
 الكتالوج العام
لشركة مـپنا للتشغيل والتصليح
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ــغيل  ــپنا للتش ــركة مـ ــت ش ــوم، نجح ــى الي ــها وحت ــن تأسيس م
ــن  ــد ع ــة تزي ــن 300 مشــروع وبقيم ــر م ــذ أكث ــح بتنفي والتصلي
35 ألــف مليــار لاير وبهــدف اســتكمال سلســلة التصميــم والبنــاء 
والتركيــب والتدشــين والتشــغيل واإلصــاح والتدريــب فــي 
محطــات توليــد الكهربــاء وكذلــك المصافــي والصناعــات المتعلقــة 
بالنفــط والغــاز، باالعتمــاد علــى جــودة الخدمــات واألســعار 
التنافســية، حيــث تمكنــت مــن التواجــد الجــاد والفعــال فــي هــذا 

ــال. المج
لقــد وضعنــا رؤيــة الشــركة لتقديــم خدمــات طاقــة ذات مســتوى 
ــا  ــًا، مم ــا عالمي ــودة خدماتن ــتوى ج ــر مس ــا نعتب ــي، ألنن عالم
ســيجعل الدولــة والشــعب فخوريــن. تعتبــر قيــم توجيــه العمــاء 
ــن  ــزءًا م ــؤولية ج ــاق والمس ــامة واألخ ــكار والس ــز واالبت والتمي
ــات  ــي نحــاول إظهارهــا مــن خــال الخدم ــا الت كل مــن عملياتن

ــة. المتخصص

 لمحة عن شــركة مـــپنا للتشغيل
والتصليح
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حصة كبيرة من تشغيل 
شبكة توليد الكهرباء في إيران

والديناميكييــن  الشــباب  والموظفيــن  المديريــن  مــن  بدعــم 
ــة  ــى حص ــول عل ــن الحص ــركة م ــذه الش ــت ه ــهورين، تمكن والمش
ــاء فــي  ال يمكــن االســتغناء عنهــا فــي تشــغيل شــبكة توليــد الكهرب

ــران. إي
 ومــع تشــغيل محطــة توليــد الرميلــة، أكبــر محطــة توليــد طاقــة فــي 
العــراق، كان هنــاك دخــول فعــال إلــى ســوق محطــات توليــد الطاقــة 

فــي المنطقــة.

من بين إمكانيات هذه الشركة یمکن اإلشارة إلى ما يلي:
 تشغيل وحدات توليد الكهرباء بمولدات طاقة مختلفة في النطاق

  الجغرافي إليران ودول المنطقة
 تشغيل وحدات إنتاج متزامنة للمياه والكهرباء

 تشغيل وحدات المصافي
 صيانة وتجديد وفحص المسار الساخن لوحدات محطة توليد الكهرباء

 صيانة وتصليح وحدات المصافي بشكل أساسي
 إنشاء وحدات محطة توليد بمولدات طاقة مختلفة في النطاق  

  الجغرافي إليران ودول المنطقة
 انشاء وحدات المصافي ومحطات التحلية

 اختبار أداء محطات الطاقة والمصافي
 إعادة تأهيل وحدات محطة توليد الكهرباء

  إقامة الدورات التدريبية المتخصصة في مجال الطاقة والنفط والغاز
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قطب خدمات محطات توليد 
الكهرباء في إيران

ــران مــن  ــع أنحــاء إي ــي جمي ــاء ف ــد الكهرب تدشــين محطــات تولي
ــهد  ــة مش ــي مدين ــي ف ــاء فردوس ــد كهرب ــة تولي ــرق، ومحط الش
المقدســة ومحطــة نيشــابور لتوليــد الكهربــاء فــي ديــار عطــار وخيام 
ــفوح  ــي س ــرب وف ــي الغ ــنندج ف ــاء س ــد كهرب ــة تولي ــى محط إل
جبــال زاغــروس. مــن محطــة بــره ســار لتوليــد الكهربــاء فــي كيــان 
الخضــراء والمجــاورة لبحــر الخــزر إلــى محطــة توليــد الكهربــاء فــي 
ــج  ــن خلي ــرب م ــات بالق ــد للبتروكيماوي ــع دماون ــلويه ومصن عس
ــة  ــات محطــات الطاق ــًا لخدم ــارس، أصبحــت هــذه الشــركة قطب ف

