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ش.م.م. سابقة أعمال مصنع الشركة الدولية ألنظمة األمن والسالمة  

  
 

 تتشرف الشركة الدولية ألنظمة األمن و السالمة ش.م.م. بتقديم سابقة أعمال مصنعها بمدينة العبور الصناعية

 أوال : منتجاتنا من الرغوة : 

-ULوالحاصل على شهادة ( بكافة تركيزاته AR-AFFF,AFFF, F.Pتم تصنيع وتوريد السائل الرغوي )

Listed للجهات اآلتية : ة والمعتمد من هيئة البترول المصري 

 شركـات قطـاع الـبترول :  .1
 

  .شركة بكتل العالمية .1

  . شركة القاهرة لتكرير البترول .2

  .ش.م.م.  شركة كالتكس .3

  )جاسكو( . الشركة المصرية للغازات الطبيعية .4

  . شركة بدر الدين للبترول )ببيتكو( .5

  . شركة وادي السهل للبترول )واسبتكو( .6

  . شركة مصر للبترول .7

  . شركة بترول بالعيم )بتروبل( .8

 شركة شيفرون مصر . .9

 شركة المنصورة للبترول . .10

 . شركة السويس لتصنيع البترول .11

 

 . للبترول شركة عجيبة .12

 . شركة هليبرتون أوفر سيز .13
 

  . شركة أوشين إيست زيت .14

 شركة بترول خليج السويس )جابكو( . .15

 كو( .بتمل للبترول )أماأشركة  .16

 للبترول . شركة الوسطاني .17

 شركة الغازات البترولية . .18

 الشركة العامة للبترول . .19

 شركة ميرلوز للبترول . .20

 شركة جبل الزيت البحرية للزيت . .21

 شركة شمال سيناء للبترول . .22

 .  وبنزين خطى  )إيالب( الشركة المصرية إلنتاج األلكيل .23

 الشركة المصرية للميثانكس والميثانول  .24
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 لبتوكيماويات )أنربك( .شركة األسكندرية للتكرير وا .25

  شركة جنوب الضبعة للبترول  .26

  (ميدتاب) شركة الشرق األوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول .27

  . (أموك)شركة األسكندرية للزيوت المعدنية   .28

  شركة توتال ش.م.م  .29

 شركة أنابيب البترول  .30

 شركة أسكندرية للمنتجات البترولية )أسبك(  .31

 ل )سوميد( شركة أنابيب البترو .32

 شركة المشروعات واالستشارات الفنية )بتروجت(  .33

 شركة الخدمات البترولية للسالمة والبيئة )بتروسيف(  .34

 شركة العلمين للبترول  .35

 شركة إيست زيت )زيتكو(  .36

 شركة التيوب  .37

 

 

 :المطارات والخدمات الجوية . 2

 

 هيئة ميناء القاهرة الجوي )مطار القاهرة الدولي( . .1

 مصرية القابضة للمطارات والمالحة الجوية )كافة مطارات الجمهورية ( الشركة ال .2

 مطار األسكندرية –مطار األقصر  –مطار أسوان  –مطار شرم الشيخ  –)مطار الغردقة 

 مطار النزهه . ............ إلخ( . –مطار العريش  – 

 شركة إيماك مرسى علم لتشغيل وإدارة المطارات )مطار مرسى علم( . .3
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 . مصانع كيماويات :3

 
  المجمع العربي للزيوت والكيماويات . .1

  مدينة العبور الصناعية . –باكين للبويات  .2

  مدينة العبور الصناعية . –كالس برفام للعطور  .3

  . العاشر من رمضان –أيديال استاندر  .4

  . العاشر من رمضان –روتوباك  .5

 السويس .  –الشركة المصرية لألسمدة  .6

 ركة البويات والصناعات الكيماوية .ش .7

 الشركة الحديثة للمواد العازلة )مودرن( . .8

 شركة الدلتا لألسمدة والصناعات الكيماوية .  .9

 الشركة المتحدة لتصنيع الزيوت والمنظفات .  .10

 شركة مصر للبروبلين . .11

 بورسعيد . TCI Sanmarشركة  .12

 

 :الدفاع المدني  .4

  . . مصلحة الدفاع المدني1

 جميع جهات الدفاع المدني في جميع محافظات الجمهورية .  .2

 . جميع شركات الكهرباء بجمهورية مصر العربية .3

 

 مضخات رغوة:  –ثانيا : تجميع مضخات حريق 

 

 مصنع إنتاج معدات األمن والسالمة بالسويس .  –شركة بتروجيت  .1

  شركة إسكندرية للفيبر . .2

  .  مصنع سرفية لألدوية .3

  . ليبيا  –ة المستلزمات التعليمية هيئ .4

  .رأس سدر  –قرية أميرة مشروع  -شركة النور للسياحة  .5

 . يأحمد جنيد – -مركز السبتية التجاري  .6
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 مشروع مول األزهر . –الشركة المتحدة للمقاوالت  .7

