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 بئر عمله في يبدأ(Discoverer India) " انديا رديسكفر " أن الحفار شل العالمية تؤكد

 بالبحر المتوسط نهاية أغسطس (Montu) "مونتو"
مصر المهندس خالد قاسم: العمل على هذا العمق يمثل نقلة نوعية في  رئيس شركات شل

 المصريةمجال التنقيب عن الغاز في الحقول 
 

    ر انديا" ديسكفر " الحفار البحري  أن كشفت شركة شل العالمية عن  :2019أغسطس  25القاهرة 
(Discoverer India)   ناء ابي قير منذ عدة أيام سيبدأ عمليات  ي مالتابع لشركة ترانس اوشن والذي وصل الى

في امتياز غرب الدلتا بالبحر   حرالبمتر تحت سطح   6,000 الحفر في اول بئر استكشافي على عمق
 المتوسط نهاية أغسطس الجاري. 

 
ن الشركة وضعت  "إ –في مصر    شل  كات رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشر   – المهندس خالد قاسم    وقال

اتخاذ  وذلك عن طريق استراتيجية لخلق حالة جديدة من النمو وتحقيق استدامة انتاج غاز البحر المتوسط 
كما يتم   .جديدة في منطقة االمتياز فرص استثماريهمجموعة من الخطوات المتتالية كان أهمها استكشاف 

ألف قدم تحت سطح   20صر على عمق خطوة غير مسبوقة في مطرق مبتكرة للبحث عن الغاز في  تطبيق
 ."البحر

 
هو    West Delta Deep Marine (WDDM) ه العميقةالميا دلتاالع غرب و يعتبر مشر – وأضاف قاسم"."

مما ادى    أنشطة التطوير واالستكشاف بينيجمع  نهج فريد ومتكامل التعاون مع شركائنا حيث تم اتباع  نتاج 
ب باإلضافة الى محطة  9تعي شل جيدا أهمية منطقة االمتياز والمرحلة  المشروع.في حصد نتاج الي البدء 

رشيد لمعالجة الغاز حيث تقع بالقرب من محطات اسالة الغاز، مما يلعب دورا هاما في تعزيز مكانة مصر  
نتاجية لمحطة  كمركز إقليمي للطاقة. حيث قامت شل بضخ استثمارات كبيرة من اجل استعادة الطاقة اإل

% من اجمالي انتاج  40معالجة الغاز المملوكة لشركة رشيد والبرلس التي كان يبلغ حجم انتاجها حوالي 
 الغاز في مصر.  

"  مونتو" إن البئرلشركة رشيد للبترول " والعضو المنتدب  المدير العام –ومن جانبه صرح السيد عمر هالل 
Montu  -   ميسينيان  طبقة البري في    يقع  -كبيرة    رات باستثماالذي سيتم الحفر فيه  و(Pre-Messinian)   على  
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مرتفعة   حرارة ودرجات  عالية ضغوط ذات  طبقة قدم، في ألف 20 يعادل ما أو متر  6000 من أكثر عمق
"HPHT بئر مونتو  حفر  مدة"، ومن المقرر أن تستغرقMontu عمليات الحفر بداية من شهور  5 حوالي  

لمدة عام كامل    بالعمل وسيستمر الحفار    غاز.ال  من  مكعب   قدم  تريليون   4.7  بحواليي البئر  احتياط   قدرحيث ي 
 لشركة شل".   ليتم خالله القيام بحملة بحث وتنقيب موسعه تتضمن حفر بئر اخر مملوك بالكام

 

إن هذه الخطوة غير المسبوقة تمثل نقلة نوعية في مجال البحث والتنقيب عن الغاز في الحقول  هالل "وأكد 
في مصر،  الغازقطاع  م إضافة الى انها ستفتح افاق جديدة أما واعدة استكشافية المصرية، خاصة وأنها ابار

 على هذه األعماق. ةحيث ستكون مقدمة لجهود استكشافية جديد 
 
رة، والحفر على هذه اخذت على عاتقها المخاطرة الكبي  كة شل العالميةشر إلى ان د قاسم المهندس خالأشار و 

