
محطات الطاقة النووية وبنائهاهندسة 

والبتروكيماوياتالكيميائية لمواد 

الغاز الجاف وتكنولوجيا معالجة الغازمعالجة 

الغاز والحريقأنظمة 



، شركة للهندسة والبناء بفضل مجموعة متخصصة لديها خبرة" Mesit"تطورت ميست 

لتقديم مجموعة من الخدمات الهندسية حسب طلب العميل 1970حيث تم تأسيسها منذ عام 

:  ص بناقطاعات األعمال الخا. لتغطية احتياجات على نطاق واسع من التطبيقات الصناعية

" Mesit"ست شركة مي. الغاز والبتروكيماويات والتصنيع والطاقة والبنية التحتية/ النفط

تغير متخصصة السيما في إكمال إنتاجها بخدمات تساعد العميل بإنتاج عالمي قابل لل

نتاج النجاح الذي حققناه هو في األساس بسبب مرونة المنظمة وخط إ. للمستوى المطلوب

، ثم يتم المعدات النووية وتوحيد القياس كدليل على الجودة الممتازة والتطور التكنولوجي

.تقديمه للبناء كله وعملية الصناعة

XCSCASCAS الشركةتعريفي عن ملف 



XCSCASCAS المنتجات

( EPCI)والتركيب ( EPC)بتنفيذ بمشروعات معقدة هندسية وللمشتريات والبناء " Mesit"شركة ميست تقوم 

إذا يريد . لموالصيانة للعمالء التجاريين والحكومات في أماكن بعيدة باإلضافة إلى األماكن الصعبة حول العا

لعالم أو تجديد العمالء االستثمار في منشآت الغاز والنفط ومحطات توليد الطاقة لتلبية الطلب في جميع أنحاء ا

إيجاد الحلول لتلبية متطلبات االستثمارات ذات" Mesit"البنية التحتية القديمة، فهم يطلبون من شركة ميست 

شعار الرقمية أجهزة االست. نحن نقوم أيًضا بإنتاج العديد من مكونات األجهزة للقيام بعملية اآللية. رؤوس األموال

:والتناظرية لقياس درجة الحرارة والضغط والتدفق والمستوى مثل

النقاطمتعددةالحراريةالمزدوجات/الحراريةالمزدوجات

للمفاعالت

فنتوريوأنابيبالمتدفقةالعناصر

التدفقوعدادالتدفقفوهة

المراحلمتعددةالتقييدفوهات

القياسنظام

المراقبةشبكة

اآلليبالحاسبمقاييسونظامالمستوىمقاييس

التدفئةنظام

األجهزةكابالت

إشارةكابالت

خاصةتطبيقكابالت

الحريقإطفاءونظاموغازحريقوجودعنالكشفنظام

المحملةوالخدماتالمستودعاتإدارةنظام

حطاتومالكهربائيةالطاقةلمحطاتالغازلتربونيةتحسين

الكبس

المضخاتأنظمة

كهربائيةمعدات

حراريةوالمبادالتالخزاناتغالياتمستودعات

األنابيبخطوطانزالقلتصنيعخارجيةمصادر

القياسعمليةفيالتحكمصمامات

SCADAالبياناتوتحصيلاإلشرافيالتحكمأنظمة

DCSالموزعالتحكمأنظمة



XCSCASCAS العمالءأسواق 

الطاقة
تشمل خبرتنا على االستشارات 

وتصميم وبناء منشآت جديدة ومعامل 

تكرير وخطوط أنابيب أو منشآت 

بحرية؛ باإلضافة إلى خدمات تحسين

مع . المحطات والخدمات التحديثية

إمكانية تنفيذ المهام في جميع أنحاء 

ساعة 24العالم والقدرات المتاحة 

على مدار األسبوع، تؤدي شركة 

"ميست  Mesit عملها في أماكن " 
.بعيدة وصعبة حول العالم

الكيميائية المواد 

والبتروكيماويات
ميست أن تقدم شركة تستطيع 

"Mesit "و"  CCRI إدارة " 

