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 ةبقارمو مييقتلا ، صحفلا
ملاعلا

 / عئابلا ةدوج ةبقارم
 /ثلاث فرطك عئابلل صحفلا
 داوملا صحف

و تامدخلا ءادا ءانثأ صحفلا
 ىرخألا صحفلا تايلمع

 تادعمو تانوكم صحف
 ةيديدحلا ككسلا

 ماظن تاداهش رادصإ ةئيه
 ةرادإلا

 قيقدتلا نيسحت معد
 تاعورشملا ةدناسم تامدخ ةجلاعملاو ةعجارملا/

 و ءالطلا ليهأت تاءارجإ
 و  لشفلا مييقتوةيسكتلا
 ةيدوثاكلا ةيامحلا

 و ميحلتلا ةيلمع تاءارجإ
 ماحللا ينف ليهأت

 ةينفلاةراشتسإلا

 بيردتلا

inspection@inatt.com

صحفلا
17020دامتعإ
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ميمصتلاو تايرتشملا ، ءاشنإلا قيقدت§
قيقدتلا ةبقارم ثلاث فرطك ةقبسملا تامييقتلا§
ثلاثلاو يناثلا و لوألا فرطلا قيقدت تايلمع§
 عئابلا ةبقارم  مييقت/ قيقدت§
ةدوجلا ةرادإ ماظنتاقيقدت§
ةعنصملا ةكرشلا ةأشنم قيقدت§
ءادألا ةعجارم§
ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ ماظن يف نيسحتلاو ةيئاقولا ريبادتلا§
ةدوجلاوريدمل تاراهملا ةيمنت§
ةجلاعملا نيسحتو ميمصت§
.يئاصحإلا ليلحتلا تاينقتو تاططخم ذيفنتو دادعإ§

§Iةدوجلا ةرادإ ماظن(9001:2015 وزيألا ةداهش(
)ةيئيبلا ةرادإلا ماظن(14001:2015 وزيألا ةداهش§
)ةينهملا ةمالسلاو ةحصلا ةرادإ ماظن(2018 :45001 وزيألا ةداهش§
)ةيذغألا ةمالس ةرادإ ماظن(22000:2018 وزيألا ةداهش§
)تامولعملا نمأ ةرادإ ماظن(2013 :27001 وزيألا ةداهش§
)ةقاطلا ةرادإ ةمظنأ(2018 :5001 وزيألا ةداهش§
.)ةوشرلا ةحفاكم ةرادإ ةمظنأ(2016 :37001 وزيألا ةداهش§

 ةمدقملا تادعملاو داوملا ةدوج ىوتسم نمضي امب نيدروملا/نيعئابلا ةدوج نامضل ةلماشلا صحفلا تامدخ يلودلا ليكولا ةعومجم مدقت
.ةددحملا تابلطتملا عيمج يبلي انئالمعل
 نع فقوتي وأ رخأتي نل عورشملا نأضارتفإب ةفلكتلا ثيح نم ًالاعف حيحص لكشب ذفنملاو مظنملا عئابلا ةدوج نامض جمانرب نوكي نأ نكمي
.ةدروملا تادعملا وأ داوملا ةدوج يف روصقلا هجوأ ببسب لمعلا

 لثم اًيلوداهب فرتعم تاسسؤم لبق نم نودمتعم و ةكرشلا لبق نم نولهؤم يلودلا ليكولا ةعومجمل نيعباتلا عئابلا ةدوج نامض يلثمم نإ
TWI ، ASNT ، API ، AWS و ASQC. تادعملا ةقباطموةعنصلا ةدوجو ،يعرفلا لواقملا وأ ةعنصملا ةكرشلا ينابم يف مكحتلا ىلإ ةمدخلا فدهت 

 ىوتسم ديدحت متي .ةلصلا تاذ ةيدقاعتلا تادنتسملا نم اهريغو ريياعملاويناوقلا ،اهب لومعملا تاموسرلا ،ءارشلا تافصاوم عم ةعنصملا
 .رابتخالاو صحفلا ةطخ يف يلودلا ليكولا ةعومجم ةكراشم

