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التي  16/1"بيبلوس"  نتائج البئر اإلستكشافّيةعن  توتال إي & بي لبنانتعلن 
 4حفرها في البلوك رقم  تمّ 

 
المشّغلة لالئتالف العالمّي المؤّلف من  - توتال إي & بي لبنان أنهت – 2020نيسان،  27بيروت، في 

حفر البئر "بيبلوس"  – 4البلوك رقم  المسؤول عن Novatek (20%)( و40%) ENI( و%40توتال )
. وتقع البئر قبالة الشاطئ 2020نيسان  26متر في تاريخ  4076على عمق  4في البلوك رقم  16/1

 متر. 1500كم من بيروت في أعماق مائّية تقارب  30اللبنانّي على بعد حوالى 
 

د وجود ؤكّ ما يوقد لوحظت آثار للغاز بالكامل ميوسين الجيولوجية المستهدفة -عبرت البئر طبقة األوليغو
هذه الهدف الرئيسي ل" الذي شّكل تمار"انات في تكوين العثور على خزّ  لم يتمّ  غير أّنهنظام هيدروكربوني 

 سيتمّ  ،الحصول عليها أثناء الحفر نات التي تمّ ستناًدا إلى البياإو ّية. وتجدر اإلشارة إلى أّنه بئر االستكشافال
في البلوكين العائدين لإلئتالف الذي  عن كثب ستكشافحتماالت اإلإوتقييم نتائج فهم الإجراء دراسات ل

 .ةفي المياه اللبنانيّ و  تشّغله توتال
 

نحن راضون عن حفر " ريكاردو داريه، المدير العام لشركة توتال إي & بي لبنان:وفي هذا اإلطار، قال 
نشكر وزارة الطاقة والمياه و . في المياه اللبنانيّة بالتوافق مع البرنامج األساسيّ  أولى اآلبار االستكشافيّة

. Covid-19 أزمةب على التحّديات الناجمة عن ما للتغلّ وهيئة إدارة قطاع البترول لدعمهما الثمين ال سيّ 
دمجها في تقييمنا  قد وفّرت هذه البئر بيانات قيّمة ودروًسا مهمّة سيتمّ غم من النتائج السلبيّة لعلى الرّ 
 ."للمنطقة

 
 
 



  

 

 

 
 
 
 

 لبنان إي & بي شركة توتال

شركة و  "ENI" شركةمن أيضًا ف والمؤلّ توتال  الذي تقوده ُمِنح االئتالف ،جولة التراخيص األولى بعد
"Novatek" على أعماق في هذا االئتالف حّق التنقيب عن النفط والغاز في رقعتْين  باعتبارهما شركاء

ل حملة أوّ المياه اإلقليمّية اللبنانّية. ويلتزم االئتالف بشكل كامل بتنفيذ في  (Deep Offshore)كبيرة 
  في لبنان. في البحراستكشاف 

https://www.total-liban.com/en/who-we-are/total-lebanon/exploration-and-production 
 

التسويق، التواصل  فرعرئيسة  –، ُيرجى االتصال بالسّيدة ميشيل خليفة للمزيد من المعلومات الصحافّية
توتال لبنان، شارع األشرفّية، مبنى تالل، قسم ب، الطابق الثاني، ص.ب.  –والتنمية المستدامة 

بريد إلكتروني:  – 01212133فاكس:  – 01212295هاتف:  –بيروت، لبنان  113636
liban.com-michele.khalife@total 

 
* * * 

 

 لنبذة عن توتا

 والكهرباء الطبيعي والغاز الوقود وتسّوق  دوراً رئيسي اً في مجال الطاقة كما تنتجة عالمي  ال توتال تلعب مجموعة
أكثر أمانًا  ،ملتزمون جميًعا من أجل طاقة أفضلموظ ف وهم  100000بالشركة  يعملالكربون.  المنخفضة

بلد  130فاعلة في أكثر من  كشركة .عدد ممكن من األشخاصكبر الجميع ومتوف رة ألوفي متناول  ونظافة
 . مسؤولةال تهدف توتال إلى أن تكون مجموعة رائدة في مجال الطاقة

 

https://www.total-liban.com/en/who-we-are/total-lebanon/exploration-and-production
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Cautionary note 
 
This press release, from which no legal consequences may be drawn, is for information purposes only. 
The entities in which TOTAL S.A. directly or indirectly owns investments are separate legal entities. 
TOTAL S.A. has no liability for their acts or omissions. In this document, the terms “Total”, “Total Group” 
and Group are sometimes used for convenience. Likewise, the words “we”, “us” and “our” may also be 
used to refer to subsidiaries in general or to those who work for them. This document may contain 
forward-looking information and statements that are based on a number of economic data and 
assumptions made in a given economic, competitive and regulatory environment. They may prove to 
be inaccurate in the future and are subject to a number of risk factors. Neither TOTAL S.A. nor any of 
its subsidiaries assumes any obligation to update publicly any forward-looking information or statement, 
objectives or trends contained in this document whether as a result of new information, future events 
or otherwise. 


