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(Subcontracting Partnership & eXchange) 

 

 

SPX ،     اًجوي ٍ یا ًْاد حمَلی غیزاًتفااػی واَدگزداًی اس تَدینوٌٌانگاى های
وٌان ٍدای اس عاَی     باؽن وِ واهالً هغتمل ٍ بزاعاط هٌاافغ اػااا ػوال های    

ّاای باسرگااًی ٍ    هاًٌان اتااق  )ّاای صاٌفی هازت       ًْادّای دٍدتی ٍ عااسهاى 
ّااای هاازت   ّوصااَى صااٌایغ ٍ ًْادّااای دی ااز ّوصااَى   صااٌؼ ، ٍسارتناًااِ

 حوایا  ٍ شؾاتی اًی ؽانُ ٍ تیوای اس وارؽٌاعااى باا      ( عاسهاى صٌایغ وَچه
 ُ ُ  صالحی  وِ بزای ایي هٌظَر آهَسؽْای ٍیاض  اًان آى را ادارُ های   ای دیان

 .  وٌٌن
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   SPX مهمترین ماموریت های  مراکس
 

 :زیرکار پیماوکاران کًچک ي متًسط با ريش َای تًسعٍ ي ريوق بخشی بٍ شرایط عمًمی ي يضعیت کسب ي 
 

 :در هحی  داول•
 
 

 
 
 :در هحی  بیي ادولل•

 ٕٔیشی وزدٖ فعاِیت ٞای ٔزوش ٔثادالت پیٕا٘ىاری فزعی1.

 سزٔایٝ ٌذار خارجیجذب 2.

 تاسار تزای پیٕا٘ىاراٖ داخّی در ٔحیظ تیٗ إِّّیایجاد 3.
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ؽٌاعاااااااااااایی ٍ 
تَعاااااؼِ بااااااسار 
جنیاااااان باااااازای 

 شیواًىاراى 

رت اطااااااا  اتغااااااْیل 
یاى ٍ شیواًىاراى اوارفزه

ٍ هؼزفاااای آًاااااى بااااِ   
 یىنی ز

ارتماء تَاًوٌنی ٍ 
شتاًغااایل اػاااااء 

SPX 
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 در وظام مبادالت پیماوکاری فرعیريش شىاسی یًویذي 

 :Match Makingهنیزی  باًه اطالػاتی شیواًىاراى بزای اعتفادُ وارفزهایاى ٍ 
تٟیٝ، تىٕیُ، تٝ رٚس رسا٘ی ٚ غحت سٙجی ٔی ٌزدد، ٔطخػات   SPXدر ایٗ خذٔت، وارفزٔا تا ٔزاجعٝ تٝ تا٘ه اعالعاتی پیٕا٘ىاراٖ وٝ تٛسظ •

ارفزٔایاٖ  ٝ وپیٕا٘ىار ٔٙاسة تزای اجزای ٞز پزٚصٜ را ٔعیٗ وزدٜ ٚ ٘زْ افشار تا تغثیك ایٗ ٔطخػات تا ضزایظ پیٕا٘ىاراٖ، ٔٙغثك تزیٗ ٌشیٙٝ ٞا را ت
 .ٔعزفی ٔی ٕ٘ایذ

 :ٍاعطِ گزی اس طزیك هؼزفی اػاا بِ یىنی ز ٍ ایجاد ؽ ىِ ّا ٍ وٌغزعیَم ّا 
در ایٗ خذٔت، ضٕٗ فزًٞٙ ساسی ٚ آضٙایی پیٕا٘ىاراٖ تا ٔشایا ٚ ٔحذٚدیت ٞای وار تیٕی، تستزٞای السْ تزای تطىیُ ضثىٝ ٞا ٚ وٙسزسیْٛ  •

 . ٞای وٛچه ٚ تشري اس پیٕا٘ىاراٖ فزآٞٓ ٔی آیذ

 :عاسهاى دّی ًوایؾ اُ ّا 
 .در ایٗ خذٔت حضٛر ٔطتزن در ٕ٘ایطٍاٜ ٞا ٚ یا تاسدیذٞای ٔطتزن اس ٕ٘ایطٍاٜ ٞا تٙظیٓ ٔی ٌزدد•

 :ًوایٌنگی ّای تجاری ٍ باسرگاًی
 .تٝ عٙٛاٖ ٕ٘ایٙذٜ وارفزٔاٞا، تٝ ضٙاسایی پیٕا٘ىاراٖ ٔی پزداسد SPXدر ایٗ خذٔت ، •
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 ريش شىاسی یًویذي در وظام مبادالت پیماوکاری فرعی

