
 استكماًال لدعم جهود تحول منطقة شرق المتوسط إلى مركز إقلیمي للطاقة
 

 وزارة البترول والثروة المعدنیة وشل مصر توقعان اتفاقیتین جدیدتین في منطقة اإلمتیاز البحریة بالمیاه العمیقة في غرب المتوسط
 

 القاهرة في 22 مارس 2021: وقع وزیر البترول والثروة المعدنیة المهندس طارق المال مع شركة شل مصر اتفاقیتین جدیدتین في
 منطقة حوض هیرودوت بالمیاه العمیقة في غرب البحر المتوسط، وهم امتیازي شمال مارینا وشمال كلیوبترا البحریة، حیث تستحوذ

 شركة شل مصر، من خالل شركة بي جي دلتا لیمیتد المملوكة للشركة بالكامل على نسبة 63% (القائم بالعملیات)، بالشراكة مع شركة
 نوبل انیرجي ایجیبت (شركة تابعة لشركة شیفرون) 27٪، وشركة ثروة للبترول 10%، حیث تغطي القطاعات الممنوحة مساحة قدرها

 .6770 كم مربع
 

 تأتي هاتین االتفاقیتین استكماًال إلستراتیجیة شركة شل بتركیز استثماراتها في مصر في مناطق االمتیاز البحریة والمیاه العمیقة بما یحقق
 .تنمیة متزایدة في سلسلة القیمة المضافة للغاز الطبیعي، خاصة وأن مناطق امتیاز غرب البحر المتوسط تعد من المناطق الواعدة

 
 أعرب خالد قاسم رئیس مجلس إدارة شركات شل في مصر عن فخره بتوقیع اتفاقیتین جدیدتین في مناطق االمتیاز البحریة والمیاه العمیقة

 في منطقة غرب البحر المتوسط، وهو ما یؤكد خبرات شل الواسعة في االستكشاف وإنتاج البترول والغاز في المیاه العمیقة من خالل
 .العدید من المشاریع الكبرى حول العالم

 
 وأشار إلى أن االستكشافات الجدیدة تأتي متوافقة مع إستراتیجیة شل للتوسع في أعمالها بمشروعات الغاز في المناطق البحریة والمیاه

 العمیقة في مصر بما یحقق أهداف الدولة من التنمیة المستدامة، حیث تكثف الشركة أنشطتها االستكشافیة المتعددة في كافة المواقع
 ".المصریة للمساهمة في تحویل المنطقة إلى مركز إقلیمي للطاقة

 
 ومن المخطط أن یتم الحفر في منطقة غرب المتوسط خالل مرحلة االستكشاف الثانیة، والتي من المتوقع أن تبدأ خالل 3 سنوات من
 تاریخ التصدیق لتستمر 3 سنوات. كما یتضمن إلتزام الشركة بالعمل في المراحل االستكشافیة األولى استخدام تقنیة المسح السیزمي،

 .فضًال عن عملیات االستكشاف والتنقیب في المراحل الالحقة
 

 یذكر أن شركة شل نجحت في إنجاز العدید من األنشطة المختلفة في مجال االستكشاف واإلنتاج بالمیاه العمیقة، فقد قامت مؤخرًا بتوقیع
 اتفاقیات في منطقة االمتیاز البحریة والمیاه العمیقة في منطقة غرب البحر المتوسط؛ القطاع االستكشافي شمال رأس كنایس البحریة في

 حوض هیرودوت مع شركة توتال (القائم بالعملیات) وشركة ثروة للبترول وكوفبیك لالكتشافات البترولیة. وفي منطقة البحر األحمر
 بالشراكة مع شركة مبادلة للبترول وشركة ثروة (Block 4) استحوذت شل (القائم بالعملیات) على امتیازین في القطاع اإلستكشافي 4

 منفردة. كما انتهت من مشروع المرحلة 9ب بمنطقة امتیاز المیاه العمیقة بغرب الدلتا (Block 3) للبترول، والقطاع اإلستكشافي 3
(WDDM)، هذا باإلضافة إلى الفوز بالمنطقتین البحریتین الجدیدتین بدلتا النیل (المنطقتین 4 و6) التي حصلت علیهما شركة بي جي 
 دلتا لیمیتد – المملوكة بالكامل لشركة شل – بالشراكة مع بتروناس والذي تم اإلعالن عنهما في 2018 ضمن المزایدة العالمیة للشركة

 المصریة القابضة للغازات الطبیعیة (إیجاس) للتنقیب على البترول والغاز بمشاركة عدد من الشركات العالمیة، ویجرى بالفعل حالیًا
 .أنشطة استخدام تقنیة المسح السیزمي لهما

 
 وقد ساهمت تلك االتفاقیات في زیادة مناطق االستكشاف التي تعمل بها شل مصر ب12 ضعف منذ عام 2018 مؤكدة علي استراتیجیة

 .الشركة في التركیز علي مشروعات المناطق البحریة والمیاة العمیقة
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