
فــي عالــم الیــوم تعــد المنافســة و االبتــکار ســماتها الریئســیة، مجموعــات تجاریــة متعــددة مــع مزایــا فریــدة مــن نوعهــا و قــد ســاهمت بشــکل کبیــر فــي 

التنمیــة االقتصادیــة و زیــادة الناتــج القومــي اإلجمالــي للبلــدان؛ لکــن هــذا النهــج یتطلــب دائمــاَ مکوناتــه الخاصــة. مــن العوامــل المؤثــرة علــی نجــاح هــذه 

الشــرکات هــو فریــق اإلدارة، إســتخدام التقنییــات الحدیثــة، القــدرة علــی توفیــر و ادارة المــوارد المالیــة، إدارة المخاطــر، إســتخدام منظمــات المتعلمیــن 

و رجــال األعمــال. تعمــل مجموعــة تامــکار الصناعیــة کمجموعــة أعمــال متعــددة األعمــال لمــدة ثالثــة عقــود، قــد تمکنــت مــن تعزیــز إمکانیــات التقنیــة 

و الهندســة و اإلنتــاج فــي البــالد فــي مجــاالت الصلــب و النفــط و الغــاز و الصناعــات البتروکیماویــة و المعــادن و المیــاه و الطاقــة و الهندســة  المدنیــة و 

الســیارات. هــذه المجموعــة هــي واحــدة مــن المجموعــات الرائــدة فــي مجــال إنتــاج و تنفیــذ المشــاریع الصناعیــة التــي اآلن مــع نشــاط11 شــرکة هندســیة 

تقنیــة و شــرکة تجاریــة و عــدد قلیــل مــن الشــرکات و هــي واحــدة مــن الصناعــات الرائــدة فــي القطــاع الخــاص

 تعتمــد هــذه المجموعــة علــى فريــق مــن المصمميــن والمهندســين ومراحــل البنــاء والتنفيــذ والتركيــب والتدريــب لمشــاريعه علــى مــدى الســنوات 

الماضــي. تشــمل إمكانيــات هــذه السلســلة تنفيــذ مشــاريعهم C و P و PC و EPCهــذه المجموعــة قــادرة علــى التعــاون وتقديــم الخدمــات مــن مرحلــة 

البنــاء لمكونــات والمــواد المذكــورة فــي الصناعــات المذكــورة لتنفيــذ المشــاريع.المفتاح فــي متنــاول اليــد.

