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الهندسة
و
الطاقة البشرية

احملتوى
الرؤية واملهام
اخلدمات
اخلبرات
املشاريع
العمالء
املسؤولية االجتماعية
االتصال

من نحن
مع مهنة واضحة وهي :تقدمي ” “Dapinولدت مؤسسة دابن
.اخلدمات الهندسية في مجال صناعة النفط والغاز/الطاقة
نحن فريق مبدع ونقوم بابتكار األفكار اجلديدة ومكون من
رجال أعمال وفريق يواجه الصعوبات وجدير بالثقة وال ميكن
.انكاره
لدينا ميزة مقارنة رائعة ميكنها املساهمة في مشاريعك ،فرق
عالية األداء وتتمتع مبهارات تقنية وخبرة واسعة في الهندسة
والتوريد والتصنيع وإنشاء مرافق البنية التحتية للنفط سواء
للبترول ،الغاز ،الدورة املتكاملة ،التوليد ،التوليد املشترك و
.العمليات البعيدة عن الساحل

عمالءنا يفضلون أن يكون لدينا طاقم من املهنيني ذوي اخلبرة
الدولية الواسعة ،املشاركني في املشاريع املتقدمة والنامية الكبرى
.في جميع أنحاء العالم

الرؤية  /املهام

مهمتنا

دعم جميع عمالئنا في مراحل متعددة من املشاريع
الهندسية ،بدءا من املفاهيم الهندسية ،الهندسة
األساسية والتفصيلية وصوال الى البناء ،ونوفر
خدمات االستشارة بجودة عالية ومحتوى تقني مت
.تطويرها بواسطة كادر مؤهل وفقا للجدول

رؤيتنا

كوننا مؤسسة موثوقة ومعروفة في السوق الدولي،
نحرص على مشاركة الكوادر التقنية مع املؤهالت
العالية وعلى قدر عالي من املسؤولية ،ونطور املشاريع
باملعايير األعلى جودة في جودة البضائع واخلدمات في
ظل مخطط جميع األطراف ومنها الشركة والعمالء
.واملوظفني

خدماتنا

لدينا مصادر مالية وتقنية ورأس مال لتنفيذ أي مشروع

توفير هندسة M/H
الساحل  M/Hعمليات بعيدة عن
هندسة تفصيلية وأساسية
التصور والتخيل
تقدير التكاليف
البناء والصيانة
انشاء خطوط الغاز والنفط
حفر اجتاهي محكم
دراسات جدوى اقتصادية للمشاريع

املزايا التنافسية

مناطق العمل

مؤسستنا موجودة في فنزويال ومقرها
األساسي في أسبانيا ،ولدينا عالقات
وثيقة مع السوق األمريكي الالتيني
واألوروبي ،ومن خالل شركاؤنا في
الشرق األوسط ،نقدم الدعم في مجل
الهندسة ،النفط ،الغاز أو في قطاعات
الطاقة ،في املناطق اجلغرافية التي تتمركز
.بها هذه األعمال
ونحن ملتزمون بتلبية احتياجات العمالء
التي تتجاوز توقعاتهم من اجلودة من
خالل حتسني وتطوير االنتاج والعمليات
االدارية والتشغيلية ،حيث أننا نقوم
بتطوير ادارة اجلودة واالمتثال لألنظمة
البيئية وتعزيز القدرات وتخطيط صورة
صحيحة من األخالق واملهنية واحترام
عمالئنا وموردينا وموظفينا واملجتمع
.بشكل عام

مناطق العمل

ما نقدمه ؟

”هندسة “في البيوت
هندسة باالستعانة مبصادر
خارجية
”مهنيني البناء “في البيوت

التوليد والتوليد املشترك
أنظمة معاجلة املياه
الغاز الطبيعي
خطوط الغاز والبترول
محطات معاجلة الغاز
البنية التحتية
التكرير والبتر وكيماويات
معاجلة الغاز
محطات الضغط
الطاقة الكهرومائية

