
النفط والغاز 
والصناعة

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   



املشروع:
املرحلة 12 من حقل فارس  إن اهلــدف من تطوير 
من  مترمكعب  78مليون  انتاج  هو  للغاز،  اجلنوبية 
الغاز الطبيعي احللو يوميًا لضخه داخل خط األنابيب 
السادس العام للغاز يف القطر )IGAT6( وكذلك 
إجياد إمكانية تبديل حوال 67 باملئة من سعة االنتاج 
على شكل غاز حامض رطب إىل وحدات تسييل الغاز 
 .)IRANL.N.G( ايــران ال ان جي يف مشروع 
ومن األهداف التنفيذية األخرى هلذا املشروع الوطين 
الضخم ميكن اإلشارة أيضًا إىل انتاج 120 ألف برميل 
من متكثفات الغاز الثقيل و 750 طن من الكربيت 

املحبب يوميًا. 
مت تعريف قسم اليابسة من مصفاة مشروع تطوير 
حقل فارس اجلنوبية للغاز )املرحلة 12( على شكل 
ثالثة مشاريع EPC. حيث متت إحالة أهم جزء فيه 
أي EPC2 إىل الشراكة DSKI واليت تتضمن كل 
من شركة Daelim من كوريا اجلنوبيا وشركة سازه 
تنمية  وشركة  كيسون  وشركة  االستشارية  للهندسة 

.)IIND( الشبكات الصناعية االيرانية

وتشمل مرافق اليابسة للمرحلة 12 أقسام استالم
الغازية،  املتكثفات  إحكام  واملتكثفات،  الغاز  وفصل 
وستة صفوف لتكرير الغاز )ويتكون كل واحد منها 
من أقسام للتحلية، والتجفيف، وتنظيم نقطة الندى 
وإزالة الكحول الكربييت)مركبتان(و كل منها بسعة 
تكرير 500 مليون قدم مكعب يف اليوم(، وقسم تكثيف 
الغاز بغية التصدير، قسم استخراج وحتبب الكربيت، 
قسم إحياء املونوايثيلني غاليكول، اخلدمات اجلانبية 
املاء  البخار،  الطوارئ،  الكهرباء يف حاالت  وتشمل 
وخدمات متنوعة من قبيل النيتروجني واهلواء ومعاجلة 
املياه الصناعية ومياه الصرف،  أنظمة املشاعل بغية 
التفريغ الطارئ، نظام وقود الغاز والديزل للمصفاة، 
نظام مياه إطفاء احلرائق، غرف التحكم، حمطات 
الكهرباء، خمترب، مستودع، ورشة عمل، مكاتب وأربعة 

خزانات لتخزين وتصدير املتكثفات الغازية.
للمرحلة 12 على عقود  اليابسة  كذلك يشمل قسم 
تسوية وجتهيز أرض املصفاة )220 هكتار( وخميمات 
سكنية )78 هكتار( واحلماية الساحلية وعقود أخرى 

حتت مسمى خدمات املشروع. 

)EPC2( املرافق الساحلية ملعاجلة متكثفات الغاز ووحدات اخلدمات التابعة – )تنمية وتطوير حقل فارس اجلنوبية للغاز )املرحلة 12

حب العمل : شركة بتروبارس
باالشتراك مع: كل من شركة دايلم وسازه وتنمية 

الشبكات الصناعية االيرانية
نوع املقاولة: هندسة، شراء، بناء وتركيب وتشغيل 

)EPCC(
مدة املقاولة: 40 شهر

موقع العمل: منطقة متبك، حمافظة بوشهر، ايران
احلالة: قيد التنفيذ



نطاق العمل: 
القسم الساحلي خلطوط األنابيب الداخلة/ ■

اخلبث(/ االستالم/التنقية)إزالة  معدات 
نازعات الضغط العايل.

قسم دعم إحكام املتكثفات الغازية. ■
قسم إحياء املونوايثيلني غاليكول - نازع املاء  ■

احلامض.
املــشــاعــل )Flare( ، نــظــام حــفــرة احلــرق  ■

ونظام  اجلانبية  املــرافــق   ،  )Burn Pit(
التفريغ خارج املوقع.

األبنية الفنية إىل جانب مبىن للتحكم املركزي  ■
طرق  جانب  إىل  لالتصاالت  مبىن  ،خمترب، 

موصلة.
مولد  ■ ــطــوارئ،  ال حــاالت  يف  الكهرباء  نظام 

البخار و نظام احتراق الغاز.
الصناعي املضغوط واألجهزة، نظام  ■ اهلــواء 

توليد النتروجني.
واخلطوط  ■ البحر  مياه  وتفريغ  شفط  نظام 

الغائصة، تغريخ املواد الزائدة

معاجلة  ■ قسمة  االيونية،  املبدالت  باستعمال 
و  الشرب  مياه  معاجلة  الصرف،قسم  مياه 

د املاء املربِّ

اإلحصائيات واألرقام الرئيسية للمشروع:
احلفريات والردم: 1.334.000مترمكعب ■
متديد األنابيب: 975.500 القطر باالينش ■
وزن املعدات: 17.447 طن ■
اهليكل املعدين: 23.000 طن ■
سكب اخلرسانة: 152.000 مترمكعب ■
املبىن الصناعي: 18.200 مترمربع ■
املخيم: 61.200 مترمربع ■
متديد كابالت الكهرباء: 1.508.000 متر ■
متديد كابالت األجهزة: 993.000متر ■