  طموحات تحوالت في دعم  المشاركة  باألعماق غير المسبوقة في مصر، وذلك في إطار حرص الشركة والتزامها  
البترول والغاز، والتي تهدف  ساهمة بقوة في تنفيذ استراتيجية تعزيز وتطوير قطاع من خالل الم الطاقة بمصر

 . 2030 لرؤية التنمية المستدامة في مصر الى تحويل مصر الى مركز إقليمي للطاقة، وذلك طبقا
 

أهم انجازات شركة شل مصر مؤخرًا فوزها في مزايدتي الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة  يذكر ان
والتى أعلن عن نتيجتها السيد المهندس/طارق المال وزير المصرية القابضة للغازات الطبيعية )إيجاس( 

  في امتيازينامتياز منها  مناطق 5البترول والثروة المعدنية خالل مؤتمر ايجيبس األخير لتحصل شل على  
 .  منطقة دلتا النيل البحرية

 
د في برنامج  على زيادة أنشطتها واستثماراتها وتكثيف الجهو  شل شركةحرص  وتأتي تلك الخطوات كجزء من

إلى مركز إقليمي م في دعم خطة الدولة لتحويل مصر تطوير قطاع البترول التابع لوزارة البترول، بما يساه 
 .للطاقة

 
 
 

 -  ىانته  -

 " مصر شل" شركة عن معلومات
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 يمتد   حيث  1911  عام  منذ   مصر  في  تعمل  وهي.  شل  داتش  رويال  لشركة  بالكامل  مملوكة  مصر  في  شل  شركات 
 التسويق إلى باإلضافة والغاز البترول في واإلنتاج اإلستكشاف عمليات  ليشمل مصر شل شركة أعمال نطاق

 .المتوسط  والبحر  الغربية  الصحراء  في  االستكشافية  شل  شركة  عمليات   وتقع.  البترولية  والمنتجات   الغاز  وتوزيع

  الشركة  لتشمل القطاع مجاالت  مختلف في تمتد  بإستثمارات  مصر في اآلن رئيسيا العبا أيضا   شل وتعتبر
  أكتوبر  6 بمدينة مصنعا   تمتلك والتي (SLE) مصر للزيوت  شل وشركة (ELNG) المسال الطبيعي للغاز المصرية

 .بمصر التشحيم زيوت  صناعة في األكبر يعد 

  استغالل   وكفاءة  البشرية  المصادر  تنمية  لتشمل  اإلستثماراإلجتماعى  أنشطة  في  ببرامجها  مصر  شل  شركة  وتفخر
 .الطرق وسالمة  البيئي شل وماراثون مصر انطالقة شل برنامج  الصغيرة المشروعات  وتنمية الطاقة

 

 
 

 " Royal Dutch Shell plc" الملكية  الهولندية شل شركة

  وُمدرجة   الهاي،  في  الرئيسي  ومقرها  وويلز،  إنجلترا  في "  Royal Dutch Shell plc"  الملكية   الهولندية  شل  تأسست 

 بلد  70 من أكثر في أعمالها شل شركات  وتزاول ونيويورك، وامستردام لندن في المالية األوراق أسواق في

  وتحويل   المسال  الطبيعي  للغاز  والتسويق  وإنتاج  والغاز  البترول  وإنتاج  استكشاف  مجاالت   في  تعمل  حيث   وإقليم،

 من وللمزيد . المتجددة الطاقة ومشاريع والكيماويات  البترول منتجات  وشحن  والتسويق  وتصنيع سائل إلى الغاز

 . www.shell.com زيارة يمكنكم المعلومات 

 
 

  :بـ االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد 
   نورالدين السيد/ 

