الخاص بشركة منار
ب الدعاية
ّ
كُتَ ِّي ُ

التميز العالمي على المستوى المحلي
نَ ْش ُر
ُّ

جدول المحتويات
نبذة عن شركة منار

٤

الرؤية و الهدف

٤

منهجية الشركة

٥

صناعات شركة منار

٦

مكاتب شركة منار

٧

اإلطار الزمني لشركة منار

٨

اإلطار العام لمجال الطاقة في المنطقة
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الخدمات الرئيسية للشركة

١١

التحليل

١٣

الخدمات االستشارية

١٤

المشروعات

١٥

العمليات

١٦

كبار المسؤولين في شركة منار

١٨

الشركاء

٢٤

العمالء

٢٦

ب الدعاية الخاص بشركة منار ٢٠١٤
كُتَ ِّي ُ

٣

”سيكون العراق في العقد القادم المحور المركزي؛ الذي
ستدور حوله األنشطة في منطقة الشرق األوسط”

٢

ب الدعاية الخاص بشركة منار ٢٠١٤
كُتَ ِّي ُ

منهجية الشركة

•
•
•
•

الموازنة بين الرؤية التجارية العملية والخبرة الصناعية التشغيلية ،والخبرات العالمية الغنية.
دعم الشركات والعمليات المتعلقة بمجال الطاقة في منطقة الشرق األوسط ،وشمال أفريقيا.
من خالل مشروعات وشراكات مع أطراف أخرى.
تقديم القيمة الحقيقية ْ
المعرفة  المتعمقة بالمجال ،والخبرة الوظيفية والعالقات المحلية.
الدمج بين
ّ

التحليل
خاصة
(دراسات وتطبيقات ّ
بالبيانات ،ودعم عمليات
البحث والتطوير)

االستشارات
(تطوير

اإلستراتيجيات
واألعمال)

العمليات

االستعانة
بمصادر
خارجية

(الدعم التشغيلي
لخدمات  االستكشاف
واإلنتاج)

المشروعات
(شراكات حكومية وتطوير
المشروعات المشتركة)

«إن مفهوم نشر التميز العالمي
ّ

على المستوى المحلي يعني؛

دمج الخبرات الفنية والتجارية

والثقافية في بوتقة واحدة؛ لتنفيذ
مشروعات طاقة تسفر عن تحوالت

الصعيدين اإلقتصادي
كبرى على
ْ
واإلجتماعي»

ب الدعاية الخاص بشركة منار ٢٠١٤
كُتَ ِّي ُ

٥

نبذة عن شركة منار

الرؤية

الشركة االستشارية الرائدة؛ التي تتولى المحافظة على وضع
موطن الطاقة في العالم؛حيث
منطقة الشرق األوسط؛بصفتها
َ
تتولى اإلشراف على إنشاء مشروعات عالمية ،وشراكات بين
عدة أطراف.

الهدف

الجمع بين المعرفة المحلية والخبرة العالمية في بوتقة واحدة؛
إلنشاء شراكات وثيقة وإحداث نقلة نوعية في الصناعات
سعيا إليجاد
والمؤسسات واالستثمارات في المنطقة؛ وذلك
ً
قيمة حقيقية وطويلة المدى للعمالء.

«إن منطقة الشرق األوسط ،وشمال أفريقيا يمكنها تحقيق طفرة مضاعفة لحجم
ّ

الطفرة المتوسطة للواليات المتحدة ،شرط :إضافة العناصر ّالتقنية الالزمة ،الشروط
التجارية الصحيحة ،الكفاءة في إقامة المشروعات ودمجها مع المقومات الطبيعية

الغنية بها».

٤

ب الدعاية الخاص بشركة منار ٢٠١٤
كُتَ ِّي ُ

صناعات شركة منار

المراحل
األولى في
مشروعات
النفط والغاز
المراحل
الوسطى في
مشروعات
النفط والغاز

مشروعات
الغاز
والطاقة

البتروكيماويات

مشروعات
الطاقة
المتجددة
٦

ب الدعاية الخاص بشركة منار ٢٠١٤
كُتَ ِّي ُ

«إن صناعة الطاقة ذات اإلدارة الجيدة تمثل؛ حلقة الوصل
ّ
نام ومجتمع متطور»
االنتقالية بين مجتمع ٍ