صف إمجايل عن املشروع:
لقد كان تنفيذ املشاريع الوطنية الضخمة وخباصة 
يف املجاالت االستراتيجية لصناعة التشييد والبناء 
يف البالد كالنفط والغاز والبتروكيمياء، كان دائمًا 
واحدًا من تطلعات وأهداف القطاع اخلاص يف ايران 
يف سعيه حنو إجياد منظمات متقدمة ومسلحة بالعلم 
الفين واإلدارة املتطورة. لذلك فقد خطت وزارة النفط 
والشركة الوطنية االيرانية للبتروكيمياء خطى كبرية 
العملية  إحــالــة موقع  مــن خــالل  الطريق  على هــذا 
كيسون –  للشراكة جهانبارس –  الرابعة  العطرية 
طهران جنوب واملشاريع الضخمة املماثلة إىل شركات 
القطاع اخلاص.يعد مشروع العطريات الرابع أكرب 
جمّمع بتروكيميائي النتاج املركبات العطرية يف العامل. 

 1.28 سعته  البالغة  املجمع  هــذا  بيشهويعد  سياه 
بني  مــن  العطرية  املنتجات  ــواع  أنـ مــن  طــن  مليون 
سنوات  اخلمس  لربنامج  االستراتيجية  املــشــاريــع 
الثالثة )2005-2001( للشركة الوطنية للصناعات 
البتروكيميائية االيرانية وقد مت إحداثه يف املنطقة 
االقتصادية اخلاصة لشركة انرجي بارس الواقعة يف 
بندر عسلويه يف حمافظة بوشهر على ضفاف اخلليج 

الفارسي.
وتــشــمــل املــنــتــجــات الــرئــيــســيــة هلـــذا املــجــمــع انــتــاج 
750 ألــف طن من البارازيلني ، 430 ألــف طن من 
البزنن و 100 ألف طن من التوزايلني سنويًا. وتشمل 
املنتجات الفرعية للمجّمع الغاز السائل، قطع البنتان، 
اهليدروكربونات اخلفيفة، املركبات العطرية الثقيلة 
والرافينيت مبقدار 3.19 مليون طن يف السنة. يتم 

صاحب العمل: شركة برزويه البتروكيميائية
باالشتراك مع: شركة جهانبارس وطهران جنوب

SAZEH , TEC , LG :االستشاري
جهاز الرقابة: سازه
نوع املقاول: تشييد

مدة املقاولة: 26 شهر
موقع العمل: عسلويه، حمافظة بوشهر، ايران

احلالة: انتهى

موقع العملية العطرية الرابعة



توفري تغذية املشروع من املتكثفات الغازية للمرحلة 
األوىل والثانية والثالثة ملشروع بارس اجلنوبية مبقدار 
4/5 مليون طن ومن البزنن بريوليز بواسطة شركة 

جم البتروكيميائية،

ألف  العاشر، وذلك مبقدار 270  ذة لالوليفني  املنفِّ
طن سنويًا.

وقد عمل يف هذا املشروع أكثر من 2500 عامل وحوايل 
250 مهندس وفين. وقد أدى التعاون فيما بينهم إىل 
حتويل هــذا املــشــروع إىل واحــد مــن أكــرب املشاريع 
بواسطة  تنفيذها  مت  اليت  االيرانية  البتروكيميائية 

شركة تابعة للقطاع اخلاص. 

نطاق العمل:
يشمل نطاق العمل إجناز األعمال املدنية، واهليكل 
واألجهزة.  والكهربائية  امليكانيكية  املعدات  وتركيب 
ومن اخلصائص املهمة للمشروع إلزام املقاول بوضع 
 ،ISO 9001 نظام إلدارة اجلودة مبا يتوافق مع معايري
وتقدمي  املشروع  ملراقبة  متطورة  تقنيات  واستخدام 
التقارير وكذلك وضع نظام فعال إلدارة البيئة واألمان 

والسالمة املهنية داخل منظومة املشروع.

اإلحصائيات واألرقام الرئيسية للمشروع:
األعمال الترابية: 394.000 مترمكعب

سكب اخلرسانة: 77.000 مترمكعب
األبنية الصناعية: 12.000 مترمكعب

اهليكل املعدين: 6.750 طن

اينش   1.110.000 الصناعية:  األنابيب  متديدات 
– القطر

املعدات فوق الثقيلة: 6.800 طن
ارة: 23.000 طن املعدات الثابتة واآلالت الدوَّ

تنفيذ العازل: 16.000 مترمربع
متديدات كابالت الكهرباء: 636 كم
متديدات كابالت األجهزة: 513 كم

الطالء: 346.000 مترمربع



حقن غاز آغا جاري

)PEDEC(:صاحب العمل
بالشراكة مع: شركة هريبدان وجكالش )مهراس( 

للهندسة االستشارية
)EPC( نوع املقالة: هندسة، إمدادات و بناء

مدة املقاولة: 36 شهر
موقع العمل: آغا جاري، حمافظة خوزستان، ايران

احلالة: انتهى 

وصف إمجايل عن املشروع:
نظرًا التساع اخلزان النفطي يف آغاجاري واخنفاض 
الضغط يف هذا اخلزان وباملحصلة اخنفاض مردود 
استخراج النفط، مت حبث ودراسة مشروع حلقن الغاز 
يف هذه اخلزانات وهلــذا الغرض يتم إيصال الغاز 
املستخرج ضمن املراحل السادسة والسابعة والثامنة 
من حقل بارس اجلنوبية )عسلويه( إىل حمطة حقن 
الغاز يف آغا جاري عرب خط أنابيب بقطر 56 اينش 
وبطول حوايل 512 كم. تتم زيادة ضغط الغاز الداخل 
بواسطة سبعة ضواغط  مــرة  املحطة إىل 240  إىل 
توربينية على مرحلتني، وخيرج الغاز من املحطة من 
خالل خطني أنابيب بقطر 24 اينش مشايل وجنويب 

ليتم حقنه إىل داخل 22 بئر.