المشروعات وحلول لتقنية 

.  المعالجة والتي تمد دورة المنشآت

مع الجمع الصحيح بين الخدمات 

الفنية، تؤكد شركة ميست 

"Mesit و"  CCRI بأن المعالجة

طاق تسري بسالسة فيمكننا تأكيد ن

واسع من الخدمات والحلول 

فأنشطة .  الكاملة من مصدر واحد

المتخصصين حسب طلب العميل 

. وذلك لتلبية احتياجاتكم

والحريقالغاز أنظمة 
لحماية الغاز والحريق هي أدوات أنظمة 

مصانع العمليات والمرافق اإلنتاجية

التي تتحكم في المواد السامة والقابلة 

يم نساعد عمالئنا في تصم.  لالشتعال

كما . هذه األنظمة وتنفيذها واختبارها

تشمل المساعدة في كل مراحل دورة 

أنظمة الغاز والحرائق المعتمدة على 

خبرتنا التي ال مثيل لها والعملية 

المعرفية وكل قدرات تحليل 

.المخاطر

معالجة الغاز الجاف 
الغازومعالجة 

ميست مشروعات شركة تشمل 
"Mesit للخدمات اإلدارية " 

والهندسية والمشتريات والبناء 
(EPC لمشروعات معالجة الغاز ( 

ومعالجة الغاز الجاف دراسة جدوى 
من خالل التصاميم المفصلة 

والتصريح والبناء والتدريب وإدارة
لدى . البرامج والعملية المبدئية

"شركة ميست  Mesit تاريخ " 
طويل وناجح من العمل مع كل أهم 

موردي التكنولوجيا الخاصة بمعالجة
.وإدارة الغاز

)، حيث تقوم بتنفيذ مشاريع كبيرة ومعقدة خاصة بالهندسة والمشتريات والبناء 1968تأسست الشركة في عام  EPC )

)والتركيب  EPCI تمنح الشركة نطاق واسع من المنتجات والخدمات . والصيانة للصناعات النووية والكيميائية والطاقة( 

بناء تشمل معرفتنا على االستشارات وتصميم و. المتكاملة لإلنتاج النووي والغاز والنفط العالمي والصناعات التحويلية

إنه عالم .  المنشآت ومعامل التكرير ومنشآت بحرية؛ باإلضافة إلى الخدمات تحسين المحطات والخدمات التحديثية

و ENI, Saipem, Snamprogetti, AGIPصغير، فيمكنك أن تسأل مراجعنا  ENEL , (إيطاليا ) Sonatrach, 
Sonahess, ENIP, NAFTEC (SH Aval) و Sonelgaz (SPE), EN GTP, Mittal , (الجزائر) Slovenske
Elektrarne , (سلوفنيا) Exxon, Fluor, و Foster Wheeler , (الواليات المتحدة األمريكية) QAFCO and 

QATOFIN , (قطر) SNC Lavalin , (كندا) ARAMCO , (السعودية) ADNOC و GASCO , (اإلمارات) NIOC
من فضلك انظر إلى قائمة المراجع الخاصة بنا(. إيران)



XCSCASCAS في جميع أنحاء العالم المراجع 

الجزائر 

المملكة العربية السعودية
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يةالواليات المتحدة األمريك



قود بتصميم المحطات ومنحها وصيانتها من خالل استخدام تشكيلة من مصادر الو" Mesit"شركة ميست تقوم 

الوقود الجديدة مع يفهم الفنيين متطلبات االمتثال المعقدة لبناء محطات. بما في ذلك الغاز والنووي والنفط والفحم

الئنا في الموعد يؤكد التنفيذ الممتاز والخبرة المبرهنة أن تم تسليم مشاريع عم. تناول أمور تدفق الهواء النظيف

