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المقدمة

على مدار أربعة عقود ،أثبتت نفط الهالل أنها
إحدى الشركات الرائدة في قطاع الطاقة في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وقد
وجهت الشركة رؤيتها وإبداعها نحو تحرير موارد
الطاقة وتنمية االقتصاديات المحلية.
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جذورنا في الشارقة
جذورنا في الشارقة

يغطي سجل إنجازاتنا على مدار  44عاماً
ثمان دول وأربع قارات ،وتتركز أعمالنا
في الوقت الراهن في دولتي العراق
واإلمارات العربية المتحدة ،مع اهتمام
كبير بالعمل في مصر.
وترتبط مسيرتنا كشركة ارتباطاً وثيقاً
باكتشافاتنا البحرية في حقل مبارك في
عام  1972والذي ُيعد أحد المشاريع
البارزة التي دفعت شركة نفط الهالل
وإمارة الشارقة إلى الساحة الدولية
لقطاع النفط والغاز.

“لقد نمت الهالل من مجرد
شركة محلية في إمارة الشارقة
لتصبح إحدى الشركات العالمية
في قطاع النفط والغاز التي تضع
مستوى جديداً كلياً للمنافسة
مع نظرائها”.
حميد جعفر
رئيس مجموعة الهالل

شـــركـــة نـــفـــط الـــهـــالل

ولقد اكتشف النفط في إمارتي أبوظبي
ودبي في عامي  1958و 1966على
التوالي ،إال أن إنتاج إمارة الشارقة بدأ في
عام  1974في أعقاب االكتشافات التي
حققناها .ومنذ ذلك الحين ونحن نشهد
هائال في إمارة الشارقة ونفخر بأننا
نمواً
ً
لعبنا دوراً كبيراً في تنمية اإلمارة.

وقد حققت نفط الهالل الرقم القياسي
في ذلك الوقت بوصولها بحقل مبارك
إلى كامل طاقته اإلنتاجية في غضون
 13شهراً من اكتشافه ،بمعدل انتاج يزيد
على  60ألف برميل يومياً.
وال تزال نفط الهالل ملتزمة التزاماً عميقاً
تجاه إمارة الشارقة ودولة اإلمارات ،إذ
تنفذ الشركة مشروعين استكشافيين
في الدولة وهما امتياز منطقة الشارقة
البرية والذي تعمل عليه الشركة منذ عام
 2008وامتيازنا البحري في
جزيرة صير أبو نعير.
ـا عــن اهتماماتنا بقطاع النفط
وفضـ ً
والغــاز ،تعمــل مجموعة الهالل أيضاً
من خالل شــركة الهالل للمشــاريع
التابعــة لهــا في مجموعة متنوعة من
األنشــطة المستدامة في مجاالت
الموانئ والخدمات اللوجســتية والطاقة
والهندســة والمالحة التجارية والرعاية
الصحيــة وحقوق الملكية الخاصة
واحتضــان برامــج التنمية المجتمعية.

تأسست نفط الهالل في عام  1971واتخذت من
إمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة
مقراً رئيسياً لها .وهي أقدم وأكبر شركة خاصة
تعمل في مجال الصناعات االستخراجية للنفط
والغاز في الشرق األوسط.
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حقل مبارك ،المنطقة البحرية بالشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة

مساهمة نفط الهالل في
اقتصاد الشارقة

منذ تدشين العمل في عام  1974حتى عام ،2010
أنتج حقل مبارك حوالي

 103مليون برميل نفط

 293مليون قدم مكعب
قياسي من الغاز
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استثمرت الهالل

 2.6مليار

دوالر بالقيمة الحالية (النفقات الرأسمالية
ونفقات التشغيل) في الحقل

باعتبارنا أحد الداعمين القدامى للجامعة ،فإننا نعمل
معهم عن قرب في العديد من المبادرات األكاديمية
التي تهدف إلى تعزيز نمو قطاع التعليم في دولة
اإلمارات العربية المتحدة .وقد استثمرت نفط الهالل
ما يزيد على  9مليون دوالر في هذه المبادرات والتي
كان أشهرها بناء مجمع البحوث والتكنولوجيا واالبتكار
في الجامعة األمريكية بالشارقة.

