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 شركة مكمن للخدمات النفطية

الخدمات النفطية تقدم خدمات متكاملة رفيعة المستوى وبتكلفة فعالة في مجال  عراقيةشركة  يةخدمات النفطلل مكمنشركة 
قطاع والتي تشمل تجهيز وتنفيذ وصيانة مختلف المنشآت النفطية والغازية في 

على مستوى الحقول العراقية   والتصفية واالنتاجواالستخراج  االستكشاف
، مع التأكيد على الجدارة بالثقة والقيمة المضافة لكل الشركاء.  والمنشآت العراقية

مكمن للخدمات فان شركة  العراقية العاملة في هذا المجال وكإحدى الشركات 
أنجح الشركات التي تقدم خدمات ذات نوعية رفيعة تطمح ان تكون من النفطية 

 .لحقول النفط 

تطمح ، مكمن للخدمات النفطية باسم  2018تأسست الشركة في عام 

من ط خدمات حقول النفالناجحة في شركات الان تصبح من خالل فترة وجيزة 
خالل امكانياتها الفنية والتقنية وكوادرها المؤهلة وان تعمل في مختلف الحقول 
النفطية العراقية مع طيف واسع من الشركات االجنبية والمحلية العاملة في هذا 

 .  من خالل شراكات تقيمها مع هذه الشركات المجال

 لمحة: 

تقدم خدمات متكاملة  عراقية شركة  مكمن للخدمات النفطيةشركة 
،  العراقعلى مستوى  الخدمات النفطيةرفيعة المستوى وبتكلفة مناسبة في مجال 

 مع ضمان الثقة وتوفير القيمة المضافة لجميع المتعاملين معها. 

تمارس الشركة أنشطتها طبقاً ألعلى مستويات الصحة والسالمة والبيئة ، وقامت بوضع  استراتيجية لتوفير المعدات 
للحصول على الكفاءة والمصداقية والجودة العالية ألعمالها سعى الى اثبات تو بكل سهولة . راقوالخدمات األخرى ألي مكان في الع
 .ثقة الشركات العاملة في هذا القطاع 

مكمن للخدمات  ةشركوتؤمن ، مختلف المناطقمن  عراقيينن اليالمواطنقدر من  ربأكلتوظيف مكمن للخدمات النفطية شركة  تسعى
متى ما  بالمشاركة االجتماعية مع المجتمعات المحلية في المناطق التي تعمل فيها، وذلك من خالل تنمية المواطنين المحليين ،النفطية 

 .اللوجستية الى الشركات المحليةكان ذلك ممكنا، من خالل توفير فرص العمل للمواطنين بإسناد معظم احتياجاتها من الخدمات 

فكرة جيدة عن احتياجات الفئات المختلفة العاملة في صناعة النفط والغاز. ان تّكون مكمن للخدمات النفطية شركة  ىتسعو 
عالقات عمل جيدة مع الالعبين األساسيين في هذه الصناعة بما فيهم الحكومات، البنوك، والشركات العالمية  تطمح ان تكونكما 

  .األخرى ذات العالقة بالنفط والغاز

وباإلضافة إلى مهاراتها الذاتية فإن المجموعة تعتمد على مهارات المتخصصين في صناعة النفط خاصة في إدارة العمليات الميدانية 
 .والتمويل الرأسمالي، وتنمية الموارد البشرية، و تكنولوجيا المعلومات، والحماية البيئية
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مكمن للخدمات شركة إن 
 : الخدمات التاليةتقوم ب النفطية

   تجهيز المعدات والخدمات
حفر اآلبار، وصيانة  و

اآلبار، واختبار اآلبار، 
وسوائل الحفر، وتسجيل 
بيانات طين الحفر، 

اآلبار، واألنابيب  وقابلوات
النيتروجين الملفوفة وضخ 

وتصميم  ، وإكمال اآلبار.
ومد خطوط االنابيب 
النفطية المختلفة وتجهيز 
ونصب المضخات 

واجراء لفة المتنوعة والمخت
واستنادا على احتياجات  ،بها  والميكانيكية والكهربائية الملحقة  المدنيةعمليات النصب والمعايرة والتشغيل وكافة االعمال 

تستطيع تقديم الخدمات على أساس كل خدمة بذاتها أو على أساس مشروع متكامل  لخدمات النفط  مكمنشركة العمالء فإن 
  .وليةؤمن الخدمات تتولى فيه الشركة كامل المس

ودعم عمليات حقول النفط والمحافظة على جودة الموجودات واألصول، فإن الشركة قد قامت العمل ولضمان مصداقية 
 .باالستثمار في إنشاء ورش ملحقة بعملياتها

 

 إضاءات

 توفر خدمات ذات جودةعالية يعتمد عليها لحقول النفط بأسعار منافسة عراقيةشركة  يةخدمات النفطلل مكمن. 

 تلتزم الشركة بمتطلبات الصحة والسالمة والبيئة في جميع عملياتها. 

  المقاولة األخرى لتطوير وتشغيل يتوفر لدى الشركة إمكانيات للعمل كشركة مقاولة رائدة إلدارة وتنسيق خدمات الشركات
 حقول النفط بفعالية عالية وتكلفة مخفضة.

 وهي:  يةخدمات النفطلل مكمنشركة تمثل الخدمات التالية لب النشاط الذي تقوم به 

 تجهيز وتنفيذ ونصب وفحص كافة انواع الخزانات النفطية والغاز السائل وخزانات الماء الصناعي والسوائل الصناعية.  -1

 تجهيز وتنفيذ ونصب وفحص معدات النفط الرطب والغاز السائل.  -2

 تجهيز وتنفيذ ونصب وفحص وصيانة المبادالت الحرارية بمختلف انواعها.  -3

 تجهيز وتنفيذ ونصب وفحص اوعية الضغط العالي بمختلف انواعها واحجامها.  -4

 وافران التسخين وابراج التبريد. تجهيز وتنفيذ ونصب وفحص معدات مصافي النفط الخام مثل ابراج التقطير  -5

 تجهيز وتنفيذ ونصب وفحص الهياكل والمنشآت الحديدية للمنشآت النفطية المختلفة.  -6

تجهيز وتنفيذ ونصب وفحص شبكات انابيب النفط الخام والمنتجات النفطية وجميع الملحقات من صمامات مختلفة االنواع  -7
 واالشكال. 
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 هواء والغازات. تجهيز وتنفيذ ونصب وفحص مجاري ال -8

