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فينترسال ِديا

مصر

صحيفة وقائع
فينترسال ِديا

فبراير 2023

: تبقى مصر واحدة من البلدان 
األساسية راسخة الجذور عند 

فينترسال ِديا. 

شريك موثوق في إنتاج الغاز
ً شراكة مثمرة على مدار نحو 50 عاما

مات التي تؤهلها لتكون مركزاً للطاقة في شرق البحر األبيض المتوسط. وبوصفها ثاني  تمتلك مصر جميع المقوِّ
أكبر منتج للغاز في إفريقيا؛ فإنها تسهم إسهاماً رئيسياً في إمدادات الطاقة على الصعيدين المحلي واإلقليمي. 

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

االسكتشافات. 

تعمل فينترسال ِديا في األراضي المصرية منذ ما يقارب 50 عاماً، إذ بدأت بإنتاج النفط في خليج السويس في 
أوائل الثمانينّيات. وعلى مدار ما يناهز 40 عاماً، أنتجت الشركة أكثر من 650 مليون برميل من النفط الخام 
هناك. وبعد مراجعة استراتيجية لمحفظتها، ينصّب تركيز فينترسال ِديا الرئيسي في مصر، اليوم، على  الغاز 

الطبيعي، إذ تقوم بإنتاجه في دسوق بمنطقة دلتا النيل البرية، كما تنتجه في مشروع الغاز البحري بمنطقة غرب 
دلتا النيل بصفتها شريكاً لشركة „بي بي“ BP. وعالوًة على أنشطتها االستكشافية البّرّية في شرق دمنهور، 

تنشط فينترسال ِديا، بوصفها شريكاً لـ“بي بي“، في منطقة االستكشاف البحرية شمال غرب أبو قير. وتواصل 
الشركة، حتى يومنا هذا، تعزيز وجودها الراسخ في مصر بصفتها مستثمراً أصيالً؛ ُمَتطلَّعًة إلى مزيد من 

الفرص فيما يتعلق بإدارة الكربون وحلول الهيدروجين. وستبقى فينترسال ِديا، اليوم وغداً وفي المستقبل البعيد، 
شريَك طاقٍة متيناً لمصر!
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 يعيبطلا زاغلا جاتنإل رصم كيرش

 -)وكوسد( لورتبلل قوسد ةكرش لبق نم لماكلاب يّربلا قوسد زاغ لقح عورشم ليغشت ّمتي
 .)ساجيإ( ةيعيبطلا تازاغلل ةضباقلا ةيرصملا ةكرشلاو ايِد لاسرتنيف نيب كرتشملا نايكلا
 ايِد لاسرتنيف تنلعأ ،2018 ماع ربمفون يفو .2013 ماع عورشملا يف جاتنإلا لحارم ىلوأ تأدب
 2021 ّيماع يف نيتديدج نيرئب رفح تهنأ امك .)ب( ةلحرملا قوسد عورشم نم زاغلا جاتنإ ءدب نع

 لكشب ّدحلل اياون باطخ 2022 مرصنملا ماعلا يف ساجيإو ايِد لاسرتنيف تعّقو دقو .2022و
.قوسد يف ةيليغشتلا لامعألا نع ةمجانلا ةئيفدلا تازاغ تاثاعبنا نم ريبك

 وهو ،لينلا اتلد برغ عورشم يف ةئملا يف 17.25 ةبسنب ةكارش ةصح ايِد لاسرتنيف كلتمت
 ةكرش هريدت يذلا عورشملا نمضتيو .ةريخألا تاونسلا يف ةيرصملا ةقاطلا تاعورشم مهأ دحأ

 رحبلا برغو ةيردنكسإلا لامش تازايتما لخاد ةعقاولا تافثكملاو زاغلا لوقح ريوطت “يب يب„
 زاغلا نم تايمك لوأ جاتنإ مت دقو .ةيردنكسإلا لحاوس ةلابق ةقيمعلا هايملا يف طسوتملا ضيبألا

 نم جاتنإلا أدب ،2019 رياربف يفو .“اربيلو سروت„ ّيلقح نم 2017 ماع لينلا اتلد برغ يف
 سماخلا لقحلا نم مث ،“مويفلاو ةزيجلا„ امه ؛نييفاضإ زاغ ّيلقح
 ىلع ةردقلا لقحلا اذه كلتميو .2021 ماع يف “نيفير„ مخضألاو
 ليمرب فلأ 30و ،زاغلا نم ةيسايق ةبعكم مدق نويلم 900 جاتنإ