اضطلعت نفط الهالل بدور ريادي في تنفيذ مشاريع
انتاج وتسويق النفط والغاز التجارية على مستوى دولة
اإلمارات العربية المتحدة معتمدة في ذلك على توريد
الغاز من إمارة الشارقة إلى دبي ،فقد أنشأت الشركة
خط أنابيب بحري بطول  92كم وربطت به منشأة مركزية
لمعالجة الغاز من حقل مبارك إلى جبل علي في دبي.
وانطالقاً من دورها الريادي في هذه السوق ،قامت نفط
الهالل بتأسيس شركة دانة غاز لتصبح شركة الغاز األولى
المساهمة في المنطقة في عام .2005

تمكين التعليم :دعم الجامعة
األمريكية في الشارقة

العب أساسي في قطاع الغاز اإلقليمي:
رائدة في سوق الغاز المحلي بدولة
اإلمارات العربية المتحدة
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نفط الهالل اليوم

اضافة الى اهتماماتنا بقطاع النفط والغاز تعمل
مجموعه شركات الهالل عبر الشركات التابعة
لها على نطاق سلسلة متنوعة من االعمال
المستدامة في مجاالت الموانئ والخدمات
اللوجيستية والطاقة واالعمال الهندسية
والطيران التجاري والرعاية الصحية واألسهم
الخاصة واحتضان األعمال.

عمليات التشغيل:
كورمور ،العراق
جمجمال ،العراق
صير أبو نعير ،اإلمارات العربية المتحدة
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إحصاءات السالمة:
إجمالي معدل تكرار اإلصابات
المسجلة

0.66

متوسط اإلنتاج اإلجمالي

حوالي  82ألف برميل
نفط مكافىء يومياً

االستثمارات:
(منذ )2007

 1.27مليار دوالر أمريكي

(اإلمارات العربية المتحدة والعراق)

االحتياطيات والموارد:
أفضل تقدير للمخزونات الكليه المحتمل وجودها:

 75تريليون قدم مكعب قياسي غاز
 7.32مليار برميل نفط مكافىء

االحتياطيات المؤكدة والمحتملة:

 15.1تريليون قدم مكعب قياسي غاز
 310مليون برميل نفط

الموظفون:

645

األثر االجتماعي:

 4مليون

مواطن عراقي يستفيدون من إمداد غير
منقطع من الطاقة التي تنتج بدعم من
أعمالنا في إقليم كردستان العراق
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تجربة عالمية وخبرة إقليمية
تتطلع شــركة نفط الهالل منذ نشــأتها إلى
توســيع نطاق امتدادها الجغرافي إلى
خارج دولة اإلمارات .وقد بدأت الشــركة
أول مشــروع مشــترك دولي لها في
عــام  ،1973عندمــا حصلت على حقوق
التنقيــب فــي القطاع  ،1وهي منطقة
بحريــة فــي مونتينيغرو (التي كانت جزءاً
من يوغســافيا في ذلك الحين).

“تحتاج منطقتنا إلى استثمارات
داخلية لتطوير مواردها الطبيعية
وبناء بنيتها التحتية وتحفيز
نموها االقتصادي وخلق
وظائف مستدامة للشباب.
وهذا هو ما يمكن لشركة الهالل
المساهمة في تحقيقه باعتبارها
إحدى الشركات اإلقليمية ذات
العالقات الواسعة والفهم
الثقافي”.
مجيد جعفر
الرئيس التنفيذي
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وتلى ذلك مباشــرة في عام  1981حصول
الشــركة على امتياز للتنقيب في قطاع
يمتد على مســاحة  232كيلو متر مربع
في حوض ســان جورج في األرجنتين.
وخالل عقدي الثمانينات والتســعينات،
حصلت الشــركة على عقود امتياز أخرى
في كل من كندا وفرنســا وتونس ومصر
وباكستان واليمن.
وقد أمدتنا أعمالنا وشــراكاتنا الدولية
المتنوعــة علــى مدار تلك الفترة بخبرة
ثمينة وعززت كفاءاتنا األساســية .ولكن
خالل التســعينات والتي كانت فترة
مضطربــة لصناعــة الطاقة ،اتخذنا القرار
االســتراتيجي بالتخلي عن مواقعنا
الدوليــة وإعــادة تركيز اهتمامنا على
المناطــق القريبة من الموطن
األصلي للشركة.