 للمصافي والمنشآت النفطية االخرى.  البخاريةل جتجهيز وتنفيذ ونصب وفحص المرا -9

 تجهيز وتنفيذ ونصب وفحص  معدات وحدات تصفية مياه حقن اآلبار في الحقول النفطية.  -10

 المضخات المختلفة االنواع والسعات واالشكال والملحقات الخاصة بها.  تجهيز وتنفيذ ونصب وفحص -11

 تجهيز المعدات الخاصة بحفر اآلبار ومن مختلف المناشئ.  -12

 تجهيز المعدات والخدمات لصيانة اآلبار في مراحل عمر البئر المختلفة.  -13

 تجهيز المعدات والخدمات الختبارات اآلبار في مختلف مراحل البئر خالل الحفر واالنتاج.  -14

 بار وتسجيل بيانات طين الحفر. تجهيز المعدات والخدمات العمال جس اآل -15

 . والقيام بأعمال الصيانة بواسطة هذه المعدات ة وضخ النتروجينفتجهيز المواد والخدمات لالنابيب الملفو -16

 االبار والمضخات الغاطسة لالنتاج. لقابلواتتجهيز المواد والخدمات  -17

 . والسعاتتجهيز المواد والمعدات لنصب عازالت النفط مختلفة االنواع واالشكال  -18
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 تجهيز المعدات والمواد العمال اآلبار وتشمل:  -19

 معدات السمنت ومادة السمنت مختلفة االنواع.  -أ

 البئري.  الجسمعدات  -ب

 انابيب البطانة وملحقاتها.  -ج

 معدات تثقيب اآلبار.  -د

 تجهيز المعدات والمواد وصيانة رؤوس اآلبار والصمامات المختلفة.  -20

 تجهيز مواد سوائل الحفر. والمواد الكيمياوية المختلفة المستخدمة في الحفر واالستصالح واالنتاج.  -21

 تجهيز المعدات والمواد الخاصة باعمال االستصالح المختلفة لآلبار النفطية.  -22
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 ذكورة اعاله. تجهيز وتنفيذ المواد والمعدات لالعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية الملحقة باالعمال الم -23

 

 المهمة

ً وأكثر ذكاًء  النفطيةمواقع الالعمل بكل جهد لتقديم خدمات في  بالتعاون مع عمالئنا في إطار عمل  -توفر أفضل قيمة : أكثر أمنا
 .تجاري يسوده الود والتفاهم المتبادل

 

 

 

 

 الرؤية
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بالتعاون معهم فإننا نعتبر السالمة "أسلوب حياة" و" الطريقة والذين نعمل مكمن للخدمات النفطية شركة بالنسبة لجميع موظفي  ●
 ." التي ننفذ بها أعمالنا

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

مكمن  شركة أن تكون  ●
المورد  للخدمات النفطية 

  .منشآتنا النفطيةالمفضل لكل ما يتعلق بالخدمات اآلمنة والفعالة والمبتكرة لحقول النفط وذلك في جميع 

 حقولنا العراقية.المفضلة للعمل في  الخدمات النفطيةشركة مكمن للخدمات النفطية كة شر تكون أن ●

 

 

 

 

 

 لشركة في عيون العمالءا

 السالمة " أسلوب حياة" و " الطريقة التي تنفذ بها الشركة أعمالها " 

  ضرورة قصوى.التركيز على العمالء : الشريك المختار ، 

  مكمن للخدمات النفطيةشركة الموظفون فخورون لكونهم يعملون في. 

  هم األفضل في كل أعمالهممكمن للخدمات النفطية شركة  اموظفو. 
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  سالمة والموظفون المناسبونال

  التزام موظفي الشركة
بالمحافظة على الصحة 
والسالمة والبيئة واعتبارها " 
أسلوب حياة" و الطريقة التي 

 ." ننفذ بها أعمالنا

  الذي  إننا نقدر التغير السريع
يحدث للتوقعات المتعلقة بهذه 
الصناعة ولهذا يجب علينا 
التغير لتلبية هذه التوقعات بل 

 .وأكثر منها

   لتدريب لإننا ال ندع فرص
 .تمر دون االستفادة منها

   ًكل منا يعتبر نفسه مثاال
يحتذى: قم بتنفيذ العمل 

 .وجه ) حتى العمالء (خرين ألعمالهم على أفضل آلبالشكل الصحيح ، وتأكد من تنفيذ ا

 تطوير قدراتنا والعمل على تطوير اآلخرين. 

 إننا متيقظون: هناك البعض ممن ال يعرفون بأن الطريقة اآلمنة هي الطريقة الوحيدة لتنفيذ األعمال. . 

 

 

 المعدات

  تحظى بأفضل صيانة وبأقل وقت للعطليةخدمات النفطلل مكمنشركة معدات :. 

   الشركة : تساعد الموظفين في العناية بالمعداتأنظمة الصيانة في. 

   ًاألموال : متوفرة دائماً لشراء معدات آمنة ومناسبة وتدوم طويال. 

 األداء

  النفطيةخدمات النؤمن بأن األداء اآلمن والفعال يوفر لعمالئنا أفضل قيمة في. 

  لعمالءالناتج اآلمن والفعال الذي يجنيه العمالء = عالقات طويلة األمد مع ا. 

 السعي الدائم للتطوير وتوفيره. 

 نظمةألا

 االستمرار في تقديم ناتج آمن وأداء عاٍل ومربح مما يعني امتالك واستخدام وتطوير. 

 أفضل أنظمة السالمة. 
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  أفضل أنظمة التدريب. 

  أفضل أنظمة الصيانة الوقائية. 

 أفضل أنظمة مراقبة لألداء. 

 

 

 

 

 

 

 

 شؤون المجتمع 

ـع الموظفين على التطوع في داخل مجتمعاتهم. يثقافة تشجبعاليا المسـؤوليات اإلجتماعية وتـؤمن  يةخدمات النفطلل مكمنشركة تثمن 
وتدعم الشركة وتساند القضايا والمنظمات التي تساعد في تحقيق أهدافها التجارية وتقوي من احترام المجموعة وحسن نواياها في 

تمع التجاري واألكاديمي، والمشرعين، والموظفين جالمحتملين، والزبائن، والمستثمرين، والمأوساط: الموظفين وأسرهم، والموظفين 
ملتــزمة باإلضطالع بدور المواطن الجيـد المتحد والمشارك في كل المجتمعات التي نقـوم فيها  الشركةالعموميين، والصنـاعة. 

