
أنظمة النقل عرب
 السكك احلديدية

كيســون



بناء عامٍل أفضل 
ألجيال املستقبل



الرؤى واملهام
البناء على املستوى العاملي من خالل تنمية القدرات البشرية واملؤسساتية يف سبيل االرتقاء حبياة اإلنسان■■

القيم
احترام البشر والقيم وحقوقهم.■■
رعاية األخالق املهنية والتقيد بااللتزامات.■■
التأكيد على السالمة، الصحة ومحاية البيئة.■■
التأكيد على توفري اجلودة عالية ■■
اإلبداع واالبتكار.■■
التطوير والتحسني املستمر على الصعيد الفين واإلداري.■■
معادلة ربح – ربح – ربح.■■

املجموعات التخصصية
النفط والغاز والصناعة

مرافق املصايف والصناعات البتروكيميائية■■
غرف املضخات ومرافق تعزيز الضغط.■■
حمطة توليد الطاقة وخطوط النقل وحمطة الكهرباء.■■
املجمعات االنتاجية الصناعية.■■
اخلزانات وخطوط األنابيب.■■
مشاريع ضخ الغاز.■■

اإلسكان وتشييد املدن:
تشييد املساكن بكميات كبرية.■■
املجمعات السكنية.■■
بناء األحياء.■■
مرافق البىن التحتية واملناظر.■■

أنظمة النقل عرب السكك احلديدية:
قطار داخل املدينة■■
اخلط احلديدي أحادي السكة■■
السكة احلديدية■■

املياه والصرف:
السدود■■
االنفاق النقل و حتويل املياه■■
شبكات الري والتصريف■■
مرافق تكرير املياه والصرف■■
خطوط نقل الصرف ■■
خطوط نقل و جتميع املياه )بطريقة بايب جكينك(■■

األعمال املدنية واإلنشائية:
املجمعات اإلدارية والتجارية■■
املجمعات الرياضية والترفيهية والثقافية والرفاهية والعالجية■■
مطارات ■■
شوارع وطرق عامة وأنفاق■■
جسور وتقاطعات غري مستوية■■



جممع جتاري إيران مول ■
مقر مبىن البنك اينده ■
مشروع مد األنابيب لشبكة الصرف يف طهران  ■

)منطقة شريعين – خواجه هبداهلل(
مشروع الـ 16.080 وحدة سكنية يف مدينة برند اجلديدية ■
مشروع حديقة الكتاب يف طهران ■
جممع برند السكين )552 وحدة( ■
سوق ستارخان الكبري ■
تصميم وتنفيذ نظام ختطيط ومراقبة مشروع  ■

قطار األنفاق يف طهران )اخلط 1 و 2(
جممع امري كبري التجاري ■
نفق امري كبري للسيارات ■
املشروع اخلاص مبطار اإلمام اخلميين الدويل ■
جممع نواب السكين ■
جسر يادكار امام ■
السوق الرئيسي لتوزيع اخلضار والفواكه يف طهران )املرحلة 1 و 2( ■
تقاطع افسريه الثالثي غري املستوي ■
قنوات سرخه و حصار والفجر ■
أعمال احلفريات واحلقن لنفق اخلط 1 و 2 لقطار األنفاق يف طهران ■
قنوات نقل مياه الطرق والقنوات يف طهران إىل سهل ري وورامني ■

طهران
ساوه

كرمانشاةمهذان

 أهواز

عسلويه

بندر عباس 

آغاجاري

سياه بيشه

تربيز
اهر

بندر انزيل

بلدشت

نكا
شاهرود

السدود العلوية والسفلية ملحطة سياه بيشه للضخ بالتخزين ■

مباين املضخات ومرافق خط أنابيب النفط اخلام، نكا - ري ■

مصفاة تكرير مياه الصرف شرقي بندر انزيل ■

سد ستارخان الترايب )اهر( واملرافق املرتبطة به ■

موقع العملية العطرية الرابعة ■
جتهيز أراضي بارس اجلنوبية )املرحلة 4 و 5( ■
جتهيز األراضي وأعمال تقاطع الطرقات وتنمية  ■

حقل بارس اجلنوبية للغاز)املرحلة 2 و 3(
االعمال املدنية وتنمية حقل بارس  ■

اجلنوبية للغاز )املرحلة 1(
االعمال املدنية الصناعية و UG قسم  ■

األولفني يف بتروكيمياء بوشهر

دورود

رفسنجان

خط أنابيب نقل الغاز 16 اينش بطول  ■
70 كم علي آباد كتول - شاهرود

أصفهان

مرودشت

الهيجان 

شبكة الري والتصريف D1 فومنات ■

تربت حيدرية 

قم 

السد التحويلي وشبكة التصريف والري يف بلدشت ■

أبنية، ملعب، حبرية ترفيهية- جممع رفسنجان الثقايف ■
خط نقل الغاز 16 اينش بطول 232 كم، رفسنجان - اصفهان ■
خط نقل الغاز 26 اينش بطول 104 كم،  ■