٢١

١٩

٣ ٥

١٥
١٠

١٨

١١

سنوات من
األعمال
الناجحة

١٦

٢٠١٣

٢٠١٢

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

يناير

2012

أبريل

أغسطس

2012

2012

سبتمبر
2012

فبراير

مايو

صدور تقرير
الطاقة
الشمسية
بعنوان
‘شروق
الشمس في
الصحراء‘

تأسيس
المكتب
االستشاري
لشركة منار

اكتشاف
حقل شيخان
الذي يعد
الحقل األكبر
الذي اكتُ شف
في المنطقة
الكردية حتى
اآلن

العراق
يتعدى حاجز
الـ  3ماليين
برميل يومياً

دراسة مجال
التصدع
الهيدروليكي
والغاز في
الطبقات
الضحلة
في منطقة
الشرق
األوسط

2013

١٨

١٩

سبتمبر سبتمبر

2013

2013

2013

شركة شل
تعقد صفقة
بمقدار 10
مليارات
دوالر لتطوير
حقل باب
صور للغاز
في أبوظبي

شركة منار
تتولى
مسؤولية
عمليات
االستكشاف
في البلوك
رقم  10في
العراق

تأسيس
المكتب
التمثيلي
لشركة منار
في أربيل
في العراق

٢٠

٢١

أكتوبر

أكتوبر

2013

2013

الصين
تتعدى
الواليات
المتحدة
كأكبر دولة
مستوردة
للبترول

عقد تحالف
مع المركز
العالمي
لدراسات
الطاقة

ب الدعاية الخاص بشركة منار ٢٠١٤
كُتَ ِّي ُ

٩

اإلطار الزمني لشركة منار

٢٠

١٤

٩

٦ ٨ ٤
١٢ ٧ ١
١٣ ١٧

٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧

٨

٢٠١١

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

يوليو

2007

سبتمبر
2008

يونيو

أغسطس

2009

2009

مايو

2010

يوليو

2010

سبتمبر
2010

نوفمبر ديسمبر
2010

2010

بدء ضخ
الغاز من
خط أنابيب
دولفين إلى
اإلمارات
العربية
المتحدة

األزمة المالية
العالمية
وانهيار أسعار
البترول

عقد أول
جولة
للترخيص
في العراق

تأسيس
شركة منار

إشراف
شركة منار
على عمليات
االستكشاف
والحفر
واإلنتاج في
حقل غرب
القرنة 2
وحقل بدرة

بدأت
أبوظبي في
إنشاء أكبر
محطة لتوليد
الطاقة
الحرارية
(شمس )1

شركة منار
تؤسس
مقرا لها في
ً
أبوظبي

أول واردات
الغاز
الطبيعي
المسال
ُ
لدبي

قطر تصبح
أكبر دولة
مصدرة للغاز
ّ
الطبيعي
المسال

ب الدعاية الخاص بشركة منار ٢٠١٤
كُتَ ِّي ُ

٨

٩

١٠

١١

فبراير

فبراير

الثورة الليبية
والثورة
المصرية

صدور تقرير
تاريخي حول
منطقة
الشرق
األوسط
وشمال
أفريقيا عن
المعهد
العالمي
الستخالص
وتخزين
الكربون

2011

2011

الخدمات الرئيسية للشركة

المشروعات

التحليل

• ابتكار مشروعات
وتطويرها.

• ّالسوق المتخصصة
والدراسات التشغيلية.

• شراكات حكومية
ومشروعات مشتركة مع
الخاص.
القطاع
ّ

المعدة لمختلف
• الدراسات
ّ
العمالء تطبيقات البيانات
وتصميم المعلومات.

الخدمات
االستشارية

العمليات

• باقة  دعم األعمال.

• استشارات األعمال المتخصصة.

• االستكشاف والمسح
الميداني.

• العالقات الحكومية.

• التحكم في الجودة
التشغيلية وخدمات الصحة
والسالمة والبيئة.

• اختيار جهات التوريد.
• االستشارات االستثمارية.

• الخدمات القانونية.
• التدريب وبناء القدرات.

ب الدعاية الخاص بشركة منار ٢٠١٤
كُتَ ِّي ُ

١١

اإلطار العام لمجال الطاقة
في المنطقة
استمرار الطفرة االقتصادية وارتفاع أسعار البترول.

التخوفات من التغيرات المناخية ،واالرتفاع الرهيب في استهالك الطاقة المحلية.

المشروعات والموارد واألحواض الناشئة الجديدة.

التغيرات السياسية الجذرية في قطاع المواد الهيدروكربونية في منطقة الشرق األوسط،
وشمال أفريقيا.

األسئلة المثارة حول تأثير الطفرة في قطاع البترول والغاز في المناطق الضحلة ،في
منطقة أمريكا الشمالية.

تنامي االستثمارات الدولية في العراق وأبوظبي.
شركات الطاقة تسعى للعمل في منطقة الشرق األوسط ،وشمال أفريقيا كما تسعى للتعرف على:
• األماكن المثلى بالنسبة لها للعمل في السوق.
• األطراف التي ينبغي التعامل معها في الحكومة.
• كيفية العمل على األرض بأسلوب عملي.

١٠

ب الدعاية الخاص بشركة منار ٢٠١٤
كُتَ ِّي ُ

التحليل

التحليل التجاري :دراسات السوق والعمليات( .الدراسات المصممة للعمالء
والدراسات المخصصة لعدة عمالء)

تكليف جهات خارجية تتمتع بالخبرة والمهارة لتنفيذ العمليات :تكليف جهات
خارجية بإجراء األبحاث والتحاليل ،لمناطق العمليات األساسية.

الدراسات المصممة حسب السوق والدراسات التشغيلية:
• إجراء دراسات حول الرؤية اإلستراتيجية والتجارية في أسواق الطاقة في منطقة
الشرق  األوسط ،وشمال أفريقيا.
الخاصة بمجال الطاقة.
• إصدار تحليالت كمية وتنبؤات حول األسواق ،والعمليات
ً
• دعم عمليات البحث والتطوير.