الضاغط التوربيين:
يتكون كل صف من الضاغط التوربيين من توربني 
KW32.587 ) يف وضعية ISO Rating(، وعلبة 
تروس لزيادة الدورات، مسنن مائل ذو معامل انتقال 
وست  طورين  ذو  وضاغط   1:2.5 يساوي  للدورات 

شفرات تتوضع خلف بعضها البعض.
يصل الغاز الوارد إىل املحطة يف املرحلة األوىل إىل 
ضغط يساوي حــوايل 130 مرة ويف املرحلة الثانية 
يصل ضغطه إىل 240 مرة. حيث مير الغاز بعد كل 
مرحلة من خالل مكيفات هوائية ختفض من حرارته.

)Air Cooler( املكيفات اهلوائية
كما ذكر سابقًا حيتوي كل صف من الضاغط التوربيين 
على مكيفني هوائيني يطلق عليهما املكيفات اهلوائية 

للمرحلة األوىل واملكيفات اهلوائية للمرحلة الثانية.
تعمل املكيفات اهلوائية للمرحلة األوىل والثانية على 
تربيد السائل املضغوط ذي الضغط 140 و 258 على 
التوايل من خالل حمركات تبلغ قدرهتا 37 كيلوواط 
وجهدها 400 واط. حتتوي كل من هذه املكيفات على 

أربع فراشات نافثة للهواء وأربعة حمركات. 



)Pressure Vessel( أوعية الضغط
يوجد يف هذه املحطة إمجااًل 22 وعاء عايل الضغط 

كما يلي:
KO Drum املرحلة األوىل: 7 أجهزة ■
KO Drum املرحلة الثانية: 7 أجهزة ■
HP KO Drum الوقود: جهاز واحد ■
Feed Line Scrubber: جهاز واحد ■
Nitrogen Storage Vessel: جهازين ■
LP KO Drum الوقود: جهاز واحد ■
Flare KO Drum: جهاز واحد ■
Air Receiver: جهاز واحد ■
Instrument Air: جهاز واحد ■

)Storage Tank( صهاريج التخزين
ــااًل مخــســة صــهــاريــج للتخزين  ■ ســوجــد إمجــ  

يف هذه املحطة على الشكل التايل:
ــق بــســعــة:  ■ ــ ــرائ ــاء احلــ ــفـ ــج مـــيـــاه إطـ ــري صــه  

4.750مترمكعب
 صهريج وقود الديزل بسعة: 72 مترمكعب ■
ــج الــــزيــــت املـــســـتـــهـــلـــك مــــن قــبــل  ■ ــريـ ــهـ صـ  

التوربينات بسعة: 72 مترمكعب
 صهريج ملياه الشرب بسعة: 71 مترمكعب ■



وصف إمجايل عن املشروع: 
يقع مصنع ساوه لالمسنت الرمادي على بعد 50 كم 
من مدينة ساوه، وتقع األرض اليت يستقر عليها املصنع 
على بعد 16 كم جنوب غرب مصنع ساوه لالمسنت 
األبيض ذو سعة االنتاج 500 طن يف اليوم، وتبلغ مساحة 
األرض 120 هكتارًا وأبعادها 1200X1000 متر يف 
منطقة خرقان وبالقرب من بلدة الوير. إن األراضي 
املحيطة باملصنع هي أراٍض مقفرٍة  مت تقدمي طلب 
مبلكيتها لدى منظمة املــوارد الطبيعية يف املحافظة 
وذلك هبدف توفري اخلدمات وختزين املواد األولية 
ونظرًا  للمصنع،  الالزمة  الدعم  وأعمال  املستهلكة 
لقرب املصنع من منجم احلجر اجلريي  املوجود يف 
املنطقة )على بعد 4 كيلومترات من منجم دو شاخ 
للحجر اجلريي( أصبح من السهل إمكانية الوصول 
املواد األولية الالزمة للمصنع. كذلك فإن  وختزين 
عملية إحداث املناظر الطبيعية واخلضراء يف ذلك 
املكان أوجدت مناظر خالبة ومجيلة باإلضافة إىل 
أهنا خفضت من التأثريات املدمرة للملوثات البيئية 

يف فضاء املصنع. 