نحن نذهب الى حدود ابعد من تقدمي منتجات
وخدمات فائقة .نحن نستمتع بعالقات طويلة
األمد ووجود ثقة بيننا وبني عمالئنا من أجل
توفير أقصى قدر من اإلرضاء من خالل جودة
.األداء

جتربتنا
معمل تكرير ينبع

معمل تكرير توبراس ازميت

معمل تكرير ينبع هو القاعدة الثانية
يتم تكرير  400,000برميل كل يوم للبناء
.في اململكة العربية السعودية
التكرير سوف ينتج منتجات كميات كبريت
مكررة منخفضة للغاية وعالية اجلودة
.التي تلبي متطلبات املنتج احلالي واملستقبلي
.

والغرض من هذا املشروع هو زيادة قدرة حتويل
معمل تكرير ازميت والذي سوف ميكنه من
املعاجلة بشكل أكثف للكبريت املوجود في
النفط اخلام وذلك للحد من عجز زيت الغاز
في تركيا ولتكييف مشاريع التكرير
.للمواصفات البيئية في االحتاد األوروبي

مشروع ICO
يربط اجلزئني الشرقي والغربي من الدولة  ICOمشروع
مما يجعل الغاز الطبيعي متوفر بسهولة للمستهلكني
.احملليني وإلعادة الضخ في حقول البترول الغربية
ووفقا إلنهاء املشروع املتوقع في أواخر ،2012
سوف ميتلك مساحة من  520مليون  ICOمشروع
.قدم مكعب لكل يوم
هذا املشروع سيشمل التصميم ،الهندسة ،الشراء
وإنشاء مساحة طولها  300كيلو متر وخطوط
أنابيب من  30الى  36انش وثالثة محطات ضغط
(مورون بقوة حصان  ،54,000لوس موروس
).ألتاجراسيا بقوة  72,000و  54,000حصان

نحن نقدم دعم من فريق مكون من  1000مهندس وتقني في جميع
االختصاصات الهندسية .معظم املشاريع احلديثة التي شاركنا فيها هي
.التكرير والبتر وكيماويات

منيفة للتوليد املشترك

عدة مشاريع

مشروع منيفة للتوليد املشترك للطاقة في اململكة العربية
.السعودية
تصميم وتوفير مولدين بخاريني السترداد احلرارة بينما
األخر هو لتصميم وتوفير طردين من نوع املولدات
.البخارية

حقل شاه للغاز

معمل تكرير جبيل

مشروع تطوير حقل شاه للغاز ينطوي على
بناء أول محطة غاز دولية منفردة ملعاجلة 1
بليون قدم مكعب قياسي من الغاز مع
بعد املعاجلة  H2S.مستويات عالية من
والتي تشمل ازالة ونقل أكثر من 10,000
".طن لكل يوم من " الكبريت احملبب النقي

وهذا التكرير الكامل سيعالج مساحة مكونة من
 400.000برميل لكل تدفق يومي من النفط اخلام العربي
الكثيف .وسيتم تكبير حجم انتاج الديزل ووقود الطائرات
وأيضا سينتج  700,000طن كل سنة من الباراكسيلني،
و  140,000طن سنويا من البنزين و  200,000طن
.سنويا من مركب البروبلني

املطاط السعودي
يتم القيام ببرنامج املطاط السعودي من خالل كيميا
إلنشاء مرافق املطاط املخصص على نطاق ”“KEMYA
.واسع ليخدم األسواق احمللية ،الشرق األوسط وآسيا

صدارة “ ”3للكيماويات
تركيبة متكاملة حتتوي على  26وحدة كيمائية تصنيعية
وتكون واحدة من األكبر من نوعها في العالم .سوف
تنتج تقريبا  1.5مليون طن يوميا من االيثيلني وتقريبا
 400,000.طن من البروبيلني