التعارف مع مجموعة تامکار الصناعیة 

شرکة تامکار

شرکة المهندسیة
 فرادید میهن

شرکة صنایع فوالذ 
اخکر اصفهان

شرکة صناعة 
االجهزة الغاز تامکار

شرکة سوخت باش شرکة بتروکاو آریان 
سازی  بارس

شرکة الحجارة
 تامکار آرین

شرکة تامکار غاز 
تکین

شرکة آالباد سبز

شرکة آرین جهان 
انرجی

شرکة التجاریة 
بارکلی

شرکة لیو

شرکة ذوبان بارس 
اسبادانا

شرکة فوالد آلیاجی 
بیشروسباهان

جمعیة تامکار 
میکاسازه

مجموعة الصناعية 
تامكار



اسم الشركة

شرکة تامکار

شرکة صنایع فوالذ اخکر اصفهان

شرکة صناعة االجهزة الغاز تامکار

شرکة المهندسیة فرادید میهن

شرکة بتروکاو آریان 

شرکة آرین جهان انرجی

شرکة التجاریة بارکلی

شرکة سوخت باش سازی  بارس

شرکة الحجارة تامکار آرین

شرکة فوالد آلیاجی بیشروسباهان

شرکة ذوبان بارس اسبادانا

شرکة لیو

شرکة آالباد سبز

جمعیة تامکار میکاسازه

جمعیة تامکار،میکاسازه و صفافوالد

سنة التاسيس

منذ 1365

منذ 1364

منذ 1379

منذ 1373

منذ 1385

منذ 1387

منذ 1382    

منذ 1363

منذ 1383

منذ 1387 

منذ 1387

منذ 1389

منذ1384

منذ 1385

منذ 1390

المساحة

70000 متر مربع

35000 متر مربع

16600 متر مربع

7500 متر مربع

10000 متر مربع

600 متر مربع

400 متر مربع

2000 متر مربع

4000 متر مربع

10000 متر مربع

10000متر مربع

2000 متر مربع

600 متر مربع

التوظيف المباشر

500  شخصاً

 80  شخصاً 

150شخصاً

 70 شخصاً

 120 شخصاً

20  شخصاً 

 8  شخصاً 

15 شخصاً

 50  شخصاً

20 شخصاً

 45  شخصاً

22 شخصاً

20 شخصاً



نطاق أنشطة مجموعة تامکار الصناعیة في صناعات البنائیة التحتیة في البالد.

صناعة النفط و الغاز و البتروکیماویات

   تصمیم و تصنیع محطات اوقود المختلفة
  CNG

کثر  ا إنتاج  من  تمکنا  الیوم  حتی  و  عام2000  منذ 
جمیع  في  إستخدامها  تم  وقود  محطة  من300 
أنحاء البالد. تم تجهیز المعدات بتقنییات الشرکات 

االولی مثل Man fia , Green field  و... 
   تنفیذ مشاریع بحریة و خارجیة

کانت مجموعة تامکار واحدة من أولی المجموعات 
الحرب  انتهاء  بعد  البحریة  الصناعة  دخلت  التي 
المفروضة علی إعادة بناء و تطویر منصات النفط 

و هذا هو فخرنا.
بناء  إلعادة  مشاريع  تنفيذ  في  المجمع  نجح  وقد 
حقل  كبر  وأ  ، سترة  وبناء   ، النفط  حقول  منصات 
نفط في الشرق األوسط )تم تركيبه في حقل النفطي 
رشادت( ، وبناء محطة ستينجر ، وخط أنابيب أبو 
دعر 1200 ، ومثل هذه المشاريع. تقريبا ، وشملت 
البناء  من  طن  ألف   22 من  كثر  أ المشاريع  هذه 

وتركيب المعدات.

صناعة الصلب

هذه  أنجزتها  التي  الصلب  مصانع  بناء     
الشرکة بشکل تمام و کمال:      

مشاریع  لتنفیذ4  تکریمنا  تم  لقد   2005 عام  منذ 
من  کنسرسیوم  القسم  هذا  في  وطنیة  تنمویة 
اوراق  سازه)مشروع  میکا  تامکار،  شرکات 
فوالد  توسعة  و  بختیاري  و  چهارمحال  للسیارات 
تامکار، صفا  کنسرسیوم شرکات  و  ایران(  آلیاجي 
معمل  تطویر  میکاسازه)مشروع  سباهان،  فوالد 
صنع الصلب و نورد پیوسته سبا ( و أیضاً مشروع 
فوالد  بمجمع  الصلب  صناعة  منطقة  طاقة  زیادة 
و  شهرة  األکثر  المصممین  مع  بالتعاون  مبارکة، 
مصنعي مصانع الصلب في العالم، منها: Daniel و 

Tenova مما یزید من القدرات التالیة:
فوالد  بمجمع  الصلب  صناعة  مجال  في  الزیادة 

ً مبارکة من5/4 إلی 7/2 ملیون طن سنویا
سبا  پیوسته  نورد  و  الصلب  صنع  طاقة  زیادة 

من0/7 إلی1/6 ملیون طن سنویاً
من200  ایران  في  الصلب  سبائک  قدرة  زیادة 

إلی400 ألف طن سنویاً
إنشاء مصنع اوراق لسیارات چهرمحال و بختیاري 

بطاقة انتاجیة تبلغ400ألف طن في السنة

   تصمیم و تصنیع المعدات و اآلالت الالزمة 
لصنایع الصلب

کثر من58 مشروعاً  منذ عام1997 تمکنا في تنفیذ ا
کبیراً في معظم مصانع الصلب في البالد، منها: فوالد 
کسین،   ا فوالد  خوزستان،  فوالد  أصفهان،  مبارکة 
المشاریع  هذه  مجموع  و....بلغ  هرمزجان  فوالد 
کثر  کثر من62 ألف طن من آالالت و المعدات و أ أ
المعدات و کما یجري تطویر  من 37ألف طن من 
في مصانع مجموعة  النوع  هذا  کبیرة من  مشاریع 