.  وفي حدود الميزانية

مهنتهم في تنفيذ مشاريع بناء محطات الطاقة و هندسة CCRIوالفريق الهندسي " Mesit" قضت شركة ميست 

ميجا وات في صحراء الجزائر أو توفير حلول 1230إذا تم بناء مشروع طاقة للغاز ذات . محطات الطاقة

لديها " Mesit"ت لاللتزام البيئي للتوافق مع اللوائح الحكومية في منطقة مدينة مزدحمة في إيطاليا، فشركة ميس

.امتداد عالمي وخبرة في التحديات وتنفيذ مشاريع طاقة معقدة

XCSCASCAS الطاقة

المزود بالوقود الغاز 
ا أثناء العقد الماضي، بمفردنا قمن
ن بتصميم وبناء وتشغيل العديد م
محطات توليد الطاقة المزودة 

نحن كنا . بالغاز حول العالم
المتعاهد الخاص بالهندسة 

والمشتريات والبناء والمقاوالت 
لمحطة التوليد بالغاز الُمركبة في 

.الجزائر

بالوقودصلبة مزودة مواد 
باستخدام تصاميم محطات 

الطاقة ذات مراجع تم تنفيذها 
مسبقًا واألدوات التعاونية، 

يمكننا تنفيذ ضوابط ألنظمة 
محطات الطاقة ذات المواد 

.الصلبة المزودة بالوقود

خدمات 
"  Mesit"شركة ميست تقدم 

ات العمليات والصيانة وبناء محط
الطاقة وتحسين إدارة رأس المال

الجزئية وتحديث الضوابط البيئية و
ة والنقل وخدمة التوزيع لصناع

.توليد الطاقة

الطاقة النووية

لدينا خبرة هائلة في الصناعة 

النووية، مما يساعد العمالء في 

تطوير كل أنظمة التحكم 

الخاصة بالجيل القادم للطاقة 

.النووية



XCSCASCAS محطات الطاقة النووية وبنائهاهندسة 

التصميم الهندسي CCIRومؤخًرا فريق " Mesit"على مدار الخمسين عاًما الماضية، قدمت شركة ميست 

ث مثل مشروع يشارك فريقنا في العديد من برامج البح. والشراء والبناء وخدمات الصيانة للصناعة النووية

Fregene في مركز األبحاثCasaccia في روما معENEA الوكالة الرائدة للطاقة النووية المطبقة في

كن استمر بينما ركز البحث والتطوير على عدم التخلص من المفاعل النووي والمخلفات فقط، ل. إيطاليا

 Monteبتوريد " Mesit"قامت شركة ميست . البحث األساسي من أجل الحفاظ على الخيار النووي
Brasimone الخاص بوكالةENEA PEC مفاعل اختبار عنصر الوقود مفاعل الصوديوم البارد السريع

رنامج أنها تمثل واحدة من أهم المساهمات اإليطالية في مجال موردي التكنولوجيا الخاصة بب. التجريبي

قمنا بتوريد Ansaldoمن خالل شركة  ENELلشركة . البحث والتطوير لمفاعل مولّد سريع في أوروبا

عرف أيًضا في مدينة ترينو في إقليم فيرساليس في غرب إيطاليا والتي تُ ( PWR)مفاعل الماء المضغوط 

على باسم محطة انريكو فيرمي للطاقة النووية ومحطة مونتألطو دي كاسترو للطاقة النووية ويحتوي

.  وات)ميجا982، كل مفاعل  BWR)مفاعلين ماء مغلي 

VVER   440/V-213تقيس المزدوجات الحرارية المتعددة درجة الحرارة األساسية ألربعة مفاعالت 
.  في جنوب سلوفاكياMochovceوهي وحدات مفاعالت الماء المضغوط الخاصة بمحطة الطاقة النووية 

من الكهرباء GWhجيجا وات ساعي 3000أكثر من Mochovceتولد كل وحدة محطة طاقة نووية 

ي والمحطات الطاقة النووية األخرى الت. من استهالك سلوفاكيا للكهرباء% 11سنويًا، والذي يمثل تقريبًا 

