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تاسیخچِ :
ضزکت هْاى پتزٍلیَم کیص ( سْاهی خاظ ) تا ّذف تَسعِ اهَر فٌی ،سیز تٌایی ،ایوٌی ٍ آهَسضی صٌایع ًفت ،گاس ٍ
پتزٍضیوی در هٌطقِ آساد کیص در سال  3131ثثت رسیذُ است.
استفادُ اس تجارب هذیزیت تاساتقِ ٍ حضَر کارضٌاساى حزفِ ای در سهیٌِ تاسرسی فٌی هاضیي آالت سٌگیي ٍ صٌعتی،
جَش ٍ ادٍات ًفتی ٍ تین آهَسضی هجزب جْت تاال تزدى سطح داًص پزسٌل در صٌعت ًفت ،گاس ٍ پتزٍضیوی (تِ دٍ
ستاى اًگلیسی ٍ فارسی) ٍ ّوچٌیي تزخَرداری اس تین ّای هذیزیتی در جْت ارسیاتی عولکزد ساسهاى ّای هختلف ٍ
تثییي ٍ استقزار استاًذاردّای تیي الوللی ایي ضزکت را هَفق تِ کسة تطَیق ًاهِ ٍ اخذ ًوایٌذگی اس ضزکت QAL
اًگلیس گزداًیذُ است.

اّذاف :
ها یکپارچگی ٍ خالقیت را تِ عٌَاى ارسش قلوذاد کزدُ ٍ افزاد تا اًگیشُ ٍ رٍحیِ تیوی را هَرد احتزام قزار هی ًْین ٍ
تالش هی کٌین کِ تا تاکیذ تز کار تیوی ،رضایت هطتزیاًواى را تا درک ًیاس ّای ایطاى تِ سطح هطلَب تزساًین.
تْثَد هذاٍم کیفیت خذهات در عزصِ ّای هختلف ٍ تِ کارگیزی فٌاٍری پیطزفتِ ٍ استفادُ اس استاًذاردّای رٍس در
صٌعت ًفت ،گاس ٍ پتزٍضیوی اس ارکاى اساسی ایي ضزکت هی تاضذ.

چطن اًذاص:
تا داضتي پیطیٌِ ای هَفق در عزصِ خذهات ٍ پطتیثاًی ٍ ّوکاری تا ضزکت ّای هختلف داخلی ٍ خارجی تِ تاال تزدى
ارتقا تِ سطح یک ضزکت سزآهذ ٍ سَدآٍر در تاالتزیي سطح در تاسارّای داخلی ٍ دارای ًقص ٍ حضَری فعال در
تاسارّای ّذف خارجی کِ در ًگاُ سْاهذاراى تحسیي تزاًگیشتزیي ضزکت در صٌعت خَد تاضین ،هی اًذیطین .در دًیای
پیطزفتِ اهزٍس کِ تِ ضذت سهیٌِ ّای هختلف کاری را تحت تاثیز قزار دادُ است ،خذهاتی ًَیي در عزصِ ًفت ،گاس ٍ
پتزٍضیوی تا ضیَُ ّای کار ایوي فزاّن هی آٍرین.

خذهات اسائِ ضذُ:


هطاٍسُ دس تثییي ٍ اجشای استاًذاسدّای تیي الوللی



اسصیاتی عولکشد ساصهاى



آهَصش دس کلیِ صهیٌِ ّای HSE



اسائِ کاهل خذهات ایوٌی دس سایت



تاصسسی هاضیي آالت سٌگیي ٍ غٌعتی



تاصسسی ادٍات ًفتی



تاصسسی جَش



تاهیي تواهی قطعات ٍ ادٍات ًفتی



تاهیي هاضیي آالت سٌگیي



چاستش َّاپیواّ ،لیکَپتش ٍ کطتی



تاهیي ًیشٍی اًساًی هتخػع



خذهات گوشکی ٍ تشخیع کاال



هذیشیت اًثاس



اخز سٍادیذ ٍ اقاهت کاس



خذهات تخلیِ ٍ تاسگیشی



تاهیي هَاد غزایی سکَّا ٍ ضٌاٍسّای ًفتی



ٍ....