وباعتبارنا شــركة محلية تعمل في صناعة
النفط االســتخراجية ،فإننا نمتلك قدرات
ال مثيل لها على مســتوى المعرفة
التجاريــة والعالقات القوية والدراية
بثقافة منطقة الشــرق األوسط
وشمال أفريقيا.
وبفضــل هــذه العناصر ،التي امتزجت
كذلك بما نشــتهر به من مرونة وتميز
تشــغيلي وشــفافية ومهنية ،أصبحنا
الشــريك المفضل لمالكي الموارد
النفطيــة والغازيــة في المنطقة وكذلك
لشــركات النفط العالمية التي تســعى
لدخول هذه الســوق الغنية بالمواد
الهيدروكربونية.
وتتضمن اســتراتيجيتنا للنمو اســتغالل
نقاط القوة هذه لتحديد مشــاريع النفط
والغاز وتطويرها وتشــغيلها في منطقة
الشــرق األوســط وشمال أفريقيا .وتأتي
المشــاريع في جنوب آســيا ووسط آسيا
وشــرق أفريقيا في المرتبة الثانية في
االولويات بالنســبة لنا .ويقتصر نشــاطنا
خارج هذه المنطقة على دراســة المشــاريع
ذات االهمية االســتثنائية وذلك لكل حالة
علــى حــدة .وغنــي عن القول أن هذا يتم
باإلضافــة إلــى عملنا الدائم على تطوير
أصولنا في دولة اإلمارات باعتبارها مسـ ًـارا
لنمونا الطبيعي.

متسلحة بالثقة واإلبداع ،تبحث نفط الهالل
غالباً عن الفرص التي تعتبر من االخرين محفوفة
بالمخاطر وتحولها إلى حقيقة واقعة.
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الشراكات التي تم بناؤها على مدار سنوات

استطعنا بفضل عملياتنا وشراكاتنا الدولية طوال هذه الفترة إكتساب خبرات ال
تقدر بثمن وتعزيز كفاءاتنا األساسية.

1973
يوغو بترول كوتور
القطاع  1في المنطقة
البحرية بمونتينغرو

1981
جولفوبيتروليرو
حوض سان جورج
في األرجنتين

1985
نيستي أوي ،فنلندا
حقل مبارك،
المنطقة البحرية بالشارقة

1986
أموكو (اآلن بي بي)
قطاعان في حوض
بطوار ،باكستان

1991
بريتش غاز”،لويزيانا الند أند
إكسبلوريشن”” ،كاليد بترولوم”،
“آيتوشوكوبوريشن” ،وإنبكس
(انونيسيا يتروليوم).
القطاعين  2و،9
اليمن
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1996
إنتربرايز أويل (اآلن شل)
حقل مبارك ،المنطقة
البحرية بالشارقة

2010
روزنفت
امتياز الشارقة البري

2005
ساستارو
(سكاي بتروليوم)
حقل مبارك ،المنطقة
البحريةبالشارقة

2001
اتالنتس  /ساينوكيم
امتيازات عجمان ورأس الخيمة
وأم القيوين (حتى )2004

2015
مجموعة آر دبليو إي أس تي
مشروع دانة غاز ونفط الهالل للغاز
في إقليم كردستان العراق

2009
أو أم في
ومجموعة أم أو أل
مشروع دانة غاز ونفط الهالل للغاز
في إقليم كردستان العرق

2004
إنداغوبيتروليوم ليمتد (كانت
تُ دعى سابقا “نوفاسبيتروليوم”)
حقل بوخة ،المنطقة
البحرية بسلطنة عمان

1997
تشاينيز بتروليوم
كوربوريشن ،تايوان
حقل مبارك ،المنطقة
البحرية بالشارقة
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محطة معالجة الغاز ،مصر – دانة غاز

يمتد سجلنا الحافل منذ نحو  44سنة ليغطي ثمان دول
واربع قارات فضال عن العمليات الجارية حاليا في دولة
العراق ودولة االمارات العربية المتحدة ومصالحنا الحيوية
في جمهور ية مصر العربية.
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تاريخ من اإلبداع
فــي وقــت كان ُينظــر فيه إلى الغاز
الطبيعــي على أنــه أحد المنتجات
الثانويــة غيــر المرغــوب فيها المتولدة
عــن إنتــاج النفــط ،نظرت نفط الهالل
نظــرة متفحصــة في الســوق اإلقليمية
واســتثمرت مواردهــا تبعاً لذلك ،وقامت
بريــادة عــدد من المبــادرات التي وضعتنا
فــي طليعة مشــاريع الغــاز المتكاملة
طويلــة األمــد في المنطقة.
وقد قمنا بالمساعدة في ترتيب أول
عقد تجاري على مستوى اإلمارات
لتوريد الغاز برياً بين إمارة الشارقة ووزارة
الكهرباء والمياه االتحادية في عام
 .1985كما وضعنا أول اتفاقية لمبيعات
ومشتريات الغاز على مستوى اإلمارات
من خالل خط أنابيب ُأعد لهذا الغرض بين
المنشآت في حقل مبارك وجبل
علي في دبي عام .1991
وفي عام  ،2005لعبت الهالل دوراً
أساسياً في تأسيس دانة غاز وهي أول
شركة طاقة في المنطقة تُ درج في
سوق المال ويتم تداول أسهمها في
سوق أبوظبي لألوراق المالية.