ــران. فــي إي
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حماية أصول العمالء نظــرًا للحاجــة إلــى التخطيــط الدقيــق مــن أجــل تقديــم خدمــات 
فــي الوقــت المناســب لمعــدات محطــات توليــد الطاقــة والوحــدات 
الصناعيــة، فضــاً عــن تقليــل عيــوب النظــام والحفــاظ فــي النهايــة 
علــى رأس مــال المالكيــن والمســتثمرين، تفخــر الشــركة باالعتمــاد 

علــى معرفتهــا الفنيــة وشــركائها المتخصصيــن:  
إجــراء إصاحــات لمحطــات الطاقــة / المصافــي فــي أفضــل وقــت 
لتعليمــات  وفقًا للمعايير الدولية وبأعلى جودة وفقاً  

الشــركة الصانعــة.



تقديم الخدمات الهندسية
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ــل  ــة مث ــى المعرف ــة عل ــية القائم ــات الهندس ــم الخدم ــد تقدي يع
بيــن  األداء واإلصاحــات مــن  التدشــين والتشــغيل واختبــار 
ــين  ــن المهندس ــازم م ــم ح ــا بتصمي ــم تحقيقه ــي ت ــطة الت األنش

ــركة. ــاء الش ــذ إنش ــن من ــن الداخليي والمتخصصي
لقــد جعلنــا التحســين المســتمر للبنــى التحتيــة وعمليــات البحــث 
ــق  ــى خل ــة وأدى إل ــى المعرف ــر مــن الشــركات القائمــة عل والتطوي
قيمــة مضافــة مســتدامة وشــاملة للعمــاء. نحــن نقــدر اقتراحــات 
عمائنــا وماحظاتهــم، ونــرى هــذا التفاعــل ثنائــي االتجــاه كفرصــة 

للتميــز فــي األعمــال وتلبيــة االحتياجــات األساســية لعمائنــا.
ــم األشــخاص  ــون ه ــة النهائي ــاب المصلح ــون أصح ــا يك ــًا م دائم
الذيــن يشــعرون باآلثــار الملموســة للتنميــة والتقــدم علــى حياتهــم، 
ــي  ــعور ف ــذا الش ــام له ــن االهتم ــد م ــاء المزي ــاول إي ــك نح لذل

ــا. ــات عملن عملي
إن تقليــل تكاليــف التشــغيل والصيانــة، وتقليــل تكاليــف التصليــح، 
ــات  ــا محط ــي تتطلبه ــدات الت ــي للمع ــاء الداخل ــن، والبن والتوطي
الطاقــة والمصافــي بأقــل تكلفــة وأعلــى جــودة، وتحديــد متطلبــات 
ــتهاك  ــيد اس ــات، وترش ــل الملوث ــا، وتقلي ــتجابة له ــوق واالس الس
ــان  ــل وضم ــن العم ــدات ع ــل الوح ــت تعط ــل وق ــاه، وتقلي المي
ــة أنشــطة  ــي طليع ــة، هــي ف ــى أفضــل خدم حصــول العمــاء عل

ــا. ــر لدين البحــث والتطوي
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البيئية القدرات 
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لعبــت الشــركة دوراً فعــاالً فــي حمايــة بيئــة البلــد مــن خــال التعريف 
بالقــدرات البيئيــة فــي مجــال الخدمــات والتقنيــات الفنيــة والهندســية 
ــود  ــين الوق ــاء وتحس ــواء والضوض ــاه واله ــوث المي ــي تل ــم ف للتحك

والطاقــات الجديــدة والمتجــددة.



واحد لغرض  الجميع 
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ــى تحســين  ــود عل ــي لهــذه الجه ــر اإليجاب ــي هــو التأثي ــا النهائ هدفن
نوعيــة حيــاة النــاس. عندمــا نــرى أنهــا تلعــب دورًا ال غنــى عنــه فــي 
ظــل إنتــاج الكهربــاء المســتدام فــي البــاد، فإننــا نفكــر فــي الســام 

والراحــة التــي حققناهــا.



