
 الحلول المتكاملة ألنظمة المواسير
 المسلحة باأللياف الزجاجية



ربط الحياة.

اإليصال الى المستقبل.



آسيا

اندونيسيا  •
سنغافورة  •

كوريا الجنوبية  •
باكستان  •

الهند  •
ماليزيا  •

١
مصنع

٦
مكاتب مبيعات

الشرق األوسط

تركيا  •
لبنان  •

١
مصنع

٢
مكاتب مبيعات

دول مجلس التعاون الخليجي

اإلمارات العربية المتحدة  •
قطر  •

المملكة العربية السعودية  •
سلطنة عمان  •

الكويت  •

٥
مصانع

٨
مكاتب مبيعات

اوروبا

المملكة المتحدة  •
فرنسا  •
هولندا  •

اسبانيا  •
ايطاليا  •

٢
مصانع

٥
مكاتب مبيعات

افريقيا

جمهورية مصر العربية  •
المغرب  •

الجزائر  •

٢
مصانع

٣
مكاتب مبيعات

الواليات المتحدة االميركية

تكساس  •
لويزيانا  •

٢
مصانع

٢
مكاتب مبيعات

3,000+ موظف
26 مكتب مبيعات
400+ عميل
50+ دولة
13 مصنع
53 خط إنتاج
 681,000 مساحة المصانع

7,500 كلم/السنة
200+ عقود تحت التنفيذ
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نبذة عن الشركة
تأسست شركة المستقبل لصناعة األنابيب في دبي - أإلمارات العربية 
المتحدة عام 1984 وقامت ببناء سمعة طيبة حازت من خاللها على ثقة 

عمالئها، وذلك بتقديمها أفضل الحلول الهندسية والتقنية ووفائها 
بالتزاماتها. تتوزع مرافق التصنيع ومكاتب المبيعات للشركة في جميع 
أنحاء العالم “الشرق أألوسط، إفريقيا، أوروبا، أميركا الشمالية وآسيا”.

المستقبل لصناعة األنابيب هي شركة رائدة في تصميم وتصنيع وتركيب المواسير 
المسلحة باأللياف الزجاجية المخصصة للبترول، الغاز، الصناعات الكيماوية، محطات 

التحلية والمعالجة، مياه الشرب والصرف الصحي والصناعات البحرية.

ومع انتشار وتنوع مجاالت إستخدام منتجاتنا، تم تعزيز خدماتنا بتقديمنا لحلول متكاملة 
من تصميمات وخدمات هندسية وإدارة مشاريع وتقديم الدعم الفني واالشراف الميداني 

والتدريب على التركيب في المواقع.

نحن ملتزمون بتقديم أفضل خدمة لعمالئنا وللمستخدم النهائي من خالل هدف مجموعة 
المستقبل “نعمل معا لتوصيل المياه والطاقة الى العالم بأكثر الطرق كفاءة وإستدامة”.

جميع مصانع شركتنا مصممة على احدث طراز وتطبق أعلى المستويات لتكنولوجيا 
االختبارات. انظمة التصنيع هذه تقود 53 خط انتاج موزعة علي 681000 متر مربع، والتي نخدم 

من خاللها أكثر من 400 عميل وذلك بتركيب أكثر من 190000 كيلو متر من المواسير في جميع 
أنحاء العالم.

Year 1971
Dubai, United Arab Emirates
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نعمل مًعا لتوصيل المياه
والطاقة إلى العالم بأكثر
الطرق كفاءة واستدامة

رؤيتنا
اإلرتقاء بمواسير األلياف الزجاجية المركبة الى المادة 
المفضلة عالميًا، وحصول شركة المستقبل لصناعة 

األنابيب على المرتبة األولى في جميع األسواق المتنافس 
عليها.