  .بعملياتها

شاركة مع المنظمات والمؤسسات غير الربحية في حين تظل تسهم في المجتمعات يمتــد الى المجتمع من خالل الم طموح  للشركة 
بالخريجين الذين يمثلون  يةخدمات النفطلل مكمنالتي تعيش وتعمل فيها. وتدعم المجموعة كذلك مؤسسات التعليم العالي التي تزود 

 .قادة األعمال والتقنيون في المستقبل

استراتيجي مع كبريات المنظمات الخيرية، و المدنية، و الحكومية، والتعليمية و ملتزمة أيضا بصياغة تحالف  الشركة 
 .الثقافية، و األفراد بغرض التصدي للقضايا الخطيرة التي تؤثر على نوعية الحياة في المجتمع
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 شركاتنا الشقيقة 

 اوالً / شركة الميثم للمقاوالت العامة. 

 

 ثانياً / شركة بلد الشموخ للمقاوالت العامة. 

 

  القيم المشتركة

تعتبر الصحة والسالمة والبيئة من أولويات قيم الشركة . فهي تسعى دوماً لتطوير أنظمة وأداء الصحة والسالمة والبيئة 
تولي أهمية كبرى للتميز في  يةخدمات النفطلل مكمنكما تتقيد بالقوانين والتعليمات والتصاريح السارية في الدول التي تعمل فيها . إن 

شركاتها الشقيقة والتابعة إيماناً منها هذا التوجه اسوة بالسالمة والبيئة واألداء وتعتبرها ميزة لنجاحها . وهناك خطط لدعم والصحة 
ألهم في تنمية أعمال الشركة كما بأن قوتها العاملة هي أهم أصل من أصولها . إن تعيين موظفين من ذوي الكفاءة العالية هو العامل ا

  .أنه يمثل تحدياً كبيراً في سوق التوظيف الحالي للموظفين المهرة في مجال النفط والغاز

دائمة وذات خبرة وحماس  عراقية يعتبر أمراً هاماً لتأمين قوة عاملة العراقيينوترى الشركة بأن تدريب وتطوير مهارات الموظفين 
% من إجمالي القوة العاملة لديها . كما أن الشركة تقّدر إسهامات موظفيها من 70ثر من ى تسعى ان تمثل اكحتللعمل في المستقبل . 

الجنسيات المختلفة الذين يوظفون خبراتهم في سبيل نمو الشركة وتدريب زمالئهم . ولهذا ،فإن فريق العمل المتنوع يعتبر عامالً 
 .االستمرار في النمو والتطويرمن  يةخدمات النفطلل مكمنضرورياً لتمكين 

 

 

 

 

        الخدمات والحلول

 مثل:خدمات متكاملة  يةخدمات النفطلل مكمنتقدم شركة 
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                    :الملفوفةخدمات األنابيب 

 :تشمل العمليات التي تتم بمساعدة األنابيب الملتفة

 معالجات التحفيز 

 اكتشاف سدادات األسمنت 

  مناطق العزل أو وقف تدفق الماء أو الغازعمليات الكبس على 

 عمليات التقاط المعدات الساقطة في البئر أو عمليات الصقل 

 قتل البئر. 

 إزالة الرمال. 

 بدء نشاط البئر بواسطة النيتروجين. 

 إلتقاط وتجميع بيانات اإلنتاج. 
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 :خدمات النيتروجين

توفر هذه الخدمات الدعم لعمليات األنابيب 
التي تقوم بها. وتحمل وحدات  الملفوفة

النيتروجين على مقطورات من النيتروجين. 
وتستخدم عبوات فتح النيتروجين لألعمال 

 :المنفردة كذلك من أجل القيام باألنشطة التالية

 النظافة بالرغوة. 

  الخلط مع السوائل المشبعة
 .بالنيتروجين

 تطهير األنابيب والمنشآت. 

 عمليات فقدان النشاط. 

 الحفرعمود  اختبار. 

 التثقيب بدون تأثير للضغط. 

 إزاحة و تعبئة البئر. 

 اختبار الضغط. 
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 :خدمات المعمل

والنيتروجين والضخ كذلك خدمات معملية يديرها فنيون أكفاء وذوو خبرة عالية. ويقوم هؤالء الفنيون  الملفوفةتوفر إدارة األنابيب 
بإجراء اختبارات وتحليالت لسوائل الحفر والمواد الكيميائية للوصول للتركيب المثالي للعمل وألغراض ضبط الجودة. ويتم وضع 

 .اقع الخلل هنا تحت إشراف خبراء الشركةمعادالت التركيبات الكيميائية للمعالجات وتحديد مو

وتوفر اإلدارة أيضا نوعا من المختبرات المتنقلة لالستخدامات الميدانية وقد تم تصميم هذه المختبرات بحيث يسهل وضعها في المواقع 
 .حسب الحاجة

 :خدمات الضخ

 .تخدم كذلك كخدمة قائمة بذاتها يتم تقديمها لعمالئناوالنيتروجين وتس الملفوفةتوفر خدمات الضخ الدعم والمساندة لخدمات األنابيب 

وتكون وحدات الضخ مقطورة أو محمولة على الشاحنات بمصاحبة كل المعدات الميدانية المطلوبة مثل خالطات الحامض ومعدات 
 .الترحيل. ويدعم خدمات الضخ كذلك معمل تحفيز لآلبار

 :وتشمل خدمات الضخ كذلك األنشطة التالية

 .ت تحفيز الحامضمعالجا -

 .اختبار تكامل الضغط -
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 .رعمليات قتل اآلبا -

 .اختبار وتنظيف خطوط األنابيب -

 .معالجات منع التصفح -

 .اختبار الضغط -

 .إزاحة وتعبئة البئر -

 

 

 سوائل الحفر

والضغط حلول هندسة طين الحفر ذات التكلفة الفعالة لمعالجة تعقيدات الحفر مثل  الحرارة  يةخدمات النفطلل مكمنأنشأت 
استخدام المعادالت الكيميائية المتوازنة بدقة للسيطرة على  ويقوم القسم بما يتطلبه غير العاديين باستخدام الطين المائي أو الزيتي

 .ضغوط السطح، وللقيام بمهام متنوعة أخرى ضرورية في باطن البئر
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حفر اآلبار االستكشافية والتقييمية والتطويرية والتي قد  تجارب واسعة في يةخدمات النفطلل مكمنشركة تجري  وإلدارة سوائل الحفر
تكون رأسية أو أفقية. ولإلدارة تجارب واسعة في وضع معادالت سوائل الحفر لحفر اآلبار ذات التكوينات غير المستقرة وأخرى 

 ودرجات حرارة عالية. كسيد الكربون ولحفر اآلبار ذات الجيولوجيا المعقدة التي تحتوى على كثافة عالية لغاز ثاني أ

قوى عاملة من مهندسي سوائل الحفر المؤهلين وذوى الخبرة لتلبية احتياجات  يةخدمات النفطلل مكمنشركة توظف إدارة سوائل الحفر 
 مختلف المقاولين. 