رفسنجان – بندر عباس

مصنع االمسنت الرمادي يف ساوه بسعة انتاج 7200 طن يف اليوم ■

طريق اصفهان السريع – فوالد شهر )القطعة 2( ■

خط نقل الغاز 16 اينش بطول 72 كم كريوم - مرودشت ■

خزانات النفط- تربت حيدرية ■

مشروع اخلد احلديدي أحادي السكة يف قم ■

خط نقل النفط بطول 364 كم ، ري – ايده لو ■

شبكة الصرف يف مهدان بطرقه بايب جكينك ■

املجمع السكين )400 وحدة( اخلاص  ■
بعمال مصنع دورود لالمسنت

جممع املهدي لأللومنيوم ■

مشهد

مصفاة تكرير مياه الصرف – التيمور- مشهد ■

كنكان

مشروع حقن غاز آغا جاري ■

فراشبند
سريجان

مصنع كل كهر لتصنيع الكريات ■

■ )EPC2( 12تنمية حقل بارس اجلنوبية للغاز، املرحلة

االلتزام الوطين

 ■ مشروع العامرية املؤلف من 1920 وحدة سكنية

مشروع 4.920 وحدة سكنية يف كرمنشاه ■

مصفاة ملعاجلة مياه الصرف شرق اهواز ■
مشروع قطار مدينة اهواز ■
املجموعة السكنية املؤلفة من 1.505 وحدة  ■

اخلاصة باملعلمني يف اهواز
شبكة الري والتصريف يف سهل محيدية - قدس ■
االعمال املدمية واملرافق األساسية للمنطقة 7 يف حي شريين شهر ■

مشروع تنمية قسم املعاجلة يف مصفاة فراشبند للغاز ■



البناء على املستوى العاملي

فزنويال

بيالروس

عمان اهلند

قرغيزيا

املركز احلضري اجلديد يف مينسك ■  ■ إعادة إعمار وتتوسيع طريق بيشكك - اوش

 ■  إعادة إعمار وتوسيع الطرق العامة يف والية آندر ابرادش يف اهلند

غينيا 
األستوائية

طريق آين سوك إىل بيزنام ■

مركز بريليسه اللوجسيت ■

كامريون

طريق سنكمليما – مكوك - بيكوال ■

العراق

 ■ مشروع العامرية املؤلف من 1920 وحدة سكنية

مشروع الـ 10.008 وحدة سكنية يف فزنويال ■

 ■ مشروع مصفاة وشبكة نقل املياه - الكفل

 ■ مشروع مصفاة وشبكة نقل املياه - الناصرية

مشروع الـ 10.000 وحدة سكنية يف فزنويال ■

 ■ التابعة للشحن  قرية  و جعلها  اجلــوي  الشحن  ــرة  دائ  توسيع 
اخلطوط اجلوية العراقية و الكائن يف مطار بغداد الدويل

 ■  إنشاء مركز التدريب و التطوير اجلوي التابع اخلطوط اجلوية 
العراقية و الكائن يف مطار بغداد الدويل

مشروع تشييد طريق خصب – اخلالدية ■
إنشاء جسر على طريق بين سوق يف والية رستاق  ■



وصف إمجاىل عني املشروع
إحصائيات  أهــواز حبسب  مدينة  نفوس  كانت  لقد 
عام 2006 تبلغ 1/38 مليون نسمة، وحسب التوقعات 
العام  يف  نسمة،  مليون   1/6 إىل  نفوسها  سترتفع 
أّن مدينة أهــواز، بعنوان حمور  2021. إضافة إىل 
صناعي، وزراعي، وجامعي، حباجة ماسة إىل أنظمة 
النقل السكك احلديدية. فبعد انتهاء املشروع، سيتم 
توفري الراحة والرفاهية للمواطنني، عن طريق احلد 
من زمحة املرور، وختفيض التلوث اجلوي، وتقليص 
النقل  وسائل  وتوفري  املدينة،  داخــل  النقل  تكاليف 

املدنية األكثر أمانًا.
حسب الدراسات الشاملة للنقل واملرور ملدينة أهواز، 
مت تصميم أربعة خطوط، واخلط األول حيتوي على 
أكرب عدد من املسافرين. ففي هذا اخلط، يسافر 17 
ألف مسافر يف الساعة، ويف اجلهتني، بأكثر األوقات 
ويبدأ  األرض،  بالكامل حتت  هذا اخلط  ازدحامًا. 
من مشال شرق املدينة وبعد املرور بالقسم املركزي 

واملزدحم، ميتّد إىل اجلنوب الغريب منها. طول املسار 
حبدود 23 كيلومتر، ولالتصال مع املراكز اهلامة يف 
املدينة، مت تصميم 23 حمطة هلذا اخلط. زمن السفر 
يف كل مسار، هو 44 دقيقة، مع احتساب زمن التوقف. 
املسافة الزمنية بني القطارات يف ذروة االزدحام 3 
دقائق و30 ثانية، وستكون السرعة القصوى حلركة 

القطار، 80 كيلومتر يف الساعة. 