مهمتنا
نقوم بتقديم رؤيتنا من خالل:

أن نكون المورد المفضل لجميع عمالئنا الرئيسيين -   •
فنحن نعرف ما يريدون وبالتالي من السهل التعامل 

معهم
أن نكون في الطليعة من حيث التكنولوجيا والخدمات   •

اإلبتكار في تصنيع أنظمة مواسير األلياف الزجاجية   •
المركبة

االستثمار في بناء القدرات البشرية الالزمة للفوز  •
لعب دورنا كمواطن مسؤول في كل ما نقوم به  •
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أنظمة المواسير المسلحة باأللياف الزجاجية
تقدم شركة المستقبل لصناعة األنابيب مجموعة من المنتجات 

المتنوعة للمواسير المسلحة باأللياف الزجاجية والمصممة طبقًا ألحدث 
إصدارات المواصفات القياسية العالمية والمصنعة بأحدث التقنيات.

تتميز منتجات شركة المستقبل بقدرات أداء فريدة، ويتم إستخدامها في تطبيقات 
متنوعة بمختلف المشروعات والصناعات.

 تنتج شركة المستقبل لصناعة األنابيب مواسير بأقطار تتراوح بين 25 ملم 
 و 4000 ملم، وتتحمل المواسير درجات حرارة عالية تصل إلى 121 درجة مئوية 

)250 فهرنهايت(، وضغوط داخلية تصل إلى 240 بار. ويمكن استخدامها في نقل السوائل 
الشديدة التآكل.

تتمثل الميزة الرئيسية للمواسير المسلحة باأللياف الزجاجية مقابل مواد األنابيب 
التقليدية األخرى في أنها توفر عمرًا تصميميًا طويل األمد لجميع القطاعات الحيوية 

كالبترول والغاز، المواد الكيميائية والصناعية، المياه والصرف الصحي والخطوط  
والمنصات البحرية.
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المنتجات
تستخدم منتجاتنا في مختلف التطبيقات كمصافي النفط، مصانع 
البتروكيماويات، أنظمة التبريد، خطوط وشبكات نقل وتوزيع 
المياه إلى خطوط حقن واسترداد ثاني أكسيد الكربون، الخطوط 
البحرية وشبكات خطوط مكافحة الحرائق.  



مواسير االيبوكسي 
المسلحة باأللياف 

الزجاجية

المنتجات

FLOWSTRONG® YELLOWBOX®

WAVISTRONG™ INDUSTRIAL

FLOWSTRONG® GREENBOX®

WAVISTRONG™ FR

WELLSTRONG® REDBOX®

WAVISTRONG™ H2O

WELLSTRONG® BLUEBOX®

WAVISTRONG™ FIBERMAR™

WAVISTRONG™ OIL AND GAS

WAVISTRONG™ FIBERTUBES

WAVISTRONG™

WAVISTRONG™ FIBERMAR™ FR

جي.آر.إي
GRE
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FIBERSTRONG™FIBERSTRONG™ INDUSTRIAL

FIBERSTRONG™ TANKS

FIBERSTRONG™ H2O

FIBERSTRONG™ STRUCTURAL 
MANHOLES AND LINERS

FIBERSTRONG™ JACKING

FIBERBOND® FR and  
FIBERBOND® JF

FIBERSTRONG™ SLIPLINING

FIBERBOND®
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مواسير البوليستر 
المسلحة باأللياف 

الزجاجية

المنتجات

جي.آر.بي
و جي.آر.في 

GRP/GRV 



فالكسترونج هو عبارة عن ماسورة مصنعة من البالستيك الحراري ومسلح 
باأللياف الزجاجية، وتستخدم هذه المواسير في عدة تطبيقات كالخطوط 

الناقلة للبترول والغاز والمياه.

تقوم شركة المستقبل لصناعة األنابيب بإنتاج مواسير الفالكسترونج بإستخدام أحدث 
التقنيات، وتتكون الماسورة من بطانة مصنعة من البولي إيثيلين العالية الكثافة 

والمسلحة بألياف زجاجية ملفوفة حلزونيا حول جسم الماسورة، ويتم حماية الماسورة 
بطبقة خارجية من البولي إيثيلين العالية الكثافة )قميص خارجي( ويتم صهر الطبقات 

الثالثة حراريًا معًا خالل عملية التصنيع لضمان ترابط الطبقات ببعضها البعض. يتميز 
هذا المنتج بأنه شديد الترابط، مقاوم للتحلل وغير معرض إلنهيار البطانة الداخلية، مما 

يجعله حاًل فعااًل للسوائل الشديدة التآكل. تتميز مواسير الفالكسترونج بالقوة والمرونة 
ومناسبة لجميع تطبيقات البترول والغاز.