تامکار الصناعیة.
   إنتاج جمیع أنواع األنابیب الحراریة

التخفیض  وحدات  في  اإلصالح  أنابیب  تعمل 
التي  الفائقة  النیکل  المباشرة من سبائک أساس 
هذه  مصانع  في  بوصة   12 بین3و  قطرها  یتراوح 

المجموعة.



 
   تنفيذ مشاريع نفطية في قطاع األراضي

بناء  في  المشاركة  مثل  لمشاريع  الناجح  التنفيذ 
وتركيب المعدات المراحل21، 20، 18، 17، 16، 15، 
وبناء   ، بارس  جنوب  غاز  حقل  تطوير   ،9  ،10  ،12
وتركيب معدات مجمع بناء السفن خلیج الفارسي 

و ... جزء من عملنا في هذا المجال.
   إنتاج جميع أنواع األنابیب و التجهیزات

إنتاج  حققنا   ، األوسط  الشرق  في  مرة  ألول 
المنتج  هذا  يلعب  المركزي.  الطرد  مخلب  أنابيب 
االستراتيجي دوراً رئيسياً في صناعة البتروكيماويات 
األنابيب  أنواع  تصنع  األوليفين.  إنتاج  ومصانع 
فائقة  السبائك  سبائك  من  للحرارة  المقاومة 
النيكل ، بقطر يتراوح من 3 إلى 12 بوصة في أعمال 

المصنع.
   صب وتصنيع األجزاء الخاصة

 ،Swept Bend( (قطع خاصة مثل ارتفاع فوهة البئر
الصمامات  وخاصة  الصناعية  الصمامات  أنواع 
في  بوصة   56 إلى  يصل  ما   ،)Ball Bend الکرویة) 

قائمة المنتجات في هذه المجموعة.

Weicket Gate، مع مجموعة من 24 رقما لتعديل 
التي تدخل )Runner(التوربين. تمت  المياه  كمية 
شركات  قبل  من  المكونات  هذه  على  الموافقة 
و  الجودة   Voith Siemens و Alstom من حيث 
الکیفیة. وحتى اآلن تم تركيب واستخدامها في سد 
سیمرة، كارون4، غتوند و سد مسجدسلیمان.                                                                                        
   إنتاج قطع غيار ومعدات لتوربينات بقوة 

660  كيلو واط
وبالتعاون مع شركة سدید صبا   ،  2007 عام  منذ 
نیرو، بصفتها رب العمل ، تمكنا من بناء المكونات 
والمعدات الرئيسية 123 عدد للتوربينات التي تبلغ 

سعتها 660 كيلو واط.

صناعة الماء والطاقة

الميكانيكية  لألجزاء  البناء  مشاريع  تنفيذ    
شبكات  من  مختلفة  ألنواع  والكهربائية 

السدود والنقل
مشروع   167 من  كثر  أ تنفيذ  تم   ،  1994 عام  منذ 
المعدات  بناء  ، ويمكن ذكر  المجال  بنجاح في هذا 
المشاريع  من  للعديد  والكهربائية  الميكانيكية 
الوطنية ، مثل سد خدا آفرین، غتوند علیا،. سیوند، 
علي  رئیس  نیمه،  چاه  سیزاخ،  سی،  قلعه  قیز 
و  شیر  عجب  چای  قلعه  کرخه،  تالوار،  دلواري، 

شهید عباسبور.
   تنفيذ مشاريع لبناء محطات معالجة المياه 

والصرف الصحي
منذ عام 1995 ، كان التنفيذ الناجح لمشاريع بناء 
وحدتين لتنقية المياه لمصانع الصلب يرتفع باطراد 
مشاريع  تسعة  وتنفيذ  مليون   2.1 إلى   0.4 من 