  . العاشر من رمضان –مصنع صافوال للزيوت  .8

 .السويس   –المجمع العربي للزيوت والحبوب والكياويات  .9

 .القطامية( )  –را يدشركة فلو .10

 شركة سوبر ستار . .11

 الشركة الدولية للصناعات الغذائية )مصنع كووك دوور( .  .12

 مصنع أندومي )سالم وزران أبو العطا( . .13

 .  )مصنع فارم فريتس( – مصر كول شركة .14

 مجموعة طلعت مصطفي للمقاوالت )مدينة الرحاب( . .15

 .العاشر(  –رد )مسطشركة مصر لصناعة الزجاج  .16

 .محافظة السويس( )  –الشركة المتحدة للسكر  .17

 الشركة المتحدة للعبوات الزجاجية . .18

 )مصنع العبور( . Egyptian Aramxشركة  .19

 .)استراحة قوات مسلحة بحلمية الزيتون(  –شركة الكوثر  .20

 )الدقهلية( . –مستشفى المطرية العام  .21

 مشروع المدارس المتميزة بقنا. –شركة المقاولون العرب )عثمان أحمد عثمان(  .22

 مستشفى الدولي التخصصي بالمنصورة )الدقهلية( . .23

 مشروع دار سك العملة )الشرابية( . –شركة الفرسان  .24

 جاسكو .  –شركة الغازات الطبيعية  .25

 األسكندرية .  –شركة الوطنية  .26

 مصنع كوبام إيجيبت .  .27

 شركة خالدة للبترول .  .28

 الجيزة .  –مصنع شيبسى  .29

 العاشر من رمضان .  –يونيفرسال مصنع  .30

 الشركة الفرعونية للبترول .  .31

 أكتوبر .  6 –شركة سي جاز  .32

 الغردقة .  –شركة سيجال  .33

 شركة التعاون للبترول .  .34
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 ثالثا : معدات مكافحة الحريق: 

             مقطورة رغوة )سعات مختلفة(: .1

  . لليخوت علم مرسى ميناء .1

  .ش.م.م.  شركة كالتكس .2

  . للبترول عجيبة شركة .3

 . )جاسكو( الطبيعة للغازات المصرية الشركة .4

  . والكيماويات للزيوت العربي المجمع .5

 لتتتر( 1000 –250 –200 –140)ستتعات مختلفتتة متحركتتة علتتى عجتتل قامتتت الشتتركة بتوريتتد مقطتتورات رغتتوة 

مثتل توريتد  جام والمواصتفات المالئمتة لكتل موقتعباألحاحتياج عمالؤنا بالخالط والباشبوري والخراطيم وكذا تنفيذ 

 ة .مقطورة إطفاء ذات مدفع على شاسية واحد بمواصفات عجل خاصة لتالءم طبيعة األرض بالموقع  شركة عجيب

  (:  Bladder Tankخزان رغوي ) .2

 .  كالس برفام. 1

 .  أيديال استاندر. 2

 . شركة أنابيب البترول . 3

 جابكو .  –. شركة بترول الخليج 4

 . شركة مفكو حلوان لألثاث .5

 . شركة السويدى اليكتريك للتجارة والتوزيع . 6

 .  Hurbtrade. شركة 7

 . شركة سوميد . 8

 . الشركة العامة للبترول . 9

 . شركة مصر للتشيد والتجارة . 10

 الفرع الجنوبى .  –. شركة بتروجت 11

 . شركة شيفرون مصر . 12

 لمقاوالت الكهربائية والميكانيكية . . شركة بريميم ل13

 . شركة فاير ترانجل للهندسة ومقاوالت أعمال إطفاء وإنذار الحريق . 14

 . شركة الهالل للمقاوالت .15

 للتجارة .  MK. شركة 16
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 أكو .  –. مكتب المقاوالت الهندسية 17

 . المجموعة المتحدة للمقاوالت الكهروميكانيكية .18

 لتر مع المدافع :  3500( سعة  ix UnitPremخزان رغوة ) .3

 ( .Offshore Heliport. شركة عجيبة للبترول )1

 2ل عدد نظام إطفاء مهبط الهيلكوبتر على المنصة البحرية الخاصة بموقع الشركة في البحر األحمر من خال

وانات يعمتتل يتتدويا بفتتت  استتطلتتتر متتع المتتدافع ظ والنظتتام  3500كتتل منهتتا ستتعة  Premix Unitوحتتدة 

 لمحتدد طبقتااالنتروجين إلطالق الرغـوة المجهزة من خالل المـدافع لغـمر المهبط بالكامل بالكمية في التزمن 

 .  للحسابات الهيدروليكية

 لتر مع المدافع :  5000( سعة  Premix Unitخزان رغوة ) .4

 الشركة العامة للبترول  .1

  غاربمنصات بموقع الشركة برأس  6كالبند أعاله لعدد      

 