يتم تصنيع مواسير الفالكسترونج بأطوال مستمرة تصل الى 1000 م )3289 قدم( - حسب 
قطر الماسورة. - وتتميز بالمرونة حيث يتم لفها على بكرات مما يجعلها اسهل واكثر 

فاعلية اثناء النقل. تسمح هذه البكرات بالتركيب السريع والسهل مما يقلل من تكاليف 
التركيب بنسبة تصل الى الثلث مقارنة بالمواسير األخرى.

تتوفر مواسير الفالكسترونج بأقطار عديدة ودرجات حرارة مختلفة وقدرة على تحمل 
ضغوط مختلفة لتناسب احتياجات التطبيقات الخاصة، ولخلق قيمة وفاعلية أعلى 

للمشروعات والعمالء.

نقوم بإنتاج هذه األنابيب حالًيا في مصنعنا في هيوستن بالواليات المتحدة األميركية وفي 
الدمام بالمملكة العربية السعودية. كما قمنا بتوسيع مصانعنا الستيعاب اآلالت الكبيرة 

المطلوبة إلنتاج هذه التكنولوجيا الرائدة.

المواسير البالستيكية المسلحة 
باأللياف الزجاجية

تي.سي.بي
TCP

الطبقة الخارجية 
بولي إیثيلين عالي الكثافة

طبقة التسليح 
شریط من البالستيك الحراري المقوى باأللياف الزجاجية

الطبقة الداخلية 
بولي إیثيلين عالي الكثافة
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المنتجات



متينة وخفيفة الوزن

فعالة وغير مكلفة

مستدامة وصديقة للبيئة

عمر افتراضي طويل

سهولة وتعدد استخداماتها

مضادة ومقاومة للتآكل

توفر نسبة عالية من القوة إلى الوزن مما يعني انخفاض تكاليف النقل 
والتركيب مقارنة بالنوعيات االخرى مثل الحديد والخرسانة المسلحة.

توفر اداءا” هيدروليكيا” افضل من المواسير الحديد، الزهر المرن 
والخرسانة، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف التشغيل مما يجعلها اكثر 
فاعلية وبتكلفة اقل.

تنتج باستخدام طاقة منخفضة، المواسير المسلحة باأللياف الزجاجية هي 
ذات سطح داخلي أملس لذلك تحتاج الى طاقة أقل لنقل السوائل.

لها القدرة علي تحمل المتغيرات البيئية المحيطة مقارنة بالمواد البديلة االخرى، 
باالضافة الى عمر افتراضي ال يقل عن 50 عاما، مما يجعلها اقتصادية في تكلفة 
التشغيل.

تتميز بتنوع نظام التوصيالت بين المواسير طبقا الستخداماتها، وقدرتها على تحمل 
األحمال والضغوطات ودرجات الحرارة العالية وأيضا المقاومة الكيميائية الشديدة.

توفر المواد األولية المستخدمة لصناعة المواسير المسلحة باأللياف الزجاجية 
مقاومة ممتازة ضد البيئة العدوانية بجميع نوعياتها من تربة، مياه مالحة، حمضية 
و السوائل الكيميائية.  المواسير المسلحة باأللياف الزجاجية تدوم أطول.

مزايا المواسير 
المسلحة 
باأللياف 
الزجاجية
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قطاعات اإلستخدام
نهتم بأربعة قطاعات رئيسية : قطاع البترول والغاز، القطاع الصناعي 
والكيماويات، قطاع المياه والبنية التحتية والقطاع البحري.



قطاع البترول والغاز
يستمر الطلب  العالمي على الطاقة في االرتفاع وصناعة البترول والغاز آخذة 

في االزدياد، تعمل صناعة البترول والغاز على زيادة االستكشاف واإلنتاج سواء 
في البر او في البحر.

تعتبر أنظمة المواسير المسلحة باأللياف الزجاجية مواد مفضلة للنقل الفعال عبر 
مجموعة واسعة من التطبيقات بسبب خصائصها الغير مسببة للتآكل وذلك لجميع 

الضغوطات ودرجات الحرارة والوسائط.

