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 خبر صحفي

 أوروبي جدید عمالق"فینترسھال ِدیا".. 
 

 " تتحدان لتشكال أكبر شركة أوروبیة مستقلة للنفط والغازDEAفینترسھال و" •
 محفظة عالمیة ممیزة مع آفاق كبیرة للنمو •
 2020اكتتاب عام أولي منتظر في النصف الثاني من  •
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" (ِدیا) المساھمة DEAوشركة "دویتشھ إردول  أنھت شركتا فینترسھال القابضة: ھامبورغ /كاسل

 ؛ ھيإحدى أكبر شركات النفط والغاز الریادیة المستقلة في أوروبالتنبثق عنھما إجراءات اندماجھما، 
"فینترسھال ِدیا". وفي ھذا الصدد قال ماریو میھرن، رئیس مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي للشركة 

وبعد  ."الطاقةدادات أوروبا من الجدیدة: "نحن بطل أوروبي، ونسھم بشكل جوھري في تأمین إم
الحصول على جمیع الموافقات الالزمة من السلطات المختصة، نجحت شركة "باسف" ومجموعة 

من  األولدمج في الفي اتخاذ جمیع اإلجراءات الالزمة إلتمام عملیة مالكتا أسھم الشركتین،  ،"لیترَون"
 . 2018عام المنصرم ، حیث تم االتفاق على الدمج في سبتمبر من ال2019 مایو

 
ملیون  215إلى معاً ، وصل اإلجمالي األولي إلنتاج الھیدروكربونات لفینترسھال و"ِدیا" 2018في عام 

ألف برمیل یومیاً. أما االحتیاطیات  590برمیل من النفط المكافئ یومیاً؛ وھو ما یعادل إنتاج نحو 
نسبة أي بملیار برمیل من النفط المكافئ یومیاً،  2.4المسجلة في نھایة العام المنصرم، فقد وصلت إلى 

ل ِدیا بصمة متوازنة على سنة. ومن خالل الدمج، حققت فینترسھا 11احتیاطي إلى اإلنتاج تبلغ 
فر فرص ھائلة للنمو في مناطقھا الرئیسیة. ومع مشاریع اإلنتاج الحالیة، فإن االمستوى اإلقلیمي مع تو

ألف برمیل من  800وألف  750یتراوح بین  الشركة على المسار الصحیح للوصول إلى إنتاج یومي 
ً بین عامي  ً لإلنتاج ، وھو ما یعا2023و 2021النفط المكافئ یومیا % إلى 6ما بین دل نمواً سنویا

 %. ومن المنتظر أن ینجم ھذا النمو من المحفظة الحالیة ومناطق اإلنتاج الجدیدة.8
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 نمو مربح واستثمار للتآزر
 

 ،ذلك نموذجاً عن"میتلبالتھ" حقل ویشكل عملت شركتا فینترسھال و"ِدیا" معاً على مدى عقود، 
وھو أكبر حقل نفط في ألمانیا. ووفقاً لمیھرن، فإن الشركة الجدیدة تتمتع بحجم مثالي لمواجھة 

مع مؤسسات  لعقد شراكات یؤھلناالتحِدیات التي تواجھ سوق النفط والغاز، إذ قال: "إننا كبار بما 
كافیة لتأدیة االستقاللیة والحیویة والمرونة ال متلكن، النفط والغاز الحكومیة، وفي الوقت نفسھ

 مھاراتنا الھندسیة ". ، مستندین علىالمھام المعقدة والصعبة
 

ً في الحد األدنىملیون یورو  200شراكات تصل إلى تحقیق تتوقع شركة فینرسھال ِدیا  بحلول  سنویا
. ووفقاً رأس المالنفقات التشغیل  وذلك سینتج بشكل خاص عن التوفیر فيالعام الثالث بعد الدمج، 

من إجمالي الموظفین بدوام كامل والبالغ عددھم  شخص 1000الحالیة، یتوقع االستغناء عن  للمخططات
ً على ، وفي ھذا الصددموظف حول العالم.  4200 یعمل شركاء فینترسھال ِدیا االجتماعیون حالیا

 . أوضاعھم. اجتماعیاً فیما یتعلق بالتعدیالت علىمع ممثلي الموظفین إلیجاد حلول مقبولة التنسیق 
 

 محفظة قویة قوامھا أربع مناطق رئیسیة
 

في أربع مناطق رئیسیة؛ ھي: أوروبا، روسیا،  في إنتاج الغاز والنفطتختص شركة فینترسھال ِدیا 
وتشیر ماریا موریوس ھانسن، نائب الرئیس  أمریكا الالتینیة، منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا.