 :خدمات المختبر

كيميائيون ذوى خبرة للقيام منشآت معملية متخصصة يعمل بها  يةخدمات النفطلل  مكمنبشركة تدير إدارة سوائل الحفر 
باختبار وتحليل سوائل اآلبار والكيميائيات ألغراض العمليات وضبط الجودة. وتجرى هذه التحليالت بناء على رغبة العميل أو للتأكد 

رارة والضغط من جودة الكيميائيات كذلك. وتقيم خدمات المختبر تركيبات تفاعل المواد الكيميائية وسوائل الحفر في ظروف محاكاة الح
في باطن البئر. ويضطلع الكيميائيون بأعمال البحث والتطوير للوصول إلى منتجات وتركيبات جديدة لتطبيقها في الحقول. وتستغل 

 .المختبرات كذلك في تدريب المهندسين الجدد

 :المواد الكيميائية تجهيز

حقول النفط بالمواد الكيميائية المطلوبة ألغراض: الحفر، خدمات   مكمن للخدمات النفطيةبشركة تزود إدارة سوائل الحفر 
الخدمات الهندسية بإعداد تركيبة المواد الكيميائية كما تقوم ادارة الخام.  النفط إكمال اآلبار، صيانة آبار النفط والغاز ولمعالجة 

والتآكل، مزيالت  التقشري أكسيد الكربون، مانعات المستخدمة في اإلنتاج مثل: مانع االستحالب، مزيالت الزيوت، مزيالت غاز ثان
الخام. وللشركة اتفاقيات ووكاالت مع العديد من الشركات الرائدة المصنعة نقل األوكسجين، مخفضات االحتكاك لمعدات الحقل و

 للمواد الكيميائية المتعلقة بهذا المجال.

 

 :اختبار الطين 

وتجميع بيانات طين  تسجيل، فإن الشركة تقوم بتوفير خدمات  يةخدمات النفطلل مكمنشركة بكامتداد إلدارة سوائل الحفر 
، ليزّود هذا القسم الزبون بالزمن الحقيقي للحفر األمر الذي يفيد في حفر اآلبار بأقل كلفة ومن ثم اتخاذ القرار الصائب  الحفر أيضا

 . حول عملية الحفر

 

 

 :المهام الرقابية

 :وتشمل هذه الخدمات

 مراقبة عملية الحفر واكتشاف أي انحرافات  التقييم الجيولوجي والتكويني على أساس الوصف المستمر للصخور المقطوعة
 .حادة في محيط الحفر والتصدي لها األمر الذي يسهل التعرف المبكر على أي مشاكل محتملة
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تكوينات الصخرية ، ودرجة ميل الكسر، وتوجد مكتبة برامج كمبيوتر شاملة توفر المعلومات عن الضغط في مسامات ال
وتكلفتها عند وضع التقرير النهائي  الحفروالسوائل المتحركة ؛ مقدمة بذلك مساعدة فنية إضافية. ويتم إعداد سجل عن استخدام رؤوس 

 .عن البئر

 

 صيانة واصالح المعدات:

 :ما يليلها تشمل األنشطة الرئيسية 

 .واالجهزة صيانة وإعادة تأهيل المعدات -

تصنيع الخزانات وعوازل اختبار اإلنتاج  -
 .وشباك الرمل... الخ

تفتيش وصيانة كل معدات حقول النفط في  -
ظروف مماثلة لبيئة المصنع بما في ذلك 

 .االختبار تحت ظروف الضغط العالي

 صيانة الصمامات مختلفة االنواع واالشكال.  -

 

 

 

 

 

 تنظيف خطوط األنابيب 

 .داء اآلبار عن بعدتطبيقات مراقبة أ -

تكنولوجيا منع تكون األمالح في اآلبار  -
 .المنتجة

 .تكنولوجيا التخلص من االستحالب -

حماية قطب الكاثود في اآلبار ومشاريع  -
 .خطوط االنسياب

 .صمامات حقن الماء -

أدوات لمعالجة تدوير الفاقد ، تكنولوجيا  -
 .وحلول إنتاج جديدة



 

                                                                                                                                         16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومن ضمن الخدمات والحلول: 

 تصميم وتصنيع الخزانات النفطية بمختلف انواعها واحجامها.  -

 تصميم وتصنيع وتركيب اوعية الضغط المختلفة.  -

 تصميم وتركيب انابيب نقل النفط والغاز.  -

 تجهيز وتنفيذ اجهزة المراقبة والقياس.  -

 تجهيز وتنفيذ محطات عزل الماء والغاز.  -

 ات ضخ وحقن الماء. تجهيز وتنفيذ محط -

 تجهيز وتركيب وضخ انواع الصمامات والملحقات.  -

 تجهيز منظومات اطفاء الحرائق ومعدات السالمة.  -

 

 :البحث والتطوير 

حلول تقنية متقدمة لصناعة النفط والغاز. فهي تقدم  يةخدمات النفطلل مكمنبشركة توفر إدارة التكنولوجيا وحلول اإلنتاج 
خصيصا مناسبة لمشاكلهم التقليدية وغير التقليدية من حيث تحسين األداء بتكلفة فعالة ومسؤولية مع ضمان  للعمالء حلول مصممة

 .عدم التفريط بمكانة السالمة والصحة والبيئة
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 الجودة والصحة والسالمة واالمن والبيئة

 الجودة: 

 .ملياتإن نجاح أي عمل تجاري يعتمد على مدى جودة األفراد والمعدات والع

العمليات، األمر الذي يستوجب التفعيل المستمر فيما يختص باألداء. لذلك  –المعدات  –تعتبر العمليات عنصرا هاما في مثلث األفراد 
فإنه من المهم جدا ضم نظم الرقابة في العمليات لتحقيق نتائج ذات نوعية جيدة بانتظام. ومع إدراكنا للحاجة للتمسك بالثبات على مبدأ 