مشروع اخلد احلديدي أحــادي السكة يف قمكذلك 
وّفرت األرض املختارة ظروفًا مناسبًة نوعًا ما من 
أجل إنشاء مرافق للمصنع، ومناظر طبيعية، ومجع 
وتسيري املياه السطحية ومجع وتسيري مياه الصرف 

الصحي والصناعي يف هذا املصنع.
تبلغ سعة االنتاج يف هذا املصنع 7.200 طن يف اليوم 

ميكن زيادهتا لتصل إىل 8000 طن يوميًا.
ونظرًا ألن غالبية املصانع املوجودة تبلغ سعة انتاجها 
ألفني إىل ثالثة آالف طن يوميًا لذلك يعترب مصنع ساوه 
لالمسنت من أكرب مصانع االمسنت الرمادي على 
مستوى ايران والشرق األوسط. ويعد مشروع مصنع 
ســاوه لالمسنت الــرمــادي من األعــمــال اخلرسانية 
اخلاصة واملتميزة على مستوى القطر. وتتجلى السمة 
املتميزة فيه باحلجم املرتفع ألعمال سكب اخلرسانة 
يف االرتفاعات. وفقًا للدراسات املتوفرة فإن الفترة 
الوسطية إلنشاء مصانع االمسنت يف القطر خالل 
السنوات األخرية تبلغ مثان سنوات، لذلك فإن تنفيذ 
تنفيذ هذا املشروع خالل أقل من ثالث سنوات يعد 

األعمال البنائية خلطوط انتاج مصنع ساوه النتاج االمسنت الرمادي بسعة 7.200 طن يف اليوم

العمل: شركة ساوه لالمسنت األبيض
االستشاري: آرشن للهندسة االستشارية

نوع املقاولة: تشييد
موقع العمل: ساوه، حمافظة مركزي، ايران

احلالة: انتهى 



رقما قياسيا على املستوى الوطين.

نطاق العمل:
قامت شركة كيسون بتنفيذ كافة األعمال اإلنشائية 
خلطوط انتاج مصنع ساوه لالمسنت الرمادي وتشمل 
أعمال احلفريات والردم وسكب اخلرسانة واهلياكل 
حتت األرضية وفوق األرضية وتكسري املواد وتغذية 
مطحنة املواد، وطحن املواد، وصوامع املواد، وأجهزة 
التسخني املسبق، وركائز املرجل، واملكيف، وقسم إزالة 
األتربة، وصوامع الكلينكر)اخلبث( وتغذية مطحنة 
االمسنت،  وصوامع  االمسنت،  ومطحنة  االمسنت، 
والدهاليز  ــواد،  ــ امل مــزج  وصــالــة  التحميل،  وقــســم 
واملحطات املرتبطة، واألعمال البنائية وكافة األعمال 

اإلنشائية واهلياكل الفوالذية غري اخلاصة  

اإلحصائيات واألرقام الرئيسية للمشروع: 
سكب اخلرسانة: 145.000 مترمكعب

التسليح: 18.000 طن
تركيب القوالب العادية والزلقة:250.000 مترمكعب

األعمال املعدنية الثقيلة: 4.000 طن
احلفريات: 220.000 مترمكعب 





)EPC2( املرافق الساحلية ملعاجلة متكثفات الغاز ووحدات اخلدمات التابعة – )تطوير وتنمية حقل فارس اجلنوبية للغاز )املرحلة 12



وصف إمجايل عن املشروع: 
الصناعة،  يف  لاللومنيوم  املتزايدة  لألمهية  نظرًا 
لذلك مت تنفيذ مشروع جممع املهدي لاللومنيوم، مت 
البدء باستثمار املرحلة األوىل من املجمع سنة 1997م 
حيث تبلغ سعة االنتاج السنوي فيه 110 آالف طن من 
سبائك االلومنيوم حبيث تغطي ما يقارب 80 % من 

متطلبات القطر من االلومنيوم. 
الثانية والثالثة من  ومع انطالق االستثمار للمرحلة 
و   220 إىل  للمجمع  السنوي  االنتاج  املجّمع سيصل 
230 ألف طن على التوايل حبيث أنه وباإلضافة إىل 
تغطية كافة االحتياجات الداخلية ميكن تصدير جزء 
منه إىل خارج البالد. هذا وكان لشركة كيسون نصيبًا 
كبري يف تنفيذ هذا املشروع من خالل تنفيذها ألقسام 
مهمٍة منه على شكل مثانية عقود منفصلة وفق ما يلي: 

األعمال املدنية للمرحلة األوىل: 24 شهر ■
صناعة وبيع اهلياكل الفوالذية لورشة اإلحياء:  ■

7/5شهر
نقل وتركيب اهلياكل الفوالذية لورشة اإلحياء:  ■

9أشهر
مصنع انتاج الزنك: 6 أشهر ■
ــان.  ■ ــن األعـــمـــال املــدنــيــة للقسمني واحـــد واث

P.F.T.P: 10 أشهر
شبكة الصرف أفنية مكان الصهر: 8 أشهر ■
قسم تركيب قصبان القطب املوجب ومستودع  ■

الصفائح: 30 شهر
حمطة كهرباء ومعدات املقّوم: 20 شهر ■

جممع املهدي لاللومنيوم )عرب مثان عقود منفصلة(

صاحب العمل: جممع املهدي لأللومنيوم
االستشاريون: M&F.Wimpey، بارسيكان ايران، 

نوها، انرجي فردا، كاهنربا، نوين، بارس آداك
موقع العمل: بندر عباس، هرمزجان، ايران

احلالة: انتهى 



نطاق العمل واإلحصائيات واألرقام الرئيسية 
للمشروع:

تصميم وصناعة وتركيب املعدات واآلالت. ■
واملــرافــق  ■ املــقــوم  ومــعــدات  للكهرباء،  حمطة 