هطتشیاى :
ها ّوَاسُ هفتخشین کِ ّوکاساى گشاهی تِ ایي ضشکت اعتواد ٍ ساُ سا تشای دستیاتی ّش چِ سشیع تش تِ اّذاف ٍ
چ طن اًذاص ّایواى ّوَاس ًوَدُ اًذ ٍ تالش ها ًیض تش ایي تَدُ تا ایي اعتواد سا تا خذهاتی دس جْت سضایت هطتشی
پاسخ دّین.


ضشکت الغیث :
تاهیي کٌٌذُ دستگاُ ّا ٍ لَاصم حفاسی سش چاّی
SUPPLIER OF DRILLING SERVICES AND SUPPLIE S

 تاهیي ًیشٍی اًساًی هتخػع ٍ هاضیي آالت سثک ٍ سٌگیي
 تشخیع کاال
 اخز ٍیضا ٍ اقاهت کاس



ضشکت : GLOBAL DFL
تاهیي کٌٌذُ هَاد ضیویایی ٍ گ ِل حفاسی
CHEMICAL REAGENTS AND DRILLING MUD SUPPLIER

 اخز ٍیضا ٍ اقاهت کاس



ضشکت  DDDCکیص

:

تاهیي کٌٌذُ دستگاُ ّا ٍ لَاصم حفاسی کج
SUPPLIER OF DIRECTIONAL DRILLING SERVICES

 تاصسسی ادٍات ًفتی ٍ هاضیي آالت سٌگیي



ضشکت : MI

تاهیي کٌٌذُ هَاد ضیویایی ٍ گِل حفاسی
CHEMICAL REAGENTS AND DRILLING MUD SUPPLIER

 تاصسسی ادٍات ًفتی ٍ هاضیي آالت سٌگیي



ضشکت پتشٍ داًیال کیص : PDK
تاهیي کٌٌذُ دستگاُ ّا ٍ لَاصم تست چاُ
SERVICES

SUPPLIER OF WELL TES TING

 تاصسسی ادٍات ًفتی



ضشکت NEPTA WELL SERVICES KISH
تاهیي کٌٌذُ سیواى ٍ هَاد گل حفاسی
SUPPLIER OF DRILLING MUD AND CEMENT

 تاصسسی ادٍات ًفتی ٍ هاضیي آالت سٌگیي
 آهَصش دٍسُ ّای HSE
 تاهیي هَاد غزایی ضٌاٍسّا



ضشکت : PDF

تاهیي کٌٌذُ هَاد ضیویایی ٍ هَاد

گ ِل حفاسی
CHEMICAL REAGENTS AND DRILLING MUD SUPPLIER

 تاصسسی هخاصى تحت فطاس ٍ تًَکشّای سیواى
 طشاحی ٍ پیادُ ساصی سیستن ایوٌی ٍ اخز گَاّیٌاهِ ّای هشتَطِ



ضشکت داًا : DANA OIL SERVICES

یکی اص تضسگتشیي ضشکت ّا دس عشغِ حفاسی دس هٌطقِ پاسس جٌَتی
ONE OF THE LARGEST DRILLING COMPANIES IN TH E
SOUTH PARS

 تاصسسی ادٍات ًفتی ٍ هاضیي آالت سٌگیي



ضشکت هٌْذسی ًفت کیص KPE

یکی اص تضسگتشیي ضشکت ًفتی دس عشغِ حفاسی دس هٌطقِ پاسس جٌَتی
ONE OF THE LARGEST DRILLING COMPANIES IN THE
SOUTH PARS

 تاصسسی ادٍات ًفتی



ضشکت ًگاسستاى کیص NK

تضسگتشیي ضشکت خذهات ٍ پطتیثاًی پشٍطُ ّای ًفت ٍ گاص
ONE OF THE LARGEST LOGISTICS SERVICE PROVIDERS
TO THE GAS AND OIL FIELD

ٍ اسدات ٍ غادسات کاالی ًفتی
 استقشاس سیستن IMS
 آهَصش دٍسُ ّای HSE



ضشکت پتشٍلجستیک
اسائِ دٌّذُ خذهات پطتیثاًی پشٍطُ ّای ًفت ٍ گاص
LOGISTICS SERVICE PROVIDER TO OIL AND GAS
COMPANIES