 .الجودة 

 

 

 

 الصحة والسالمة والبيئة :

  :تجاه الصحة.. والسالمة.. والبيئة يةخدمات النفطلل مكمنشركة سياسة 

ملتزمون ألداء عملنا بطريقة تحمي صحة وسالمة موظفينا والمقاولين والمجتمع بشكل عام  يةخدمات النفطلل مكمنشركة نحن في 
 .وحماية البيئة حيثما نعمل

جيد للصحة والسالمة والبيئة الجيدة يمثل أهمية كبري لنجاح أعمالنا. وسوف نهتم بأمور الصحة والسالمة إننا نؤمن بأن األداء ال
 .والبيئة مثل اهتمامنا بأي نشاط حيوي آخر

ون إننا ملتزمون نحو نشر ثقافة يتعرف فيها كل الموظفون الحاجة لالهتمام بأنفسهم وباألشخاص الذين يعملون معهم وبالبيئة التي يعمل
 .فيها
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  :نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة

 

 .يةخدمات النفطلل مكمنشركة ظلت الصحة والسالمة والبيئة دوما عناصر قوية ومقدرة في عمليات 

ثقافة مستدامة للصحة والسالمة والبيئة من خالل شفافية التزام اإلدارة ، ومن خالل زيادة وعي موظفيها ان تؤسس ل الشركة تطمح
ا هبالصحة والسالمة والبيئة، ومن خالل تحليل كل المخاطر التي يتم التعرف عليها ، ومن خالل تحسين كفاءة موظفيها وتقوية برامج

للصيانة الوقائية. وتجتهد الشركة باستمرار لتحسين أداء الصحة والسالمة والبيئة من خالل عدم حدوث إصابات ووفيات أو وقت 
 . لمعدات مع المحافظة التامة على سالمة البيئة من حولناضائع أو انقالب أو تلف ل

مسئولية اإلدارة التشغيلية، مع تحمل كل فرد للمسئولية والمحاسبة  يةخدمات النفطلل مكمنشركة تعتبر الصحة والسالمة والبيئة في 
السبب فإن الشركة تحتاج ألن تكون مبادرة على نتائج أعمالهم. إن صناعة النفط والغاز ليست ببيئة عمل خالية من المخاطر، ولهذا 

لرصد المخاطر.  الواعد أما بالقضاء على المخاطر أو السيطرة عليها. و تحتفظ الشركة بمستويات عالية من السالمة من خالل نظامها
طرة والظروف الغير وهذا النظام الذي يمثل أداة القتفاء المخاطر تم تصميمه لمساعدة الموظفين على التعرف على السلوكيات الخ

 .آمنة للعمل

 : نفوض موظفينا اذ ال 

 .بعدم البدء بالعمل إال بعد التأكد التام من السالمة ، وتوقيف العمل إذا اعتقدوا بأنه غير آمن

 .سياسة تهدف لتطوير وتزويد الموظفين باإلمكانيات الضرورية  يةخدمات النفطلل مكمنشركة تتبنى 

 

 والحماية  البيئي والمسؤوليةالوعي 
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بحماية البيئة وبمنع التلوث وينعكس التزامنا نحو البيئة في كل عملياتنا. وتؤمن الشركة في  يةخدمات النفطلل مكمنشركة تلتزم 
الخطوات الوقائية أكثر من الخطوات التي تأتي كردود أفعال. ويتم اإلعداد لعمليات حقول النفط بشكل مسبق ودقيق وتدار بالتأكيد 

رئيسي على نظافة وترتيب مكان العمل ، واالنتظام في التخلص من النفايات ،والحذر في التعامل مع المواد الكيميائية وتسجيل بشكل 
استعماالتها واتخاذ الخطوات التصحيحية وتنظيف المواد المتساقطة دون تأخير، وإعادة المكان إلى حالته الطبيعية بعد االنتهاء من 

 .العمل

باتخاذ المبادرة مع الزبائن والسلطات الحكومية لضمان أن تكون عمليات الحفر واإلنتاج متفقة مع برامج إدارة  ةالشركوتتعاون 
النفايات الموثقة والمعايير البيئية المتفق عليها. ويتم إجراء التدقيق الذي يشارك فيه طرف ثالث بطريقة منتظمة وكثيرا ما يجري 

 .المحليةباالشتراك مع المشغلين والسلطات 

 

 

 الموارد البشرية 

أهمية قصوى لتنمية الموارد البشرية وتسعى الستقطاب وتنمية األشخاص الموهوبين من ذوى  يةخدمات النفطلل مكمنشركة تولي 
لموظفيها السياسات الضرورية والموجهات  يةخدمات النفطلل مكمنشركة المهارات التخصصية واالستعداد في أداء أعمالهم. وتوفر 

والمعايير الالزمة للفت انتباههم وإحساسهم بما هو متوقع منهم. كما تدعم برامج التنمية الوظيفية إلعدادهم للمسؤوليات المتعاظمة 
 .وتزويدهم بالمهارات القيادية

 التدريب 
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فين حديثي التوظيف موظفيها الذين يرغبون في التعلم والنمو. وتوفر التدريب الكلي للموظ يةخدمات النفطلل مكمنشركة تدرب 
والمتخرجين لتوهم من المؤسسات التعليمية وذلك للحصول على برامج تدريب مخططة بعناية على رأس العمل وبعيدا عن العمل 
تقدمها أفضل المؤسسات التدريبية تحت رعاية وإشراف مديرين ومهندسين مقتدرين. وكذلك فإن األفراد الذين يلتحقون بالعمل بالشركة 

 .عهم لحضور دورات تدريبية إنعاشية ثم برامج متقدمة تنظم داخل الشركة وأخرى خارجيةيتم تشجي
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MAKMEN Oil Services profile 

About us: 

MAKMEN Oil Services is Iraqi Company 

providing cost-effective quality integrated Oil 

of Services in Iraq with the assurance of 

reliability and added value to all our 

stakeholders. 

 

  

profile:  

 

First established in 2018 as MAKMEN Oil Services, MAKMEN Oil Services  

is planning to become one of the large oil services companies in the Iraq.  

MAKMEN oil Services ices is Iraqi Company that provides cost effective 

quality supply & services, drilling and integrated oil services with the 

assurance of reliability and added value to all stakeholders. Since its 

inception in 2018, MAKMEN Oil Services has been consistently gaining 

new clients and developing new innovative services and solutions in 

integrated oil services, to become one of the most successful and the 
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large Iraqi quality oil services provider.  

