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 خبر صحفي

ً  في أبوظبي الشرق األوسط فینترسھال بویتان یرأس ھلغھی    قریبا

 كاسلفي بویتان  یتسلم مھام أوفِھ زالغھ •

 نشطة الشركة في المنطقةأل توسع مّطرد• 

 

الشرق لمنطقة  یةالقیادفي المناصب تغییر الیوم، عن  ،فینترسھالشركة  أعلنت :أبوظبيكاسل/ 

ً  یعملالذي  بویتان غھسیتولى ھیلإذ  ؛األوسط  المكامن البترولیةنائب رئیس تقییم  بصفةحالیا

بدالً من فبرایر  اعتباراً من أولفي أبو ظبي المدیر العام لمنطقة الشرق األوسط  منصب ،ةالعالمی

 .ھناك بویتان مھامإلى فینترسھال في كاسل، حیث سیتولى بدوره سیعود الذي  ھأوفِھ زالغالدكتور 
التنقیب خبرة واسعة في مجال  واكتسب، 1995مع فینترسھال منذ عام عملھ  بویتان غھھیلبدأ وقد 

، بارنستورفأنشطة النفط والغاز األلمانیة في إشرافھ على المھام المتعلقة بخالل من واإلنتاج 

 لیبیا، وكذلك في المقر الرئیسي. و

ً مّطرداً توسعفینترسھال في المستقبل وتشھد أنشطة  م مراكز إنتاج أھ أحد التي تعدفي أبوظبي  ا

التابع لشركة بترول  "اشغ"حصلت الشركة على أسھم في امتیاز  ؛ حیثالنفط والغاز في العالم

في االمتیاز  وتقع حقول الغاز والمكثفات. ي اإلمارات العربیة المتحدةأبوظبي الوطنیة (أدنوك) ف

یل" و"دلما" حِ "الأبوظبي، وتضم منطقة االمتیاز حقول قبالة ساحل  فرةظفي منطقة ال الجدید

زسطح الرزبوطمثل: "نصر" و" ؛لغاز عالي الحموضةاحقول غیرھا من و"غشا"، و  ."" و"مبرَّ

 ، إذوالمكثفات في أبوظبيالحامض فینترسھال الغاز فیھا  تنتجساألولى التي ھذه ھي المرة و

ً  40لمدة الطاقة الخام  مكامنعقود تطویر  حكومة أبوظبي ھامنحت ، فینترسھال وإضافة إلى. عاما

 انریكھما ش ؛النمساویة OMV "م. فيإأو. و" ،للنفط والغاز اإلیطالیة ENI" إیني" فإن شركتي

 .في ھذا االمتیاز انآخر

 .منتصف العقد القادموفقاً لمخططات أدنوك، من المتوقع أن تبدأ الحقول الجدیدة باإلنتاج بحلول و

ملیون متر مكعب من الغاز الطبیعي،  40ویتوقع أن یصل اإلنتاج الیومي حینھا إلى أكثر من 

 الحامضوفضالً عن الغاز وھي كمیة كافیة لتزوید أكثر من ملیوني منزل بالطاقة الكھربائیة. 
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ة وخالل مرحلة الذروكمیات ال یستھان بھا من المكثفات. فیھا والغاز الحلو، تتضمن االحتیاطیات 

ألف برمیل من النفط والمكثفات عالیة القیمة یومیاً.  120للتطویر، یتوقع أن ینتج الحقل أكثر من 

في المئة من احتیاجات اإلمارات من  20وبالتالي، سیكون امتیاز "غشا" قادراً على تلبیة أكثر من 

 الغاز.

 

 فینترسھالنبذة عن 

مدینة كاسل في ألمانیا، وھي شركة فرعیة تعود ملكیتھا  ، مقّرھا فيفینترسھال القابضة ذات مسؤولیة محدودة

ً في مجال استخراج المواد الخام،  120في لودفیغسھافن. تنشط الشركة منذ  BASF "بالكامل لشركة "باسف عاما

عاماً في مجال استكشاف وإنتاج النفط الخام والغاز الطبیعي. تركز فینترسھال على مناطق رئیسیة  85ومنذ أكثر من 

ً من الخبرات اإلقلیمیة والتكنولوجیة. وتتمثل ھذه المناطق في أوروبا م ختارة، حیث حققت الشركة مستوًى عالیا

وروسیا وشمال أفریقیا وأمریكا الجنوبیة، وبشكل متزاید في منطقة الشرق األوسط. كما تسعى الشركة إلى تحقیق 

یة. یعمل الشراكات المختارة واالبتكارات والكفاءة التكنولوجالمزید من التوسع في أعمالھا من خالل التنقیب واإلنتاج و

بلداً حول العالم، وتُعَدّ الیوم أكبر منتج ألماني ناشط عالمیاً في مجال النفط  50موظف من  2000 نحولدى فینترسھال 

 الخام والغاز الطبیعي.

اتفاقیة ملزمة  LetterOne "مجموعة "لیترَونو BASF ""باسف ةشرك، وقعت 2018 أیلول/في نھایة سبتمبر

ً (DEAة شركة النفط األلمانیو فینترسھالالنفط والغاز  تيلدمج شرك ، المختصة بموافقات الجھات التنظیمیة ). ورھنا

وتھدف الشركة الجدیدة "فینترسھال . 2019 المقبل عامالالصفقة في النصف األول من  إنھاءمن المتوقع أن یتم 

"DEA  و"لیترَون" ""باسف تخططكما . المستقلة في أوروباالنفط والغاز الریادیة من شركات  واحدةألن تصبح 

 .على المدى المتوسطالجدیدة لشركة ل كتتاب عام أوليال

 

 نرسم المستقبل. .فینترسھال.

 یوتیوبو فیسبوكو  تویترعلى  متابعتنا أو ،www.wintershall.com یمكنكم زیارة موقعنالمزید من المعلومات، 

 إنستغرام.و
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