
ر العالمي  للبترولاالمستش  

العالمي  للبترول شارالمست  

Main Office 

Suite 500 

736 8th Ave. SW 

Calgary, AB. 

Canada 

T2P 1H4 

Phone: +1-403-218-7950 

Fax: +1-403-262-9135 

info@petrelrob.com 

www.petrelrob.com 

Brad Hayes 
President & CEO 

Direct:  +1.403.218.1607 

Mobile: +1.403.862.1045 

bhayes@petrelrob.com 

Kathleen Dorey 
Chief Geophysicist 

Direct:  +1.403.218.1627 

Mobile: +1.403.869.9856 

kdorey@petrelrob.com 

mailto:info@petrelrob.com
http://www.petrelrob.com/
mailto:bhayes@petrelrob.com
mailto:kdorey@petrelrob.com
mailto:tfogarassy@petrelrob.com


 

  للبترول  العالمي راالمستش                     
 

Канада - Север и приграничье 

 Северо-Западные Территории 

 Региональный анализ геологических исследований 
- Долина и дельта р. Маккензи 

 Региональная оценка нетрадиционного газа 
 Региональная характеристика ресурсов сланцевого газа 

 Нунавут 

 Геологическая оценка – о. Баффина/пролив Ланкастер 

 Восточная Канада 
 Сопровождение разработки/эксплуатации; месторождение 
Гиберния 

 Региональная геологическая оценка – шельф Лабрадора 

 Региональная и локальная геологическая оценка – шельф 
Новой Шотландии через басейн Жанны д’Арк 

 Нетрадиционный газ – Атлантические провинции Канады 

 

 Обширный опыт в области обычных коллекторов 
по всему басейну 

 Региональный анализ геологических исследований для 
нескольких клиентов 

 Вязкие нефти и битумы 
 Региональный анализ геологических исследований с целью 

выделения благоприятных участков для гравитационного 
дренажа с паровым стимулированием (SAGD) 

 Моделирование коллекторов и оценка собственности 
 Стратегическое планирование и оценка продажи земли 

 Нетрадиционный газ 

 Оценка ресурсов газа в глубоко залегающих плотных 
породах 

 Разведка сланцевого газа и характеристика коллекто 
 Характеристика подземных водоносных 
горизонтов для нужд бурения и освоения 

 

 Германия. Поддержка разведки в море и на суше 

 Польша. Региональная геологическая оценка 

 Франция и Испания. Геологическая оценка Пиренеев и 
Парижского басейна 

 Албания. Оценка ресурсов – месторождение Патос 
Марина 

 

 

Казахстан. Геологическая оценка и 
рекомендации по разработке 

Индия. Оценка геологической модели; морская 

ч 

 

 

 

 

 Оценка перспектив разведки – несколько штатов 
 Поддержка разведки и нахождение аналогичных 

месторо 
 

 

 

 

 Аргентина, бассейн Сан Джордж. Картирование и оценка 
ресурсов 

  
 

 

 

  

  
  

  

  

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 العمالء

 دعم العمليات          
  

  مدراءPRCL   لديهم  خبرة واسعة في 
 الشركات العاملة        
 جيلوجيةنصائح تجارية و  -      

 دعم عمليات الحفر        

 :المشاريع الحالية 
 شرق المانيا )االستكشافات البحرية والبرية( -

 )التنمية البحرية( هيبرنيا -

 استكشافات( -كندا )شركة بترول  -

  

 مهارات علوم األرض         
  

 رسم الخرائط الجوفية 
 تحليل العينات االسطوانية 
 تحليل الطبقات 
 وصف الصخور و تصنيفها 
 الجيولوجيا البنيوية 
 تصميم الحقول 
  قاعدة البياناتبناء وادارة 
 الهيدرولوجيا 
 توصيف المكامن 
 الحصول على البيانات السيزمي 
 التفسير السيزمي 
  اإلحصائية الجيولوجية لنماذج

 المكامن 
 التحليل الكمي البتروفيزيائية 

 المجاالت الرئيسية       
  

  في االستكشافات، تقديم اإلستشارات
 التقييم والتخطيط 

 تخطيط النمو 
  متعددة االختصاصات للمكامندراسات 
 اتيعمليالدعم ال 
 تقييم الملكية 
 الخدمات االستشارية لعلوم االرض 
 التدريب المتقدم لعلوم االرض 
 الشؤون القانونية 