وتوفر هذه الشركة مزايا اقتصادية
جمة لمنطقة الشرق
واجتماعية وبيئية ّ
األوسط ،كما أنها تعمل على زيادة
القيمة محلياً وتمنح األولوية لالحتياجات
المحلية على تصدير الغاز.
وتُ عد الهالل المساهم األكبر في دانة
غاز وترتبط بها بعالقة قائمة على
المنفعة المتبادلة مما يمكننا من
المشاركة في مختلف مراحل سلسلة
القيمة الخاصة بالغاز .وفي عام ،2007
أسست الهالل ودانة غاز شركة مدن
الغاز ذ.م.م كمشروع مشترك بالمناصفة
بين الشركتين ،بغية تطوير مدن صناعية
قائمة على استخدام الغاز في المنطقة.
وقد ساعد عمل شركة نفط الهالل مع
دانة غاز ،التي تُ عد إحدى كبرى الشركات
المستقلة المالكة الحتياطيات الغاز في
مصر ،في توسيع أثرنا في هذه الدولة
المهمة في شمال أفريقيا.
وتتجلى رؤية نفط الهالل واستعدادها
التباع حدسها التجاري السليم في
استثمارات الشركة في قطاع الغاز في
إقليم كردستان العراق.

“تتمثل نقطة قوة نفط الهالل
باعتبارها شركة عائلية في
قدرتها على وضع رؤية طويلة
األجل عند اتخاذ قراراتها
االستثمارية ،دون أن تتأثر على
نحو مبالغ فيه باألسواق العامة
أو حتى بالسياسات قصيرة
األجل .وهذا هو ما تحتاج إليه
هذه المنطقة بالضبط”.
بدر جعفر
رئيس الشركة
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تتميز نفط الهالل بكونها شركة إنجازات فعلية من
خالل اعتماد السياقات المبنية على الخبرة في
اتخاذ القرارات الحاسمة وتنفيذ األعمال بسرعة
وكفاءة عاليتين.
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محطة غاز الزوراء ،اإلمارات العربية المتحدة  -دانة غاز

أول

مؤسسة غاز طبيعي كبرى يمتلكها
القطاع الخاص في منطقة الخليج
أسستها نفط الهالل

نجحت نفط الهالل في عملية الطرح
األولي لالكتتاب في عام 2005
حيث حققت رقماً قياسياً في فائض
االكتتاب بما يعادل  140ضعف االكتتاب
المطلوب

تُ عد نفط الهالل المساهم
المؤسس لشركة دانة غاز وهي أول
شركة غاز خاصة تم تأسيسها في
المنطقة عام .2005
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إحتياطيات
إجمالية

 1.15مليار برميل نفط
مكافئ

957

موظفاً (باستثناء إقليم كردستان
العراق) ()2014

 63,900برميل نفط
مكافئ
اإلنتاج ()2015
برميل نفط مكافئ يومياً (بما في ذلك حصة
األعمال المشتركة في إقليم كردستان العراق)

فضال عن أعمالها المشتركة مع نفط الهالل في
ً
إقليم كردستان العراق ،تمتلك دانة غاز امتياز
حقل الزوراء في دولة اإلمارات العربية المتحدة،
وهي مساهم رئيسي في مشروع غاز اإلمارات.
وتمتلك الشركة أيضاً حضوراً كبيراً في مصر
بامتالكها ألربعة امتيازات بالكامل إضافة إلى
حصة بنسبة

26.4%

في محطة استخراج الغاز النفطي المسال
في خليج السويس.

بحصة تبلغ نسبتها  19في المائة ،تعتبر
نفط الهالل المساهم األكبر في هذه الشركة
اطساهمة ويمثلها في مجلس إدارتها السيد
حميد جعفر بصفته رئيس مجلس اإلدارة
والسيد مجيد جعفر باعتباره العضو المنتدب.

من اإلنجازات األخرى لدانة
غاز في مصر:
رابــع
أكبر منتج للغاز في الحقول البرية
سادس
أكبر شركة غاز مشغلة
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قـــيــــادة نـــحــو الـــــتـــــطور

شريك ملتزم لكل من اإلمارات والعراق ومصر
يتمثل أحد مجاالت التركيز الرئيسية لعمل
شركة نفط الهالل والشركات التابعة لها
في تطوير أصول النفط والغاز الطبيعي
في المنطقة .وبعد أن اضطلعت الشركة
بدور ريادي في تطوير سوق النفط والغاز
اإلماراتية ،باستثمار تبلغ قيمته الحالية
 2.6مليار دوالر منذ التأسيس،
وسعت نفط الهالل أفق تركيزها
ليشمل العراق ومصر.