بصفتنا شركة تعمل في مجال الطاقة، فنحن ندرك تماماً ینترسھال ِدیا: "التنفیذي ورئیس العملیات في ف
أننا مؤتمنون، ال غیر، على المصادر الطبیعیة ألي بقعة جغرافیة نعمل فیھا. من ھنا، فإننا نعي 
 مسؤولیتنا، ونعمل مع جمیع المعنیین لنضمن أن وجودنا یحسن حیاة سكان تلك المناطق التي ننشط فیھا.

ً ادبل إننا نتبوأ مركزاً ریوحسب،  نحتل موقعاً ممتازاً لبلدان، ال في تلك ا ھذا ینطبق، مشیرة إلى أن . "یا
وتلمح مثالً، على مستویات عدة تشمل عملیات اإلنتاج في ألمانیا، والجرف القاّري النرویجي وروسیا. 

 نركز على إنتاج الغاز ب: "تتمیز محفظتنا بالتوازن على المستویین اإلقلیمي والتشغیلي، إذ ھانسن
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التي تشھد نزوعاً  في المئة. وھذا أمر جید نظراً لنمو الطلب على الغاز الطبیعي في أوروبا 70نسبة 
 انسجاماً مع أھداف القارة الرامیة إلى حمایة المناخ".  باتجاه استخدام مصادر الطاقة النظیفة

 
 أوروبا.. وعملنا حدوده العالم أجمع". ویلخص میھرن: " جذورنا في ألمانیا.. بیتنا في

التنقیب واإلنتاج باالستثمارات في البنى التحتیة الخاصة بالغاز الطبیعي الشركة في ویتم دعم أنشطة 
عبر فروعھا وبالتعاون مع  ِدیاوأنشطة القطاع المتوسط من ھذه الصناعة؛ حیث تقوم فینترسھال 

عالوةً على ذلك، فإن .أنابیب للغاز الطبیعي في ألمانیا كیلومتر من شبكة 2400 نحوشركائھا بتشغیل 
 أیضاً.   "2نورد ستریم "وتقوم بتمویل  "،نورد ستریممشروع "الشركة ھي أحد المساھمین في 

 
 قیم ومسؤولیات مشتركة

 
وحول التحدیات التي تواجھ صناعة النفط والغاز في عصرنا الراھن، یوضح میھرن: "إن من أكبر 

وفي الوقت نفسھ، تلبیة الطلب العالمي المتنامي على الطاقة ".  ،وقتنا الراھن حمایة المناخ التحدیات في
یین. نرید إنتاج الغاز والنفط بطریقة مجدیة اقتصادیاً في مواجھة كال التحدّ نسھممضیفاً: "نسعى ألن 

تلك الموارد، واستخدامھا ووفق أعلى المعاییر البیئیة والسالمة المھنیة، في آن معاً. وبقدر أھمیة إنتاج 
ً كطاقة، فإن حمایة المناخ إلى أقصى الحدود الممكنة  . ال تقل أھمیة عن ذلك عندناتشكل أولویة الحقا

وفي المقابل، فإن تعزیز دور الرقمنة في عملیاتنا سوف یساعدنا على تحقیق ذلك، إذ إن ھذا األمر 
والسالمة وحمایة البیئة والجودة، فضالً عن رفع درجة سیمكننا من تحسین أدائنا على مستویات الصحة 

 ".كفاءتنا في العمل وابتكار طرق جدیدة في تنفیذه. وھو ما سیشكل أولویة استراتیجیة لفنترسھال ِدیا
 

ویشدد میھرن على أن فینترسھال و"ِدیا" ال تتشابھ إنجازاتھما الطویلة وحسب، بل إنھما أیضاً متقاربتان 
 ما وروح الفریق لدیھما. وترتكز الشركة الجدیدة على ھذه القیم المشتركة، حیث یوضحعلى مستوى قیمھ
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نحن شریك موثوق بھ. إننا محل ثقة في تعامالتنا، ویمكن االعتماد علینا سواء في خبراتنا أو میھرن: " 

 ."في أدائنا
 

 ن: اكتتاب عام أولياالبنیة المؤسساتیة والمنظور الجدید
 

ً بالضبط، في عام  50: "قبل یقول میھرن ، أصبحت فینترسھال جزءاً من مجموعة 1969عاما
ھذه كما كانت وقد منح ھذا األمر فینترسھال فرصة لتوسیع إنتاجھا بشكل كبیر في الخارج.  ،باسف""
 "لیترَون" في عام شركتھا األمخطوة مھمة أیضاً بالنسبة إلى "ِدیا" الكتساب قوة مالیة إضافیة من خالل ال

تتمتع بحجم شركة جدیدة لتشكیل اآلن لتوحید فینترسھال و"ِدیا"  فإن الوقت مناسب. من ھنا، 2015
". بعد إتمام عملیة االندماج، لن یكون لدى الشركة المدمجة ونفوذ یؤھالنھا للمنافسة في عصرنا الراھن".