اجلانبية.
■ )potrooms(األعمال املدنية للمراجل
صالة لتصليح املرجل، مستودع رئيسي، مبىن  ■

للتصليحات: 64.000مترمربع
تصميم وتنفيذ مبىن تركيب قضبان القطب  ■

املوجب: 17.000 مترمربع
■  10.000 الزنك:  ملصنع  اإلنشائية  األعمال 

مترمربع
شبكة املياه السطحية: 5.200 متر ■
األعمال الترابية: 408.500 مترمكعب ■
سكب اخلرسانة: 120.000 مترمكعب ■
التسليح: 9.980 طن ■
اهلياكل املعدنية: 2.290 طن ■
تركيب القوالب: 134.000 مترمربع ■



برميل واملرحلة الثالثة 500 برميل. هذا وقد اسند 
تنفيذ املرحلة األوىل من املشروع وألول مرة من قبل 
أعمال  )هندسة،   EPC شكل  على  العمل  صاحب 
إمداد وبناء( إىل مقاوٍل ايراينٍّ يف القطاع اخلاص. 
وقد مت تنفيذ مشروع نقل وتبديل النفط اخلام للدول 
املطلة على حبر قزوين هبدف تبديل النفط اخلام 
املستورد من هذه الدول بالنفط اخلام احلايل ملصايف 
طهران وتربيز وتصدير معدل مساٍو من النفط من 
القيمة  إىل  إضافة  البالد.  جنوب  الكائنة  احلقول 
املضافة لتبديل النفط اخلام املذكور أعاله، ستلغى 
أيضًا املصاريف املتعلقة بنقل النفط اخلام من جنوب 
البالد إىل املصايف اآلنفة الذكر األمر الذي يعد من 

ميزات هذا املشروع.

نطاق العمل: 
تقدمي خدمات التصميم واهلندسة، واخلدمات  ■

تعليمات  إعــداد  املشروع،  لشراء سلع  الفنية 
للمرحلة  والصيانة  التشغيل  أعمال  التشغيل، 
بر،  كل  ســاري،  نكا،  ضخ  ملحطات  النهائية 

اورمي، فشار شكن، مغانك وحمطة ري.
شراء السلع اخلاصة باملشروع من أجل املرحلة  ■

األوىل ملحطات ضخ نكا، ساري ، كل بل، اورمي 
و حمطة ري. 

األعمال التنفيذية، وشراء املواد والسلع غري  ■
اخلاصة وإنشاء حمطات ضخ نكا، ساري، كل 
بل واورمي للمرحلة األوىل وتشتمل على كافة 
األعمال البنائية وتركيب املعدات امليكانيكية 

وتشغيل وتسليم املرافق املذكورة. 
تصميم وشراء السلع وتنفيذ املشروع اآلنف  ■

الذكر، وإجناز وتقدمي احلسابات الفنية، إعداد 
مع  متناسبة  مبقاييس  التنفيذية  الرسومات 
املوصفات الفنية – التنفيذية، إعداد وتنظيم 
املواصفات الفنية للسلع.تنظيم طلبيات شراء 
فتح  السلع،  ومتابعة  الفين  التقييم  السلع، 
السلع  ونــقــل  ختليص  السلع،  شـــراء   ،L/C
الوثائق،  التنفيذية حبسب  باألعمال  والقيام 

وصف العمل واجلدول الزمين للمشروع.
تشغيل وتسليم املشروع. ■

حمطات الضخ ومرافق خط أنابيب النفط اخلام نكا – ري

صاحب العمل: الشركة النفط الوطنية االيرانية 
للهندسة والبناء.

جهاز الرقابة: جمموعة بارس للهندسة 
االستشارية

نوع عقد املقاولة: هندسي، أعمال اإلمدادات، البناء 
)EPC(

مدة عقد املقاولة: 18 شهرًا
موقع العمل: نكا، ساري، كل بل، اورمي، مغانك، ري.

احلالة: مت االنتهاء من تنفيذه

وصف إمجايل عن املشروع: 
أنابيب  ومــرافــق خــط  الضخ  مــشــروع حمطات  يعد 
ــام نــكــا- ري جــــزءًا مــن خمــطــط نقل  الــنــفــط اخلــ
ومعاجلة النفط اخلام يف البلدان املطلة على حبر 
اخلــزر )حبــر قــزويــن(. وحبسب التصميم األويل 
الذي أعدَّ بواسطة قسم تصميم الشؤون اهلندسية 
والبناء يف شركة النفط واملصادق عليه من قبل وزراة 
النفط، فإن النفط املستورد من الدول املطلة على حبر 
قزوين يتم نقله إىل مصفاة طهران ومعاجلته فيها. 
ومت األخذ بعني االعتبار أن تبلغ سعة املرحلة األوىل 
115 ألف برميل يف اليوم، واملرحلة الثانية 370 ألف 





صناعة معدات املصفاة أو املنطقة اإلنشائية. ويشتمل 
التنفيذية  األعمال  كافة  على  الشراكة  مهام  نطاق 
واهلندسية والنقل والرقابة وبقية األنشطة الضرورية 
بشكل مباشر أو غري مباشر إلجناز املسؤوليات املوكلة.

