إنرجين وشركة أبو قير للبترول تمنح عقداألعمال الهندسية والمشتريات والبناء والتركيب لشركة تكنيب
إف إم سي
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لندن 17 ،فبراير 2021
يسر شركة إنرجين بي إل سي  ،Energean PLCالشركة التي تعطي أولوية كبري إلنتاج الغاز في البحر
األبيض المتوسط ،أن تعلن أن شركة أبو قير للبترول  ،الشركة المشتركة بين إنرجين والهيئة المصرية العامة
للبترول  ،قد وقعت عقد إي بي سي أي (األعمال الهندسية ،والمشتريات ،واالنشاء ،والتركيب)  EPCIالمتكامل
مع شركة الخدمات البحرية العالمية تكنيب إف إم سي TechnipFMCلربط بحري يقع تحت سطح البحر في
مصر.يغطي العقد األعمال الهندسية والمشتريات واإلنشاء ألربعة آبار تحت سطح البحر باإلضافة إلى ربط اآلبار
بالبنية التحتية لمحطة المعالجة الحالية لشركة أبوقير للبترول.
سيتم حفر اآلبار التنموية بعمق مائي يتراوح بين  60إلي 90مترا  .وتقع ثالثة من هذه اآلبارفي منطقة امتياز
شمال العامرية  ،الذي تديره شركة بتروعامرية ،الشركة المشتركة بين إنرجين وإيجاس  ،وبئرا في منطقة امتياز
شمال إدكو  ،الذي تديره شركة نيبتكو ،الشركة المشتركة بين إنرجين و الهيئة المصرية العامة للبترول.
يحتوي امتياز شمال العامرية على حقلي غاز(تم اكتشافهما وتقييمهما ( يازي وبيثون) بينما يحتوي امتياز شمال
إدكو على أربعة حقول غاز مكتشفة  ،أحدهما جاهز للتنمية.

من المخطط أن يقدم المشروع المتكامل شمال العامرية/شمال إدكو أول إنتاج للغاز في النصف الثاني من عام
 2022مع  49مليون برميل مكافي من االحتياطيات المحتملة والمؤكدة  ٪87 ،منها غاز .ومن المتوقع أن
يكون ذروة اإلنتاج حوالي  90مليون قدم مكعب قياسي من الغاز /يوم باإلضافة إلى ألف برميل في اليوم من
المكثفات.
وقدعلق نيكوالس كاتشاروف  ،مديرعام شركة إنرجين في مصر:
“نحن سعداء بتوقيعنا عقد إي بي سي أي  EPCIلتنمية شمال العامرية/شمال إدكو مع شركة تكنيب إف إم سي
.TechnipFMC
يبدأ المشروع بتنمية تتبع نهج متكامل ومبتكر  ،مما يساهم بفوائد كبيرة لإلنتاج طويل األجل في مصر مع توفير
للتكاليف والمزايا االستراتيجية ،كما أنه يفتح منظورا جديدا لتنمية االكتشافات في مصر بدلتا النيل البحرية.
وأود أن أشكر وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر وشركائنا الهيئة المصرية العامة للبترول وإيجاس وجميع
األطراف المعنية على مساهمتهم الفعالة في هذا اإلنجاز  ،واغتنم هذه الفرصة للتأكيد على التزام شركة إنرجين
بمواصلة استكشاف واستغالل الموارد الطبيعية في مصر" .

وقدعلق جوناثان الندز  ،رئيس شركة تكنيب للعمليات البحرية:
"نحن فخورون ويشرفنا أن يتم اختيارنا لهذه التنمية الهامة للعمليات البحرية في مصر .منح المشروع لشركة
تكنيب إف إم سي  TechnipFMCيعكس مكانة تكنيب كشركة رائدة في السوق وفي مجال التكنولوجيا لمشروع
متكامل عالميا ويوضح فوائد حل استخدام  EPCIللمياه الضحلة تحت سطح البحر مقابل تطوير المنصات
التقليدية .سنواصل عالقتنا التعاونية طويلة األجل مع إنرجين ويسعدنا العمل مرة أخرى مع الهيئة المصرية العامة
للبترول وإيجاس من أجل تطوير إنتاج الغاز في مصر".