المخصصة للعمالء المتعددين
الدراسات
ً
الخاصة بالعمليات.
• تقييم اإلستراتيجيات والتحديات
ّ
• تتبع المخاطر السياسية والتجارية المؤثرة على قطاع الطاقة.
• إجراء دراسات تحليلية ،وتنبؤات حول أسواق الطاقة اإلقليمية

التطبيقات الخاصة بالبيانات وتصميم المعلومات
• إعداد مستودعات البيانات ،وإجراء عمليات التنقيب عن البيانات وإعداد المعلومات  
التجارية و التشغيلية.
• إعداد تطبيقات أوراكل مصممة حسب حاجة كل عميل

ب الدعاية الخاص بشركة منار ٢٠١٤
كُتَ ِّي ُ

١٣

الخاصة بالمناطق الزلزالية والخبرات والمهارات الفنية من
«تعد التقنيات
ّ
ّ

العناصر الحيوية لشركات النفط الدولية؛ وذلك لتعظيم قيمة مواردها المتاحة

والتوجه الستغالل آفاق جديدة».
ّ

١٢

ب الدعاية الخاص بشركة منار ٢٠١٤
كُتَ ِّي ُ

المشروعات

إعداد وتطوير المشروعات
• تحديد أوجه التعاون بين الشركات و/أو الشركات األخرى والحكومات.
• عقد المفاوضات ،وتعظيم شروط التعاقد وقيم العقود.
• إدارة عملية التكامل التالية لعقد الصفقات.
الخاص
الشراكات الحكومية والمشروعات المشتركة للقطاع
ّ
• التفاوض حول العقود واالتفاقيات ،واتفاقيات الجهات المعنية ،وعقود مشاركة اإلنتاج ،واالتفاقيات
الخاصة بالمشروعات.
ّ
• تحديد مجاالت التحسين.
الخاصة لتحسين أداء المشروعات.
• تنفيذ اإلستراتيجيات
ّ

تحديد األهداف  ...إجراء المفاوضات.
إدارة العمليات  ...تنفيذ المشروعات.

ب الدعاية الخاص بشركة منار ٢٠١٤
كُتَ ِّي ُ

١٥

الخدمات االستشارية

تكليف جهات خارجية بتنفيذ األعمال ونقلها إليها:
االرتقاء بعمليات تكليف جهات خارجية؛ لتنفيذ األعمال مع خبرتنا الهائلة في تطوير
األعمال.

المتخصصة
األعمال
ّ
الخاصة بمنطقة الشرق األوسط ،وشمال أفريقيا،
• تطوير اإلستراتيجيات
ّ
ً
حاليا.
   للشركات الجديدة الوافدة إلى السوق ،والشركات العاملة
• إدراك التحديات التشغيلية األساسية.
• المشورة بشأن النظم المالية واالمتيازات

العالقات الحكومية
• إدارة عمليات التنسيق مع شركات البترول الوطنية والحكومات.
• المساعدة في ابتكار مقترحات مناسبة للحكومات.
• عقد مفاوضات مع الحكومات وشركات البترول الوطنية؛ للفوز بصفقات مع شركات جديدة   ،
حل المشكالت التعاقدية.
   وإدارة المشروعات القائمة ،عالوة على ّ

اختيار جهات التوريد
• التعامل مع العمالء وشركات التوريد ،وتوجيه أساليب المبيعات ،وإدارة خدمة العمالء ودعمهم.
• تقديم االستشارات حول إستراتيجيات إدارة عالقات العمالء وشركات التوريد ،وإعداد هذه
   اإلستراتيجيات.

تقديم االستشارات االستثمارية
كل شركة.
• إعداد عمليات المحاكاة للتحليالت والمخاطر المالية واالقتصادية ،وفق طلب ّ
• تقييم المخاطر وعائدات االستثمار

إعداد عمليات
المحاكاة للتحليالت
والمخاطر المالية

١٤

ب الدعاية الخاص بشركة منار ٢٠١٤
كُتَ ِّي ُ

تقديم
االستشارات حول
إستراتيجيات إدارة
العالقات

عقد
المفاوضات
مع الحكومات
والشركات

إدارة عمليات
التنسيق

الخاصة بالصحة واألمن
مراقبة الجودة التشغيلية ،والخدمات
ّ
و السالمة والبيئة.
المتخصصة.
• إعداد خطط المشروعات
ّ
• مراقبة التكاليف والسالمة وجودة البيانات.
• تصميم وتخطيط عمليات المسح وإدارة اللوجستيات.

الخدمات القانونية
• عرض األعمال االستشارية التجارية والمؤسسية.
متخصصة؛ تتمركز حول شركات
• عرض تقديم استشارات قانونية
ّ
   الطاقة وعملياتها.
• إعداد العقود.
• تقديم االستشارات ،والمساعدة في عمليات تسجيل الشركات.

التدريب وتحسين القدرات
• تصميم وتنفيذ برامج التدريب ،وتحسين القدرات.
• توفير دورات تدريبية؛ إلتقان المهارات التجارية ،ومهارات
   الحاسب اآللي.
• التنسيق بين ورش العمل ،وبرامج التدريبات الفنية.

ب الدعاية الخاص بشركة منار ٢٠١٤
كُتَ ِّي ُ

١٧

العمليات

حزمة دعم األعمال
• توفير منشآت إدارية منخفضة التكلفة ،للشركات الجديدة
  الوافدة إلى سوق الطاقة في منطقة الشرق األوسط،
  وشمال أفريقيا.
• تقديم خدمات دعم ،وإدارة مصممة وفق العمالء.
• تقديم خدمات تطوير أعمال مصممة وفق العمالء.
من الخارج
• االستعانة
بمتخصصين في تنفيذ المشروعات ْ
ّ
   في العراق ،واإلمارات العربية المتحدة.