 خشیذ ادٍات ًفتی
 آهَصش ّای ایوٌی
 تاصسسی ادٍات ًفتی ٍ هاضیي آالت سٌگیي



ضشکت GULF GLORY MARIEN SERVICE

تضسگتشیي ضشکت حول دسیایی تا اًَاع ضٌاٍسّای تاستشی ٍ تٌذسٍ دس اهاسات
ONE OF THE LARGEST SEA FREIGHT AND MARINE
TRANSPORTATION COMPANIES IN EMIRATES

 طشاحی ایوٌی سایت

ضشکت حفاسی هپٌا ًَس کیص
تضسگتشیي ضشکت اسائِ دٌّذُ خذهات حفاسی دس ایشاى
ONE OF THE LARGEST D RILLING AND
SERVICE PROVIDERS IN IRAN

 تاهیي ضٌاٍسّای تاسی ٍ هسافشی دس هٌطقِ خاسک ٍ تْشگاى جْت حول کاال ٍ هسافش
 تاهیي هَاد غزایی سکَّای ًفتی



ضشکت تشّاى دسیا BDK

اسائِ دٌّذُ خذهات ٍ پطتیثاًی پشٍطُ ّای ًفت ٍ گاص
LOGISTICS SERVICE PROVIDER TO OIL AND GAS
COMPANIES

 هذیشیت پشٍطُ
 استقشاس سیستن IMS



هکیي دسیا کیص
تضسگتشیي ضشکت دسیایی د سعشغِ غٌعت گشدضگشی دسیایی
ٍاسد کٌٌذُ اٍلیي کطتی هسافشتشی کشٍص ایشاى  -ضٌاٍس
ساًی
THE LARGEST MARINE TOURISM COMPANIES IN THE
TOURISM INDUSTRY AND FIRST I MPORTER OF THE PASSENGER
CRUISE IN IRAN

ٍ سٍد ٍ خشٍج ضٌاٍس
 تْیِ هَاد غزایی جْت ضٌاٍس
 تخلیِ فاضالب ٍ آب خي
 تْیِ آب هػشفی ،هَاد سٍاى کٌٌذُ ٍ سَخت ضٌاٍس
 جاتجایی ًفشات
 سصسٍ ٍ تْیِ تلیط
 اخز ٍیضا جْت پشسٌل ضٌاٍس
 اخز کاست اضتغال جْت پشسٌل ضٌاٍس



سَسًیکا
یکی اص ضعة ضشکت چیٌی سَسًیکا تاهیي کٌٌذُ اًَاع سکَّای حفاسی دس ایشاى
ONE OF THE BRANCHES OF THE CHINESE SORENICA
COMPANY AND SUPPLIER OF OFFSHORE RIGS TO IRAN

 جاتجایی ضیفت سکَ
 تْیِ هَاد غزایی جْت ضٌاٍس
 جاتجایی ًفشات
 سصسٍ ّتل
 اجاسُ ضٌاٍس



ًٍذسیج
ضشکت حول دسیایی تاهیي کٌٌذُ اًَاع ضٌاٍسّای تاسی ٍ تٌذسٍ دس پشٍطُ ّای
ًفت ٍ گاص ایشاى
SEA FREIGHT AND MARINE TRANSPORTATION COMPANIES
WITH DIFFERENT VESSELS FOR THE OIL AND GAS COMPANY

ً وایٌذُ ضشکت ًٍذسیج جْت ضشکت دس هٌاقػِ فالت قاسُ



سًِ گشٍج ( طسفا ٍیستا کیص )
تاهیي کٌٌذُ دستگاُ ّا ٍ لَاصم حفاسی تست چاُ ٍ ًوَداسگیشی دس ایشاى
IN

SUPPLIER OF DRILLING UNITS AND WELL TESTI NG
IRAN

ً وایٌذُ ضشکت سًِ جْت خذهات گوشکی ٍ تشخیع کاال



تک سیگ

TECH RIG GENERAL TEADING

ٍاسد کٌٌذُ کاال ٍ لَاصم حفاسی ًفت ٍ گاص دس ایشاى

IMPORTER OF DRILLING TOOLS FOR OIL AND GAS
INDUSTRY IN IRAN

ً وایٌذُ ضشکت تک سیگ جْت خذهات هشتَط تِ ٍسٍد ٍ خشٍج ،گوشکی ٍ تشخیع کاال

گَاّیٌاهِ ّا ٍ تطَیق ًاهِ ّا

