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شريك في الشرق األوسط
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فينترسال ِديا شريك ألدنوك في 
امتياز “َغشا”، حيث يتم تطوير 

العديد من الحقول البحرية.

شريك للغاز في أبوظبي

ُتَصنَّف اإلمارات العربية المتحدة بين أكبر دول العالم من حيث احتياطيات النفط والغاز، ما يجعلها مركزاً 
مهماً إلنتاج الطاقة على النطاق العالمي. وفي عام2018 ، حققت شركة فينترسال ِديا نجاحاً باهراً بحصولها 

على حصة في امتياز “َغَشا” الذي يعتبر أضخم الحقول اإلماراتية للنفط والغاز والمكثفات التي لم يتم تطويرها 
بعد. ونالت الشركة حصة 10 في المئة من الحقل المذكور بموجب شراكة مدتها 40  عاماً مع شركة بترول 

ل، إضافة إلى شركات “إيني” اإليطالية، و”أو.إم.في” النمساوية، و”لوك أويل”  أبوظبي الوطنية “أدنوك”، المشغِّ
الروسية. وتسير أعمال بناء الجزر االصطناعية واألعمال اإلنشائية األولية لتطوير حقلّي “الِحيل” و”َغَشا 

شرق” ضمن االمتياز بخطوات ثابتة، إذ تم إنجاز أكثر من %80 منها. كما يوشك تنفيذ دراسة معّدلة للتصميم 
الهندسي للواجهة األمامية )FEED( على االنتهاء، حيث تتضمن الدراسة عدداً من التدابير التحسينية بهدف 

زيادة كفاءة المشروع. ومع بدء إنتاج الغاز، سيلعب المشروع دوراً رئيسياً في تلبية احتياجات دولة اإلمارات  
العربية المتحدة من الطاقة بحلول منتصف هذا العقد تقريباً. 

وُيَعدُّ مشروع “َغشا” ذا أهمية استراتيجية في بلد يشهد نمواً مّطرداً 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 “َغَشا”، تسعى فينترسال ِديا إلى 
تأسيس وجود قوي وطويل األمد لها في أبوظبي عبر شراكتها مع أدنوك.
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ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا يف خسار ماهسإ

 لثم ،ةينقتلا ةيحانلا نم ًاديقعت رثكأ لوقح ريوطت نم ّدبال ،زاغلا ىلع يمانتملا بلطلل ًارظن
 تايمك ىلع يوتحي يعيبط زاغ وه ضماحلا زاغلاو .ًايئزج ةضومحلا ةيلاع ”اَشَغ„ زايتما لوقح

 ديتيربك ةدام اهيلع يوتحت يتلا ةيلاعلا ةيّمُّسلل ًارظنو .)H2S( نيجورديهلا ديتيربك نم ةريبك
 هذه لصف لجأ نم ةجلاعملل قفارم رفوت بوجو يف لثمتت ةدع تايدحت ضرفت اهنإف ،نيجورديهلا

 لّمحتل ةصاخ تافصاومب  بيبانألاو جاتنإلا عناصم ميمصت نع ًالضف ،جتنملا زاغلا نع ةداملا
 عنمل ةمراص ةمالس ريياعم قيبطت طَرَتشُي امك .لكآتلل ةببسملا نيجورديهلا ديتيربك صئاصخ

 يطايتحالا وهو ،1961 ماع ايناملأ يف ”فروتسنراب„ برق ”هتسود„ لقح اهفاشتكا ذنمو .بّرست يأ
 ،كلذ لضفب .ضماحلا زاغلا جاتنإ لاجم يف ةدئار ايِد لاسرتنيف تحبصأ ،ضماحلا زاغلا نم اهل لوألا

 ام ،ةيليغشتلا ةمالسلا يف مأ عناصملا ميمصت يف ناكأ ءاوس ةدئار ةينف تاربخ ةكرشلا تكلتما
.”اَشَغ„ زايتما عورشم يف ًايلاثم ًاكيرش اهلعجي

 هادعتت لب ،ضماحلا زاغلا ىلع ”اَشَغ„ زايتما يف تايدحتلا رصتقت ال
 رزج ءانب ىلإ ةجاحلاو ،ةساسحلا ةئيبلا لثم ؛ىرخأ ًارومأ لمشتل

 تاربخلا ايِد لاسرتنيف رمثتست ،تايدحتلا هذه لثم ةهجاوملو .ةيعانطصا
 طفنلا جاتنإل يرحب عقوم وهو ؛”هتالبلتيم„ لقح نم اهتبستكا يتلا
 ذنمو .ايناملأ برغ لامش يف ”نداف„ رحب يف ينطولا هزنتملا يف عقي

 ضرعتلا نود نم ”هتالبلتيم„ لقح يف طفنلا ةكرشلا جتنت ،1987 ماع
 ةمالسلاو ةئيبلا لاجم يف ًةمارص اهدشأو ريياعملا ىلعأ ًةقبطم ،ثداوح ّيأل

 قيبطت نع ًالضف ،ضرغلا اذهل تدِّيُش ةيعانطصا ةزيزج مادختساب
.دتمملا رفحلا تاينقت

 ةماتلا ةطاحإلاب مأ ،نمآ لكشب ضماحلا زاغلا جاتنإب مأ ،ًاينف ةدقعم رابآ رفحب رمألا قلعتأ ءاوسو
 تارامإلا ةلود يف ةزيمتملا اهتاربخ فظوت ايِد لاسرتنيف نإف ،ًايئيب ةساسحلا قطانملا تابلطتمب

.هجو لمكأ ىلع

 داصتقال يسيئرلا بصعلا لكشت يتلا كوندأ عم اهتكارشل رخفلا نيعب ايِد لاسرتنيف رظنت
 اهرابتعاب اهب ةطونملا تايلوؤسملا عيمج عم ةناصرو ةيدج لكب ايِد لاسرتنيف لماعتت ذإو .يبظوبأ

 ىلع ًاضيأ لب ،بسحو اهرمثتستس يتلا لاومألا ىلع زكرت ال اهنإف ؛تارامإلا ةلود يف ًافيضو ًاكيرش
 ةيمارلا فادهألا قيقحت يف ماهسإلا ربع ءاوس ،ةلودلل اهرفوت نأ نكمي يتلا ةفاضملا ةيلحملا ةميقلا
 اهتبستكا يتلا اهتاءافكو اهتاربخ ميدقت لالخ نم وأ ،نوبركلا ديسكأ يناث تاثاعبنا ضفخ ىلإ

 .4.0 ةعانصلاو ةنمقرلا لثم ؛ةدع تالاجم يف ىرخألا قاوسألاو ايناملأ يف

 يف ايِد لاسرتنيف تحجن 
 نيتيفاشكتسا نيرئب رفح

 زاغلل تاهيوشلا لقح يف
 2015 يماع يف ضماحلا

.2017و

”اَشَغ“ يف ةيجولونكت ةكارش
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