 الويفات 
   اإلعالمية العالقات رئيس

ق ف   أفريقيا وشمال األوسط الشر
Shell EP International 

 97147055347+ :هاتف
 971562162409+ :محمول

Nureddin.Wefati@Shell.com 
 

   السيد/ 
 حسن المرعشر

   المتحدث
ق بإسم شل ف   أفريقيا وشمال األوسط الشر

Shell EP International Ltd 
 5783 705 9714+ :هاتف

 0924 226 97156+ :محمول
 Hassan.Almarashi@shell.com 

 
 تحذيرية ملحوظة

http://www.shell.com/
mailto:Nureddin.Wefati@Shell.com
mailto:Hassan.Almarashi@shell.com
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 هذا وفي منفصلة قانونًا.  كيانات استثمارات بشكل مباشر أو غير مباشر ما هي إال  Royal Dutch Shell plcإن الشركات التي تمتلك بها شركة 
 Royal شركة  إلى اإلشارة عند للمالءمة "Royal Dutch Shell"و "Shell group"و "Shell" أسماء األحيان بعض في سُتستخدم البيان الصحفي،

Dutch Shell plc بنا"  الخاص"نحن" و "الضمير من به المفعول صيغة"و "نحن" مثل الكلمات استخدام سيتم وبالمثل،  .عموًما لها التابعة والشركات
 عدم حالة في أيًضا المصطلحات هذه مثل تستخدم كما فيها.  العاملين إلى أو عموًما التابعة و الشركات Royal Dutch Shell plc إلى  لإلشارة
 هي كما "Shell شركات"و "Shell لـ التابعة الشركات"و "التابعة الشركات" مصطلحات تشير .المحددة الشركات أو الشركة تحديد من منفعة وجود

 خالل من إما وذلك مباشر؛  غير أو مباشر بشكل  Royal Dutch Shell شركة عليها تسيطر التي الشركات إلى البيان الصحفي هذا في مستخدمة
 باسم عليها السيطرة دون  ملحوًظا تأثيًرا Shell شركة فيها تؤثر التي الشركات إلى اإلشارة وتتم .الهيمنة ممارسة حق أو التصويت حقوق  معظم امتالكها

 السيطرة تحت كيانات" باسم مشتركة بسلطة فيها Shell شركة تتمتع التي الشركات إلى اإلشارة تتم حين في ، "المشاركة الشركات" أو "المتحدة الشركات"
 المحسوبة االستثمارات" باسم المشتركة السيطرة تحت الواقعة والكيانات المشاركة الشركات إلى البيان الصحفي هذا في اإلشارة تتم كما ."المشتركة

 التي المباشرة غير أو/و المباشرة الملكية فوائد إلى لإلشارة وذلك المالءمة؛  " بغرضShellيتم استخدام المصطلح "فوائد  كما ."الملكية حقوق  بطريقة
 بعد استبعاد جميع فوائد الجهات األخرى.  في شركة أو ترتيب مشترك غير مدمج،   Shell شركة تملكها

 
( حول الحالة 1995يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات استباقية )المعنى المقصود في قانون إصالح التقاضي بشأن األوراق المالية األمريكية لعام 

بخالف البيانات الخاصة -ونتائج العمليات والمشروعات التي تقوم بها الشركة. دائًما ما تكون جميع البيانات  Royal Dutch Shell لشركة المالية
استباقية، أو يمكن اعتبارها كذلك. البيانات االستباقية هي البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية التي تستند إلى التوقعات  -بالحقائق التاريخية
لية التي تعرضها اإلدارة، وتتضمن البيانات حاالت االرتياب والمخاطر المعروفة وغير المعروفة التي قد تؤدي إلى اختالف النتائج أو واالفتراضات الحا

صر األداء أو األحداث الفعلية بشكل ملموس عن تلك الموجودة في هذه البيانات بشكل صريح أو ضمني. تتضمن البيانات االستباقية، من بين عنا
وكذلك البيانات التي تعرض التوقعات واالعتقادات والتقديرات  السوق  لمخاطر Royal Dutch Shell شركة البيانات التي تتعلق باحتمال تعرض أخرى،

هدف" ثل "والتنبؤات واالستقراءات واالفتراضات الصادرة عن اإلدارة. يتم تحديد هذه البيانات االستباقية من خالل استخدامها لمصطلحات وعبارات م
وف" و"تصويب" و"طموح" و "يستبق" و"يعتقد" و"يمكن" و"يقّدر" و"يتوقع" و"ينوي" و"قد" و"خطة" و"األغراض" و"يستشرف" و"محتمل" و"مشروع" و"س
على و"يسعى" و"يهدف" و"مخاطر" و"األهداف" و"يجب" وغيرها من المصطلحات والعبارات المماثلة. هناك بعض العوامل التي من شأنها التأثير 