.قمنا بها مذكورة باألسفل

NPPLocationNationClient

Cleyمدينة Superphoenixمحطة طاقة نووية  MervilleفرنساNovatome

Niraشركة إيطالياLatinaمدينة Cireneمشروع 

CNEA PIAPArroytoسولزرالنمسا

- ElectrobelTihangeشركة  WNIشركة بلجيكا3

TractionelDoel - WNIشركة بلجيكا4

Ansaldo"شركة أنسالدو نيرا رومانيايةتشرنافودا مدينة رومانبلجيكا رومانيرجو Nira"

للنوويAGIPشركة النرويجهالدنةمنظمة التعاون االقتصادي والتنمي



والصيانة من أجل التطبيقات ( EPC)بتنفيذ مشاريع الهندسة والمشتريات والبناء " Mesit"تقوم شركة ميست 

ي جميع أنحاء تقدم الشركة نطاق واسع من الخدمات المتكاملة لإلنتاج الغاز والنفط ف. الكيماوية والبتروكيماوية

تشمل . والمصبنحن نخدم أسواق البتروكيماويات المتكاملة والمنبع. العالم، باإلضافة إلى الصناعات التحويلية

حرية؛ خبرتنا على االستشارات وتصميم وبناء منشآت جديدة ومعامل تكرير وخطوط أنابيب أو منشآت ب

اء العالم مع إمكانية تنفيذ المهام في جميع أنح. باإلضافة إلى خدمات تحسين المحطات والخدمات التحديثية

عملها في أماكن بعيدة وصعبة " Mesit"ساعة على مدار األسبوع، تؤدي شركة ميست 24والقدرات المتاحة 

وفير مشاريع كيميائية وبتروكيميائية حول العالم، من خالل تCCIRو" Mesit"تنفذ شركة ميست . حول العالم

.حلول لتقنية المعالجة وإدارة المشروعات والتي تمد دورة حياة المنشآت

XCSCASCAS والبتروكيماوياتالكيميائية لمواد 



(  EPC)للخدمات اإلدارية والهندسية والمشتريات والبناء " Mesit"تشمل مشروعات شركة ميست 

ريح لمشروعات معالجة الغاز ومعالجة الغاز الجاف دراسة جدوى من خالل التصاميم المفصلة والتص

.  والبناء والتدريب وإدارة البرامج والعملية المبدئية

.الخزانضغط 

تاريخ طويل وناجح من العمل مع كل كبار موردي التكنولوجيا الخاصة" Mesit"لدى شركة ميست 

طبيعي إسالة الغاز ال: تشمل خبرتنا الخاصة بمشروع الغاز على. بمعالجة الغاز ومعالجة الغاز الجاف

ية الغاز؛ المسيل وإعادة التحويل إلى غاز طبيعي مسيل؛ معالجة الغاز؛ قياس الغاز؛ عزل الغاز؛ تصف

ثاني أكسيد الكربون CO2تقطير واستخالص سوائل الغاز الطبيعي؛ إنتاج الغاز الغير تقليدي؛ 

ان وأنظمة والنيتروجين ونظام كبس الغاز الحامض للعزل، استخراج معزز للنفط وصيانة ضغط الخز

كبس الغاز للنقل والتخزين تحت األرض وصيانة 

XCSCASCAS الغاز الجاف وتكنولوجيا معالجة الغازمعالجة 



سامة والقابلة أنظمة الغاز والحريق هي أدوات لحماية مصانع التشغيل والمرافق اإلنتاجية التي تتحكم في المواد ال

المساعدة في كما تشمل. نحن نساعد عمالءنا في تصميم وتنفيذ واختبار هذه األنظمة الخاصة بخدمتنا. لالشتعال

