حقائق وأرقام

اإلمارات العربية املتحدة

منطقة جوهرية جديدة في الشرق األوسط
االستثامر والنمو يف أبوظبي
ص َّنف اإلمارات العربية المتحدة بين أكبر دول العالم من حيث احتياطيات النفط والغاز ،ما يجعلها مركزاً
ُت َ
ً
مهما إلنتاج الطاقة على النطاق العالمي ،ومنطقة اهتمام جديدة عند فينترسهال دِيا .وفي عام  ،2018حققت
الشركة نجاحا ً باهراً بحصولها على حصة في امتياز َ
“غ َشا” الذي يعتبر أضخم الحقول اإلماراتية الخام
للغاز والمكثفات .ونالت فينترسهال دِيا حصة  10في المئة من الحقل المذكور بموجب شراكة مدتها 40
عاما ً مع شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” بصفتها مشغالً ،إضافة إلى شركات “إيني” اإليطالية ،و“أو.
إم.في” النمساوية ،و“لوك أويل” الروسية .وجاء هذا االستثمار بعد النجاح الذي حققته الشركة في حفر بئرين
استكشافيتين في حقل “الشويهات” للغاز الحامض والمكثفات الذي يعتبر من المكامن المعقدة تقنياً .ومن خالل
هذا اإلنجاز أبرزت فينترسهال دِيا تميزها على المستوى التشغيلي ،فضالً عن بنائها شراكة فعالة مع “أدنوك”.
وفي اآلونة األخيرة ت ّم ض ّم حقل “الشويهات” إلى امتياز َ
“غ َشا”.
“غشا” ذا أهمية استراتيجية في بلد يشهد نمواً ّ
وي َُع ُّد مشروع َ
مطرداً في الطلب على الغاز .وإذ تعتزم اإلمارات
استخدام الغاز المستخرج من هذا الحقل محلياً ،فإنه سيسهم بشكل جوهري في تحقيق رؤية أدنوك 2030
الهادفة إلى تأمين إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز .وعبر استثمارها في َ
“غ َشا” ،تسعى فينترسهال دِيا إلى
تأسيس وجود قوي وطويل األمد لها في أبوظبي عبر شراكتها مع أدنوك.

تشكّل اإلمارات العربية املتحدة
منطقة من ّو جديدة لفينرتسهال ِديا.
فبعد إنجازها عمليات حفر اآلبار
يف حقل “الشويهات” ،تركز الرشكة
يف عملياتها عىل الحقول البحرية
المتياز “غَشَ ا” الواقع يف املنطقة
الغربية من إمارة أبوظبي.
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“ص ِنع يف أملانيا” تضخ خرباتها يف “غَشَ ا”
هندسة أملانية بجودة ُ

نجحت فينترسهال دِيا في حفر بئرين
استكشافيتين في حقل “الشويهات” في
عامي  2015و.2017

نظراً للطلب المتنامي على الغاز ،الب ّد من تطوير حقول أكثر تعقيداً من الناحية التقنية ،مثل حقول امتياز
َ
“غ َشا” عالية الحموضة جزئياً .والغاز الحامض هو غاز طبيعي يحتوي على كميات كبيرة من كبريتيد
الهيدروجين ( .)H2Sونظراً لل ُّسمّية العالية التي تحتوي عليها مادة كبريتيد الهيدروجين ،فإنها تفرض تحديات
عدة تتمثل في وجوب توفر مرافق للمعالجة من أجل فصل هذه المادة عن الغاز المنتج ،فضالً عن تصميم
َ
مصانع اإلنتاج واألنابيب بمواصفات خاصة لتحمّل خصائص كبريتيد الهيدروجين المسببة للتآكل .كما يُشت َرط
تطبيق معايير سالمة صارمة لمنع أي تسرّب .ومنذ اكتشافها حقل “دوسته” قرب “بارنستورف” في ألمانيا
عام  ،1961وهو االحتياطي األول لها من الغاز الحامض ،أصبحت فينترسهال دِيا رائدة في مجال إنتاج
الغاز الحامض .بفضل ذلك ،امتلكت الشركة خبرات فنية رائدة سواء أكان في تصميم المصانع أم في السالمة
التشغيلية ،ما يجعلها شريكا ً مثاليا ً في مشروع امتياز َ
“غ َشا”.
ال تقتصر التحديات في امتياز َ
“غ َشا” على الغاز الحامض ،بل تتعداه لتشمل أموراً أخرى؛
مثل البيئة الحساسة ،والحاجة إلى بناء جزر اصطناعية .ولمواجهة مثل هذه التحديات،
تستثمر فينترسهال دِيا الخبرات التي اكتسبتها من حقل “ميتلبالته”؛ وهو موقع بحري إلنتاج
النفط يقع في المتنزه الوطني في بحر “فادن” في شمال غرب ألمانيا .ومنذ عام ،1987
ً
مطبقة أعلى المعايير
تنتج الشركة النفط في حقل “ميتلبالته” من دون التعرض أليّ حوادث،
ً
صرامة في مجال البيئة والسالمة باستخدام جزيزة اصطناعية ُ
شيِّدت لهذا الغرض،
وأشدها
فضالً عن تطبيق تقنيات الحفر الممتد.
وسواء أتعلق األمر بحفر آبار معقدة فنياً ،أم بإنتاج الغاز الحامض بشكل آمن ،أم باإلحاطة
التامة بمتطلبات المناطق الحساسة بيئياً ،فإن فينترسهال دِيا توظف خبراتها التي تعكس شعار الجودة “صنع في
ألمانيا” في دولة اإلمارات على أكمل وجه.

إسهام راسخ يف اإلمارات العربية املتحدة
بتوقيعها عقداً مدته  40عاما ً لتطوير امتياز َ
“غ َشا” ،فإن فينترسهال دِيا تسعى لمساهمة فاعلة وطويلة األمد في
اإلمارات العربية المتحدة .وتنظر فينترسهال دِيا بعين الفخر لشراكتها مع أدنوك التي تشكل العصب الرئيسي
القتصاد أبوظبي؛ وهي الجهة الرئيسية المسؤولة عن احتياطي الطاقة لإلمارة منذ ما يناهز  50عاماً .وإذ
تتعامل فينترسهال دِيا بكل جدية ورصانة مع جميع المسؤوليات المنوطة بها باعتبارها شريكا ً وضيفا ً في دولة
اإلمارات؛ فإنها ال تركز على األموال التي ستستثمرها وحسب ،بل أيضا ً على القيمة المحلية المضافة التي
يمكن أن توفرها للدولة .ويتمثل ذلك في تقديم خبراتها وكفاءاتها التي اكتسبتها في ألمانيا واألسواق األخرى في
مجاالت عدة؛ مثل الرقمنة والصناعة  .4.0وبذلك تسهم فينترسهال دِيا إسهاما ً راسخا ً وطويل األجل في رفد
نمو اإلمارت العربية المتحدة وازدهارها.

فينترسهال دِيا في اإلمارات العربية المتحدة :إضاءة سريعة
• مباشرة النشاط2010 :
• الحقول البرية :الشويهات
• الحقول البحريةَ :غ َشا ،الشويهات
•	احتياطي اإلمارات العربية المتحدة من
الغاز 5.9 :تريليون متر مكعب*

* المصدر :التقرير اإلحصائي لشركة “بي بي” الخاص بقطاع
الطاقة العالمي 2019
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