MAKMEN Oil Services truly provides widly range of  oil services and 

solutions, and a few companies in the Iraqi can match the resources and 

range of expertise that MAKMEN Oil Services offers. The core business 

of MAKMEN Oil Services is in providing supply & services , well and work 

over services, well testing, drilling fluids, mud logging, wire line and 

completion services, coiled tubing, nitrogen, stimulation and pumping 

services. MAKMEN Oil Services also offers new technologies and 

solutions to most conventional as well as unconventional problems 

aimed at oil and gas wells production optimization.  

By being a multi-services provider, MAKMEN Oil Services is uniquely 

placed along the oil services value chain through its in-house 

capabilities. Depending on the clients requirement, MAKMEN Oil Services 

can provide services on a stand-alone basis or as an integrated package 

of services, taking full responsibility of the field throughout its life cycle. 

The company has located its assets strategically to be able to provide 

oilfield services rapidly in Iraq . 
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Mission / vision 

Mission: 

To strive to deliver best 

value oil  services: safer, 

smarter- together with 

our clients in mutually 

respectful commercial 

frameworks. 

Vision: 

For all MAKMEN Oil 

Services employees and those we work with safety is the way of life and 

the way we do business. 

MAKMEN Oil Services will be the preferred supplier of safe, efficient, 

innovative and profitable oil site services in our target Iraqi markets. 

MAKMEN Oil Services will be the preferred Oil services company to work 

for in our target Iraqi markets. 

 

About US 

Our Corporate Values   
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How Clients see us: 

Safety is a way of life and the way MAKMEN Oil Services does business. 

Customer focused: Partner of Choice. 

MAKMEN Oil Services People are proud that we are MAKMEN Oil Services 

men and women. 

For MAKMEN Oil Services people to be seen as "the best at what we do. 

  

 

 

 

 

 

Safety and the right people 
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Health, safety and concern for the environment: For MAKMEN Oil Services 

men and women, the commitment to HSE is a way of life and the way we 

do business. 

We recognize that our 

industrys expectations 

are changing fast and 

that we must change 

to meet and exceed 

those expectations 

We never let a training 

opportunity pass us 

by. 

Each of us being a role model : Do it right, ensure others do it right (even 

the client). 

Grow Ourselves: Grow others. 

Be wary of the dinosaurs among us: Some around us do not understand 

that the safe way is the only way! 
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Equipment 

MAKMEN Oil Services equipments : The best maintained equipment + 

minimal down time. 

MAKMEN Oil Services maintenance systems : Helping its people to look 

after our equipment. 

Capital is always available for safe, sensible, long term equipment ideas. 

 

Performance 
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We believe that safe, highly efficient performance delivers to our clients 

best value oil site services. 

Safe and efficient out comes for clients equal Strong long term client 

relationships. 

Seeking and delivering continuous improvement. 

Systems 

Consistently delivering safe, high performance and profitable outcomes 

means having, using and growing: 

The best safety systems. 

The best training systems. 

The best preventive maintenance systems. 

The best performance monitoring systems. 
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Our Services:  

MAKMEN Oil Services partners provides fully integrated oil field services 

as a drilling services, work over, well service well testing Coil Tubing, 

Nitrogen and Pumping Services, together with the required engineering, 

laboratory services and supply of wide range of Equipment, tools, 

pumps, pipes, filling, chemical materials  . MAKMEN Oil Services owns 

and operates state-of-the-art Coiled Tubing units, Nitrogen Pumping 
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and Fluid Pumping units. This, combined with a highly professional and 

experienced crew has enabled us to provide our clients with high quality 

services, while maintaining high standards of safety in all our operations. 

Our ongoing focus on training, quality and Health, Safety & Environment 

(HSE), has also played a significant part in maintaining these high 

standards.  
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Coild tubing, Nitrogen & pumping Services. 

 

The Coil Tubing, Nitrogen and Pumping operations are monitored and 

controlled by the latest computer software for specialized applications, 
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licensed from the technology leaders in the industry. In addition to 

standard coil tubing assisted jobs (like Stimulation, Fishing, Cementing, 

MPLTs Logging and Milling jobs) for our clients, we have also performed 

CT assisted rig-less work-over services, CT conveyance for logging in 

horizontal wells, installation of coiled tubing mounted electrical 

submersible pumps (ESPs), installation of velocity strings, and 

permanent abandonment of both oil and gas wells. MAKMEN Oil Services 

with partners  designed and custom built platform is used on Dual 

Completions, where MPLTs are run alongside a Beam Pump operating on 

the second string. 

Coiled Tubing Services 

Coiled Tubing Assisted Operations include: 

Stimulation treatments 

Spotting cement plugs 

Squeezing operations for zone isolation/water or gas shut off. 
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Fishing/milling operations 

Well killing 

Sand cleanouts 

Kicking off wells with Nitrogen 

Memory Production Logging 
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Nitrogen Services 
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These services provide support for our Coiled Tubing operations. Units 

are trailer mounted, Nitrogen pumping packages are also used for 

stand-alone operations for carrying out the following activities: 

Foam clean-outs 

Co-mingled, nitrified fluids 

Purging pipelines and facilities 

Inert Operations 

Drill-stem testing 

Under-balanced perforating 

Well displacements 

Pressure testing 
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Laboratory Services 

The Coil Tubing, Nitrogen and Pumping Services department also 

operates laboratory facilities, managed by qualified and experienced 

technicians, who carry out tests and analysis of well fluids and chemicals, 

for optimum job design and quality control purposes. Treatment 

formulations and troubleshooting are done here under our expert 

supervision. 
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The department also provides portable type laboratories for field use. 

These are designed to easily locate on the onshore locations, as 

required. 

 

 

 

Pumping Services 

Pumping services 

provide support to 

Coiled Tubing and 

Nitrogen Services 

and also used as a 

stand alone service 

to our clients. 