قدرات كل مراحل دورة أنظمة الغاز والحرائق المعتمدة على خبرتنا التي ال مثيل لها والعملية المعرفية وكل

طاقات أنظمة ومنتجات للحماية من الغاز والحريق؛ كاشفات عن الغاز واللهب؛ ب: تحليل المخاطر والتي تشمل

ي ولوحات التحكم؛ أنظمة ومنتجات آلية الحماية؛ أنظمة ومنتجات إدارة اإلخالء؛ منظومات التوقف االضطرار

وللمعالجة؛ األدوات ولوحات التحكم؛ أنظمة مائية، أنظمة غاز؛ نظام الكيماويات الجافة والرغوية؛ المعدات

.واالنزالق؛ نظام الضخ

XCSCASCAS الغاز والحريقأنظمة 



XCSCASCAS الخدمات

والتصميمالهندسة 
صميم في جميع التخصصات الهندسية التقليدية والمتطورة، إلى جانب الت" Mesit"شركة ميست تعمل 

.النظري والمفّصل لمختلف المشاريع في مختلف الصناعات لعمالئها في جميع أنحاء العالم

التوريد
ضوابط تكلفة المشروع والجدول الزمني بصورة مؤكدة" Mesit"منظمة المشتريات العالمية ميست تعزز 

.من خالل إدارة عملية شراء وتوريد المواد والمعدات والخدمات للعمالء من جميع أنحاء العالم

التصنيع
حلول األداء الذاتي والتصنيع للمقاول من الباطن للعمالء في مختلف " Mesit"شركة ميست تقدم 

. الصناعات من جميع أنحاء العالم

اإلنشاءات
ميز لديها قوى عاملة ذات خبرة تعمل في مجال اإلنشاءات العالمية وملتزمة بالت" Mesit"شركة ميست إن 

. نشاء الُمعتمدةفي مجال الصحة والسالمة والبيئة لتنفيذ المشروعات حول العالم باستخدام أنظمة وتقنيات اإل

الصيانة
خدمات التشغيل والصيانة لعمالئها المحليين والدوليين في مختلف " Mesit"شركة ميست توفر 

.  الصناعات، بما في ذلك النفط والغاز والتصنيع والطاقة والمرافق والمعادن والتعدين

الدعم والتدريب
كمدير مشروع مسئول عن تنفيذ مشروع واحد؛ أو كمدير برنامج، مع تحمل " Mesit"أن تعمل يُمكن 

.المسئولية الكاملة عن البرامج المعقدة والضخمة التي تشكل تحدي

في أوروبا وشمال أفريقيا والشرق األوسط وتمنح عمالئها الثقة في أن" Mesit"شركة ميست تتواجد 

تتميز . ء من العالميمكنها تنفيذ المشروعات المعقدة والصعبة من الناحية اللوجستية في أي مكان في تلك األنحا

دولةً وقدرات على 42بما لديها من عمالة متخصصة جًدا تعمل في مشروعات في " Mesit"شركة ميست 

، بأن لديها الخبرة لتنفيذ المشروعات بالجودة (7/24)ساعة على مدار األسبوع 24تنفيذ المشروع في 

خدمات الهندسة والمشتريات واإلنشاءات " Mesit"تقدم شركة ميست . والسالمة التي يتوقعها عمالئها

.  والصيانة وإدارة المشروعات لعمالئها من كافة أنحاء العالم في مختلف الصناعات



XCSCASCAS والتصميمالهندسة 

تعاون للبحث والتنمية التكنولوجية والخدمات المتطورة عادة من خالل اتفاقاتCCRIو " Mesit"تعمل 

.ات مبتكرةمع الشركات الرائدة، بهدف التعامل مع األسواق المحلية والدولية باإلضافة إلى تطوير منتج

في مجال التخصصات الهندسية التقليدية CCRIوشريكتها الهندسية " Mesit"شركة ميست تعمل 

ينها التخصصات والمتطورة والتصميم التفصيلي لمختلف المشاريع لعمالئهم في جميع أنحاء العالم من ب