“ان تركيبة الشركة ونظام
الحوكمة لدينا قد منحت نفط
الهالل القدرة لتصبح شركة
النفط الدولية الوحيدة التي
تمتلك حضوراً دائماً في العراق
طيلة الخمس وعشرين
سنة الماضية”.
رزان جعفر
عضو مجلس اإلدارة
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وفي إقليم كردستان العراق كانت هناك
حاجة ماسة للغاز لتوليد الطاقة في عام
 .2007ولمواجهة هذا التحدي ،كُ لفت
نفط الهالل ودانة غاز بمهمة تطوير حقل
كورمور بشكل سريع .ومع االرتقاء إلى
مستوى التحديات التي فرضتها صعوبة
التضاريس ووجود مخلفات الحرب غير
المتفجرة والمخاوف األخرى الهائلة
التي أثنت شركات الطاقة األخرى عن
االستثمار في المنطقة ،أنجزنا
مشروعنا في وقت قياسي.

ويوفر الغاز الذي نورده اليوم إمداداً
غير منقطع من الكهرباء ألكثر من أربعة
ماليين عراقي في إقليم كردستان
العراق .كما ساعدنا حكومة اإلقليم
في أن توفر بصفة مستمرة مليارات
الدوالرات التي كانت تُ نفق
على شراء الوقود.
ورغم أن عملنا في إقليم كردستان
العراق يجسد روح شركة نفط الهالل
المبادرة إلى البحث عن الحلول ال
المبررات واألعذار عند مواجهة التحديات
العديدة ،فإن تاريخنا في العراق يتجاوز
بكثير مجرد تنفيذنا لهذا المشروع الرائع،
إذ تمتلك الشركة مكاتب منتشرة في
جميع أنحاء العراق وتمتلك جذوراً راسخة
في البالد وواصلت المشاركة في
مختلف مبادرات النفط والغاز
التي تتم في البالد.

لطالما استمرت نفط الهالل والشركات
التابعة لها باالستثمار في صناعة النفط والغاز
في دولة اإلمارات والعراق ومصر مما يثبت
عملياً التزامنا تجاه هذه الدول.
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أنابيب الغاز من كورمر إلى أربيل  -في إقليم كردستان العراق

لطالما استمرت نفط الهالل والشركات التابعة لها باالستثمار في صناعة النفط والغاز في دولة
اإلمارات والعراق ومصر مما يثبت عملياً التزامنا تجاه هذه الدول.

التغلب على الصعاب :اإلنجاز السريع للمرحلة األولى من مشروع غاز إقليم كردستان العراق
في أبريل  ،2007أبرمت دانة غاز اتفاقية مع حكومة إقليم
كردستان العراق لتقييم وتطوير حقلي غاز رئيسيين (كورمور
وجمجمال) في اإلقليم .وبموجب شروط االتفاقية ،حصلت نفط
الهالل ودانة غاز على حقوق حصرية لتقييم وتطوير وتشغيل
وتسويق وبيع البترول من حقلي الغاز في كورمور وجمجمال
على أن تكون المرحلة األولى من العمل هي توريد إمدادات
الغاز الطبيعي لمحطتين محليتين رئيسيتين لتوليد الطاقة يجري
بناؤهما في أربيل وجمجمال لتزويدهما بالوقود ،وأيضاً لتشغيل
الصناعات المحلية والتصدير .وقد كان توريد الغاز إلى محطتي
الطاقة أمراً بالغ األهمية لحكومة اإلقليم حتى تفي بوعدها
للمواطنين بزيادة إمدادات الطاقة.
وشرعت شركتا نفط الهالل ودانة غاز في أعمال التقييم
والتطوير السريعة للحقلين الواعدين إلى جانب إقامة المنشآت
والبنية التحتية ذات الصلة.
وكان لدينا ستة أشهر الستيراد ما يزيد عن  65ألف طن من
فضال
المعدات إلى منطقة محاطة باليابسة من جميع الجهات،
ً
عن وجود اضطرابات على ثالثة من حدودها في ذلك الوقت،
مما اقتضى ضرورة نقل البضائع من تركيا مروراً بعدد من النقاط
التي كانت تواجه اضطرابات محتملة.

