
اختصاصي أعمال الطاقة



:لماذا تختار كافني كالین
مجموعة كاملة من التخصصات

فرقًا ذات خبرة توفر مجموعة كاملة من التخصصات التي 
روع تغطي جمیع الجوانب الفنیة واالستراتیجیة والتجاریة لمش

.العمیل

عالميحضور 
أنشأت كافني كالین مكاتب إقلیمیة في الوالیات المتحدة 

األمریكیة والمملكة المتحدة وسنغافورة مع دعم من عدد من 
ا لتوفیر تستفید فرقنا من الخبراء عبر مكاتبن.  المكاتب الفرعیة

. المعرفة على أرض الواقع

عالمیةخبرات 
برة یتمتع كبار خبراءكافني كالین من ذوي الخبرة الدولیة بخ

عملیة واسعة في صناعة الطاقة الدولیة اكتسبوھا من العمل 
مع شركات الطاقة الكبرى وشركات النفط الوطنیة 

واالستشارات

سمعة عالمیة مرموقة أنشأت شركة
استحصلت كافني كالین على سمعة عالمیة مع شركات 

ة الطاقة الكبرى والمستقلة والحكومات وشركات النفط الوطنی
.، فضالً عن المؤسسات المالیة والقانونیة الدولیة الرائدة

خبراء في جمیع أحواض البترول الرئیسیة
كافني كالین  أكملت أو تعمل حالیًا في مشاریع الطاقة في

جمیع أحواض أو مناطق البترول الرئیسیة في العالم

متعدد التخصصاتنھج 
تعمل فرق المشروع عن كثب الستنباط الحلول المصممة 

صة بكل لتلبیة المتطلبات الفنیة والتجاریة واالستراتیجیة الخا
مھمة

حلول للتحدیات األكثر تعقیًدا في صناعة الطاقة

یط یمثل عدم الیقین الفني والتجاري الستثمارات الطاقة عبر المنبع والى المصب مخاطر تتطلب التخط
والحوكمة الخبیرة لضمان عوائد مجزیة

. لدى كافني كالین متخصصون متعدد وا التخصصات تماما كما  موجودون عادةً في شركة طاقة متكاملة
يلدینا أیًضا خبرة في التقنیات والستراتیجیة المطلوبة لتقلیل انبعاثات غازات االحتباس الحرار .

یقدم . نحن ندمج التحلیل الفني مع األھداف اإلستراتیجیة والتنظیمیة لتقدیم مشورة مستقلة ومحایدة
كافني كالین تساعد الشركات على اختبار السیناریوھات . موظفونا توصیات عملیة وإجابات إبداعیة

.المعقدة عبر سلسلة القیمة للطاقة

الموارد وتطویرھاتقییم 
تقییم االحتیاطیات والموارد

الیقظة والمخاطر والتحدید الجانبي
التوحید وإعادة التحدید

تخطیط تطویر الحقل ونمذجة المكامن
مراجعة النظراء الفنیة والتدریب وأألشراف

والتقییماتالتسجیل بالسوق 

والتجاریةالمشورة السیاسة 
إستراتیجیة الطاقة واألطر التنظیمیة

إدارة التراخیص
تصمیم البنود التعاقدیة والمالیة

دعم المفاوضات
بناء الكفاءات والنماذج التنظیمیة

الخبرةالتقاضي والتحكیم وشھادة 

الغاز والغاز الطبیعي المسال
المخططات الرئیسیة الوطنیة واإلقلیمیة للغاز

تقییمات تسییل الغاز
تحلیل دینامیكیات السوق

تحویل الغاز إلى سوائل/ مراجعة مشاریع الغاز الطبیعي المسال 
االستشاریةالعقود 

إدارة الكربون وانتقال الطاقة
تحلیل كثافة الكربون والتخفیف والتسجیل

شأن تقییمات تقنیة التقاط الكربون واستخدامھ وتخزینھ وتقدیم المشورة ب
التخطیط

تقییم الكربون وسیاسات المناخ
العنایة بقیمة سلسلة الھیدروجین

االنبعاثاتالتحقق من تخفیضات 

التكریر والبتروكیماویات
التورید والتوزیع وتحلیل السوق

تسویق الھیدروكاربونات
www.gaffneycline.com



رؤیة استثنائیة في صیغة مصطلحات عملیة

یة القیمة عادة ما تكون مشاریع كافني كالینعبارة عن تحلیالت معقدة للقضایا الفنیة واالستراتیجیة والتجاریة عال
بح یص. ، ویتطلب التواصل مع نتائج أخرى من العمل فھًما شامالً الحتیاجات ومخاوف العمیل والمستفید النھائي

یقدم خبراء كافني . ھذا مھًما بشكل خاص للعروض العامة وإجراءات التقاضي والتحكیم ، على سبیل المثال
.كالین تقاریر عملیة تركز على ما ھو مھم ، ویشرحون كیفیة تقدیم التوصیة

ویشمل عمالء كافني كالین  . 1962قامت كافني كالین بتنفیذ المشاریع الممتدة لسلسلة قیمة الطاقة منذ عام 
/ شركات الطاقة الكبرى والمستقلة وشركات النفط الوطنیة والوزارات الحكومیة ومؤسسات اإلقراض 

.االستثمار .

العمالء

شركات الطاقة الكبرى والمستقلة
الحكومات وشركات النفط الوطنیة

شركات خدمات النفط وخطوط األنابیب والطاقة
الھیئات التنظیمیة والمنظمات القانونیة والمحاسبیة
والصنادیقالمؤسسات المالیة وتعددیة األطراف والمصارف 

www.gaffneycline.com
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أوروبا والشرق األوسط وأفریقیا والمحیط الھادئآسیا
وروسیا قزوین

األمریكتاناألمریكتان أوروبا والشرق األوسط وأفریقیا 
وروسیا قزوین

والمحیط الھادئآسیا
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