تضمنة عمليات التقليدية والهندسة المعمارية والمدنية والكهربائية والميكانيكية واألنابيب واإلنشائية م

(.4Dو3D)المحاكاة واآللية المتكاملة والنماذج التفاعلية ثالثية ورباعية األبعاد 

محطات الطاقة النووية كالتفكيك وتصميم : هوCCRIو" Mesit"إن نشاط العمل الرئيسي لكل من 

محطة الطاقة والتنمية المبتكرة؛ المعالجة وصناعة الصلب ومحطات الطاقة ومحطات المعالجة 

ن بُعد الكيميائية ومحطات الطاقة المتجددة؛ النظام والمكونات الميكانيكية المتقدمة مثل المناولة ع

.والسيارات والفضاء الجوي

من الفنيين ذوي المهارات العالية وخاصة الحاصلين 110عدد  CCRIتضم القوى العاملة المستقرة لـ

-ن الدائمين بناًء على الموظفي-تبلغ القدرة األساسية لإلنتاج الهندسي . على الدكتوراه والمهندسين

سنويًا إضافة إلى الموارد / وحدة متابعة 15يبلغ حجم أعمال شركات االتحاد . سنويًا/ ساعة150.000

ضل موظفين خارجيين، باختصاصات محددة في مختلف المجاالت، وذلك بفCCRIالداخلية، يتوافر لدى 

.  شبكة التعاون المؤكدة مع الشركات، التي تدعمها اتفاقية تعاون محددة

لية المدنية والميكانيكية والكهربائية واآل: في خمس مجاالت تقنيةCCRIيتم تعيين البنية التقنية لشركة 

توى تقاطع يتم تنفيذ أنشطة البحث والتطوير على كال من مستوى المجال التقني وفي مس. والنووية

.  مجاالت تقنية مختلفة، وكذلك في إطار تنسيق المهنيين المحترفين



Bureau Veritasمجموعة ضخمة من شهادات ضمان الجودة بدًءا من " Mesit"تمتلك 
Cotecnaو Geneve وسجلSGS Lloyds-RINAو  :

XCSCASCAS الشهادات

ISO 9001:2008 Ed.

CE 97/23/EC (PED)

CE 94/9/EC (ATEX)

SOA 10080/23/00
ISO 14001
OHSAS 10080
رارية شهادة في أساسيات تصميم وتصنيع وتركيب نظام المزدوجات الحرارية والعناصر الح

Cl.1وIEEE  323 لمحطات الطاقة النووية"NPP"

 اختبار إشعاع المزدوجات الحرارية وكابالت التسخين(1000Mrad ) في المفاعل التجريبي

/  إنيا -براسيموني )كجزء من مشروع سوبر فينكس ( PEC)الختبار العناصر القابلة لالحتراق 

Brasimone-ENEA)

 تقارير التصميم والحسابات الهندسية وتحليل اإلجهاد وفًقا لـعناصرASME III NB (Cl. 1  )

Doel IV وTihange III (Belgium بلجيكا- ) ,Cernavoda( رومانيا-Romania  )

المعايرة
 5اللحامF-6G وفًقا لـASME IX المتعلق بالمفاعالت النوويةDoel IVوTihange  III
 العناصر المصنفة لقياس درجة الحرارة والتدفق لمحطة الطاقة النوويةMochovce

(Bratislava)-براتيسالفا

  أنابيب ِفنتوري لقياس تغذية المياه وفوهات للتدفق



Siirtec Nigi Portovaya

Gazprom Compression station 
(Russia, 2014)

The project, located near Vyborg (Russia) involved the 

construction of a compressor station part of the Gryazovets-

Vyborg gas trunkline. In this project are involved Rolls-

Royce (GPUs) and Siirtec Nigi (GTU design and 

construction). The station is the starting point for gas 

supplies through the North Stream gas pipeline and secures 

gas transmission over 1.200 km. The Portovaya station has 

a 366-MW capacity and a 220-atmosphere absolute

pressure with eight gas-pumping units (GPUs) - six with a 

52-MW capacity and two with a 27-MW capacity.