25
التواجد في العراق أكثر من

سنة
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كما اضطررنا إلى فتح ممر بطول  180كم النشــاء خط أنابيب
عبــر منطقــة صخريــة وعــرة إلى جانب نزع األلغام األرضية
والحصــول علــى تصاريح مــن المزارعين المحليين (معظمهم
مســلحون) للمرور عبر أراضيهم .كما واجهنا نقصاً حاداً في
العمالــة المحليــة الماهــرة المؤهلــة للقيام بمهام مثل اللحام
فضال عن االحتياجات الهندســية واإلنتاجية واإلنشــائية
ً
الكبرى الخاصة بالمشــروع.
ورغم الصعاب أنجزنا العمل في وقت قياسي ،وبدأ إنتاج الغاز
في أكتوبر  2008بعد  15شهراً من توقيع العقد .وأثبتت
دراسة للمقارنة المعيارية أجرتها شركة تحليل البيانات (أي أتش
أس ) أن العمل الذي قامت به شركتي نفط الهالل ودانة غاز
قد تفوق على المشاريع المماثلة بنسبة بلغت  32في المائة
تقريباً من حيث الوقت والجدول الزمني ،و 28في
المائة من حيث التكلفة.
وتدين شركة نفط الهالل بنجاحات كهذه لفريق المشاريع
بالشركة والذي يتمتع بعزم ال يلين وروح إبداع فريدة عززها
تكريس الشركة لكافة قدراتها لتقديم الدعم والمساعدة.

المشاريع في جنوب العراق

لقد كنا جزءاً من اتحاد شركات دولي أجرى
دراسة متعمقة لحقل ارطاوي (يقع على بعد
 70كم غرب البصرة) .كما نفذنا العديد من
برامج التدريب الفني لموظفي وزارة النفط
والشركات التابعة لها ألجل خلق بيئة للتعلم
وتبادل المهارات الفنية.
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عمليات الحفر البرية في الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة

شـــركـــة نـــفـــط الـــهـــالل

إن سمعتنا باالبتكار والتميز والشفافية واالحترافية في
سواء بالنسبة
االعمال جعلتنا الشريك المفضل لالختيار
ً
ألصحاب الموارد في المنطقة أوبالنسبة لشركات
النفط العالمية التي تعمل على دخول
اسواق النفط والغاز الغنية.
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قيمنا وحوكمتنا

قيمنا وحوكمتنا مبنية على أساسنا
القوي ومهنيتنا

بنت نفط الهالل بالجهد والعمل سمعتها
التي قوامها الثقة ،وضمنت الكفاءة والفاعلية
والمرونة بفضل التزامها بالسلوكيات األخالقية.
وقد ساعدتنا ثقة اآلخرين في اسم شركتنا على
جذب الموظفين والحفاظ عليهم ،وتجاوز الفترات
التي يحفها الشك والغموض ،واكتساب الوالء
من مختلف األطراف المعنية .وال يوجد طريق
مختصر لبناء سمعة وثقافة تجارية كتلك التي
تتمتع بها نفط الهالل ،فهذه السمعة والثقافة
إنما نبني على القواعد والقيم .فقد عمدنا من
اليوم األول إلى وضع القيم والقواعد ومعايير
السلوك التي تأملها نفط الهالل من موظفيها
ومورديها ومقاوليها ،وهذه المبادئ هي القيم
األساسية التي تقوم عليها مؤسستنا.

إطار حوكمتنا
مجلس إدارة مجموعة الهالل
نفط الهالل هي إحدى شركات مجموعة الهالل ،ولذا
فهي تخضع لمجلس إدارة المجموعة .ويتولى المجلس
في المقام األول مسؤولية تحديد االستراتيجية العامة
لكل من نفط الهالل والهالل للمشاريع ،واإلدارة العامة
واإلشراف على المخاطر االستراتيجية
والمالية والتشغيلية.
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مجموعة
الهالل

مجلس
اإلدارة

نفط
الهالل

الهالل
للمشاريع

لجنة
تنفيذية

لجنة
تنفيذية

قيمنا األساسية

نلتزم بالنزاهة في جميع تعامالتنا التجارية،
ونظل أمناء ومهنيين وعادلين حتى في
أصعب المواقف.

نحن نفخر بالطبيعة اإلبداعية والمرونة
والمبادرة التي نتحلى بها وروح الثقة ومبدأ
إنجاز األعمال ونستعين على إنجاز أعمالنا
بدال من الروتين
بالذكاء وسعة الحيلةً ،
واإلجراءات البيروقراطية العقيمة.

نزاهة

إنجاز

نتحمل المسؤولية عن أعمالنا ونتابع التزاماتنا.
ونعترف بأخطائنا ونحرص على التعلم منها.

