
 
 

 خبر صحفي 
 

 شیفرون تعلن عن اكتشاف جدید للغاز في مصر
 

   ایجیبت ھولدنجز سي بي تي ال تي ديأعلنت شركة شیفرون  -  2023ینایر    15القاھرة 
اف ھام جدیــد للغــاز ش("شیفرون") صاحبة امتیاز منطقة النرجس البحریة ، الیوم عن اكت

البحریــة الواقعــة فــي شــرق   جسنــرفــي امتیــاز منطقــة    1  -نرجس    االستكشافي  بئرالفي  
 سط في مصر. متوالبحر ال

 
المحتــوى علــى  يم) مــن الحجــر الرملــ 61قدم صافي (  200وقد تم اكتشاف ما یقرب من  

سفینة الحفر "ستینا فورث" حفــر وتولت     1-غاز المیوسین واألولیجوسین في بئر نرجس
 م) في أعماق الماء. 309قدم ( 1014

 
شــیفرون متفائلــة   " :یونال لالستكشاف واإلنتــاجناشون انترس "شیفرعلق كالى نیف، رئی

ومتحمسة لنجاح عملیة تنقیب واستكشاف ھــذا البئــر األول والــذى وجــدت فیــھ احتیاطــات 
عالیة الجودة. وھذا االكتشاف یتبع دخول شیفرون إلى قطــاع التنقیــب واإلنتــاج المصــرى 

 . 2020في عام 
 

ریة القابضة لمصومع الشركة ا  لحكومة المصریةاً مع اعمل سویوتابع قائالً: "إننا نتطلع لل
نمــو قطــاع الطاقــة المصــري مــن  ومع شركائنا اآلخرین لدعم  (ایجاس)لطبیعیة  للغازات ا

علــى مــوارد طاقــة وفیــرة  يخالل برنامج التنقیب ھــذا. إن منطقــة شــرق المتوســط تحتــو
 . "المنطقةوتطویر تلك الموارد یشجع على التعاون االستراتیجي في 

 
ومتر لــ یك 1800(  ،فــدان 445,000لي حــوا متیــاز منطقــة نــرجس البحریــةتبلغ مســاحة ا

" صاحبة االمتیاز تمتلك شیفرون ایجیبت ھولدنجز سي بي تي ال تي دي. وشركة ")مربع
% وتمتلــك شــركة ثــروة 45حصــة  IEOC Production B.V% فیھ بینما تمتلــك 45حصة 

 %. 10للبترول 
 

والیــوم تتواجــد شــركة شــیفرون  1937م یرجع تاریخ شركة "شیفرون" في مصر إلى عــا
سلســلة القیمــة : االستكشــاف واإلنتــاج والتســویق جمیــع قطاعــات العالمیــة العمالقــة فــي 

 والتوزیع. 
 

أیضــاً صــاحبة االمتیــاز ولدى شیفرون حصص في ست منــاطق تنقیــب فــي مصــر وھــى 
 ألربعة منھا. 



 خبر صحفي 
 

ســیدي  شــمالتولى "شیفرون" امتیاز منطقتین في غرب البحر المتوسط في مناطق ھذا وت
بــالبحر  1رق المتوســط فــي منطقــة نــرجس وفــى قطــاع الضــبعة وفــى شــ برانــي وشــمال 

غــرب المتوســط (شــمال فــي  منطقتــین  األحمر. ولدى شیفرون حصص غیر تشــغیلیة فــي  
 ترا). اال كلیوبمارینا وشم
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 ة عن شیفرون نبذ
 

ى إحدى كبرى شركات الطاقة المتكاملة في العالم. نحن نؤمن بأن الطاقــة ذات ھشیفرون  
ســتدامة. تنــتج زدھــاراً واالتكلفة المعقولة والموثوقة واألنظف ضروریة لبلوغ عالم أكثــر ا

ــحیم  ــوت التش ــود المواصــالت وزی ــنع وق ــي وتُص ــاز الطبیع ــام والغ ــنفط الخ ــیفرون ال ش
یات كما تطور تقنیات تحسن أعمالنا والقطاع. نحن نھتم بخفض الكربون في والبتروكیماو

تتــوافر   عملیاتنا وبتطویر عملیات تنتج نسب أقل من الكربون إلى جانب أعمالنا التقلیدیــة.
 www.chevron.com فیة عن شیفرون على موقع علومات إضام
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