Pumping units are 

both skid as well as 

truck mounted and supported with all the required field equipment, such 

as acid mixing and transport equipment. Pumping services are also 

supported by a stimulation laboratory. 
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Pumping services also include the following activities: 

Acid Stimulation Treatments Pressure Integrity Testing 

Well Killing Operations 

Pipeline Flushing/Testing 

Scale Inhibition Treatments 

Pressure Testing 

Well displacement 

Pump support for Coiled Tubing operations 
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Drilling Fluids 

MAKMEN Oil Services Drilling Fluids service providers and chemical 

suppliers in the Iraq has developed cost effective mud engineering 

solutions for drilling complications like shale inhibition, abnormal 

pressure and temperature using both water and oil based mud. The 

division has also successfully engineered wells demanding the use of 

carefully balanced chemical formulations in order to control subsurface 

pressures and to perform a variety of other essential down-hole 

functions.  
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Apart from Engineering services, MAKMEN Oil Services Drilling Fluids 

provides integrated services with Drilling Fluids Engineering, Chemicals, 

Centrifuge and Brine filtration unit. 

 

Laboratory Services 

we operate dedicated laboratory facilities, managed by qualified and 

experienced chemists, to carry out tests and analysis on well fluids and 

chemicals for operational and quality control purposes. These tests are 

performed both on the client's request and for quality assurance of 

chemicals. Laboratory work evaluates the behavior of chemicals and 

drilling fluid formulations under simulated downhole conditions of 

temperature and pressure. Our chemists undertake R&D work to develop 

new products and formulations for field applications. The laboratories 

are also utilized to train new engineers.  
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Chemical Supplies 

MAKMEN Oil Services supplies 

various oilfield chemicals 

required for drilling, 

completion services, 

maintenance of oil and gas 

wells and for crude oil 

treatment. it has a good 

experience in handling 

complete drilling fluids additives packages with engineering services. 

The department customizes Production Chemicals such as Demulsifiers, 

Deoilers, H2S scavengers, Scale/Corrosion inhibitors, Oxygen 

scavengers, Biocides and Drag reducers for specific field and crude 

requirements. MAKMEN Oil Services has agreements and agencies with 

many of the leading chemical manufacturers in the field. 

 

Mud Logging 
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MAKMEN Oil Services also 

provides mud logging 

services. It  has worked with 

different  developing mud 

logging equipment. 

MAKMEN Oil Services Mud 

Logging provides clients 

with real time drilling information that is useful with drilling exploration 

wells where decision making is essential to save costs. 
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Geological Functions  

Services provided include geological and formation evaluation based on 

continuous cuttings description, fluorescence testing and analysis of 

Chromatograph and Total Gas readings. Monitoring of the drilling 

operation, detection and reaction to any critical changes in drilling 

parameters, thus facilitating early recognition of potential problems. 

Data acquisition, display, A comprehensive software library of programs 

that yield information on formation pore pressure, fracture gradients 
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and hydraulics, providing further technical assistance. A record of bit 

usage and cost is made with the compilation of a final well report.  

 

Surface Data Measurement 

Measurement and data recording include depth, bit location, rate of 

penetration, hookload, weight on bit, RPM, rotary torque, pump 

pressure, casing pressure, pump-strokes, pit volumes, flow rate, mud 

weight and mud temperature. Options include mud conductivity, pH and 

electromagnetic flow meter readings.  

 

Gas Analysis 

Gases are separated from the mud by a specially designed constant flow 

extractor placed at the shale shaker. The gas/air mixture is analyzed by 

TCD-based Field Chromatograph or Total Gas equipment and more 

complex FID-based analyzers. 
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Wireline Services 

MAKMEN Oil Services Wireline services provide wireline units for oil & gas 

exploration 

purposes. These 

units are fully 

equipped to provide 

services like memory 

production logging 

tools, data 

acquisition and zone 

changing.  

Wireline comes as standard size and can be changed to any other 

standard size to meet the requirements of downhole conditions.  

All these equipment are subjected to the regular tests and inspection 

under strict quality control conditions to ensure the integrity and 

readiness of the unit. 

 

Unit Specifications 
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These units are designed to work in the tough extreme conditions of 

temperature, weather and terrain besides having the ability to cover 

thousands of kilometers while working throughout the year 

Integrated crane & winch allowing maximum versatility during rig up and 

down operations 

Fully integrated safety cut outs 

Independent Zone II Power pack 

Air compressor 

Hydraulic BOP operation (well head control panel) 

Ex-PVC zone rated computer recorder for analysis of depth, speed, time 

and pull 

Closed circuit hydraulics  giving maximum control 

Hydraulic/air start 

Unit Accessories Quick Release Tool Joints 
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Interchangeable drums  

 

Complete complement of running & pulling tools 

Workshop 
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Tool chest 

Kick over tools 

Safety equipment 

Universal pulling tools 

Heavy duty fishing tools 

Power jars 

Bridge plugs 

EDAS (Electronic Data Acquisition Systems) 

These systems include Memory Production and Logging Multi Finger 

Calipers and pressure surveys. EDAS are not only cost effective but also 

save a lot of time in terms of diagnostic and reservoir monitoring needs. 

This expertise is fully customizable and can be extended to vertical, 

horizontal and slickline well bore applications (on Coiled Tubing). 

The report package is also customized, and includes traditional AAPI 

strip logs, comprehensive bound reports with multipurpose 

interpretation.  
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Memory Production Logging 

This includes Production/Injection 

profiles, Leak Detection Logs Gas Lift 

surveys and a variety of other diagnostic 

procedures that can be provided 

without mobilizing E-line (Electrical 

line). The E-line quality logs can be 

obtained at very cost effective prices. 

 

 

 

 

Pressure Surveys 

These surveys are conducted by specialized personnel and equipment, 

which include long-term build up/draw down tests. Full analysis services 

are available with the best industry standard software, quartz crystal 

capacitance and sapphire gauges with analysis ensuring perfection and 

accuracy. 



 

                                                                                                                                         29 
 

Completion Services 

MAKMEN Oil Services provide's completion services and materials. The 

MAKMEN Oil Services Completion division provides all completion 

services necessary to complete the wells in a safe, efficient and cost 

effective manner so that the operator can meet its objectives of 

producing and processing hydrocarbons at optimum cost. 
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Completion workshop activities include: 

Checking the compatibility of the completion material with the 

completion program provided by the client 

Assemble and torque up the completion items with pup joints to enable 

the rig to handle it and run it on the wells 

Install the accessories that might be required for the completion items 

Pressure testing the assembled completion items, for checking and 

verification of the assemblies before running them on the well 
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Completion services include: 

Supply of experienced and qualified completion engineers 

Supervise all types of completion 

Provide technical support with full supervision from our engineers for 

the rig in terms of completing the wells 

 

 

Some of the well completion types that we are capable of handling 

include: 
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All types of completion for water injector wells 

Dowel completion strings 

High pressure and high temperature wells 

Oil and Gas wells 

The Completion services department can also supply completion 

materials to various clients through our partners. Completion material 

we can supply include: 

Side Pocket Mandrels 

Gas Lift Valves 

Packers 

Low Pressure Well head 
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Comapny Works & other Services 

- Steel storage tanks.  