استكشاف الحقول وإجراء عمليات المسح
• تقديم تقارير تفصيلية حول صور األقمار الصناعية ،وتفسير
   مدلوالتها.
• استكشاف المخاطر المرتبطة باألراضي والبنية التحتية  ،
   والطبيعة ،واألمن والسالمة.
• إعداد تقييمات للتأثيرات البيئية واالجتماعية.

١٦

ب الدعاية الخاص بشركة منار ٢٠١٤
كُتَ ِّي ُ

 6سنوات
من العمل
الرائد في
مجال الطاقة

كبار المسؤولين في شركة منار
جعفر الطائي

المدير اإلداري

ً
اقتصاديا في مجال
• أسس جعفر شركة منار في عام  .2009ويعمل جعفر
ً
واستشاريا لشركات البترول الدولية والوطنية؛ حول العمليات البترولية
الطاقة،
اإلقليمية األساسية والقضايا االقتصادية.
• تولى جعفر إعداد تحليالت مكثفة ،وإصدارات مهمة حول األعمال األساسية ،وإجراء تحليل للمخاطر في العديد
من أسواق الشرق األوسط.
الخاصة والحكومية ،والبنوك
• بدأ جعفر حياته المهنية في مجال البترول بالعمل مع عدد من شركات الطاقة
ّ
االستثمارية بما في ذلك شركة بريتيش بتروليم وبتروبراز (البرازيل) ونامورا (اليابان) .وقد تضمنت مهامه
الوظيفية تحليل العمليات البترولية األساسية وإدارة المخاطر المقترنة بتلك العمليات.
• وفي عام  ،2004شغل جعفر منصب استشاري اقتصادي في وزارة النفط العراقية .وهناك؛ تولى جعفر تقديم
ً
وخصوصا الدوائر العاملة في مجال الموضوعات المالية
االستشارات لعدد من الدوائر الحكومية في العراق،
واإلستراتيجية والسياسية.
ً
أيضا شريك المركز العالمي لدراسات الطاقة في لندن.
من كلية االقتصاد من جامعة ساسكس .وهو
• تخرج جعفر ْ

د .صادق الجادر

استشاري أول

• يشغل د .صادق منصب استشاري أول في شركة منار ،مع التركيز على
الخاصة بالعمليات التجارية في العراق واإلمارات العربية المتحدة.
االستشارات
ّ
إستراتيجيين على تقنيات المعلومات واالتصاالت
• يعمل د .صادق خبير أعمال وتقنيات ،كما يتمتع بدراية واطالع
ْ
ً
وتطبيقاتهما في مجال صناعة البترول والغاز .كما أنه يتمتع بأكثر من  30عاما من الخبرات المتراكمة في مجال
ً
عاما مع مجموعة شركة أبوظبي الوطنية للبترول (.)ADNOC
تقنيات المعلومات واالتصاالت؛ من بينها 20
• وعلى مدار هذه الفترة ،شغل د .صادق العديد من المناصب بما في ذلك تخطيط المشروعات ،هندسة
النظم والشبكات ،نظم تقنيات المعلومات واالتصاالت،أمن النظم والشبكات وتطوير حلول جديدة  في  مجال
المنتجات،الخدمات ،اإلدارة التنفيذية واالستشارات.
• تتضمن المهارات الرئيسية التي يتمتع بها :مهارات في مجال صناعة السياسات ،اللوائح ،تطوير األعمال،تخطيط
االستثمارات،إجراء دراسات الجدوى ،وتحليل ونمذجة الحاالت التجارية،عقد الشراكات اإلستراتيجية والمشروعات
المشتركة،عمليات االندماج واالستحواذ ،تحليل األسواق والعالقات بين المشروعات والعمالء وإستراتيجيات
الجهات التشغيلية ،وإستراتيجيات التسويق واألعمال.

١٨

ب الدعاية الخاص بشركة منار ٢٠١٤
كُتَ ِّي ُ

شاد الشريف باشا

استشاري

ً
استشاريا في السياسة الجغرافية ،ومدير أول للمشروعات،
• شاد الشريف باشا يعمل
مع تميزه بسجل حافل من تطوير المبادرات اإلستراتيجية مع الشركات والحكومات.

• يتميز شاد بخبرة واسعة في مجال؛ صناديق الثروة السيادية في آسيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج
الخاصة بالتنويع اإلقتصادي والصناعات التقنية المتقدمة.
العربي؛ حيث تتركز أعماله في مجال تطوير أطر العمل
ّ
المتخصصة في أعمال التصميم ،والترويج ،والتسليم ،ألحد مشروعات البنية
• نجح شاد في قيادة فرق العمل
ّ
التحتية والعقارات في آسيا بقيمة  5مليارات دوالر أمريكي .كما عمل مع رؤساء فرق العمل في مجال األعمال
والسياسة لتطوير خرائط الطريق اإلستراتيجية ،وتنفيذها للعمالء في منطقة الشرق األوسط ،شمال أفريقيا،
روسيا ،ومنطقة وسط آسيا.
• يسعى شاد للحصول على شهادة الماجستير في إدارة األعمال من كلية لندن لألعمال ،وهو حاصل على
ماجستير من جامعة شيكاغو ،وبكالوريوس من كلية ويتون وجامعة أكسفورد.
• يتحدث شاد عشر لغات من بينها العربية،الفرنسية،اإلندونيسية،الصينية المندرية،الروسية واإلسبانية.

رؤى إبراهيم
استشارية

• تعمل رؤى أخصائية في تقييم أسواق تقنيات صناعة الطاقة في الشرق األوسط،
مع إجادتها لألمور المالية.