وفق  االستثمار تصنیفھا بدرجةھال ِدیا إلى أي قروض مستحقة سواء لباسف أو للیترَون. وتتطلع فینترس
 ً  .التقدیرات المعمول بھا بخصوص التصنیف االئتماني عالمیا

 
ً  بین فینترسھال وِدیا خالل التكاملاالنتھاء من ومن المتوقع أن یتم  كل من  وتخطط. عام واحد تقریبا

، وذلك تبعاً 2020الثاني من عام فینترسھال ِدیا في النصف ل عام أولياكتتاب طرح إلى  باسف ولیترَون
 .ألوضاع السوق

 
 مقرین رئیسیین في كل من في محدودةذات مسؤولیة فینترسھال ِدیا في البدایة كشركة أعمال  وستنطلق

: ماریو ؛ ھمسیتولى إدارة الشركة مجلس تنفیذي یتكون من خمسة أعضاءومدینتي كاسل وھامبورغ. 
وس ھانسن، نائب الرئیس التنفیذي ورئیس یالتنفیذي. ماریا مورمیھرن، رئیس مجلس اإلدارة والرئیس 

المسؤول عن ویالند، عضو المجلس التنفیذي فالعملیات، المسؤولة عن أوروبا والشرق األوسط. تیلو 
بول سمیث،  لتكنولوجیا.التنفیذي ل المدیریكراف، ا. ھوغو دوقطاع النقل واإلمدادروسیا وأمریكا الالتینیة 

 .التنفیذي ليالمدیر الما
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 نبذة عن فینترسھال ِدیا
 نموذجي.) شركتان ألمانیتان عریقتان یجمعھما تقارب دویتشھ إردول( "ِدیا"فینترسھال القابضة ذات المسؤولیة المحدودة و

الجدیدة ذات وتتخذ الشركة . فینترسھال ِدیا شركة رائدة مستقلة للنفط والغاز في أوروبا؛ ھي: وعبر اندماجھما انبثقت
ً رئیسی اً الجذور األلمانیة من مدینتي كاسل وھامبورغ مقر لھا، مكثفة أعمالھا في التنقیب عن الغاز والنفط وإنتاجھما في  ا

أنشطتھا في أوروبا وروسیا وأمریكا الالتینیة ومنطقة الشرق  وبفضل .دولة حول العالم بفاعلیة ومسؤولیة كبیرتین 13
األعلى من صناعة النفط والغاز؛ أي التنقیب  القطاعإن فینترسھال ِدیا تمتلك محفظة عالمیة في األوسط وشمال إفریقیا، ف

 المتوسط من ھذه الصناعة من خالل إسھامھا في نقل الغاز الطبیعي.   القطاعأیضاً في  تنشط وھيواإلنتاج. 
 

عاماً من الخبرة كمشغل وشریك في جمیع مراحل سلسلة القیمة  125تتمیز فینترسھال ِدیا بتاریخ عریق یمتد إلى أكثر من 
موظف على النطاق العالمي من أكثر  4000الخاصة بالتنقیب عن النفط والغاز وإنتاجھما. یعمل لدى الشركة ما یناھز 

ألف  750ن ألف برمیل إلى ما یتراوح بی 590دولة، ولدیھا مخططات لزیادة إنتاجھا من النفط المكافئ من نحو  60من 
. كما توجد مخططات لطرح فینترسھال ِدیا الكتتاب عام أولي على 2023و 2021ألف برمیل یومیاً بین عامي  800و

 المدى المتوسط.
 

 www.wintershalldea.comلمزید من المعلومات، یرجى زیارة موقعنا اإللكتروني: 
 : تویتر، فیسبوك، لینكدن، یوتیوب، إنستغرام. على مواقع التواصل االجتماعي أو متابعتنا

 
  

 بیانات وتوقعات استشرافیة
یتضمن ھذا التقریر بیانات استشرافیة تستند إلى التوقعات والتقدیرات الحالیة لمجلس المدیرین التنفیذیین، وكذلك 
إلى المعلومات المتاحة حالیاً. وینبغي أال تعتبر ھذه البیانات ضمانات للتطورات والنتائج المستقبلیة الواردة فیھا، 

على مجموعة متنوعة من العوامل؛ فھي تنطوي على مخاطر وأمور  بل إن التطورات والنتائج المستقبلیة تعتمد
، وتقوم على افتراضات قد تكون غیر دقیقة. من ھنا، نحن ال نتحمل أي مسؤولیة، باستثناء ما یفرضھ غیر مؤكدة

 القانون، تجاه تحدیث البیانات االستشرافیة الواردة في ھذا الخبر الصحفي.

http://www.wintershalldea.com/
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