المسؤولية االجتماعية
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ــة،  ــد متبادل ــا فوائ ــة له ــؤولية االجتماعي ــم أن المس ــن نعل نح
وأن هنــاك ممارســة أخاقيــة أكثــر تماســكاً تعمــل مــن خــال 
ــع  ــن - المجتم ــة الخارجيي ــاب المصلح ــة، وأن أصح المؤسس
والبيئــة - يســتفيدون مــن الفوائــد التــي ال حصــر لهــا مــن هــذا 
النهــج. نقــوم بتطويــر ميثــاق المســؤولية االجتماعيــة للشــركة 
ونشــر تقريــر المســؤولية االجتماعيــة الخــاص بنا كل عــام لتوعية 
أصحــاب المصلحــة. لقــد شــكلنا لجانــاً خاصــة لصياغــة برامــج 
ــاظ  ــى الحف ــة إل ــا، وباإلضاف ــة ومراقبته ــؤولية االجتماعي المس
علــى القيــم البيئيــة ومؤشــرات الســامة والصحة، فنحــن نحاول 
ــع  ــع التواصــل م ــا، م ــا وحلولن ــاءة خدماتن ــادة كف باســتمرار زي
أصحــاب المصلحــة الرئيســيين و المجتمعــات حــول المشــاريع 
ــات بشــكل  ــة آراء هــذه المجموع ــم، نحــاول مراقب الخاصــة به

منهجــي واالســتجابة لهــا قــدر اإلمــكان.



توسيع دائرة أصحاب المصلحة 
وتقييم رضاهم بانتظام والتعامل مع 

الشكاوى

تقوية أداء الشركة على 
المستوى البيئي

الحصول على 
الشهادات البيئية

التقيد بالمعايير األخاقية 
واالجتماعية

زيادة كفاءة المنتجات والمعدات 
والخدمات

تعزيز مستوى السامة واألمان في 
المشاريع

تنوع الخدمات حسب متطلبات العماء

الموقف البيئي المستدام من خال زيادة 
كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والسيطرة 

على التلوث البيئي

الشعور بالمسؤولية

الشراكة مع المجتمعات 
المحلية وتنمية فرص العمل

اإلجراءات الوقائية في فترة 
تفشي فيروس كورونا

تطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات العامة 
)بما في ذلك بناء الطرق، وإمداد المياه، 

وإمداد الكهرباء، وبناء الحدائق، وبناء المساجد، 
وما إلى ذلك(

التعليم المتخصص والعام

زيادة أداء HSE للشركة

المسؤولية االجتماعية
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أدى التزامنــا العميــق بالتميــز والتحســين الكمــي والنوعــي الشــامل الحاضر والمستقبل والتميز
إلــى تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات. إن تحقيــق المركــز األول ألفضل 
ــة تقييــم أفضــل  ــي عملي ــة والهندســية ف ــات الفني شــركات الخدم
ــاق  ــح اآلف ــا. تصب ــد إنجازاتن ــوى أح ــس س ــة لي ــركات اإليراني الش
ــة  ــون االســتراتيجيات المقنن ــا تك ــاً عندم ــر وضوح المســتقبلية أكث
ــة  ــة المحتمل ــدرات التنظيمي ــن الق ــم بي ــة، وتوائ ــزة وتوجيهي محف
والفعليــة وتــؤدي إلــى تضافرهــا. بهــذه المعرفــة والقــدرة والمــوارد 
البشــرية الشــابة والمتخصصــة، ابتكرنــا برامج شــاملة لتوســيع أعمال 

جديــدة وسنكشــف عنهــا فــي المســتقبل القريــب.
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يمكــن اعتبــار النمــو الكبيــر للقــوى العاملــة المتخصصــة للشــركة فــي 
الســنوات األخيــرة وتســجيل أكثــر مــن 6000 شــخص فــي مجــاالت 
التشــغيل واإلصــاح واألجهــزة والكيميــاء والمختبــرات، باإلضافــة إلــى 

فئــات اإلدارة ذات الفئــة العمريــة الصغيــرة، ميــزة تنافســية للشــركة.