Saipem/Chyoda Arzew

Sonatrach LNG 
(Algeria, 2014)

Sonatrach awarded Saipem, in a joint venture with Chiyoda, 

the lump sum turnkey contract for the new Arzew LNG Train 

(GL3Z) project. The contract encompassed the EPC 

(engineering, procurement and construction) of a single-

train gas liquefaction (LNG) plant, with a capacity of 4.7 

million tons of LNG per annum, constructed near the 

Algerian city of Arzew, about 400 km west of Algiers. We 

supplied Saipem that was named for the first time as the 

main contractor of a large gas liquefaction (LNG) plant, 

asserting its reputation as an integrated player, capable of 

managing large and complex turnkey projects in the high 

tech market of the LNG sector.

Saipem/Huyndai Mesaieed

QAFCO Fertilizer 5 & 6 urea exp. project
(Algeria, 2013)

EPC contract for QAFCO-6 expansion project was signed 

between QAFCO, Saipem and Hyundai’s join venture. A 

complete plant, with a design capacity of 3,800 MTPD of 

urea. A Complete urea granules storage with a capacity of 

175,000 metric tons and handling material system with a 

capacity of 1,000 MTPH of urea granules. Thus far, QAFCO 

has become the world’s largest single site urea producer 

after the inauguration of its 4th expansion of QAFCO-4 in 

April 2004. QAFCO-6 project will increase the company’s 

annual production capacity to 5.6 million metric tons.

XCSCASCASOur Projects



ENEL Mochovce Nuclear Power Plant 
(Slovakia, 2013)
In the south of Slovakia, between the towns of Nitra and 

Levice, are located four VVER 440/V-213 pressurised water 

reactors units of the Mochovce NPP. Units 3 and 4 

generate over 3,000 GWh of electricity annually, which 

represents approximately 11% of Slovakia's electricity 

consumption. Mesit supplied his incore multipoint 

thermocouple system designed, manufactured and installed 

the first time in the 80s at the Belgium’s third generation 

nuclear power station of Doel IV and Tihange III. The 

thermocoples are all class 1E following  IEEE 323.

Sonatrach In Amenas Gas Turbine 
(Algeria, 2010)
In Amenas is the largest wet gas development project in 

Algeria with four primary gas fields in the Illizi Basin in the 

south-eastern part of the country. The In Amenas Gas 

Project, located close to the Libyan border in the Sahara 

desert, around 1,300km away from city Algiers, 

commenced is production in the 2006. Mesit provided the 

EPCI of a complete power plant and a 8.2 MW Turbo 

alternator.

Saipem Canada/SNC-Lavalin Fort Mc 

Murray Canadian Natural Resources
(Canada, 2006)
Saipem Canada Inc., and its joint venture partner, SNC-

Lavalin, have been awarded a lump sum contract by 

Canadian Natural Resources Limited (Canadian Natural) to 

provide engineering, procurement and construction 

management services for the Horizon Oil Sands Project –

Secondary Upgrader Project. The Secondary Upgrader, 

consisting of three hydro treaters, will process 110,000 

barrels/day of feedstock from the Primary Upgrader into 

synthetic crude 

components.

ENEA Fuel Element Test Reactor
In Italy, for AM and SNIA Techint we have supplied Monte 

Brasimone’s ENEA PEC )Fuel Element Test Reactor(, an 

experimental sodium cooled fast reactor. It represents one 

of the major Italian contribution to the Fast Breeder Reactor 

Research and Development Program in Europe. The safety 

criteria adopted as design bases for the PEC reactor 

provide all the measures needed to reject in the area of 

residual risk the severe accidents leading to a loss of 

integrity of the containment barriers. 
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