نلتزم بأقصى معايير السالمة .ونتوقع المخاطر
ونعمل على منعها قبل وقوعها .وال نقوم عن
عمد بأي إجراء من شأنه أن يعرض اآلخرين للخطر
أو يؤثر سلباً على صحتهم أو سالمتهم.

مسؤولية

معايير السالمة

طموحنا الالمحدود يجعلنا شغوفين بتنفيذ
المشاريع الجديدة والجريئة .وعندما نوضع في
سواء ُفرادى أو كفريق ،نبحث عن
موضع االختبار،
ً
الحلول ال األعذار.

نتعامل مع الموظفين كأسرة واحدة بكل احترام
وتقدير تجاه كل منهم ،ونتحمل مسؤوليتنا
االجتماعية والتزامنا بجعل العالم مكاناً أفضل.

شجاعة

اهتمام
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اللجنة التنفيذية لشركة نفط الهالل

تتألف اإلدارة التنفيذية لنفط الهالل من كوادر مهنية متخصصة
من أصحاب الخبرة اإلقليمية والدولية الواسعة.

نيراج أغراوال
المدير المالي

عبدالله القاضي
المدير التنفيذي
لالستكشاف واإلنتاج

رافي كومار
المدير التنفيذي للشؤون
المؤسسية وخدمات األعمال

يتولى نيراج أغراوال مسؤولية إدارتي
الشؤون المالية والخزنة في نفط
الهالل ،وينصب عمله بشكل خاص
على عمليات االندماج واالستحواذ.
وتتضمن قائمة النجاحات التي
حققها خالل عمله مع الشركة على
مدار السنوات الخمسة والعشرين
الماضية تأسيس ورسملة شركة
دانة غاز ش.م.ع وإنجاز العديد من
عمليات االندماج واالستحواذ التي
تزيد قيمتها عن مليار دوالر وإدارة
أول صكوك ذات نظرة مستقبلية
في الشرق األوسط بقيمة  1مليار
دوالر والتي أصدرتها شركة دانة غاز.

يتمتع عبد الله القاضي بخبرات
متنوعة تزيد على  25سنة في
األنشطة السابقة إلنتاج النفط والغاز،
وهو مسؤول عن األنشطة التشغيلية
فضال عن
والفنية لشركة نفط الهالل
ً
قيادة وحدة تطوير األعمال .وقبل
انضمامه إلى نفط الهالل ،كان يدير
أنشطة الحفر البحرية والبرية في
شركة أدنوك في أبوظبي.

يتولى رافي كومار المسؤولية
عن العمليات التجارية والشؤون
المؤسسية في شركة نفط
الهالل .وعلى مدار األربعة
وعشرين سنة الماضية ،تولى
رافي مسؤولية اإلشراف على
إدارات المحاسبة والموارد
البشرية والشؤون اإلدارية وتقنية
المعلومات وسلسلة اإلمداد
فضال عن إدارة كافة الشؤون
ً
المؤسسية بما في ذلك الحوكمة
واالستدامة .كما يلعب دوراً
رئيسياً في قيادة وتوجيه التطوير
المؤسسي للشركة وأنشطة إدارة
العمليات التجارية.
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محمد مكاوي
المدير التنفيذي
للمشاريع

درايزين بتكوفيتش
المدير التنفيذي
للشؤون القانونية

توماس واتس
المدير التنفيذي
للمشاريع

يشغل محمد مكاوي في الوقت
الحالي منصب المدير التنفيذي
للمشاريع في شركة نفط الهالل
والعضو المنتدب لعملياتها
المشتركة في إقليم كردستان
العراق .وهو يمتلك خبرة تزيد
على  40سنة في إدارة المشاريع
وعمليات التشغيل ،ومتخصص
في تطوير مشاريع الغاز الجديدة
وأيضاً في كافة المسائل التجارية
ذات الصلة مثل ترتيبات بيع
وشراء الغاز.

يتولى درايزين مسؤولية كافة
الشؤون القانونية المتعلقة بتنفيذ
وتحقيق األعمال التشغيلية
والتجارية للشركة .وهو يمتلك خبرة
تزيد على  10سنوات في العمل
الخاص ،مع التخصص في مجاالت
النفط والغاز ،والصيرفة والمالية،
وحل النزاعات.