 

مشروع القطار املدين يف أهواز

صاحب العمل: بلدية أهواز- مؤسسة القطار املدين 
يف أهواز

باملشاركة مع: شركة نورينكو، دولة الصني
)EPC( نوع املقاولة: اهلندسة، والتجهيز، واإلنشاء

مدة املقاولة: 48 شهر
موقع العمل: مدينة أهواز، حمافظة خوزستان

احلالة: قيد التنفيذ



نطاق ألعمل
القيام خبدمات التصميم اهلندسي، وجتهيز املواد 
واملعدات، وتنفيذ أعمال البناء، ونصب وتشغيل وتعليم 

ما يلي:
النفق، املحطات ونقاط الوصول، بنايات التخزين، 
موقف القطارات، بناية السيطرة الرئيسية واإلدارية، 
التجهيزات  السكك،  تركيب  النفق،  داخل  ساحبات 

الكهربائية وامليكانيكية، وتوفري أسطول املسار كله.

امليزات الفريدة للمشروع:
أول مشروع قطار األنفاق يف البالد على طريقة ■■

EPC ومبشاركة جهة واحدة، بقيادة شركة 
من القطاع اخلاص.

املياه اجلوفية املرتفعة يف موقع املشروع■■
عبور الطريق من حتت قاع هنر كارون■■
الــعــبــور مــن حتــت املــركــز الــتــجــاري للمدينة ■■

وإنشاء حمطات فيه
وجود بىن حتتية عظيمة يف مسار احلفر، من ■■

ضمنها العبور من حتت رواق نفطي
تنوع وتعقيد البنية اجليولوجية يف طول املسار■■

اإلحصائيات واألرقام الرئيسية للمشروع
النفق: حدود 2x19 كيلومتر بقطر احلفر 6/8 ■■

متر والقطر الداخلي 5/9 متر
تنصيب السكك: حدود 23 كيلومتر يف اخلطني ■■

وموقف  ملستودع  كيلومتر  و13  الطريق،  من 
القطارات

عدد املحطات: 23 حمطة■■
بنايات التخزين واملوقف: حدود 45.500 متر ■■

مربع
بنايات السيطرة الرئيسية: 5.000 متر مربع■■
أعمال احلفر واألعمال الترابية: 4.000.000 ■■

متر مكعب
شد حديد التسليح: 80.000 طن■■
صب اخلرسانة: 950.000 متر مكعب■■
تركيب القوالب: 600.000 متر مربع■■
■■ 26.000 الصب:  املسبقة  القطعات  تركيب 

حلقة



وصف إمجاىل عني املشروع
مشروع منوريل يف قم، وهو املشروع األول من نوعه 
يف إيران، والذي يتم إنشاؤه مبشاركة جمموعة مبنا 
وشركة كيسون، بشكل عقد EPC. واهلدف منه: تنمية 
البىن التحتية للنقل العام، ختفيض مشاكل املرور، 
والوقود،  الوقت  توفري  البيئية،  التلوثات  من  احلــد 
باإلضافة إىل خدمة الــزوار والساكنني بالقرب من 

ضريح السيدة معصومة.
طول اخلط 1 من نظام منوريل يف قم 6/8 كيلومتر، 
ونظام النقل من نوع الركوب. مت تصميم 8 حمطات 
هي  للتشغيل  املتوسطة  والسرعة  األوىل.  للمرحلة 
الزمنية بني عبور  والفترة  الساعة،  كيلومتر يف   40

قطارين، 4 دقائق.
وحسب دراســات اجلــدوى من املشروع، الطلب على 
األول  وللعام  باالجتاهني،  الزمحة  ذروة  يف  السفر 
من افتتاحه، 12.000 نفر ويف العام 2026، سيكون 

19.000 نفر.