)عئابلل ةعنصملا ةكرشلا مييقتو صحف( اكيناكيملا§
 API 570 ـل اًقفو بيبانألا صحف،API 650 ـل اًقفو ةيذالوفلا تانازخلا صحف، API 510 لورتبلل يكيرمالا دهعملا تافصاومل اًقفو طغضلا ةيعوأ صحف
 ASTM A234 / API 5L داوملاوتارابتخإللةيكيرمألاةيعمجللةيسايقلاتافصاوملا ـل اًقفو بيبانألا تافاح / تابيكرتلا / بيبانألا ،لورتبلل يكيرمالا دهعملا

/ ASTM A53 / ASTM A106 / ASTM A105 / ASTM A350 ،ـلً اقبط تامامصلا API 600 ، 602،598 ، 6D ،ـل اًقفو يئاشنإلا ذالوفلاو  بلصلا حاولأ 
AWS D.1.1 ،يغاربلا /رارزألا ،ةيجاجزلا فايلألا تانازخ ، ةرارحلاب ىوقملاجنتارلا بيبانأ ،تادلوملا ،تانيبروتلا ،طغاوضلا ،تاخضملا ،ةراودلا تادعملا / 

 .اهريغو تاراطإلا ،ةيديدحلا باوبألا ،تالاسغلا / ليماوصلا

)عئابلا/ ةعنصملا ةكرشلل مييقتلا و صحفلا( ةزهجألا و ءابرهكلا§
، RSG، يراجملا ،تالباكلاو كالسألا PVC،نمألا ةمظنأ ،قئارحلا ةحفاكم ماظن ،مكحتلا ةمظنأ ،عيزوتلا تاحول ،حيتافملا لماوح ،ةيئابرهكلا حيتافملا ،تالوحملا 
 و ةيدوثاكلاةيامحلا ، سإ يبوي ماظن ، ةرانإلا ةدمعأ ،ةيئابرهكلا تابيكرتلا ،جايسلا قارتخا هيبنت ةمظنأ /راعشالا ةمظنأ، CCTV ةقلغملا ةينويزفلتلا رئاودلا ربع
.اهريغ

 يندملا عئابلل صحفلا§
 ذالوفلا لامعأ،ةزهجألاو تاراطإلا ، ةفوجملا ةيندعملا باوبألا ،كئاشلا جايسلا ،بصلا ةقبسم ةناسرخلا ،راجفنالل ةمواقم باوبأ ،موينملألا كيبابشو باوبأ
 .اهريغو تلفسألا جيزم ميمصت ،ةناسرخلا جيزم ميمصت ،طلخلا عناصم ،تيبثتلا ريماسم ،ةيئاشنإلا

تايرتشملا ةدوج§
.ليمعلا ريياعمو تافصاومل اًقفو داوملا ةدوج و صحف تابلطتم دادعإ ،تايرتشملا داوم ىلع فارشإلا

لمعلا عارسإل نيبقعملا§
.ةفلكملا جتنملا صقن تالكشمو تاريخأتلا ليلقت ىلع ةدعاسملا و لودجلا يف ررقم وه امك عقوملا ءاشنإ لامعأ يفً امدُق يضملل عيرستلا نيكمت
.ليمعلا تافصاومو ةيلودلا ريياعملا يف ةددحملا تافصاوملا ريياعممادختسإ يف ةربخلاب انيبقعم عتمتت

 ةرادإلا ماظن تاداهش رادصإ ةئيه

 ةجلاعملاو ةعجارملا نيسحت معد

 داوملا صحف /ثلاث فرطك عئابلل صحفلا / عئابلا ةدوج ةبقارم

2/4



inspection@inatt.com

 نم تالاحلا هذه ثودح عنمل و .ةيلوؤسملاو فيلاكتلا ةدايزو جاتنإلا يف ريخأت ىلإ يدؤي امم ةمدخلا ءانثأ تقو يأ يف تادعملا لطعتت نأ نكمي
.لهؤم صحاف ةبقارم تحت حيحص لكشب اهتنايصو اهليغشتو تادعملا بيكرت نمضي اذه و .ماظتناب صحفلا تايلمع ةلودج مهملا

 تقو ليلقتو ةيجاتنإلا ةدايزل لاطعألل ةيئاقولا تاليلحتلاو ءادألا نم ققحتلاو ةنايصلا صحف تايلمعل ةيلعاف رثكأ ةمدخلا ءانثأ صحفلا ربتعي
 :لمشت يتلاو ةيميظنتلا تابلطتملا و تافصاوملاب لاثتمالاو ةمالسلا ريياعم ةيبلتو فلكملا لطعتلا