 :Partnership Day)) ارت اطا  
 .در ایٗ خذٔت ٘سثت تٝ تز٘أٝ ریشی تزای تاسدیذ وارفزٔایاٖ اس تٛإ٘ٙذی ضزوت ٞای پیٕا٘ىاری عضٛ الذاْ ٔی ضٛد•

   :ت لیغا 
 .در ایٗ خذٔت سعی در ٔعزفی تٛإ٘ٙذی پیٕا٘ىاراٖ عضٛ تٝ وارفزٔایاٖ تا استفادٜ اس رٚش ٞای ٔختّف ٔی ضٛد•

 :آهَسػ
در ایٗ خذٔت تا ٘یاس سٙجی اس پیٕا٘ىاراٖ ٚ وارفزٔایاٖ ٚ ٘یش آسیة ضٙاسایی ضعف ٞای پیٕا٘ىاراٖ، دٚرٜ ٞای آٔٛسضی ٔٛرد ٘یاس •

 .پیٕا٘ىاراٖ عزاحی ٚ اجزا ٔی ضٛد

 :  هؾاٍرُ

خذٔات ٔٛرد ٘یاس ... در ایٗ خذٔت تا ایجاد وّیٙیه ٞای غٙعتی، ٌزٜٚ ٞای ٔطاٚرٜ در سٔیٙٝ ٞای ٔاِی، حمٛلی، فٙی، تاساریاتی ٚ •
 .پیٕا٘ىاراٖ عضٛ تا حذالُ ٞشیٙٝ تأیٗ ٔی ضٛد
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 حوزه های پیمانکاری مورد تمرکس مپفا
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 عملکرد مالی
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420,000 USD 94,730،000،000 
 ریال

تا  SPXحجن باساریابی ّای اًجام ؽنُ بزای اػاا 
 :وٌَى 
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 عملکرد تًاومىذ سازی
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 ًفزعاػ  دٍرُ آهَسؽی 22359.5بیؼ اس 
 دٍرُ آهَسؽی  112در 
 ِباساریابی ٍ فازٍػ، اصاَل ٍ   :  با ػٌاٍیٌی اس جول

فٌَى هذاوزا  بیي ادوللی، ه احث هاادی ٍ حغاا    
 ...، اصَل لزاردادّا ٍ  MBAداری، 

تا  SPXدٍرُ ّای آهَسؽی بزگشار ؽنُ بزای اػاا 
 :وٌَى
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 عملکرد اوطباق یابی
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اعتؼالم اوذ ؽنُ  220بیؼ اس 
 هَرد هٌجز بِ لزارداد ؽنُ اع 42بیؼ اس 
 اس هْن تزیي وارفزهایاى هی تَاى بِ هَارد سیز اؽارُ وزد: 

 :تؼناد اعتؼالم ّای اوذ ؽنُ ٍ ارایِ ؽنُ بِ اػاا 
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 عملکرد تًسعٍ پایگاٌ دادٌ
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 :بِ تفىیه شیواًىار ٍ وار فزها  SPXتؼناد اػاا 

 وارفزها

 وارفزها 70ارت اط با بیؼ اس •

شزٍفایل در هزحلِ صح  عٌجی ٍ ث   اطالػا  در  30•
MIS 

 MISوارفزها ث   ؽنُ در 17•

 شیواًىار

 شیواًىار540ارت اط با بیؼ اس •

شزٍفایل در هزحلِ صح  عٌجی ٍ ث   اطالػا   420•
 MISدر 

 UNIDOعاسهاى  MISشیواًىار ث   ؽنُ در  140•
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جلغِ با حاَر ًوایٌنگاى  7  
 عاسهاى تَعؼِ صٌؼتی هلل هتحن

 
 : UNIDOجلسات کارشناسی مشترک با تعداد 
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 فعالیت َای بیه المللی
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Internationalization : 

1  ؽزو  اس اػاا  3بغتز عاسی حاَرSPX 
 باسدین وٌٌنُ اس ًوایؾ اُ 70هذاوزُ با بیؼ اس 
  بزگشاری جلغاB2B  وِ یىی اس آًْا تا وٌَى هَفك بِ ػمن

 (هاّاى تجْیش شارعیاى.)لزار داد هؾتزن ّوىاری ؽنُ اع 
 (تاهیي وار عپٌتا)ّوىاری یه ؽزو  در سهیٌِ اًتمال تىٌَدَصی 
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 فعالیت َای بیه المللی
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Internationalization : 