نحن نقدم مجموعة واسعة من المنتجات والحلول المخصصة التي يمكن أن تلبي 
المتطلبات البيئية القصوى بما في ذلك القدرة على تحمل الضغوط حتى 240 بار ودرجة 

حرارة تصل الى 121 درجة مئوية.

التطبيقات:
خطوط التجميع للبترول والغاز  •

حقن المياه  •
خطوط سحب البترول والغاز من اآلبار  •

الخطوط الناقلة للبترول والغاز  •
خطوط المعالجات  •

المنتجات:
 Flowstrong® YellowBox®  •
 Flowstrong® GreenBox®  •
 Wellstrong® RedBox®  •
 Wellstrong® BlueBox®  •
 Flexstrong™	 	•
 Wavistrong™ Oil & Gas  •
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القطاع الصناعي والكيميائي
النمو االقتصادي يلعب دورا مهما في زيادة قوة الطلب على التطورات 

الصناعية الكبرى.

تستخدم المواسير المسلحة باأللياف الزجاجية في العديد من المنشآت الصناعية مثل 
المجمعات البتروكيماوية، المصافي، محطات الطاقة، تحلية المياه، توزيع الوقود وخزانات 

التخزين. يتم استخدام منتجاتنا على نطاق واسع من قبل القطاع الصناعي، لمجموعة 
واسعة من التطبيقات مثل المياه المتداولة، أنابيب المعالجة، الخطوط الكيميائية، أنظمة 

التبريد، مواسير المرافق، مياه الحريق والتعدين.

التطبيقات:
المصافي  •

البتروكيماويات  •
محطات الطاقة وتحلية المياه  •

توزيع الوقود  •
خزانات التخزين  •

المنتجات
 Wavistrong™ Industrial	 	•

	 Wavistrong™	FR	 •
	 Fiberstrong™	Industrial	 •
	 Fiberstrong™	Tanks	 •
 Fiberbond®	 •
 Fiberbond®	FR	 •
 Fiberbond®	JF	 •
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قطاع المياه والبنية التحتية
توفر شركة المستقبل لصناعة األنابيب خيارات واسعة من الحلول ألنظمة 

المواسير إلستخدامات المياه والبنىية التحتية.

نحن نعمل بشكل دائم مع إدارات مرافق المياه العامة، المدن الجديدة، مطوري البنية 
التحتية وكذلك المقاولين لتزويدهم بحلول مستدامة.

التطبيقات:
نقل المياه  •

شبكات توزيع المياه  •
شبكات الري  •

أنظمة مياه األمطار  •
المجاري والصرف الصحي  •

المنتجات:
 Wavistrong™ H2O	 •
 Fiberstrong™ H2O	 •
	 Fiberstrong™	Sliplining	 •
	 Fiberstrong™	Jacking	 •
	 Fiberstrong™	Tanks	 •
	 Fiberstrong™	Structural	Manholes	and	Liners	 •
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القطاع البحري
لطالما زودت البحرية عالمنا بالخدمات األساسية في مجال النقل والطاقة.

الخصائص الممتازة: مقاومة التآكل - تعتبر منتجات شركة المستقبل لصناعة األنابيب حًلا 
مثالًيا للسفن والمنصات البحرية وتقلل من التكلفة اإلجمالية للملكية والتشغيل بسبب 

انخفاض تكاليف التركيب، خفية الوزن و سهولة التداول، كما تتوافق منتجاتنا مع قواعد 
جمعيات التصنيف ولوائح المنظمة البحرية الدولية، كما انها صديقة للبيئة.

يتم استخدام المنتجات على نطاق واسع من قبل القطاع البحري والمنصات البحرية 
لمجموعة من التطبيقات مثل المواسير العلوية، مياه مكافحة الحريق، مياه البحر، الرش، 

خطوط المياه والحقن الكيميائي.