ّ
الخاصة بالبترول والغاز؛ بما في ذلك التقارير حول
وتولت تحليل القضايا
• التحقت رؤى بشركة منار في 2012
ّ
ّالنظم المالية والتصدع الهيدروليكي والغاز في الطبقات ّالضحلة في منطقة الشرق األوسط ،وشمال أفريقيا.
• بدأت رؤى عملها استشارية في مجموعة ّ ITPللنشر في دبي كأخصائية بحوث تنفيذية .وعملت بعد ذلك
استشارية في شركة بانالي لالستشارات في دبي حيث ّ
تولت إجراء بحوث سوقية ،ودراسات جدوى ،واستشارات
إستراتيجية لصالح الشركة.
• حصلت رؤى على شهادة البكالوريوس في المالية من الجامعة األمريكية في دبي وحصلت على شهادة
الماجستير في العمليات المالية والمصرفية التطبيقية من جامعة وولونغونغ في دبي.
• وقد اكتسبت رؤى خبرتها ومعرفتها بالعادات والتقاليد في منطقة الشرق األوسط؛ من خالل معيشتها في
المملكة العربية السعودية ،واألردن ،واإلمارات العربية المتحدة .وهي تجيد العربية واإلنجليزية ومبادئ الفرنسية.

ب الدعاية الخاص بشركة منار ٢٠١٤
كُتَ ِّي ُ

٢١

محمد جامباز

مدير مكتب كردستان ،أربيل ،العراق
يعد محمد ممثل شركة منار في منطقة كردستان العراقية في مكتب الشركة
•
ّ
في أربيل .ويتولى محمد قيادة عمليات ّالدعم التي نقدمها للشركات في
مجاالت الخدمات المتعلقة باألنشطة الزلزالية ،العلوم الجيولوجية ،األعمال
االستكشافية،اإلنتاج واللوجستيات،الخدمات المعملية وتحليل أسواق الطاقة
والقطاعات األخرى في مجال البترول.
• يتمتع محمد بخبرة هائلة في مجال تنفيذ مشروعات الطاقة،الهندسة المدنية والتخطيط وتقنية المعلومات.
• ومن بين المشروعات التي قام بتنف ي ذها؛ مركز نظم المعلومات الجغرافية التابع لمحافظة أربيل ،والخطة
الرئيسية لمنطقة خليفة الصناعية في أبوظبي ،ومشروع شركة طاقة لتحويل النفايات إلى طاقة ،والخطة
الرئيسية لمدينة الدمام الصناعية ،ونظام إدارة المحاسبة لشبكة بي بي سي ،عالوة على تقديم الدعم التجاري
لهيئة النقل في لندن.
• تضم قائمة العمالء شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) ،وحكومة محافظة أربيل ،وشركة موانئ أبوظبي،
والوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( ،)USAIDوشبكة بي بي سي ،والهيئة البريطانية لألنهار الوطنية ،ومجلس
مقاطعة بيركشاير ،وهيئة النقل في لندن.
• حصل محمد على شهادتي البكالوريوس والماجستير في الهندسة المدنية من كلية كوين ماري بجامعة لندن.
كما حصل على شهادة الماجستير في تقنية المعلومات من جامعة كينجستون.

جاري ليكس
شريك أول

ً
حاليا على التركيز األساسي على الطاقة
• هو محرر وصحفي في نيقوسيا يعمل
في منطقة شرق البحر األبيض المتوسط.

• يشغل حاليا منصب مدير برنامج الطاقة في ومجلس رم األوروبي لسياسات واالستثمار ومقرها قبرص
( ،)ERPICو يعتبر غاري كمساهم دائم في وسائل اإلعالم الدولية للطاقة
• وكان محررا مع المسح االقتصادي للشرق األوسط (ميس) لمدة  22عاما و التي تغطي شرق البحر المتوسط،
وبحر قزوين ومناطق الممر الجنوبي وشمال أفريقيا والشرق األوسط.
• غاري هو أحد المشاركين في مؤتمرات متكررة للطاقة اإلقليمية.و تقدر خبرته حياته المهنية في المنطقة
بحوالي ثالثة عقود.

٢٠

ب الدعاية الخاص بشركة منار ٢٠١٤
كُتَ ِّي ُ

رايا أبوجوالل
مستشارة قانونية

• تعمل رايا في مجال االستشارات القانونية التجارية والمشتركة ،وذلك لعمالء
محليين ودوليين ،مع تركيزها في العمل على مجال هيكلة الشركات ،وعقد
االتفاقيات التجارية؛ لصالح شركات الطاقة في اإلمارات العربية المتحدة ،العراق،
دول أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

المهني مجموعة واسعة من األعمال المؤسسية والتجارية .وقبل التحاقها بشركة منار ،عملت
تخصصها
• يشمل
ّ
ّ
رايا في اإلمارات العربية المتحدة لدى أبرز شركتين قانونيتين في المنطقة؛ شركة رييد سميث األمريكية ،وشركة
سيمونز اإلنجليزية.
الخاصة بتطوير السيدات في منطقة الشرق األوسط،
• تتميز رايا بنشاطها الملحوظ في العديد من المبادرات
ّ
وشمال أفريقيا ،وتشغل عضوية العديد من جمعيات األعمال ،بما في ذلك عضويتها في لجنة تابعة للجمعية
الدولية لسيدات األعمال في أبوظبي.
• تجيد رايا العربية واإلنجليزية والهولندية.