2 
ًُوایؾ اُ در دار غزفِ 100 اس بیؼ با هذاوز 
واٍرهیاًِ ًوایٌنگاى تٌْا ػٌَاى بِ داراى غزفِ جوغ در ایزاًی ؽزو  11 حاَر 
ّوىاری بِ ػاللوٌن شیواًىاری ؽزو  20 بِ ًشدیه ؽٌاعایی  (Joint Venture ) ایزاًی شیواًىاراى با 
جْاًی وٌٌنگاى تاهیي ٍ شیواًىاراى جوغ در ایزاًی وٌٌنگاى تاهیي تَاًوٌنی ٍ ّا شتاًغیل هؼزفی 
 دیل، اتاق ٍ شاریظ  اتاق هغٍَالى ٍ رییظ با اصفْاى باسرگاًی اتاق ًوایٌنگاى هتؼند هذاوزا 

 ..... ٍ ایزاى عفیز شاریظ، هتَع  ٍ وَچه ؽزو  ّای وٌفنراعیَى
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 فعالیت َای بیه المللی
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Internationalization : 

2 
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 فعالیت َای بیه المللی
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Internationalization : 

3 
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 نتیجه گیری و جمع بندی
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 Subcontracting Partnership فارسی ٔعادَ وٝ فزعی پیٕا٘ىاری ٔثادالت ٘ظاْ

eXchange ٜٔخفف غٛرت تٝ وٝ تٛد SPX ٜعٕذٜ ٞای رٚش اس یىی ضٛد، ٔی ٘أیذ 
 است پیٕا٘ىاری حٛسٜ در ٚیضٜ تٝ (SMEs) ٔتٛسظ ٚ وٛچه غٙایع تٛسعٝ

SPXٕٞچٖٛ ٔزتثظ ٞای ٚسارتخا٘ٝ ٔا٘ٙذ) ٔزتثظ خػٛظ ٚ دِٚتی ٟ٘ادٞای پطتیثا٘ی تا 
 ٞای اتاق ٚ ٔتٛسظ ٚ وٛچه غٙایع ادارات چٖٛ دیٍز ٟ٘ادٞای ٚ غٙایع ٚ التػاد تاسرٌا٘ی،
 .پزداسد ٔی فعاِیت تٝ ٚ ضٛ٘ذ ٔی ا٘ذاسی راٜ (غٙعت ٚ تاسرٌا٘ی

 وٝ فزعی ٚ اغّی پیٕا٘ىاراٖ ٘یش ٚ وٙذ فعاِیت آٖ در است لزار SPX وٝ غٙعتی ی حٛسٜ
  .ضٛ٘ذ ا٘تخاب ٔعیٗ ٔعیارٞای اساط تز ٚ دلت تا تایذ ٞستٙذ SPX در عضٛیت ٔتماضی

   .ا٘ذ ضذٜ ٔطخع اِٚیٝ ٔغاِعات در ٔعیارٞا ایٗ
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 نتیجه گیری و جمع بندی
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 اتاق آٔادٌی ٚ SPX سٔیٙٝ در یٛ٘یذٚ تا اغفٟاٖ وطاٚرسی ٚ ٔعادٖ غٙایع، تاسرٌا٘ی، اتاق لزارداد
 ٞای فزغت اس پزٚصٜ ایٗ در ٕٞىاری تزای اغفٟاٖ ٚ ایزاٖ وطاٚرسی ٚ ٔعادٖ غٙایع، تاسرٌا٘ی،

 .است پزٚصٜ رٚی پیص

 ٚیضٌی اس آٖ ٔٙاسة دستاٚردٞای ٚ اغفٟاٖ در ٔذَ آسٔایطی اجزای اس آٔذٜ تذست تجزتٝ
 .تاضذ ٔی آٖ ضذٖ ّٔی جٟت پزٚصٜ دیٍز ٞای

 استفادٜ تا تتٛا٘ذ وٝ خػٛغی تخص ٞای تٛإ٘ٙذی تز ٔتىی ٚ پایذار حمٛلی ساختار تطىیُ
 ٔزوش اعضای تزای را ٟ٘ادٞا ٚ ٞا دستٍاٜ ایٗ تسٟیالت دِٚتی، ساختارٞای تا ارتثاط اس

 .است SPX ٕٞیطٍی ٔٛفمیت ضزٚرت ٕ٘ایذ، جذب فزعی پیٕا٘ىاری ٔثادالت
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 :سخه آخر
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