التطبيقات:

خطوط مكافحة الحريق والرشاشات  •
مواسير مياه البحر  •

الحقن الكيميائي البحري  •
المواسير العلوية  •

المنتجات:
	 Wavistrong™	Fibermar™	 •
 Wavistrong™	Fibermar™	FR	 •
	 Wavistrong™	Industrial	 •
	 Wavistrong™	FR	 •
 Fiberbond®	 •
 Fiberbond®	FR	 •
 Fiberbond®	JF	 •
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تكنولوجيا التصنيع
تقدم شركة المستقبل لصناعة األنابيب تقنيات متقدمة لصناعة 
المواسير المسلحة باأللياف الزجاجية الرائدة بنجاح ألكثر من 35 عاما



تكنولوجيا التصنيع
تقدم شركة المستقبل لصناعة األنابيب تقنيات متطورة لصناعة 

المواسير المسلحة باأللياف الزجاجية التي تم اعتمادها بنجاح ألكثر 
من 35 عاًما. يقود قسم التكنولوجيا المخصص لدينا جميع أنشطة 

االبتكار، االختبار والبحث والتطوير ويتطور باستمرار بناءًا على 
مالحظات العمالء ومتطلبات األسواق المحلية والعالمية.

نحن نعمل بشكل وثيق مع العديد من المنظمات الدولية للمعايير والقياسات 
مثل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي، المعايير األوروبية، معهد المعايير 

البريطانية، معهد المعايير األلمانية، الجمعية األمريكية لالختبار والمواد، جمعية 
أعمال المياه األمريكية والمعهد األمريكي للبترول لتعزيز أداء المواسير المسلحة 

باأللياف الزجاجية لدينا بشكل مستمر وضمان االمتثال الكامل ألفضل الممارسات 
عملية لف الخيوط بالطريقة والمعايير الصناعية العالمية.

الحلزونية 
يتم إنتاج المواسير باستخدام عملية لف الخيوط الحلزونية 

-التبادلية- التي يتم من خاللها تطبيق تقوية األلياف 
الزجاجية المشبعة بالراتنج على قالب حديدي دقيق بنمط 

محدد، ينتج عن التطبيق المتكرر لأللياف المبللة بالراتنج 
بناء جدار هيكلي متعدد الطبقات بالسماكة المطلوبة. 
تمكننا عملية اللف الحلزوني من تصنيع أنابيب بأقطار 

تصل إلى1600 ملم.

عملية اللف بالخيوط المستمرة  
ان تقنية لف الخيوط المستمرة الخاصة بنا هي األكثر ثباتًا 

في صناعة المواسير المسلحة باأللياف الزجاجية، يتم 
إنتاج المواسير على آلة اللف المستمر، تتكون هذه اآللة 

من قالب مكون من شريط حديدي لولبي، مدعوم بعوارض 
بشكل أسطواني. بالدوران المستمر للشرائط الحديدية، 

يتم بناء سماكة الماسورة على طبقات. تمكننا عملية اللف 
المستمر من تصنيع أنابيب بأقطار تصل الى 4000 ملم.

تقنية اللف تي.سي.بي.  
تنتج تقنية المواسير المركبة بالحرارة تي.سي.بي. مواسير 

بأطوال مستمرة تصل إلى1000 متر/3280 قدم اعتمادا على 
قطر الماسورة.

تعتبر هذه التقنية من أحدث التقنيات في السوق وتجمع 
بين ثالث طبقات؛ بطانة لدنة من البولي ايثيلين العالي 

الكثافة، شريط من االلياف الزجاجية والملفوف حلزونًيا، 
وتنتهي بطبقة حماية خارجية من البولي ايثيلين العالي 

الكثافة. يتم صهر هذه الطبقات الثالث مًعا لضمان رابطة 
خالية من العيوب.تتميز المواسير بالمرونة ويتم لفها على 

بكرات.
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الحلول
نقدم حلول تقنية مبتكرة ومتكاملة. كما نقوم بهندسة، تصميم، 
تصنيع، اختبار وتقديم أنظمة مواسير مسلحة باأللياف الزجاجية 
لمختلف القطاعات والتطبيقات والمشاريع.



الصناعة
نقوم بتصميم وتصنيع أنظمة المواسير المسلحة باأللياف الزجاجية، 

إلختيار أفضل منتج لمشاريع عمالئنا، باإلضافة إلى تصنيع جميع أنواع 
الوصالت والتجميع المسبق للقطع الخاصة.