يمتلك توماس واتس خبرة دولية
تزيد على  35سنة في تطوير
وإدارة مشاريع النفط والغاز
المتخصصة في هيكلة سالسل
إمداد الغاز وأيضاً تسويق وبيع
الغاز والغاز النفطي المسال.
وفضال عن كونه عضو أساسي في
ً
تأسيس شركة دانة غاز ،كان أيضاً
مسؤوال عن تأمين الحصول على
ً
اتفاقيات االمتياز في كل من مصر
وإيران والعراق واإلمارات.
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مسيرتنا

1973

1971

أنشطة االستكشاف
في مونتينيغرو ،أوروبا

تأسيس شركة
نفط الهالل

1974

1972

بدء إنتاج النفط من حقل مبارك
في الشارقة

اكتشاف الغاز في حقل مبارك
في الشارقة ،اإلمارات

1999

2005

الحصول على امتياز
صير أبو نعير ،اإلمارات

تأسيس شركة دانة غاز ،وكانت نفط الهالل المساهم
األكبر في الشركة التي حققت أكبر وأنجح طرح أولي
لالكتتاب العام في تاريخ المنطقة

2002

أصبحت نفط الهالل المشغل الفني لحقل بوخة،
المنطقة البحرية بعمان – أصبحت نفط الهالل المشغل
الفني المتيازات في عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة

2007

بالفوز بعقود حقلي كورمور وجمجمال،
أصبحت نفط الهالل من أوائل شركات النفط
التي تدخل إلى إقليم كردستان العراق

2009

استحواذ شركة أو أم في وشركة أم أو أل على
نسبة  10في المائة لكل منهما في مشاريع نفط
الهالل في إقليم كردستان العراق

2008

الحصول على امتياز منطقة الشارقة البرية –
تأسيس شركة مدن الغاز ذ.م.م – بدء إنتاج الغاز
في حقل كورمور في إقليم كردستان العراق
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1985

إبرام العقد مع وزارة الكهرباء والماء اإلماراتية لمد خط
أنابيب توريد الغاز من الشارقة – شركة نيستي وي،
حقل مبارك ،المنطقة البحرية بالشارقة

1986

الحصول على امتياز االستكشاف
في حوض بطوار ،باكستان

1989

1981

الحصول على امتياز االستكشاف واإلنتاج
في حوض سان جورج في األرجنتين

1997

تشاينيز بتروليوم كوربوريشن،
تايوان ،حقل مبارك ،المنطقة
البحرية بالشارقة

الحصول على الحصة المسيطرة
في شركة بوتيسريسورسيز
كندا ليمتد بيوتس ريسورسز

1991

إقامة أول خط أنابيب داخل اإلمارات بين المنشآت
البحرية في حقل مبارك وجبل علي في دبي –
الدخول إلى اليمن بامتياز استكشاف

1996

إنتربرايزأويل (اآلن شل) ،حقل مبارك،
المنطقة البحرية بالشارقة.

1990

الحصول على امتياز شرق خالدة في غرب مصر –
بدء مشروع غاز الخليج – جنوب آسيا

2010

توقيع االتفاقية مع روزنفت لتشارك في
استكشاف منطقة الشارقة البرية

2015

استحواذ مجموعة آر دبليو إي أس تي على نسبة
 10في المائة في مشاريع نفط الهالل في إقليم
كردستان العراق

2014-2012

تأهيل الشركة للعمل في عدد من الدول في
مجاالت االستكشاف واإلنتاج
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المكتب الرئيسي

برج الهالل:
ص.ب ،211 :كورنيش البحيرة
الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة
هاتف+97165727000 :
فاكس+97165726000 :
البريد اإللكترونيmail@crescent.ae :

بيت الهالل
برج إنديكس
الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة
هاتف+97165727000 :
فاكس+97165726000 :
البريد اإللكترونيmail@crescent.ae :

شركة نفط الهالل – المملكة المتحدة
دار الهالل
 4قديم بارك لين
لندن1QW W1K ،
المملكة المتحدة
هاتف+44 20 7493 6600 :
فاكس+44 20 7493 6777 :
البريد اإللكترونيcpci-uk@crescent.ae :

شركة نفط الهالل – العراق

قاعدة اإلمداد البحرية
المنطقة الحرة بالحمرية ،المرحلةI-
الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة
الهاتف+97165269181 :
فاكس+97165726000 :

المكاتب الدولية

www.crescentpetroleum.com

مكتب بغداد
( +971504634061اإلمارات العربية المتحدة)
( +9647704943719العراق)
البريد اإللكترونيcp-baghdad@crescent.ae :
مكتب البصرة
هاتف+9647901848483 :

إقليم كردستان العراق
الدور  ،5غوالن بارك -مبنى اإلدارة
شارع غوالن ،أربيل
إقليم كردستان العراق
الهاتف/ +964662246704 :
+964662246705
البريد اإللكترونيcpci-irbil@crescent.ae :