أخرى.
التوربينات  ومعدات  غيار  قطع  إنتاج   

الكهروبائية
إنتاج قطع غیار  ، تم  الشرق األوسط  ألول مرة في 



البناء صناعات 

  بناء هياكل الصلب الخاصة 
)البناء العظمی( 

من  والفريدة  الضخمة  المشاريع  إلى  وبالنظر 
الصناعية  تمارك  مجموعة  كانت  التي  نوعها 
وتعتبر  الخاصة.  الفوالذية  الهياكل  مجال  في 

أرقى  من  واحدة  الرائدة  المجموعة  هذه 
البالد.  في  الضخمة  الهياكل  لبناء  المقاولين 
أن  للمرء  يمكن   ، المنفذة  المشاريع  بين  من 

يلي: ما  يذكر 
في  السیارات  أوراق  مصنع  إنشاء  مشروع 
م   62 ارتفاع  بأقصى  وبختياري  چهارمحال 
 8000 يزن   ، الكلي  لطوله  األقصى  والحد  )ف( 

طن.
وحدة  هو  ضخمتين  وحدتين  بناء  مشروع 
الشهيد  مجمع  لتطوير  مباشرة  تخفيض 
بإرتفاع  أصفهان  في  للصلب  مباركيه  خرازي 
مفاصل  وصالت   ، م   32.25 وبطول  م   82
الوزن   ،  )9/10 )الفئة  والمفاصل  القوة  عالية 

طن  8000 الكلي 
أصفهان  للمؤتمرات  لمركز  بناء  إنشاء  مشروع 
 60 بارتفاع  كروي  ، شكل هيكل نصف  الدولية 
9 حوالي  أقواس  مع  متر   90 داخلي  وقطر  متر 

المنتجات المعدنیة 

    تصنيع آالت معالجة الحجر بالرخام
الحجارة  من  الغنية  الرواسب  استخدام  يمكن  ال 
تجهيز  صناعة  بسبب  وذلك   ، البالد  في  الزخرفية 
الحجر القديم والقديم ، بشكل صحيح ، لقد التزمنا 
باستخدام تكنولوجيا الحدیثة في العالم إلنتاج آالت 

معالجة األحجار في إيران.
والترخيص  التكنولوجيا  مع   ،  2004 عام  منذ 
من  واحدة  تعد  التي   ، اإليطالية   Breton لشركة 
أشهر المصممين والمصنعين آلالت صناعة الحجر 
المزخرف في العالم ، أنتجنا العديد من آالت معالجة 
األحجار الرخامية وتشمل هذه آلة المنشار سعة 80 
وبوابة طحن CNC.نحن  فرعية  بالطة  وآلة   ، شفرة 
نفتخر اآلن بأن آالت هذا المجمع قد تم استغاللها 
العالم  دول  في  أيًضا  ولكن  إيران  في  فقط  ليس 

األخرى ، بما في ذلك إيطاليا.

خط  والصلصال  الطوب  وتصنيع  تصميم     
االنتاج

أحد  والخزف  الطوب  آالت  وإنتاج  تصميم  يعد 
الصناعية.  تامکار  مجموعة  أنشطة  مجاالت  أهم 
منذ عام 1986 ، كانت دائما رائدة في هذا المجال 
من خالل االبتكار والجودة. على مر السنين ، نقوم  

كثر من 350 خط إنتاج من الطوب  بإنتاج وتشغيل أ
البلدان  إلى  اآلالت  هذه  وتصدير  البالد  في  والخزف 

المجاورة.
تصميم وتصنيع اآلالت والمعدات لمصانع    

األسمنت
 13 لـ  عدة مشاريع  بنجاح  أنجزنا   ،  2001 عام  منذ 

مصنع أسمنت محلي ومصنعين في الخارج.
   إنتاج انواع المعدات و التروس یصل قطرها 

إلی 10 أمتار 
منذ عام 2004 ، وبسبب حاجة البالد إلى العجالت 
تمكار  مجموعة  تقوم   ، العالية  السرعات  ذات 
من  التروس  وآالت  التكنولوجيا  بشراء  الصناعية 
التي  التروس  إنتاج  ، مع  أوروبا و على مر السنين 
يصل قطرها إلى 10 أمتار و 42 وحدة ، فقد ساعدت 

الكثير من الصناعات على التحرك.