محطة يارا بلبارا
احملطة ستنتج  350,000طن يوميا من التان ،ودرجة
مسامية من نترات األمونيوم والتي لها ردة فعل عالية
وامتصاص وقود أكثر من نترات األمونيوم املستخدمة
في األسمدة والتي ال حتتوي على املسامات .يتم
.استخدامها في صناعة التعدين

تطوير رابغ الثاني
رابغ الثاني للبتروكيماويات ينتج عدد من
املنتجات الرئيسية وتشمل مطاط بروبيلني
االيثيلني ،لدائن البوليوفن احلرارية ،ميثاكريالت
امليثيل ،بولي مثيل ميثاكريالت ،املومنر والعديد
.من املنتجات األخرى

مشروع ساتورب

التقطير الهيدروجيني الكلي
الهندسة والشراء والبناء والتكاليف لوحدة اذابة ووحدة
تقطير هيدروجيني متوسطة وهذا لتجديد وحتويل وحدة
.الرواسب اجلوية واملوجودة منصتها في بلجيكا

مشروع ساتورب .أرامكو .اململكة العربية السعودية.
عقد جاهز مببلغ مقطوع لتنفيذ األعمال الهندسية
واملشتريات وإنشاء وحدات التقطير واملعاجلة املائية حملطة
”.التكرير اجلديدة للبترول “ساتورب

كيومينو فينول
هندسة التقطير الهيدروجيني حملطة تكرير رابيدا ،هويلفا اسبانيا

مصنع  ABSبتروكيميا
أكريلونتريل KTAلبناء قواعد  EPC 140عقد
الكائن مقره في ) (ABSالبيوتاديني الستايرين في مصنع
اجلبيل ،اململكة العربية السعودية .املصنع سيكون اضافة
الى مجمع البتروكيميا ،وسوف يستخدم مستحلب
املرخص من شركة سابك  ABSالتكنولوجيا
.للبالستيكيات املبتكرة

عدة مشاريع

محطة تكرير تاالرا
مشروع جتديد محطة التكرير تاالرا مت اطالقه في مايو
 .2014ويشمل توسيع وحدة تتصدر القائمة من
 63,000برميل لكل يوم الى  90,000برميل لكل يوم
وجتديد تفريغ الوحدة األولى من املساحة املوجودة من
 28,000.برميل لكل يوم الى  46,000لكل يوم

تكنيكاس ريونيداس

تكنيكاس

S.A.

هي شركة قابضة أولية ملجموعة من الشركات وقادرة على
للمشاريع اجلاهزة في  TRSAتوفير خدمات مختلفة متكاملة
.جميع أنحاء العالم

أكسيونا
أكسيونا

S.A.

دولة وفي  5قارات .الشركة هي شركة مدرجة في

مهني والشركة موجودة في 30
وتوظف الشركة 30.000
 Ibex-35.ومعيار الصناعة

عمالئنا

s

OHL

،أوبراسكون هورت الين

.S.A

تشارك الشركة في العمل في ) (OHLأوبراسكون هورت الين
البنى التحتية والعقارات التجارية وبناء البيوت السكنية
.وتشغيل الطرق الضريبية وامتيازات النقل األخرى

أنتيكسا الصناعية
أنتيكسا الصناعية .S.A

أنتيكسا الصناعية كانت تعمل منذ منشأها في منشآت
النفط والغاز ومحطات التكرير ومصانع البتروكيماويات
.وكذلك في الطاقة وقطاعات البنى التحتية

أرامكو السعودية
أرامكو السعودية

أرامكو السعودية هي شركة نفط مملوكة للمملكة
،العربية السعودية ومتكاملة
.شركة البترول العاملية واملشاريع الكيميائية

اليكنور
اليكنور

.S.A

اليكنور أصبحت واحدة من مجموعات األعمال
التجارية األسبانية املتميزة و منوذجا يحتذى به في
البنى التحتية ،جتديد الطاقة وقطاعات
.التكنولوجيا