النتائج بشكل ملموس عن النتائج المتضمنة بشكل  تلك اختالف إلى تؤدي  قد والتي ، Royal Dutch Shellالعمليات المستقبلية التي تقوم بها شركة 
غاز الطبيعي، )ب( صريح في البيانات االستباقية الواردة في هذا البيان الصحفي، وتشمل هذه العوامل )دون قصر(: )أ( تقلبات أسعار البترول الخام وال

، )ج( تقلبات العمالت، )د( نتائج التنقيب واإلنتاج، )هـ( تقديرات االحتياطي، )و( خسارة حصة السوق Shellالتغيرات في معدل الطلب على منتجات 
والمحتملة لعمليات االستحواذ والمنافسة في المجال، )ز( المخاطر البيئية والبدنية، )ح( المخاطر المرتبطة بتحديد الملكيات واألهداف المناسبة 

لتشريعية والمفاوضات الناجحة وإتمام تلك العمليات، )ط( خطر القيام بمشروعات في الدول النامية والدول المعرضة لعقوبات دولية، )ي( التطورات ا
تغيرات المناخية، )ك( الظروف االقتصادية والمالية في والمالية والتنظيمية، بما في ذلك الدعاوى القضائية المحتملة واإلجراءات التنظيمية المترتبة على ال

ت الحكومية السوق في مختلف الدول والمناطق، )ل( المخاطر السياسية التي تتضمن مخاطر نزع الملكية وإعادة التفاوض حول العقود المبرمة مع الكيانا
ال يوجد تأكيد على  ل التكاليف المشتركة، )م( التغيرات في الظروف التجارية.أو التأخير أو التبكير في الموافقة على المشروعات أو التأخير في رد أموا

جميع البيانات االستباقية الواردة في هذا البيان الصحفي مشروطة بمجملها  أن دفعات أرباح مستقبلية سوف تتطابق أو تتجاوز مدفوعات األرباح السابقة. 
و المشار إليها في هذا القسم. يجب أال يعتمد القراء على البيانات االستباقية بشكل غير مبرر. هناك بشكل صريح بموجب البيانات التحذيرية المتضمنة أ

عن العام الذي  Royal Dutch Shellالخاص بشركة  F-20مزيد من العوامل التي من شأنها التأثير على النتائج المستقبلية متضمنة في النموذج 
يفتح النموذج في نافذة جديدة(. يجب أن يضع القارئ  - www.sec.govو www.shell.com/investorى )متوفر عل 2018ديسمبر  31انتهى في 

 Royal Dutch. ال تلتزم شركة 2019مايو  30هذه العوامل في االعتبار. ال يكون كل بيان استباقي سارًيا إال اعتباًرا من تاريخ هذا البيان الموافق 
Shell  لها بتحديث أي من البيانات االستباقية أو مراجعتها بشكل صريح نتيجة وجود معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو أو أي من الشركات التابعة

يان أو معلومات أخرى. وفي ضوء هذه المخاطر، يمكن أن تختلف النتائج بشكل ملموس عن تلك الواردة في البيانات االستباقية الموجودة في هذا الب
 مستنبطة منها. المتضمنة فيها أو ال
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( بشدة من تضمينها في SECإننا نستخدم مصطلحات معينة في هذا البيان، مثل الموارد، والتي تمنعنا إرشادات هيئة األوراق المالية والتداول األمريكية ) 
في  F-20مات الواردة في النموذج . ويجب أن يراعي المستثمرون بنود الكشف عن المعلو (SEC)مستندات هيئة األوراق المالية والتداول األمريكية 

 .www.sec.gov (SEC)، المتوفر على موقع الويب الخاص بهيئة األوراق المالية والتداول األمريكية 32575-1الملف رقم 
 

 