نطاق أنشطة مجموعة تامکار الصناعیة في صناعات البنائیة التحتیة في البالد.



قوة  ذات  والبراغي  المفاصل  من  ونوع   ، أمتار 
عالية )الفئة 9/10( ، الوزن اإلجمالي 2500 طن

صناعةالسیارات

    إنتاج سلندر خفيف الوزن
 ، البالد  في  السيارات  إنتاج  زيادة  إلى  وبالنظر 
الالزمة  التحتية  البنية  إنشاء  إلى  الحاجة  وكذلك 
تمكين  مجموعة  بدأت   ، الوطني  المحرك  إلنتاج 
أطلس  سيباهان  شركة  بمشاركة  الصناعية 
إلنتاج  مصنع  بإنشاء   ،  2008 عام  في  للمضخات 
المصنع  يعمل  الوزن.  خفيف  أسطوانة  رأس 
رأس   500،000 تبلغ  سنوية  إنتاج  بطاقة  حالًيا 

اسطوانة .



القدرات من مجموعة تامکار الصناعیة 

شــرکة تامــکار بامتالکهــا الطاقــم المتعهــد و األخصایــی و اإلســتفادة مــن االدوات 
المتمکنــة و تجربــة االخصاییــن، المهندســین، الخبــراء المتمکنیــن و ذوی اإلجــازات 
من الشرکات الموثوقة من اجل اهداف الزباين و الحصول علی رضاهم مستعدة 
المحاســبة، اإلستشــارة و  التصمیــم،  فــی مجــال  الخدمــات  مــن  نــوع  لتقدیــم اي 
إنتــاج انــواع األجهــزة الثابتــة للغــاز، النفــط، والبتروکیمیاویــات و انــواع المصنوعــات 
الفوالذیــه. یتــم ضمــان جمیــع المنتجــات بواســطة مراقبــة األخصاییــن، مــدراء ادارة 
الکیفیــة و اســتخدام المختبــرات المتطــورة وفقــا ألحــدث معاییــر الجــودة العالمیــة.

القدرة اإلنتاجية
  المحوالت الحراریة و المبردات الهواییة

  مخازن تحت الضغط و المخازن اإلحتیاطیة
  الهیترات المباشرة و غیر المباشرة

  المشاعل الصناعیة الطویلة
  المصنوعات البحریة

  مختلف الجسور الفلزیه
  توفیر البضائع



االجهــزة  تأمیــن  مــن  الشرکـــة  هــذه  تتمکــن 
مــن محــل قايمــة المنتخبیــن المؤیدیــن مــن 
قبــل اصحــاب االعمــال النفطیــه، الغازیــه و 

البتروکیمیاویــه کمــا یلــی:
 توفیر مختلف االوراق الفوالذیه و اآللیاجیه
  توفیر مختلف االنابیب الفوالذیه و اآللیاجیه
  توفیر حنفیات ضد الضغط و الضغط العالی

 توفیر مختلف الصمامات و المغالق
 



التصنيع لمجموعة  مجموعة واسعة من مرافق 
تامکار الصناعية

أنواع آالت الخراطة التي يصل طولها إلى 16 متر وقطرها 
2 متر

أنواع أجهزة الكاروسيل التي يصل قطرها إلى 2.5 متر
معدات تروس يصل قطرها إلى 10 أمتار والمعامل 42

أنواع آالت الحفر تصل إلى 12 متر
أنواع مختلفة من آالت الطحن يصل طولها إلى 6 أمتار

القدرات من مجموعة تامکار الصناعیة 



الحديدية  والسكك  والبالزما   CNC القطع  آالت  أنواع 
التي يصل عرضها إلى 6 أمتار وطولها 12 متراً وسمك 