نطاق العمل
■■ Basic &( والتفصيلي  األساسي  التصميم 

املونوريل،  مسار  ألبنية   )Detail Design
الركائز،  ورأس  والركائز،  األساس،  وتشمل: 
ــــد محل  واألعـــمـــدة، ورأس األعـــمـــدة، ورواف
التخزين،  وجمموعة  واملحطات،  األســطــول، 
واملحطات الطرفية، واملبدالت، باإلضافة إىل 

جتهيز مجيع املواد املطلوبة وتنفيذها. 
لألسطول، ■■ والتفصيلي  األســاســي  التصميم 

باإلضافة إىل املنشآت الكهربائية وامليكانيكية 
لألسطول، اإلشــارات واالتــصــاالت، التطبيق 
تصميم  الطاقة،  توفري  واألداء،  والتشغيل 
الــتــحــويــالت واملـــبـــدالت، أنــظــمــة الــرقــابــة، 
األسطول  شــراء  اخلاصة،  واملعدات  التذاكر 
واملواد املذكورة أعاله، مع تنفيذها وتنصيبها 

وتشغيلها.

صاحب العمل: مؤسسة القطار املدين يف قم
باملشاركة مع: جمموعة مبنا

)EPC( نوع املقاولة: اهلندسة، والتجهيز، واإلنشاء
مدة املقاولة: 30 شهر

موقع العمل: مدينة قم، حمافظة قم
احلالة: قيد التنفيذ

احلظ احلديدی أحادي السكنة )مونوريل( يف قم



اإلحصائيات واألرقام الرئيسية للمشروع
املساحة التقريبية للمحطات )8 حمطات يف ■■

طبقتني(: كل حمطة 3.500 متر مربع
املساحة التقريبية لبنايات التخزين والصيانة: ■■

22.500 متر مربع
مــســاحــاة بــنــايــات مــركــز السيطرة واملــبــاين ■■

امللحقة والدعم: 6.800 متر مربع
األعمال الترابية: 730.000 متر مكعب■■
التدعيم الديناميكي: 55.000 متر مربع■■
تركيب القوالب: 200.000 متر مربع■■
شد حديد التسليح: 18.000 طن■■
صب اخلرسانة: 110.000 متر مكعب■■
■■ 3.000 واهلياكل:  احلديدية  األعمال  تنفيذ 

طن
غطاء سندويشي لللوحات: 27.000 متر مربع■■

غطاء  3D لللوححات: 25.000 متر مربع■■
الصب، ■■ املسبقة  الكونكريتية  الــروافــد  بناء 

بطريقة املعاجلة بالبخار للتسريع: 16.600 
متر



تصميم وتنفيذ نظام التخطيط والرقابة ملشروع مترو طهران، اخلط 1 و2 )ضمن عقدين(

صاحب العمل: ش��رك��ة ال��ق��ط��ار امل����دين يف ط��ه��ران 
وضواحيها )مترو(

نوع املقاولة: خدمات هندسية
مدة املقاولة: 36 شهر و26 شهر

موقع العمل: طهران
احلالة: مكتمل

نطاق العمل 
التخطيط

معرفة الوضع الراهن■■
مراجعة اهليكل التنظيمي السائد يف املشروع■■
ختطيط تدفق املعلومات ومن ضمنها حترير ■■

)MIS( نظام املعلومات اإلدارية
ختطيط جتهيز املشروع■■
ختطيط تكاليف املشروع، وتشمل إعداد تقييم ■■

مايل ونقدي
السيطرة
السيطرة على توقيت املشروع■■
السيطرة على جتهيز املشروع■■
السيطرة على تكاليف املشروع■■
لتنفيذ ■■ وضــع وإعـــداد برنامج زمــين مفصل 

املشروع
تنسيق أعمال املجموعات اإليرانية واألجنبية■■
تصميم نظام إعداد وإبالغ التقارير■■
تصميم برنامج كمبيوتري إلرسال التقارير إىل ■■

إدارة املترو، وإبالغ التقرير وجدولة املشروع، 
ومتابعة إجراء األعمال الضرورية يف الوقت 

املحدد للتشغيل

وصف إمجاىل عني املشروع
إّن مشروع مترو طهران، هو أحد املشاريع الكبرية 
وذو أمهية استراتيجية يف نظام احلمل والنقل املدين 

يف العاصمة.
فنظرًا للمشاكل املوجودة، قامت شركة القطار املدين 
مستشار  باختيار  )مــتــرو(  وضواحيها  طــهــران  يف 
التخطيط واملراقبة للمشروع، إلدارة أمور التخطيط 
واإلعــداد  التصميم  نشاطات  والتحكم يف  والتوجيه 
والتنفيذ، بدقة أكرب، وأن تقوم بتسهيل وتنسيق أعمال 
املجموعات اإليرانية واألجنبية املشاركة يف املشروع.

أعمال  بــني  والتنسيق  التخطيط  إّن  األســـاس،  ويف 
التصميم والتجهيز والتنفيذ، ذو أمهية مصريية يف 
اجلودة العالية وتكميل املشروع يف الوقت املحدد له. 
تتشرف شركة كيسون بأّنها قامت بأداء دورـ  ولو صغري 

ـ يف هذا املشروع العظيم واحلاسم.



مشروع القطار املدين يف أهواز
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