عنصملا لخاد صحفلا تايلمع§
 مهلوصأ نأ نم دكأتلا يف ةرادإلا هجاوي يذلا يدحتلا لثمتي .عناصملا وريدمو يلغشم عيمجل ةيسيئرلا تامامتهالا نم عنصملا ةيقوثوم و ةمالس ، نمأ ربتعي
 دعاست .ةفلكتلا ثيح نم ةيلاعفو ًانامأو ةيقوثوم قرطلا رثكأب ةكرشلاب ةصاخلا تابلطتملاو ةيميظنتلا تابلطتملا عم قفاوتتو ةمدخلل ةمئالم ةلاح يف
 .API 581 و API 580 ئدابم عبتت يتلا RBI ةيجهنم مادختساب عنصملا لخاد صحفلا تايلمع ءارجإ متي .كلذ قيقحت ىلع انئالمع عنصملا لخاد انتامدخ
 تالدابملا ،طغضلا ةيعوأ ،بيبانألا طوطخ ،بيبانألا ،تانازخلا :ةيلاتلا رصانعلا صحفب موقن، API 653 و API 510 و API 570 تافصاومبًالامكتسإ و
 .اهريغو لكايهلا ،تادربملا ،ةيرارحلا

بيبانألا طوطخ ةمالس صحف ةمدخ§
 تامدخ نإ .اهباحصأو بيبانألا طوطخ يلغشمل ةيسيئرلا تامامتهالا نم اهتيقوثومو اهنمأو اهتمالس ربتعت و ةماهلا ةيراجتلا لوصألا نم بيبانألا طوطخ دعت
 ةلاح يف مهلوصأ نأ نم دكأتلا ىلع انئالمع ةدعاسم نم اننكمت ASME 31.8S و API 1163 ىلع دمتعت يتلا و ةصاخلا بيبانألا طوطخ ةمالس صحف
  .بيبانألا طوطخ تايلمع ليطعت نودب وأ ىندأ دحب ةمدخلا هذه ميدقت ىلع نورداق نحن .ةيميظنتلا تابلطتملا عم قفاوتتو ةمدخلل ةمئالم

تانازخلا صحف تامدخ§
 تانازخلا صحفب ةلصلا تاذ انتامدخ دعاست .ةيئايميكلاو ةيلورتبلا تاعانصلا تالاجم يف ضرألا حطس قوف نيزختلا تانازخل صحفلا تايلمع ءارجإب موقن
 صحفلا تايلمع ءارجإب موقن .ينعملا ضرغلل ةمئالم مهلوصأ نأ نم دكأتلاو ةئيبلا ةيامحو ةمالسلا زيزعت لالخ نم مهتانازخ ةمالس ىلع ظافحلا يف انئالمع
 API 650/653  تافصاوم يف ةددحملا تابلطتملا يبلت يتلاو تانازخلل ةلماشلا

  رطاخملا ساسأ ىلع صحفلا تامدخ§
 لشف تاعبت ىلع ًءانب اهترادإو صحفلا جمانرب دوهج تايولوأ ديدحتل ساسأك رطاخملا مادختسال ةقيرط يه رطاخملا ساسأ يلع صحفلا تامدخ
 تاذ اهل ططخملا ريغ قالغإلا تايلمع بنجتو نيفظوملا ةمالس ، ةئيبلا ةيامح ،ينعملا ضرغلل قفارملا ةمئالم نامض ىلع دعاست و .ةمظنألاو تانوكملا
 .ةظهابلا ةفلكتلا

  عفرلا تادعم و تاعفارلا صحف§
 و اهنمأ و اهتمالسنم دكأتلا يضتقيو.ةينوناقلا تابلطتملاب اهديقت و عفرلا تادعمو تاعفارلا ةيقوثومو ةمالس نمضت صحفلاب ةلصلا تاذ انتامدخ نإ
  .ةينوناقلا تابلطتملا عم اهقفاوت يدم

 لشفلا نم ققحتلا و ليلحتلا§
 تاودأ ىلإ ةفاضإلاب يرهجملا صحفلا و ةدرجملا نيعلاب صحفلا نيمدختسم ةيندعملا تاجتنملارابتخإ  ،لشفلل يرذجلا ببسلا ليلحت انتمدخ لمشت
 زكرت ال و لشفلل ةيندعملا بناوجلا ىلع لشفلا ليلحت قيقحت زكري .يئايميكلا ليلحتلاو يكيناكيملا رابتخالا ،يفالتئإلا ريغ رابتخالا لثم ىرخألا قيقحتلا
.لمحلا تاعيزوت وأ طغضلا لثم لماوع ىلع ماع لكشب