القطع 300 میلي متر
توالت أنواع بكرات يصل إلى عرض 3 أمتار وسمك 60 

میلي متر
SMAW .GMAW .SAWانواع آالت اللحم



القدرات من مجموعة تامکار الصناعیة 



جزء من مرافق الصب والمعالجة الحرارية لمجموعة 
تامکار الصناعية 

إلى 12  التي يصل طولها  الحرارية  المعالجة  أفران  أنواع 
متًرا وعرضها 6 أمتار وارتفاعها 6 أمتار وحتى 150 طًنا 

قبل  من  المصنعة  التعريفي  الصهر  أفران  أنواع  جميع 
أفران القوس في المملكة المتحدة والسويسرية

القدرة على صب جميع أنواع الصلب وقطع الحديد الزهر 
مع سبائك مختلفة من 200 جرام إلى 40 طن

والقشدة  والكوبالت  النيكل  سبائك  أنواع  جميع  صب 
سوبر النيكل



القدرات من مجموعة تامکار الصناعیة 





       

واحدة تصنیع الصلب

أفران القوس الكهربائي 
)EAF( التصنيع

تصنيع مغرفة الفرن

منطقة المواد الخام

جعل من آلة
Stacker reclaimer 

تصنيع مسننات آلالت السيارات 
الدوارة

منطقة صنع الحدید

تصنيع بكرات الغربلةتصنيع األقراص التكوير

إنتاج مختلف آالت النقل

منطقة المتداول الساخنة

إنتاج معدات ألفران التسخين 
المسبق

انجازات مجموعه الصناعية تامکارفی مراحل انتاج الصلب

الباردة المتداول وعمليات 
المتداول األخرى

إنتاج المعدات الالزمة لخط 
غسيل الحمض

تصنيع آالت اللفائف الملفوفة 
ولفائف اللفائف

وحدة الصب المستمر

مغرفة إمالة الصرح

إنتاج المعدات لمطاحن 
الدرفلة على الساخن



       

إنتاج مغارف نقل للخبث إنتاج سيارات نقل مغرفة 
مختلفة

إنتاج مغارف نقل المواد 
المصهورة

تخزين  تصنيع صوامع 
االسفنجي الحديد 

الخردة تصنيع صوامع 

بناء أفران وهياكل لوحدة 
المباشر التخفيض 

أنابيب اإلصالح التصنيعإنتاج  منفاخ  ضاغط 

dummy bar and dummy bar 
تصنيع السيارات

اللبليت التبريد  تصنيع سرير  إنتاج نقل ألواح البالطات إنتاج نقل ألواح البالطات
القطع لوحدة 

النفق  أفران  تصنيع 
المكوكية والحافالت 

لأللواح  التبريد  تصنيع أسرة 
الساخن على  المدرفلة 

أنابيب مشعة إنتاج 

بيليه إنتاج عربات نقل 

علبة التروس من درفلة



       

الماء والطاقة

معالجة المياه المجاریتحلية المياه

النفط والغاز للبتروكيمیاويات

مصفاة البتروكيمیاويات

معدات و اجهزة رأس 
البئر

تكنولوجيا استخدام 
مشاعل الغاز

أسمنت

صناعات البناء

الهياكل المعدنية

سیارة

تصنيع االسطواناتتصنيع رؤوس االسطوانات  

منتجات المعادن االفلزية

اآلجر

الهياكل الخرسانية

انجازات مجموعه الصناعية تامکارفی مراحل انتاج الصلب

 النفط والغاز للبتروكيمیاويات ، الماء والطاقة ، منتجات المعادن االفلزية، صناعات البناء، سیارة



       

محطة طاقة الرياح بناء السدودمعالجة المياه المجاری 

CNG

محطة بنزین

LNGأنابيب التغلیف
 و النبوب

أنابيب الحفر

محطة الطاقة الشمسية

الجصحجر

بناء الطرق