ًايموي تافثكملا نم  يف “نيفير„ لقح نم جاتنإلا أدب دقو .
ًايجيردت هتدايز عم ،2021 رياربف  ةع ّقوتملا ةورذلا غلب ىتح 
ًارئب 25 لينلا اتلد برغ عيراشم لمشتو .2021 ربمتبس ذنم  
 ةثالث ربع ةيربلا ةجلاعملا عناصم ىلإ هلاصيإو زاغلا جاتنإل
 جَتنملا زاغلا خض متيو .رحبلا حطس تحت ةليوط طبر طوطخ

ًاماهسإ ريبكلا عورشملا اذه مهسي .زاغلل ةيموقلا ةكبشلا يف ًامهم   
.رصم يف ةلوقعم راعسأبو ةقاطلل ةنمآ تادادمإ ريفوت يف

 يف قوسد زاغ لوقح عقت 
.ةيّربلا لينلا اتلد ةقطنم

لبقتسملا زاغ فاشكتسا

 يتلا روهنمد قرش ةلتك يف بيقنتلا قح ىلع ايِد لاسرتنيف ةكرش تلصح ،2020 ماع علطم يف
 رفح ةلمح ةكرشلا تأدب ،2021 ربمفون يفو .ةيربلا لينلا اتلد ةقطنم يف قوسد برغ عقت

 لوأ قيقحت نم ةكرشلا تن ّكمت ،2022 يضاملا ماعلا رخاوأ يفو .رابآ عبس ىلإ لصي ام نمضتت
 رابتخا  ّمت دقو .ةيربلا لينلا اتلد ةقطنم يف روهنمد قرشب بيقنتلا ةقطنم يف زاغلل اهتافاشتكا
 نأش نمو .مويلا يف ةيسايق ةبعكم مدق نويلم 15 اهتورذ يف تغلب ذإ ،فاشتكالا اذه نم جاتنإلا ةيمك
 .ةيراجت تافاشتكا يأ ريوطت تايلمع عيرست يف مهست نأ روهنمد يف ةرفاوتملا ةيتحتلا ةينبلا

ِّغشم اهتفصب عورشملا يف “ايِد لاسرتنيف„ لمعتو ًال   نم لك بناج ىلإ ،)ةئملا يف 40( ةبسنب 
 يفو .)ةئملا يف 20(  INA“هيإ نإ يآ“و ،)ةئملا يف Cheiron Energy )40 “يجرنإ نوريك„ اهيتكيرش
 قح )ةئملا يف 17.25 ةصحب( ايِد لاسرتنيف اهتكيرشو ،BP “يب يب„ ةكرش تحنُم ،2022 ربمفون

 برغ زايتما يف Raven “نيفير„ لقح لامش ةعقاولا ريق وبأ برغ لامش ةقطنم يف يرحب فاشكتسا
 رتموليك 1000 ىلع ديزت ةحاسم ريق وبأ برغ لامش يف فاشكتسالا ةقطنم يطغتو .لينلا اتلد

ِّزعيو .رتم 1600و 600 نيب اهيف هايملا قمع حوارتي نيح يف ،عبرم  ةظفحم اذه فاشكتسالا عورشم ز 
.رصم يف يعيبطلا زاغلا ىلع زكرت يتلا ايِد لاسرتنيف
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ةقاطلا لّوحت وحن ةيلمع تاوطخ

 لوقحلا يف اهتطشنأ نع ةمجانلا تاثاعبنالا نم ّدحلا لجأ نم اهذختت يتلا ريبادتلل ًازيزعت
 ةرادإب قلعتت 2022 ويلوي يف ساجيإ عم مهافت ةركذم ايِد لاسرتنيف تعّقو ،اهيف لمعت يتلا
 فاشكتسا فدهب نيبناجلا نيب نواعتلل ًاراطإ ةركذملا هذه مسرتو .نيجورديهلا لولحو نوبركلا

 لدابتل تاسلج دقع متيسو .رصم يف نيجورديهلا لولحو ،هنيزختو نوبركلا زاجتحا صرف
 امك .عيراشملا هذه لثمل مزاللا راطإلا عضوو نأشلا اذه يف ةلمتحملا عيراشملا ةشقانمو فراعملا

 قرزألا نيجورديهلا عيراشم لعج ةيفيك فاشكتسال ةصرف نيفرطلا مامأ ةيقافتالا هذه حيتتس
.رصم يف يراجتلاو ينقتلا نييوتسملا ىلع ةيدجم
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فينترسال ِديا في مصر: إضاءة سريعة

• الحقول البحرية: غرب دلتا النيل
اإلنتاج )2022(: 36 ألف برميل من   •

 النفط المكافئ يومياً 

الدخول إلى البالد: 1974  •
الحقول البّرية: دسوق، شرق دمنهور   •

)أراٍض استكشافية(

ألديكم أسئلة؟
إذاً، تواصلوا معنا!
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