
 شل العالمیة تؤكد أن الحفار "دیسكفرر اندیا"  (Discoverer India)یبدأ عمله في بئر "مونتو" (Montu) بالبحر المتوسط نهایة
 أغسطس

 رئیس شركات شل مصر المهندس خالد قاسم: العمل على هذا العمق یمثل نقلة نوعیة في مجال التنقیب عن الغاز في الحقول المصریة
 

 القاهرة 25 أغسطس 2019: كشفت شركة شل العالمیة عن أن الحفار البحري "دیسكفرر اندیا"     (Discoverer India) التابع
 لشركة ترانس اوشن والذي وصل الى میناء ابي قیر منذ عدة أیام سیبدأ عملیات الحفر في اول بئر استكشافي على عمق 6,000  متر

  تحت سطح البحر في امتیاز غرب الدلتا بالبحر المتوسط نهایة أغسطس الجاري.
 

 وقال المهندس خالد قاسم – رئیس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركات شل في مصر –"إن الشركة وضعت استراتیجیة لخلق حالة
 جدیدة من النمو وتحقیق استدامة انتاج غاز البحر المتوسط وذلك عن طریق اتخاذ مجموعة من الخطوات المتتالیة كان أهمها استكشاف
 فرص استثماریه جدیدة في منطقة االمتیاز. كما یتم تطبیق طرق مبتكرة للبحث عن الغاز في خطوة غیر مسبوقة في مصر على عمق

 20 ألف قدم تحت سطح البحر."
 

 ".وأضاف قاسم" –یعتبر مشروع غرب الدلتا المیاه العمیقة West Delta Deep Marine (WDDM)  هو نتاج التعاون مع
 شركائنا حیث تم اتباع نهج فرید ومتكامل یجمع بین أنشطة التطویر واالستكشاف مما ادى  الي البدء في حصد نتاج المشروع. تعي شل
 جیدا أهمیة منطقة االمتیاز والمرحلة 9ب باإلضافة الى محطة رشید لمعالجة الغاز حیث تقع بالقرب من محطات اسالة الغاز، مما یلعب

 دورا هاما في تعزیز مكانة مصر كمركز إقلیمي للطاقة. حیث قامت شل بضخ استثمارات كبیرة من اجل استعادة الطاقة اإلنتاجیة لمحطة
  معالجة الغاز المملوكة لشركة رشید والبرلس التي كان یبلغ حجم انتاجها حوالي 40% من اجمالي انتاج الغاز في مصر.

 ومن جانبه صرح السید عمر هالل – المدیر العام والعضو المنتدب لشركة رشید للبترول "إن البئر "مونتو"  Montu - والذي سیتم
 الحفر فیه باستثمارات كبیرة - یقع في طبقة البري میسینیان(Pre-Messinian) على عمق أكثر من 6000 متر أو ما یعادل 20 ألف
 قدم، في طبقة ذات ضغوط عالیة ودرجات حرارة مرتفعة "HPHT"، ومن المقرر أن تستغرق مدة  حفر بئر مونتو Montu حوالي 5

 شهور من بدایة عملیات الحفر حیث یقدر احتیاطي البئر بحوالي 4.7 تریلیون قدم مكعب من الغاز. وسیستمر الحفار بالعمل لمدة عام
  كامل یتم خالله القیام بحملة بحث وتنقیب موسعه تتضمن حفر بئر اخر مملوك بالكامل لشركة شل".

 
 وأكد هالل " إن هذه الخطوة غیر المسبوقة تمثل نقلة نوعیة في مجال البحث والتنقیب عن الغاز في الحقول المصریة، خاصة وأنها ابار

 استكشافیة واعدة إضافة الى انها ستفتح افاق جدیدة أمام قطاع الغاز في مصر، حیث ستكون مقدمة لجهود استكشافیة جدیدة على هذه
 األعماق.

 
 وأشار المهندس خالد قاسم إلى ان شركة شل العالمیة اخذت على عاتقها المخاطرة الكبیرة، والحفر على هذه األعماق غیر المسبوقة في
 مصر، وذلك في إطار حرص الشركة والتزامها بالمشاركة في دعم طموحات تحوالت الطاقة بمصر من خالل المساهمة بقوة في تنفیذ

 استراتیجیة تعزیز وتطویر قطاع البترول والغاز، والتي تهدف الى تحویل مصر الى مركز إقلیمي للطاقة، وذلك طبقا لرؤیة التنمیة
 المستدامة في مصر 2030.

 
 یذكر ان أهم انجازات شركة شل مصر مؤخرًا فوزها في مزایدتي الهیئة المصریة العامة للبترول والشركة المصریة القابضة للغازات

 الطبیعیة (إیجاس) والتى أعلن عن نتیجتها السید المهندس/طارق المال وزیر البترول والثروة المعدنیة خالل مؤتمر ایجیبس األخیر
  لتحصل شل على 5 مناطق امتیاز منها امتیازین في منطقة دلتا النیل البحریة.

 
 وتأتي تلك الخطوات كجزء من حرص شركة شل على زیادة أنشطتها واستثماراتها وتكثیف الجهود في برنامج تطویر قطاع البترول

 التابع لوزارة البترول، بما یساهم في دعم خطة الدولة لتحویل مصر إلى مركز إقلیمي للطاقة.
 


