والنموذج  20-Fتحت بند "عوامل المخاطرة" وفي أي من تقاريرنا العامة الحديثة.
يحتوي هذا المستند على إشارات إلى مصادر غير مثبتة واستطالعات بشأن اإلنتاج مبنية على مصادر غير
مثبتة كذلك ،يحظر قيدها لدى هيئة ااوراق المالية والبورصات اامريكية طبقا لقواعد هذه الهيئة .لذا يجب
على المستثمرين اامريكيين أخذ ذلك في االعتبار بجدية عند اإلفصاع عن أية بيانات بالنموذج  ،-F90ملف
رقم  1-06262لدى هيئة ااوراق المالية والبورصات اامريكية.
يمكن االطالع على أحدث تقاريرنا السنوية ونموذج  20-Fوغيرها من التقارير الدورية عبر موقعنا
االلكتروني  ،www.bp.comأو يمكن االطالع عليها من خالل لجنة االوراق المالية والنقد باالتصال على
الرقم التالي  1-800-SEC-0330أو عبر موقعها االلكتروني .www.sec.gov