نطاق العمل واإلحصائيات واألرقام الرئيسية 
للمشروع: 

يقع مشروع جتهيز أرضية مصفاة حقل بارس اجلنوبية 
للغاز )املرحلة 2و3( على منطقة تبلغ مساحتها حوايل 
املشروع على حوايل  2/8 مليون مترمربع. ويشتمل 
سبعة ماليني متر مكعب من األعمال الترابية، و 24 
كيلومتر سواقي وقنوات ذات أغطية خرسانية،      و 
14/5 كيلومتر طرقات، و 91 ألف متر مربع سطوح 
منحدرة، وأكثر من 5000 متر فضاء سكين وإداري 
و مستودع وكان ينبغي أن يتم إجنــازه خالل مثانية 

أشهر فقط.
كان إجناز املشروع بالوقت املحدد وجبودة عالية يتطلب 
تنظيمًا خاصًا. وعلى هذا األساس مت ختصيص فرق 
عمل متنوعة مزودة مبهام معينة كل منها ُملزم بتقدمي 
تقارير عن العمل عند هناية األنشطة الصباحية أو 
املسائية إىل املسؤولني املعنيني لتصل يف هناية األمر 
إىل إدارة املشروع. يتم يوميًا نقل 30 إىل 40 ألف متر 
مكعب من التراب خالل ورديتني من العمل كل منهما 
10 ساعات، وخالل 4900 رحلة بواسطة الشاحنات 
وعربات النقل. إلجناز املشروع يف املوعد املحدد عملت 
كيسون على استخدام وتوظيف فريق مؤلف من 1300 
واملعدات  أكثر من 350 جهاز من اآلالت  و  شخص 
الدعم  أقسام  قبل  توفريها وصيانتها من  يتم  كان 

يف الشركة.  

جتهيز أراضي موقع تطوير حقل بارس اجلنوبية للغاز، املرحلتني الثانية والثالثة

صاحب العمل: توتال بارس اجلنوبية
Bec Freres بالشراكة مع: شركة

نوع عقد املقاولة: تصميم وبناء
مدة عقد املقاولة: مثانية أشهر

موقع العمل: عسلويه، حمافظة بوشهر، ايران
احلالة: مت االنتهاء من تنفيذه

وصف إمجايل عن املشروع:
يف بدايات شهر اكتوبر عام 1998م مت توقيع عقٍد 
والشراكة  الفرنسية  توتال  كل من شركة  بني  دويلٍّ 
فرير  بك  أخــرى،  فرنسية  وشركة  كيسون  اخلاصة 
)Bec Freres( حتت مسمى شراكة كيسون الدولية 
 )Kayson International Joint Venture(
التصريف  أنابيب  وتركيب  األرضية  جتهيز  هبــدف 
ميناء  مــن  بالقرب  للغاز  اجلنوبية  بــارس  ملصفاة 

عسلويه يف حمافظة بوشهر. 
يشكل حقل بارس اجلنوبية للغاز البالغ سعته حوايل 
مثانية ترليون مكعب من الغاز أكثر من ثلث احتياطي 
الغاز يف القطر وحاويل سبعة باملئة من االحتياطي 
مراحل  احلقل يف  هــذا  تطوير  سيتم  للغاز.  العاملي 
متعددة حبيث تبلغ سعة االنتاج اليومي يف كل مرحلة 
مليار قدم مكعب من الغاز و40 ألف برميل من املتكثفات 
الغازية. يشتمل نطاق مهام شراكة كيسون الدولية على 
جتهيز موقع إنشاء املصفاة وكذلك الفناء املحيط هبا 
الذي يشتمل على املنطقة اإلدارية – السكنية وورشة 





وصف إمجايل عن املشروع: 
لقد كان مشروع جتهيز موقع مصفاة بارس اجلنوبية 
للغاز )املرحلة 4 و 5( ثاين مشروٍع ختوض فيه شركة 
كيسون )طبعا هذه املرة بالشراكة مع شركة جهانبارس 
و طهران جنوب( جتربة العمل مع صاحب عمٍل أجنيب 
يف بندر عسلويه. مع هذا الفرق وهو أن هذا املشروع 
الذي يساوي حجمه تقريبًا املشروع السابق )جتهيز 
أرضية املصفاة للمرحلتني 2 و 3( كان ينبغي أن يتم 
تنفيذه خالل نصف املدة اليت مت تنفيذ ذلك املشروع 
فيها. وبغض النظر عن عامل الضغط الذي حتملته 
الشركة فإن أكرب حتدٍّ واجهته إدارة املشروع هو من 
مبا  التنفيذية  األنظمة  تنسيق  مسألة  أي شك  دون 
يتناسب مع املعايري وطرق البناء والتشييد يف الدول 
املتقدمة. لذلك كانت من بني األمور الواجب التقيد 
هبا بدقة مسألة وضع نظام مكتوب لضمان ومراقبة 
اجلودة، وقسم قوي يف جمال HSE )السالمة املهنية 
واألمان والبيئة( التنظيم املناسب لتدفق املعلومات 
ولنظام 1T فی املشروع، والتوثيق املستمر والشامل، 

ومراقبة املصاريف وبشكل عام التنظيم املتقدم إلدارة 
املشروع.