تنجبنج كويد

شريك أول

•يعمل تنجبنج كويد كشريك أول في شركة منار مع أكثر من  10عاما من الخبرة في
مجال صناعة النفط والغاز.
• عمل كويد كرئيس لشركة  SMTالدولية ،الشركة الرائدة في مجال برمجيات علوم األرض .و عندما تم بيع الشركة
لشركة  ،IHSتقلد كويد منصب نائب الرئيس في .IHS
ً
نائبا للرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات ( )CEOفي شركة ION
• وقبل انضمامه إلى  ،SMTعمل كويد
الجيوفيزيائية.
• قبل انضمامه إلى  ،IONعمل كويد لصالح شركة الندمارك للرسومات ،والبرمجيات والخدمات التابعة لشركة
ً
ً
ً
ً
ونائبا لرئيس
عاما لعمليات آسيا والمحيط الهادئ
مديرا
نائبا الرئيس /
هاليبرتون ،في أدوار مختلفة بما في ذلك
ً
ونائبا لرئيس أداء األصول لالستشارات.
تطوير األعمال العالمية
• قبل انضمامه لالندمارك ،وكان كويد أحد كبار المديرين في شركة  IBMالمتخصصة في صناعة النفط والغاز.
• كويد لديه ماجستير في إدارة األعمال من جامعة باث وتخرج مع مرتبة الشرف من جامعة العلوم في ماليزيا مع
درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر.

٢٢

ب الدعاية الخاص بشركة منار ٢٠١٤
كُتَ ِّي ُ

حصلت شركة منار على لقب الشريك الذهبي لشركة أوراكل؛ التي تتولى
الخاصة بالمشروعات،إجراء عمليات معالجة البيانات،إعداد
تصميم نظم البيانات
ّ
مستودعات البيانات،التنقيب عن البيانات،إجراء عمليات المحاكاة المالية والتحليالت
االقتصادية،إجراء عملية المعالجة التحليلية عبر اإلنترنت (،)OLAPإعداد التقارير
باستخدام برنامج ( )CRYSTAL BALLوإجراء التحليالت التجارية.

مركز
اإلمارات
للسياسات

عقدت شركة منار شراكة إستراتيجية مع مركز اإلمارات للسياسات؛ الذي يمثل
أعلى مؤسسة فكرية في اإلمارات ،متخصصة في االرتقاء بالسياسة العامة في
من شركة منار الستشارات الطاقة ومركز اإلمارات للسياسات هدف
ّ
المنطقة.
ولكل ْ
مشترك هو :تقديم التحليالت المتكاملة والمتخصصة للحكومات والشركات؛ لالرتقاء
بأداء قطاع الطاقة في المنطقة ،ومساهمته في تحقيق الرفاهية للشعوب.
الخاص بإدراك مركز اإلمارات للسياسات العامة
وستجمع هذه الشراكة؛ بين العنصر
ّ
وخبرات شركة منار في مجال أسواق الطاقة اإلقليمية والعالمية .وستتيح لنا هذه
الشراكة تقديم تحليالت وافية واستشارات متكاملة لواضعي السياسات والشركات
ً
استغالال لعملياتنا الميدانية وشبكة االتصاالت المترامية األطراف.
أيضا – وذلك
ً
عالوة على خبراتنا في مجال الطاقة على مستوى العالم.

MM-GEO
المحدودة

 MM-GEOالمحدودة  MM-GEO -هي مجموعة من المتخصصين الجيوفيزيائية
ذوي الخبرة والمهارة مع العديد من سنوات الخبرة بين كلتا شركاتنا .بعض
إستشاريينا لديهم أكثر من عشرين عاما في صناعة إستكشاف حقول النفط .و
الجدير بالذكر أن  MM-GEOلديها العديد من الجيوفيزيائيين ،رؤساء وكبار  مساحين
ذوي خبرة مرموقة باإلضافة إلى مديري الصحة والسالمة المهنية الذين عملوا
لكبرى الشركات الزلزالية والتشغيل في روسيا والعالم.

ب الدعاية الخاص بشركة منار ٢٠١٤
كُتَ ِّي ُ

٢٥

الشركاء

٢٤

ب الدعاية الخاص بشركة منار ٢٠١٤
كُتَ ِّي ُ

إي أون  -ألمانيا  -دراسة خيارات تصدير الغاز في الشرق األوسط.

شركة رائدة في استشارات

الواليات المتحدة األمريكية  -التحليل المنتظم وتقارير عن مخاطر قطاع الطاقة في

المخاطر السياسية

اإلمارات العربية المتحدة ،والمملكة العربية السعودية ومصر

شركة خدمات نفطية دولية

الواليات المتحدة األمريكية  -تطوير األعمال وتنفيذ استراتيجية و دعم العمليات في
منطقة الشرق األوسط ،وتحديدا في دولة اإلمارات العربية المتحدة؛ الوساطة بين
شركات النفط الوطنية والوزارات ذات الصلة.