 المزايا التنافســية في مجال
البشرية الموارد 
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 استقطاب وتوظيف القوى العاملة
المحلية المتخصصة

ــر  ــج توفي ــع نه ــر ونمــو مشــاريعها وم ــع تطوي ــب م ــى جن ــاً إل جنب
فــرص العمــل فــي اتجــاه المســؤولية االجتماعيــة، تقوم هذه الشــركة 

باســتقطاب وتدريــب وتوظيــف القــوى العاملــة المحليــة.
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التدريب المتخصص باالســتعانة 
داخليين بخبراء 
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االســتفادة مــن خبــرة المهندســين مــن أجــل تطويــر المعرفــة هــو 
نشــاط آخــر مــن نشــاطات الشــركة. يتــم تحقيــق ذلــك مــن خــال 

التخطيــط التربــوي المنظــم جيــدًا وتربيــة المدربيــن الداخلييــن.
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ــي  ــع المحل ــاء والتصني ــم البن ــق أهــداف دع مــن أجــل تحقي
وبســبب المعوقــات والمشــاكل التــي تعتــرض توريــد بعــض 
القطــع، وخاصــة محطــات الطاقــة والمصافــي والصناعــات ذات 
الصلــة، باإلضافــة إلــى زيــادة ســعر ووقــت توريــد هــذه القطــع، 
ــا  ــن خبرائه ــي م ــم العلم ــة و الدع ــركة التقني ــتخدم الش تس
وتعتمــد علــى قــدرة المنتجيــن المحلييــن فــي إنتــاج هــذه 
القطــع محليــاً حيــث حققــت نجاحــاً كبيــراً فــي هــذا المجال.

قدرات التصنيع الداخلية
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وصلة اقتران مروحة تبريد وحدات الغاز
بســبب التمــزق المتكــرر ألحزمة مــراوح التبريــد وبناًء علــى التحليل 
ــو  ــزام ه ــار الح ــية النهي ــباب الرئيس ــد األس ــظ أن أح ــي، لوح الفن

التشــوه الهندســي لوصلــة اقتــران المروحــة ذات الصلــة.

 HRSG (Minimum flow arc valve boiler feeders of
(HRSG pumps

ــوس  ــام ق ــات صم ــات غاي ــي لمغذي ــرب الداخل ــبب التس بس
المضخــات والناتــج عــن تــآكل القطــع الداخليــة وعدم القــدرة على 
التحكــم فــي تدفــق الســوائل، فضــاً عــن التكلفــة العاليــة للغايــة 
ووقــت التوريــد الطويــل لهــذا النــوع مــن القطــع بســبب الحاجــة 
ــت  ــد تم ــة، فق ــا الفني ــر للقضاي ــارج، وبالنظ ــن الخ ــتيراد م لاس
المبــادرة لتصنيــع هــذه القطــع فــي البلــد، وكانــت هــذه العمليــة 

ناجحــة لحســن الحــظ.

 STULZ ــرد ــي مب ــم ف ــام التحك ــة لنظ ــة البديل اللوح
 C7000

التكيــف الفيزيائــي والكهربائــي الكامــل مــع لوحــة التغذيــة األصلية 
DC DC24

 درجة حرارة التشغيل 5 إلى 40 مئوية 
mA 4-20 5 قنوات إدخال
mA 4-20 4 قنوات إخراج 

 11 مدخل رقمي

أمثلة على المعدات محلية الصنع

فالتر الزيت
إن مزلقــات الديــزل إلــى األمــام والتفريــغ ومزلقــات الديــزل داخل 
الوحــدة ذات ســعر مرتفــع للغايــة ووقــت توريــد هــذا النــوع مــن 
الفاتــر مــن العامــات التجاريــة األجنبيــة طويــل جــداً، وهــذا مــا 
دفعنــا إلــى االســتفادة مــن قــدرة الشــركات المحليــة علــى تصنيع 
ــة  ــع ومراقب ــارات المصن ــراء اختب ــد، وإج ــي البل ــت ف ــر الزي فات
وضــع تصنيــع الفاتــر وعمرهــا والمقارنــة مــع العينــات األجنبيــة 
بالتعــاون مــع محطــة توليــد الكهربــاء، ولحســن الحــظ أدت نتائج 
هــذه الدراســات إلــى توطيــن عــدد كبيــر مــن مرشــحات محطــة 

توليــد الكهربــاء.