  Engineering, manufacturing, erection.  

- Pressure vessels , ) Enginering , supplying construction 

- Pipe lines (offshore & onshore) Enginering , supplying construction 

- Control system and instrumentation  

-  Separators & degassing stations ) Enginering , supplying 
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construction 

 

- Water injection stations  Enginering supplying, erection. construction 

 

- Valves & fittings Enginering supplying, erection. 

- Fire fighting system Enginering supplying, erection. 
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Supplies 

REFINERY & PETROCHEMICAL 

ADDITIVES 

DRILLING ADDITIVES 

PRODUCTS 
ADDTIVES PRODUCTS 

Antioxidant for jet fuel and 

gasoline. 

Emulsifiers Demulsifiers 

Desalting demulsifiers. Wetting Agent Oil Soluble Corrosion Inhibitors 

Oil soluble corrosion inhibitor. Oil Mud Conditioner Water Soluble Corrosion Inhibitors 

Water soluble corrosion inhibitors. De Foamers Scale Inhibitors 

Corrosion inhibitors for glycol 

scrabing unit. 

Foamers Bactericides 

Anti-Foam. Stuck Breaker Oxygen Scavenger 

Anti-Icing. Corrosion Inhibitor H2S Scavenger 

Metal deactivator. Surfactants Anti Foam 

pour point depressants. Lubricants Pour Point Depressant 

Anti static additives. Bactericide Wax Inhibitor 
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Boiler corrosion inhibitor. Cas Scavenger 

 

Boiler scale inhibitor. 

  

Boiler dispersant. 

  

Bio dispersant. 

  

Cooling tower corrosion inhibitor.  

 
 

 

 

QHSE 

Quality 

The success of any business enterprise depends on the quality of its 

people, equipment and process. 
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Process is an important element of the people-equipment-process 

triangle, which dictates continuous optimization with respect to 

performance. It is therefore very important to include monitoring 

systems in the process to achieve consistent deliverables of good quality. 

Understanding the need for consistency in quality.  

 

 

 

 

HSE 

Our HSE Commitment 

We shall look after ourselves. 

We shall look after the people around us. 
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We shall look after the world around us. 

MAKMEN Oil Services -Health Safety and Environment (HSE) Policy 

We at MAKMEN Oil Services are committed to conduct our business in a 

manner that protects the health and safety of our employees, contractors 

and society at large and protect the environment where we operate . 

We believe that a good HSE performance is paramount to our business 

success and we shall manage HSE matters like any other critical business 

activity . 

We are committed to promote a culture in which all employees realize 

the need to look after themselves, the people around them and the 

environment they live in . 
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MAKMEN Oil Services HSE Management System 

 

Health, Safety and the Environment have always been strong and valued 

aspects of MAKMEN Oil Services operations . 

MAKMEN Oil Services has built a sustainable HSE Culture through visible 

management commitment, increasing our employees HSE awareness, 

analyzing all identified hazards, improving the competence of our staff, 

and strengthening our preventative maintenance programs. MAKMEN Oil 

Services is continually striving to improve its HSE performance. Our 

ultimate goal is to have a healthy workforce with zero fatalities, zero 

LTIs, zero rollovers, zero equipment damage and zero environmental 

impact . 
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HSE in MAKMEN Oil Services is the operational lines responsibility, with 

each individual taking ownership and accountability for his/her actions. 

We at MAKMEN Oil Services are proud of the fact that we do have a policy 

of empowering our staff to stop work if unsafe. The Oil and Gas industry 

is not a risk free working environment, this is why we need to be 

proactive to either eliminate or control the hazards. We maintain high 

safety standards through our flagship Safe Track System The Safe Track 

system is a hazard observation tool designed to help our workforce 

identify risky behavior and unsafe conditions. It provides management 

with eyes, in all our operations, through our work force. 

 

We empower all employees 

Not to start work unless they 

believe it is safe to do so and to 

stop any work if they believe it 

is unsafe. 

MAKMEN Oil Services has a 

policy to develop and promote 

staff with potential from within 

the organization. The Group linked up with an international training 
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institute to tailor a safety leadership course to develop MAKMEN Oil 

Services supervisors' abilities to adequately lead their teams and improve 

safety performance, quality and productivity. 

 

 

 

Environmental Awareness, Responsibility & Protection 
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MAKMEN Oil Services is dedicated to environmental protection and 

pollution prevention. Our commitment to the environment is well 

demonstrated in our operations. MAKMEN Oil Services believes in 

proactive prevention rather than reactive measures. Oilfield operations 

are carefully pre-planned and managed with primary emphasis on good 

housekeeping, regulated waste disposal, careful chemical handling and 

recording of usage, immediate and correct clean-up of any spillage, and 

restoration of the site at the conclusion of activities . 

The Company proactively cooperates with clients and government 

authorities to ensure that drilling and production operations are in 

conformance with Documented Waste Management Programs and 

agreed environmental standards. Audits involving third parties are also 

frequently initiated and often conducted jointly with operators and host 

country authorities. 

Accidents dont happen, they are caused. 

Safety is all about common sense. 

ZERO accidents is our aim and we are ever committed and determined to 

achieve it. 
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Human Resources

 

MAKMEN Oil Services places a strong emphasis on Human Resources 

(HR) development and seeks to attract and develop motivated people 

who demonstrate professional competence and integrity in performing 

their jobs. Our company provides employees with the necessary policies, 

guidelines and standards to raise their awareness of what is expected of 

them and support development programs to prepare them for increased 

responsibilities and leadership qualities. 
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training 

MAKMEN Oil Services trains people who wish to learn and grow it. The 

company provides a holistic training to the new recruit, fresh from an 

academic institution, to undergo a well structured on-the-job and off-

the-job training program delivered by the best faculties and coached by 

experienced managers and engineers. Similarly, experienced personnel 

joining the company are encouraged to join a refresher program and 

then advanced in-house or external training programs. The company 

also encourages higher studies and formal advance degree programs in 

renowned universities in the home country or abroad. The Company 

exhaustive competency framework and assessment process guide 
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employees to develop themselves and supports them in career 

development plans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