اكتمل جتهيز موقع العمل خالل مدة قصرية، وأخذ 
مسؤولية  ثابت  موظف   22 من  املؤلف   HSE قسم
السالمة واألمان واحلفاظ على البيئة. وتشكل قسم 
الشؤون اإلدارية ليتوىل مهمة تنظيم 1800 موظف. 
وعمل قسم املعلومات من خالل وضعه لشبكة، عمل 
على ختزين املعلومات املنتجة من قبل خمتلف أقسام 
التوثيق ضمن جدول  منظمة املشروع. ووضــع قسم 
)الصويت  والشامل  املستمر  التسجيل  مهمة  أعماله 
كما  املــشــروع،  أبعاد  لكافة  والكتايب(  والتصويري 
عمل كل من قسم اإلمدادات واملستودعات وممتلكات 
الشركة على توفري متطلبات املشروع بالسرعة املمكنة 
الوقود شهريًا فكل  لتر من  من قبيل توفري مليوين 
من هذه األقسام لعب دورًا مهما على طريق تنفيذ 
املشروع يف املوعد املحدد وبأفضل اجلودات. وبكلمة 
واحدة ميكن القول أن كافة أجزاء املشروع واألقسام 

جتهيز أراضي موقع تطوير وتنمية حقل بارس اجلنوبية الغازي، املرحلة الرابعة واخلامسة

صاحب العمل: آجيب ايران
بالشراكة مع: شركة جهانبارس وطهران جنوب

)DB( نوع املقاولة: ختطيط وبناء
مدة املقاولة: 5 أشهر

موقع العمل: عسلويه، حمافظة بوشهر، ايران
احلالة: انتهى 

بعد 5 أشهر من التجهيز

قبل التجهيز



املستقرة يف املركز عملت كفريق واحد بكامل التنسيق 
حبيث أهنا وطدت منظمة تقودها إدارة املشروع أثارت 

إعجاب اجلميع ومن بينهم صاحب العمل األجنيب.



وصف إمجايل عن املشروع:
يتكون مشروع تنمية قسم املعاجلة يف مصفاة فراشبند 
للغاز من مشروعني مرتبطني بغاز EPC1 وتثبيت 

.EPC2 وإحكام املتكثفات الغازية
مت إحالة مهمة تصميم وإعداد البضائع وإنشاء مرافق 
قسم معاجلة الغاز EPC1 إىل شركة كيسون. يقع 
فراشبند يف حمافظة  منطقة  يف  فراشبند  مشروع 
فارس على مسافة 170 كم جنوب غرب سرياز. تقوم 
حاليًا مصفاة فراسبند مبعاجلة الغاز املستخرج من 

حقول آغار وداالن.
:EPC1 يف مشروع تنمية قسم الغاز

غاز آبار حقل دي مبعدل 5/1 مليون مترمكعب  ■
يف اليوم بواسطة خط أنابيب بقطر 14 اينش 

وطول 40 كم.
10/2مليون  ■ مبعدل  سفيدزاخور  حقل  غــاز 

مترمكعب يف اليوم عرب خط أنابيب بقطر 20 
اينش وطول 90كم.

يتم نقل الغاز اإلضايف يف آغار أو داالن مبعدل  ■
5 ماليني مترمكعب من مصفاة فراشبند إىل 

مشروع EPC1 من أجل معاجلته.
ــاله، يتم  بــاإلضــافــة إىل اســتــالم الــغــاز املــذكــور اعـ
حقل  من  املستخرجة  الغازية  املتكثفات  نقل  أيضًا 
أنابيب  خط  عرب   EPC1 مشروع  إىل  سفيدزاخور 

بقطر 6 اينش وطول 90كم.
تدخل الغازات الواردة إىل مشروع EPC1 بعد 

كنكانفصل الغاز عن السوائل تدخل إىل أربعة اقسام 

للتجفيف)كل واحد منها بسعة 6/6مليون مترمكعب 
مشروع  من  القسم  هذا  منتجات  نقل  يتم  يوميًا(. 
واملتكثفات  احلامض  الغاز  احللو،  )الــغــاز  التنمية 
الغازية( إىل سیاج منطقة املشروع EPC2 ليتم 
تسليمها إىل املقاول يف ذلك القسم على الشكل التايل:

إرســال  ■ يتم  التجفيف  بعد خروجه من قسم 
الغاز احللو إىل قسمني لتنظيم نقطة الندى 
)كل واحد منها بسعة 6/6 مليون مترمكعب 
سياج  عند  تسليمه  يتم  النهاية  ويف  يومياًا( 
املشروع EPC2 ليتصل بعدها بالشبكة العامة 

للغاز يف البالد.
يتم تسليم الغاز احلامض عند سياج املشروع  ■

 42 بقطر  أنابيب  وصله خبط  ليتم   EPC2
اينش.

املشروع  ■ سياج  عند  الغازية  املتكثفات  ُتَسلَّم 
EPC2 دون أن جتري عليها أية عملية معاجلة. 

نطاق العمل:
دراسة وتصديق الوثائق اهلندسية األساسية. ■
القيام باهلندسة التفصيلية )تتم هذه األنشطة  ■

اهلندسية  واإلدارة  انرشيمي  شركة  بواسطة 
لشركة كيسون(.