جميع منتجات شركة المستقبل لصناعة األنابيب مّصنعة وفقا للمعايير االعالمية 
وتستخدم احدث التقنيات إلنتاج مواسير البوليستر المقوى باأللياف الزجاجية جي.آر.
بي، والفينيلستر جي.آر.في، واإليبوكسي جي.آر.اي وذلك وفقا إلحتياجات ومتطلبات 

المشاريع.

تتوفر لدى شركة المستقبل لصناعة األنابيب مجموعة من أقطار المواسير المسلحة 
باأللياف الزجاجية والتي تتراوح بين 65 ملم وتصل الى 4000 ملم مع ضغط تشغيلي يصل 

الى 3500 باوند/بوصة مربعة.

مرافق اإلختبارات المتقدمة
تتواجد مرافق االختبارات المتقدمة لدى الشركة في دبي وهولندا، يقوم بادارة هذه 

المرافق 50 موظف من ذوات الخبرة واالختصاص منهم العلماء والمهندسين والتقنيين 
الذين يعملون بشكل متواصل على تصميم المواسير وتحسين الماكينات واالالت 

المستخدمة في عملية االنتاج.

يتم إجراء أكثر من 500 إختبار سنويًا بهذه المرافق، إلاختبار جودة المنتجات على المدى 
الطويل وتتضمن أساس التصميم الهيدروستاتيكي، االنحناء الدائري، والتآكل في ظل 

االجهادات.

يتم تنفيذ هذه االختبارات باستخدام معدات اختبار داخلية آلية عالية التخصص مع نظام 
تسجيل البيانات على مدار الساعة طوال أيام األسبوع لضمان الدقة وفًقا للمعايير 

الدولية، تحتوي معدات االختبار الطويلة األمد الخاصة بنا على أكثر من 80 نقطة ضغط 
الختبار العينة المتزامن مع قدرة تصل إلى700  بار و 150 درجة مئوية.

باإلضافة الى هذا، تقوم شركة المستقبل لصناعة األنابيب بالتعاون في مشاريع البحث 
والتطوير في مجال صناعة المواسير المسلحة باأللياف الزجاجية مع جامعات ومنظمات 

ومراكز بحث عالمية.

التصاميم الهندسية
تقدم شركة المستقبل لصناعة األنابيب تصميمات هندسية مثالية 

ألنظمة المواسير، بما في ذلك الرسومات الهندسية وتحليل اإلجهادات 
ودراسات المطرقة المائية وتصميم دعامات المواسير.

نقوم بدمج منتجاتنا مع مجموعتنا الواسعة من الخدمات لتقديم حل نهائي لكل 
مشروع. لدينا خبرة واسعة في جميع جوانب التصميم ألنظمة المواسير المسلحة 

باأللياف الزجاجية، يضمن االندماج المبكر لفريق التصميمات الهندسية والدعم الفني 
لدينا خالل مرحلة التصميم أقصى قدر من الفعالية.

كما نقوم باستخدام أحدث برامج تصميم النظام لتحليل ظروف التصميم والتشغيل 
التي سيتم استخدام المواسير فيها. والتي تتراوح بين تحليل االجهادات للمنظومات 

المختلفة الى تحديات التصميمات الهيدروليكية المعقدة.

خدمات التصميم:
الرسومات الهندسية واالنشائية.  •

تحليل االجهادات   •
الرسومات التنفيذية   •

التصميمات الهيدروليكية والمطرقة المائية  •
تصميم دعامات المواسير  •

تصميم كتل الدفع الخرسانية  •
التحليل الديناميكي والثابت والتحكم في التنبؤ باالهتزازات األرضية  •

تحليل اف.اي.ام ألوعية الضغط والفوهات ومكونات المواسير  •
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إدارة المشاريع
تشارك وتساعد شركة المستقبل لصناعة األنابيب في تنفيذ مشاريعك 

من البداية حتى النهاية لضمان إدارتها بكفاءة عالية.