عمالء متعددون

دراسة شاملة عن التوازن بين امدادات الغاز  /الطلب في الشرق األوسط،

جلوبال  -الواليات المتحدة األمريكية:
الخاصة بأنشطة المناطق الزلزالية ،تنفيذ اإلستراتيجيات ،دعم العمليات
 -١تطوير األعمال
ّ
والتعاون الثنائي مع شركة أدنوك ووزارة النفط العراقية.
 -٢دراسة نظم نودال للزالزل في العراق.
 -٣دعم العمليات التشغيلية المحلية ،مسح المواقع ودعم االستعانة بمصادر خارجية؛
الخاصة بالمحتوى المحلي.
لتنفيذ العمليات التجارية والعمليات
ّ

آي إتش إس  -الواليات المتحدة األمريكية :االستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ الدورة
الخاصة بآسيا والشرق األوسط؛ والمتمركزة في دولة
المتكاملة لألعمال؛ لدعم العمليات
ّ
اإلمارات العربية المتحدة.

باك وست  -الواليات المتحدة األمريكية:
الخاصة بخدمات التصدعات الهيدروليكية في منطقة الشرق األوسط،
 -١دراسة السوق
ّ
وشمال أفريقيا.
الخاصة بقياس ضغط آبار البترول
 -٢إجراء البحوث حول األسواق ،ومتطلبات األدوات
ّ

عمالء متعددون

تقييم صناعة البتروكيماويات ،المواد األولية وسلسلة المنتجات المصب في الشرق
األوسط

الشركة رائدة مستقلة في مجال النفط دراسة عن صناعة الغاز شرق البحر المتوسط  :التوازن بين العرض والطلب والتوقعات،
والتنظيم والسياسة.

ب الدعاية الخاص بشركة منار ٢٠١٤
كُتَ ِّي ُ

٢٧

العمالء

الخاصة بالبترول والغاز
في مجال االستشارات
ّ
الخاصة بتطوير األعمال؛ لدعم
ستاتويل  -النرويج  -تقديم االستشارات اإلستراتيجية
ّ
ً
عمليات التنقيب عن البترول وإنتاجه في العراق ،ودعم العمليات األوسع   نطاقا في
منطقة الشرق األوسط.

شل  -أروبا  -التحليل المنتظم للقضايا العالمية الرئيسية
مارسك أويل  -أروبا  -دعم تطوير األعمال اللتقاط الكربون واالستخالص المعزز للنفط
في أبوظبي ومنطقة الشرق األوسط
ونترشل  -ألمانيا  -استعراض قطاع الطاقة في اإلمارات العربية المتحدة ،وتقديم
االستشارات حول فرص تنمية أعمال الغاز والبترول.

دي إم إي  -اإلمارات العربية المتحدة  -تقديم االستشارات اإلستراتيجية حول الطاقة،إعداد
التحليالت ،وإدارة العالقات في األسواق مع الجهات البترولية الرسمية في العراق حول
الخاصة بتسعير البترول العراقي.
الموضوعات
ّ

سي جي إي إس  -المملكة المتحدة  -إجراء الدراسات التجارية ،وإجراء التحليالت السوقية
واإلستراتيجية لقطاع الطاقة في منطقة الشرق األوسط ،وتداعيات عمليات التنمية
الدولية.

ريبسول  -إسبانيا  -إجراء الدراسات التجارية ،وإجراء التحليالت السوقية واإلستراتيجية في
منطقة الشرق األوسط.

أوراكل  -الواليات المتحدة األمريكية  -الشريك الذهبي في مجال التقنية:
الخاصة بعمليات
تطوير تقنية معلومات أوراكل ( ،)J2EEونظم وحلول المشروعات
ّ
استكشاف البترول وإنتاجه.

توتال  -فرنسا  -تقييم عمليات الغاز الطبيعي المسال ( )LNGالمصنع في الشرق أوسط
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الطاقة المتجددة

مفصلة للجدوى
بي دبليو سي  -اإلمارات العربية المتحدة  -دراسة
ّ
االقتصادية للطاقة الشمسية الضوئية في منطقة الخليج.

MESIA
Emirates Solar Industry Association

جلوبال سي سي إس  -أستراليا  -إجراء دراسة بارزة حول القضايا
التنظيمية ،السياسية واالقتصادية المقترنة باستخراج المواد
الكربونية ،وتخزينها في منطقة الشرق األوسط.

شركة تقنية أمريكية  /شركة استثمارية إماراتية

شركة طاقة دولية

الواليات المتحدة/اإلمارات العربية المتحدة  -تقييم سوق
الطاقة المتجددة والكهرباء في اإلمارات العربية المتحدة؛ وذلك
الستغاللها في األسواق كتقنية مبتكرة.

االتحاد األوروبي  -دراسة أسواق الكهرباء في منطقة الشرق
األوسط ،وأساليب توليد الطاقة وتكاليفها.

ب الدعاية الخاص بشركة منار ٢٠١٤
كُتَ ِّي ُ

٢٩

كريدت سويس  -سويسرا  -دراسة صناعة والتوقعات لإلنتاج النفط والغاز العراقي

كويت إينيرجي  -الكويت  -دراسة الخصخصة في صناعة النفط والغاز في منطقة الشرق
األوسط.

