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نمّو مّطرد في منطقة النيل
مرص  

حقائق وأرقام

صحيفة وقائع
فينترسهال ِديا
مارس 2020

تَُعدُّ مرص واحدة من الدول األساسية 

واملحورية عند رشكة فينرتسهال ِديا التي 

ترتكز عملياتها حالياً يف دلتا النيل وخليج 

السويس.

45 عاماً من الشراكة المثمرة

استطاعت مصر فى العقد األخير أن تصبح مركزاً للطاقة في منطقة البحر المتوسط بوصفها ثاني أكبر منتج 
للغاز في إفريقيا؛ مسهمًة إسهاماً رئيسياً في إمداد السوق المحلي ومنطقة شمال إفريقيا بالطاقة. ويمكن تقسيم 

مصر إلى ثالث مناطق رئيسية إلنتاج الغاز والنفط؛ هي: منطقة خليج السويس، ومنطقة دلتا النيل )البرية 
والبحرية(، ومنطقة الصحراء الغربية. وُتَعّد منطقة البحر األحمر من المناطق الواعدة بمزيد من اكتشافات 

الغاز والنفط.

تعمل فينترسهال ِديا في األراضي المصرية منذ 45 عاماً، إذ بدأت في اإلنتاج من منطقة جبل الزيت في أوائل 
الثمانينات، حيث قامت بإنتاج أكثر من 650 مليون برميل من النفط الخام في خليج السويس. واليوم، تمتلك 

فينترسهال ِديا حصصاً في االمتيازات البرية والبحرية في خليج السويس ودلتا النيل، كما تواصل االستثمار في 
جميع مواقعها بمصر من أجل زيادة إنتاج الغاز والنفط.
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شراكة وثيقة والتزام طويل األمد

35 عاماً من اإلنتاج الموثوق والفعال

بعد ثماني سنوات من دخول شركة فينترسهال ِديا إلى مصر، احتفلت الشركة بأول إنتاج نفطي لها في 
منطقة خليج السويس. وُيعّد حقال رأس بدران وخليج الزيت، اليوم، من أقدم الحقول الُمكتشفة في مصر، 

وتقوم بتشغيلهما شركة السويس للزيت، الكيان المشترك بين فينترسهال ِديا والهيئة المصرية العامة 
للبترول. وقد أدى التطوير التقني للمنشآت والمعدات البترولية البرية والبحرية في منطقة خليج السويس 

إلى زيادة كبيرة في اإلنتاج.

يشتمل مشروع حقول غاز دسوق على 18 حقالً تشغلها بالكامل 
شركة دسوق للبترول )دسوكو(. بدأت أولى مراحل اإلنتاج في 

المشروع عام 2013. وفي نوفمبر عام 2018، أعلنت فينترسهال 
ِديا عن بدء إنتاج الغاز من حقول منطقة دسوق المرحلة )ب(، فضالً 

عن االنتهاء من حفر بئرين جديدتين.

تمتلك فينترسهال ِديا حصة شراكة بنسبة 17.25 في المئة في 
مشروع غرب دلتا النيل، وهو أحد أهم مشروعات الطاقة المصرية 

في السنوات األخيرة. ويتضمن المشروع الذي تديره شركة “بي 
بي” تطوير حقول الغاز والمكثفات الواقعة داخل امتيازات شمال 

اإلسكندرية وغرب البحر األبيض المتوسط في المياه العميقة قبالة 
سواحل اإلسكندرية. وقد تم إنتاج أول كميات من الغاز في غرب دلتا 
النيل عام 2017 من حقلي “تورس وليبرا”. وفي فبراير 2019، بدأ 

اإلنتاج من حقلّي غاز إضافيين؛ هما الجيزة والفيوم.

في أوائل عام 2019 حصلت شركة فينترسهال ِديا على حق التنقيب في حقل شرق دمنهور الذي 
يقع غرب دسوق في منطقة دلتا النيل البرية، حيث تعتزم الشركة حفر عدد من اآلبار خالل مرحلة 

االستكشاف األولى التي من المقرر لها أن تستمر لمدة ثالث سنوات.

وتولي فينترسهال ِديا أهمية كبرى للتعاون مع جميع األطراف المعنية سواء السياسية أو الصناعية أو 
المجتمع المحلي في مصر. وكونها واحدة من أكبر الشركات العاملة في قطاع النفط في مصر، فإن 

ة  فينترسهال ِديا تلتزم بمسؤولياتها المجتمعية على نحو جاد وفاعل عبر إطالقها مبادرات اجتماعية ُمَعدَّ
بعناية في المناطق المحيطة بمواقع اإلنتاج تهدف إلى دعم األفراد هناك.
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فينترسهال ِديا في مصر: إضاءة سريعة

•  اإلنتاج )2019(: 38 ألف برميل من 
النفط المكافئ يومياً 

مباشرة النشاط: 1974  •
الحقول البرية: دسوق  •

•  الحقول البحرية: خليج السويس، غرب 
دلتا النيل

حقول الغاز في دسوق بمنطقة دلتا 
النيل البرية