تشمل حلول إدارة المشاريع لدينا:
تطوير سير العمل ومراقبة خطة تنفيذ المشروع الشاملة  •

مراقبة تقدم سير المشروع باستخدام أفضل الممارسات وباقات البرامج الحاسوبية  •
إدارة المشاريع والتحكم في اي من التعديالت  •

حضور جميع االجتماعات مع العمالء وزيارة المواقع  •
ادارة استعالمات التركيب والمساعدة الفنية للموقع  •

تصميم المنتج وايجاد الحلول المناسبة للمكونات  •
تطوير ومراجعة المواصفات واختيار المنتج المناسب  •

التحقق من صحة حسابات تصميم المشروع  •
اعداد برامج تأهيل المنتج وفق المعايير العالمية  •

االدارة والتحكم في الوثائق الفنية وتقديم الملفات النهائية للعمالء  •
تقديم خدمات التصميم عبر البرامج الحاسوبية بما في ذلك الرسومات المتساوية   •

القياس ورسومات البناء
ادارة طلبات المساعدة في الموقع  •

خدمات المواقع
لضمان جودة أعمال التركيب، نعمل مع عمالئنا من خالل مراقبة جميع 

االعمال التي تتم في المشروع، وبمهنية عالية نقدم مجموعة متكاملة من 
خدمات المساعدة الميدانية بما في ذلك التدريب على التركيب في الموقع 

ومنح الشهادات لفريق عمل عمالئنا.

شركة المستقبل لصناعة األنابيب تقدم خدمات متكاملة بمهنية عالية لمساعدة 
عمالئها، وذلك لضمان وتأكيد جودة تنفيذ األعمال طبقا لتوصيات وأصول التداول 

والتركيب للشركة. 

 نحن نقدم الخدمات التالية:
المنهجية المناسبة لتنفيذ المشروع  •

إعداد طرق وأساليب التركيب  •
خدمات ضمان الجودة  •

اجراءات السالمة والصحة المهنية  •
المساعدة في أعمال مد المواسير والتوصيل والتركيب واالختبارات   •

تدريب فريق عمل عمالئنا، إصدار شهادات للمتدربين   •
االشراف علي التركيب  •

استكشاف األخطاء واصالحها  •

يمكن لفريق خدمات المواقع لشركة المستقبل لصناعة األنابيب توفير اإلشراف وتقديم 
المساعدة الفنية عبر ضمان التنفيذ الصحيح لتركيب المواسير والوصالت التابعة لها 

وضمان الجودة واالداء والمطابقة لطرق وأساليب التركيب.
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PC001837
ISO 10639:2004

PC001838
ISO 10467:2004

10184051
10077175

IND18.53410/QHSE

AS 3571:01 AS 3571:02

الريادة والتميز في الجودة
فخورون بالتزامنا بأعلى معايير الجودة وتميزنا فيها، كما هو موضح من خالل قائمة اإلعتمادات 
الحاصلين عليها، بعض  هذه االعتمادات عالمية والبعض اآلخر حسب المتطلبات واالحتياجات 

الخاصة لكل بلد أو مصنع أو منتج.

التوثيق والتوجيه
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مكاتب المبيعات
جمهورية مصر العربية

فرنسا
المانيا
الهند

اندونيسيا
ايطاليا

كوريا
المملكة العربية السعودية

دولة الكويت
لبنان

ماليزيا
المغرب

سلطنة عمان
الباكستان
دولة قطر

سنغافورة
اسبانيا
هولندا

تركيا
اإلمارات العربية المتحدة

المملكة المتحدة
اميركا

المصانع
جمهورية مصر العربية

اندونيسيا
المملكة العربية السعودية

لبنان
المغرب

سلطنة عمان
دولة قطر

اسبانيا
هولندا

اإلمارات العربية المتحدة
اميركا

الوكالء
أالسكا

البانيا
النمسا

البوسنة والهرسك
الصين

الدانمارك
فنلندا

اليونان
ايسلندا

كازاخستان
كوسوفو

الكويت
التفيا

مقدونيا
مونتينيغرو

مملكة النرويج
رومانيا
روسيا
صربيا

السويد
سويسرا

تركيا
اوزباكستان

وكالء القطاع البحري
إالسكا

دول البلطيق
فنلندا
برمودا

جزر البوهيميان
بلغاريا
كرواتيا
قبرص

الدانمارك
اليونان
ايطاليا

مملكة النرويج
روسيا

اسبانيا
السويد

تركيا

مكاتب الربط
الجزائر 
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