 الشؤون القانونية         
  

 مسائل تنظيمية 
 جلسات استماع القار على الغاز    -

 البترولتحديد مسائل الملكية في  -

 الدعاوى المدنية 
 تقييم االستكشافات / تنمية األراضي -

 مسائل تنفيذية / جيلوجية -

 النصائح المالية 
  

  
 شركات النفط المتعددة الجنسيات 
 المستقلة الشركات الكبيرة 
    المجموعات المنتجين الصناعية 
  الشركات الناشئة 
 شركات النفط الوطنية 
  االستثمارية، و شركات البنوك، البنوك

 السمسرة
  الوكاالت التنظيمية للحكومات الداخلية

 والخارجية
 الشؤون القانونية 

 الخدمات

 نيوزيالندا
  العمليات البرية، تقييم دعم

 االستكشافات البحرية
  

 أستراليا
 االستكشافات في المكامن  تقييم

 البحرية والبرية  الرئيسية،
  

 األوسطالشرق 
  تقييم المكامن   -اليمن 
  تقييم الملكية -كردستان  

 آسيا
  تقييم االستكشافات  -كازاخستان

 التوصية في العمليات تقديمو
  التقييم النموذجي  -الهند

 الجيولوجي

 أوروبا
 البحرية  االستكشافات دعم – ألمانيا

 والبرية
 ةاإلقليمي االستكشافات تقييم - بولندا 
 االستكشافات تقييم - فرنسا واسبانيا 

  وحوض باريس زبيريني مكمن في
 تقييم الموارد، حقل باتوس   - ألبانيا

 مارينزا  
 UK االستكشافات تقييم – بحر الشمال 

 الشمالية الحدود - كندا
 الشمالية الغربية  االقاليم 

 قليمية اإلستكشاف لإل دراساتتقديم ال - 
 وادي ماكنزي -                         
         الغاز الصخريتقييم  -                         
  اإلقليميةة الصخري اتوصف موارد الغاز -                         

 نونافوت 
 النكستر سوند /  بافنة جزير - االستكشافات تقييم -

 ا كند شرق 
 هيبرنيا منطقة –دعم عملي  تطوير/ -
 البرادور – اإلقليمية االستكشافات تقييم -
 الى طبقة سكوتيا - والمحلية تقييم االستكشافات اإلقليمية -

 دارك  جان جبا
 ماريتيمس                                            -ة الصخري اتالغاز -
  

 

 كندا غرب
 ضاحوتنقيب البترول من خالل األ في واسعة  خبرة 
  الحصرية غير اإلقليمية لدراسات 
 والقار الثقيل النفط 
 دراسات SAGD  إقليمية 

   الملكية دراسة و تصميم المكامن - 
األراضي قيمة و تقييم ستراتيجياال تخطيطال        - 

 الغازالصخري 
 المحبوسة   الغازات و لألحواض العميقة الموارد تقييم  -                      

       و تحديد خصائص المكامن الغازات الصخرية استكشاف  -                      
  واالستصالحالمياه الجوفية لتوفير الماء لعمليات الحفر  فيوصت -                      

 نونافوت 
 النكستر سوند /  بافنة جزير - االستكشافات تقييم -

 ا كند شرق 
 هيبرنيا منطقة –دعم عملي  تطوير/ -
 البرادور – اإلقليمية االستكشافات تقييم -
 دارك  جان جبا الى طبقة سكوتيا - والمحلية تقييم االستكشافات اإلقليمية -
 ماريتيمس                                            -ة الصخري اتالغاز -

 

 الواليات المتحدة والمكسيك
 عدة واليات –االستكشافات  تقييم فرص 
  مونتانا –دعم االستكشافات 
  يتقييم االستكشافات، خليج كامبيش –المكسيك 

  

 أفريقيا  
  دعم االستكشافات وتقييم االحتياطيات  -تنزانيا / موزمبيق 
  تصميم الحقول -ليبيا 
  مكمن ريو ديل ري،  -الكاميرون 
 الشمالية تقييم االستكشافات بركين ومكامن جزائر -الجزائر 
  في مكمن قدماس، دعم عملي تقييم االستكشافات -تونس 
 بري/ بحري دلتا النيل -مصر 

  

 امريكا الجنوبية
  تقييم الموارد و رسم حوض سان جورج –األرجنتين 
  تقييم االستكشافات في االنديز  –تشيلي 

  