شركة النفط الوطنية الفنزويلية
بتروليوس دي فنزويال

.S.A

هي شركة النفط والغاز الطبيعي الفنزويلية اململوكة للدولة.
لديها أنشطة في مجال التنقيب واإلنتاج والتكرير
.واملصدرة للنفط ،فضال عن استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي

سينكور

،سنكرودوس دي أورينت

سينكور .C.A

شركة النفط الوطنية الفنزويلية “سينكور”
تعتبر شركة عامة في انتاج النفط التي
.تأسست في عام 1998

بيكويفن

،بتروكيميكا دي

فانزويال .S.A

تعتبر مؤسسة فنزويلية للدولة إلنتاج وتسويق
البتروكيماويات بأولوية أساسية الى األسواق القوية
.والتصدير احمللي

انيتيك انيرجيا
انيتيك

انيرجيا .S.A

تركز نشاطها على بناء منشآت توليد الكهرباء .مع
خبرتها املمتدة الى قرابة الـ  50عام ،فإنها حتتل مكانة
.ريادية في السوق الوطني

املسؤولية االجتماعية
كجزء من مسؤوليتنا االجتماعية ،و باجلهد الصادق املبذول لتقدمي كل ما في
للمساهمة في حاالت الطوارئ  ERTوسعنا تقدميه ،اننا ننتمي الى مفوضية
.االنسانية حول العالم

تكافل الشركات
ويستند تكافل الشركات على تدريب
نظري وعملي مركز على تطوير الوظائف
املهنية ،وتطوير مهارات تنظيم املشاريع في
القطاعات التي حتتوي على صعوبات خاصة
في ادخال األعمال .جماعات املستفيدين
سيكونوا على يد واحدة ،بينما رجال
األعمال واألطفال والشباب سيكونوا في
.خطر االستبعاد والتسرب
العمل التعاوني بني كيانات مختلفة في
طبيعتها ،خالل منصة تسهل الوصول
واملشاركة في األنشطة ومشاريع املؤسسات
الغير ربحية واملنظمات الغير حكومية
جعلها حتصل على جوائز التميز مع جتهيزات
ومواهب أفضل ممارسات لعالم RSC
2014.

مفوضية

ERT

كثيرا ما تواجه املفوضية حاالت الطوارئ
التي تتطلب استجابة فورية .وقد يكون
ذلك على سبيل املثال ،اندالع أعمال عنف
التي جتبر عشرات اآلالف للهروب من
منازلهم ،أو زلزال يؤدي الى تشريد مئات
.اآلالف من الناس
وقد وضعت املفوضية فرق من العمال الذين
ميتلكون مهارات كبيرة .وهؤالء العمال
جاهزون ليتم نشرهم في أي مكان في العالم
على الفور .اننا بكل فخر ننتمي الى
 ERT.املفوضية

امليثاق العاملي
امليثاق العاملي لألمم املتحدة هو مبادرة
لتشجيع األعمال التجارية حول العالم لتبني
سياسات مستدامة ومسئولة اجتماعيا،
ولتقدي تقارير على تنفيذ سياساتهم.
امليثاق العاملي لألمم املتحدة هو اطار عمل
مبني على مبدأ األعمال التجارية ،يعني 10
مبادئ في مجاالت حقوق االنسان والعمل
والبيئة ومكافحة الفساد .ما يندرج حتت
امليثاق العاملي هو احضار الشركات جنبا الى
جنب مع وكاالت األمم املتحدة،
.ومجموعات العمل واملجتمع املدني
ميكن للمدن االنضمام الى امليثاق العاملي من
خالل برنامج املدن .امليثاق العاملي لألمم
املتحدة هو أكبر شركة استدامة في العالم،
وهي مبادرة مع  13000شركة مشاركة
.ومساهمون آخرون في أكثر من  170دولة

الهندسة
و
الطاقة البشرية