قسم الطاقة
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يعـــد التشـــغيل والصيانـــة والتدشـــين واإلصـــاح واختبـــار الكفـــاءة فـــي 
ـــاء  ـــن للكهرب ـــد المتزام ـــة، والتولي ـــيطة والمركب ـــة البس ـــات الطاق محط
ع،  والميـــاه، وطاقـــة الريـــاح، والطاقـــة الشمســـية والتوليـــد المـــوز

ـــاء. ـــة الكهرب ـــي صناع ـــركة ف ـــدرات الش ـــى ق ـــة عل أمثل

تشغيل محطة توليد الصدر بالعراق

تشغيل محطة توليد حلب بسوريا

تشغيل محطة توليد ترشين بسوريا



23



24

خدمات مجال الطاقة
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خدمات مجال الطاقة
تدشين وحدات 
توليد الكهرباء 
بمولدات طاقة 

مختلفة

تشغيل وحدات 
توليد الكهرباء 
بمولدات طاقة 

مختلفة

 تدشين وحدات 
إنتاج متزامنة 
للمياه والكهرباء

صيانة وتجديد وفحص 
المسار الساخن لوحدات 

محطات التوليد  تشغيل وحدات 
إنتاج متزامنة للمياه 

والكهرباء

اختبار أداء محطات 
التوليد

تقديم خدمات 
تدريبية
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خريطة توزيع 
مشاريع التدشين

أكثر من 

 200 
وحدة تصليح

 تسجيل رقم
 قياسي

 53 
وحدة تصليح

 في سنة واحدة

سمنگان

فردوسى
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أكثر من

240 
 وحدة مزامنة

 تسجيل رقم
 قياسي

 38 
وحدة مزامنة 
 في سنة واحدة

أكثر من

130 
 وحدة اختبار أداء

سنندج

كهک

پرند

جنوب اصفهان

بهبهان

جهرم

روميله

عسلويه

پره سر

 تسجيل رقم
 قياسي

 29 
وحدة اختبار 
 في سنة واحدة



يعــد تشــغيل وحــدات ضغط الغــاز، وإعــادة تدويــر الكبريــت، وتبريد قسم النفط والغاز
البروبــان، وتوليــد البخــار وتوزيعــه، والصيانــة، والتشــغيل، واختبــار 
كفــاءة المصافــي أمثلــة علــى قــدرات الشــركة فــي صناعــة النفــط 

والغــاز.
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خدمات النفط والغاز
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خدمات النفط والغاز
خدمات بدء 

التشغيل واختبارات 
األداء

خدمات التدشين

خدمات ما قبل التشغيل، 
التشغيل  وهندسة 

التشغيل 

 ICAPS تنفيذ
على أساس 
OPERCOM

خدمات مراقبة تنفيذ 
والصيانة المعدات

خدمات التصليح 
الصيانة

تقديم خدمات 
تدريبية
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 التخطيط والتنفيذ الكامل لتشغيل وحدات المعالجة والمرافق
  إدارة وتخطيط وتنفيذ عمليات الصيانة والصحة والسامة والبيئة 
   بشكل كامل في جميع عمليات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

   والمرافق والوحدات الجانبية
ICT 

 أداء خدمات الفحص الفني المستمر والعرضي
 إدارة وتخطيط وتنفيذ عمليات الدعم العام

 إدارة متكاملة لخدمات العقود

المصفاة العاشرة - المرحلة 19

 اإلدارة والقيادة واإلشراف على التخصصات والقوى التنفيذية
 تخطيط ومراقبة وتنفيذ المهام

)CMMS( تنفيذ نظام الصيانة اآللية 

 توفير القوى العاملة إلدارة وإجراء الصيانة واإلصاحات للمصفاة

 التشغيل والصيانة واإلصاحات

تدشين وتشغيل المحطات 1 و 6 وخط 132 كيلو فولت

 تدشين وتشغيل وحدات المرافق
 محاكاة العمليات وتحسينها

 التدشين والتشغيل في الوقت المناسب لوحدة إعادة تدوير 
   الكبريت

 تدشين وتشغيل أول حزمة لتجميد الكبريت المعدل
 التدشين والتشغيل في الوقت المناسب لوحدة ضغط الغاز

مصفاة غاز بيدبلند خليج فارس

مصفاة نفط تبريز

المرحلة 13 من حقل بارس الجنوبي

 المصفــاة الســابعة المرحلتــان 17 و 18 مــن حقــل
بــارس الجنوبــي

المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي

 بعض اإلنجازات
في مجال النفط والغاز
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 شــركت بهره بــردارى و تعميراتى
مپنــا در يــک نگاه

ــتدامة تعني: التنمية المس
االنسجام والتكيف

مع البيئة.
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