كويت إينيرجي  -الكويت  -دراسة تسعير الغاز في منطقة الشرق األوسط

دراسة شاملة عن التوازن بين امدادات الغاز  /الطلب في الشرق األوسط

شركة النفط والغاز رائدة
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تقييم القضايا البيئية ،السكانية ،المجتمعية والسياسية

دراسة حالة
التحدي
بعد النجاح الكبير الذي حققته في الواليات المتحدة؛ اتخذت إحدى الشركات الرائدة
ً
ً
إستراتيجيا في الدخول إلى
قرارا
في مجال الخدمات الجيولوجية والجيوفيزيائية
منطقة الشرق األوسط .وقد قمنا على الفور بزيارة مقر الشركة الرئيسي في
هيوستن.
مهمين-:
سؤالين
وقبل التوقيع على أية أوراق ،كان على الفريق الموفد اإلجابة على
ْ
ْ
ً
أسواقا متاحة في منطقة الشرق األوسط لهذه الشركة؟
هل هناك
هل يمكننا مساعدتهم في الدخول إلى هذه األسواق؟

الخاصة بشركة منار
اإلجابة
ّ
• قمنا بتحديد قائمة اختيارية باألسواق
المستهدفة .وتميزت سوق العراق؛ أنها
عالية النمو وعالية المخاطر في الوقت
نفسه .بينما تميزت األسواق اإلماراتية
حاد في
بنمو متوسط ،وانخفاض
ّ
مستوى المخاطر .وأظهرت المؤشرات
األولى من خالل اتصاالتنا مع ّصناع
أن الشركة ستلقى
القرار األساسيين ّ
ً
جيدا في السوق.
استقباال
ً

فريقين يعمالن في
• قمنا بتوزيع
ْ
مجال االستعانة بمصادر خارجية في نقل
العمليات؛ حيث عمل فريق في العراق،
في حين عمل اآلخر في اإلمارات العربية
المتحدة ،وذلك للمزج بين عملية تطوير
األعمال والخبرة الفنية .كما أجرينا عملية
استكشاف لحقل البترول ،والتحليل
المتعمق في السوق الزلزالية في
منطقة الشرق األوسط ،مع التركيز على
العراق ودولة اإلمارات العربية المتحدة،
عالوة على عقد جلسات فنية مع العديد
من شركات البترول المحلية والدولية؛
لتحديد الفرص التجارية التي يتمتع فيها
عميلنا بأقصى قدر من التنافسية.

النتيجة
وبعد ثالثة شهور من توقيع مذكرة التفاهم ،قام وفد من الوزارة بزيارة هيوستن،
ً
متخصصة في الجيولوجيا
أيضا ،كان عميلنا هو أول شركة دولية
وبعد ثالثة شهور
ّ
والجيوفيزياء تتلقى دعوة للشراكة مع الحكومة العراقية؛ وذلك لتنفيذ مشروعات
وفرت عائدات تُ قدر بـ 200
في ما يربو على  50حقل بترول وغاز ،وهي مشروعات
ّ
ً
ً
نموا لعميلنا في منطقة الشرق
سنويا .واليوم ُيعد العراق السوق األكثر
مليون
األوسط.

• وفي العراق ،كانت اإلستراتيجية
المتبعة واضحة وصريحة؛ أال وهي:
من ضمن الشركاء
وضع عميلنا
ْ
اإلستراتيجيين لوزارة النفط .وقد عزمنا
الصلة بين عميلنا
على تحديد أواصر
ّ
مع الدوائر المعنية في الوزارة ،إضافة
إلى صياغة اقتراحات إيجابية للطرفين.
وفي غضون ثالثة شهور ،أتحنا الفرصة
لعميلنا؛ لعقد اجتماع مع الوزارة إلى حين
جرى التوقيع على مذكرة تفاهم.

 200مليون

سنويا
دوالر
ًّ

تنفيذ مشروعات في ما يربو
على  50حقل بترول وغاز
بعائدات تُ قدر بـ  200مليون

ً
سنويا
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مجال دعم العمليات التشغيلية
لوك أويل  -روسيا
 -١مراقبة جودة الخدمات المقترنة بتكليف جهات خارجية لتنفيذ
المشروعات ،اإلشراف على عمليات تحليل االحتياطيات
واألنشطة الزلزالية في العراق( .المرحلة الثانية من حقل غرب
القرنة وحقل بدرة في العراق).
 -٢تكليف جهات خارجية بتعيين موظفين ،واإلشراف المحلي
على عمليات الحفر واإلنتاج( .المرحلة الثانية من حقل غرب
القرنة وحقل بدرة).

تي إن جي لوك  -روسيا
تقديم الخدمات االستكشافية الميدانية لتقييم التحديات
واالحتياجات الخاصة بالعمليات مثل؛ التعرف على األنشطة
الزلزالية في المنطقة المحددة.
وتشتمل هذه الخدمات على:
 -١تقديم تقارير تفصيلية حول صور األقمار الصناعية ،وتفسير
من نظم تحديد المواقع الجغرافية.
مدلوالتها مع تقديم مراجع ْ
 -٢استكشاف المخاطر الميدانية ،األمنية ،الطبيعية والمخاطر
المرتبطة بالبنية التحتية.
-٣تقييم القضايا
والسياسية.

البيئية،

الديموغرافية،

المجتمعية

باشنفت  -روسيا
تقديم الخدمات االستكشافية الميدانية لتقييم التحديات
واالحتياجات الخاصة بالعمليات مثل؛ التعرف على األنشطة
الزلزالية في المنطقة المحددة.
وتشتمل هذه الخدمات على:
 -١تقديم تقارير تفصيلية حول صور األقمار الصناعية ،وتفسير
من نظم تحديد المواقع الجغرافية.
مدلوالتها مع تقديم مراجع ْ
 -٢استكشاف المخاطر الميدانية ،األمنية ،الطبيعية والمخاطر
المرتبطة بالبنية التحتية.
-٣تقييم القضايا
والسياسية.
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البيئية،

الديموغرافية،

المجتمعية

أبوظبي

مجموعة شركات منار
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