ــة الــعــوائــق مــن أرض املــوقــع تشمل نقل  ■ إزالـ
األنابيب، ونقل برج الكهرباء ونقل املساحات 

اخلضراء.
■ .EPC2 و EPC1 تسوية كامل أرض املصفاة
خط نقل الغاز 16 اينش بطول 72 كم كريوم  ■

و   EPC1 بالكامل  املوقع  مرودشتتسييج   -

.EPC2
والفقرات BULK يف  ■ املعدات  شــرااء كافة 

.EPC1 املنطقة
األعمال التنفيذية املدنية، وامليكانيكية ومتديد  ■

األنــابــيــب والــكــهــربــاء واألجــهــزة يف املنطقة 
.EPC1

ما قبل االستثمار وبدء االسثمار. ■

اإلحصائيات واألرقام الرئيسية للمشروع:
احلفريات: 300.000 مترمكعب. ■  
الردم: 110.000 مترمكعب. ■
سكب اخلرسانة: 18.000 مترمكعب. ■
تركيب املعدات )70فقرة(: 1.600 طن. ■
تركيب اهليكل املعدين: 700 طن. ■
متديد األنابيب: 130.000 اين – قطر ■
متديد الكابالت: 65 كيلومتر ■
نقل خط لألنابيب بقطر8اينش: 1.700متر ■

مشروع تنمية قسم املعاجلة يف مصفاة فراشبند للغاز

صاحب العمل: شركة النفط يف املناطق املركزية 
االيرانية

االستشاري: شركة انرشيمي
نوع املقاولة: املفتاح يف اليد – السعر مقطوع

مدة تنفيذ املشروع: 24 شهر
موقع التفيذ: فراشبند، حمافظة فارس، ايران

احلالة: قيد التنفيذ



مصنع كل كهر لصناعة الكريات

وصف إمجايل عن املشروع:
أولــيــًه لوحده قيمة  ال ميلك احلجر اجلــريي كمادة 
املعاجلة  بعملية  القيام  فإن  لذلك  مضافة مناسبة، 
وانتاج الكريات واحلديد االسفنجي ويف النهاية انتاج 
الفوالذ إضافة إىل إجياد وخلق فرع للعمل فإنه يؤدي 

إىل حصول املصنعني على قيمة مضافة عالية جدًا.
يربز  البالد  الفوالذ يف  النتاج  املتنامي  االرتفاع  إن 
املتزايدة ألقسام  قبل احلاجة  اكــرب من ذي  بشكل 
تصنيع الكريات. يف هذا السياق قررت شركة كل كهر 
الكريات كمتابعة  أن تقوم بإحداث مصنع لصناعة 

ملصنع تكثيف احلجر اجلريي )املكثف(،  
إن هلذا املصنع القدرة على انتاج كريات جبودة عالية 

بغىية استخدامها يف أقسام اإلحياء املباشر وكذلك 
كريات جبودة مناسب هبدف استخدامها يف املراجل 

الطويلة. 

توضيح آلية انتاج الكريات:
مت بناء قسم كل كهر لتصنيع الكريات يف شركة كل 
كهر للحجر اجلريي يف سريجان وتبلغ سعة انتاجه 
5 ماليني طن سنويًا. يدخل احلجر اجلريي املكثف 
املنتج يف مصنع كل كهر إىل داخــل خزانات حفظ 
املواد اخلام يف قسم صناعة الكريات عرب شريط نقال 
بطول 470م، وتبلغ سعة كل واحد من هذه اخلزانات 
واحــد من  املكثف. )خيتص  الناتج  2000 طن من 
يوجد  هذه اخلزانات باحلجر اجلريي اهلماتيت(. 

يف عملية تصنيع الكريات ثالث مراحل رئيسية هي:
جتهيز املواد ويشمل: التجفيف، الطحن، تفكيك  ■

وفصل الذرات الصغرية عن الكبريةوالتخزين 
داخل الصومعة واخللط.

حتضري الــكــريــات اخلـــام بــواســطــة أقــراص  ■
دوارة.

إما  ■ والنقل  )الفرز(  والغربلة  الطهي  مرحلة 
للتخزين أو اإلرسال. 

نطاق العمل:
تنفيذ الدراسات اجليوتقنية. ■
جتهيز االرض. ■
على  ■ الــقــائــم  التفصيلي  بالتصميم  الــقــيــام 

 Outotec لــشــركــة  ــي  ــاسـ األسـ الــتــصــمــيــم 
)بواسطة شركة فراحتقيق سباهان(.

توفري ونقل املعدات امليكانيكية واهليكل العدين  ■
والــكــهــربــاء واألجــهــزة ومتــديــدات األنابيب 
)املرتبطة بالفقرات اخلارج عن نطاق عمل 

.)Outotec شركة
تنفيذ وتركيب كافة املعدات. ■
االختبار قبل االستثمار وبدء االستثمار ■

اإلحصائيات واالرقام الرئيسية للمشروع: 
احلفريات: 31.240 مترمكعب. ■
الردم: 11.200 مترمكعب. ■
جتهيز املوقع: 50.000 مترمربع. ■
اخلرسانة املسلحة: 30.000 مترمكعب. ■
التسليح: 2.517 طن. ■
تركيب القوالب: 20.790 مترمربع. ■
اهياكل املعدنية: 8.350 طن. ■

صاحب العمل: شركة كل كهر للصناعة 
والتعدين

بالشراكة مع: شرا فراحتقيق سباهان
نوع املقاولة: هندسة، إمدادات، بناء، تركيب 

وتشغيل
مدة املقاولة: 39 شهر

موقع العمل« سريجان، حمافظة كرمان، 
ايران

احلالة: قيد التنفيذ



موقع العملية العطرية الرابعة
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