قالغإلا ءانثأ صحفلا و ينفلا معدلا§
تايلمعلا ءدب ةداعإو فلكملا لمعلا نع فقوتلا تقو ليلقت نم لوحتلا تارتف ءانثأ ةلاعفلا ينفلا معدلاو صحفلا تايلمع اننكمت
.ناكمإلا ردقب نامأو ةعرسب

 ىرخألا صحفلا تايلمع و تامدخلا ءادا ءانثأ صحفلا

 انولثمم نأ و  ةيديدحلا ككسلا نوزخم ءارشب ةطبترملا ةدوجلا نامض تامدخ ةربخ يوذ نيفظومب "INAT " يلودلا ليكولا ةعومجم مدقت
 ةعيرسلا قرطلا يلوؤسمل ةيكيرمألا ةطبارلا؛D!.5 و D!.1  ماحلل ةيكيرمألا ةيعمجلا لثم اهب لومعملا صحفلا نيناوق ةديج ةيارد يلع نولهؤملا
ةيديدحلا ككسلا ةسدنه ليلد يف ةددحم ةفرعم عم ةيقاولا تاءالطلا ةيعمج و .AISI؛ E709 و E142m E164 و ASTM E10افصاوم و لقنلاو
.تيامرثلاب ماحللا و ةرمتسملا ككسلا عينصت .ةيذالوفلا ةيديدحلا ككسلا تافصاوم"

 تايلمع لمشت .ةيسكتلا/ءالطلا صحف تايلمع و داعبألا ليلحت تاعجارموةيفالتئإلا ريغ ماحللا تامييقتو جاتنإلا ةيلمع ةبقارمب نوصحاف موقي
 ةيلمع يف ةيداملا ريغ ءاطخألا ليلقتل حالصإلا ةشرو مييقت ىلإ ةفاضإلاب حالصإلا ةلحرم دعب ام مييقت ،فلتلا نم ققحتلا ةمدخلا ءانثأ صحفلا
 ،ةيامحلا نابضق ،ءاقتلإلاو  ليدبتلا طاقن :لثم اهتانوكمو تافطعنملا كلذ يف امب صاخلا راسملا لامعأ عينصت ءانثأ صحفلا تايلمع .عينصتلا
.ةيبشخلاتاطابرلا و ةناسرخلا ،بيضقلا سايق ،يلطملا طابرلا

 ةيديدحلا ككسلا تادعمو تانوكم صحف
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 ميسقت متي ام ًةداع .ليهأتلا يدم ديدحتل اهرابتخاو اهصحفو ةيدام ماحل تانيع جاتنإ ماحللا رايعم وأ نيناوقل اًقفو ماحللا تاءارجإ ريوطت بلطتي
.ماحللا تاءارجإ تافصاومو ليهأتلا تاءارجإ لجس : نيتئف ىلإ ماحللا تاءارجإ

 نم ديدعلا نم ماحللا ينفتارابتخإ نوكتت .ميلس ماحل لمع ىلع هتردقو ماحللا ينف ةراهم ماحللا ينف ةداهش ددحت .ماحللا ينف ءادأ ليهأت ذيفنت
 رابتخالا ءارجإ متي ،نايحألا بلغأ يف .كلذ ريغو عضوملا ،لصافملا ميمصت  ،ةكامسلاو ندعملا عونو ةددحملا ماحللا ةيلمع كلذ يف امب تاريغتملا
.ةنيعم ريياعم و زمرل اًقفو

 لجأ نم نييساسألا مهئالمع تابلطتم ةيبلتل مهتآشنم سيسأتل تاربتخملاو نيعنصملاو نيعئابلل ةدعاسملا يلودلا ليكولا ةعومجم مدقت
.نييسيئرلا ءالمعلا نم نيدروملا/نيعئابلا ةمئاق يف مهدامتعاو مهليجست

§Structure Steel, Tanks & Pressure Vessel Facilityطغضلا ةيعوأو تانازخلاو بلصلا تآشنم
ةيندملاو ةيكيناكيملا ةيلمعملا تارابتخالا قفرم§
ةزهجألا ةرياعم قفرم§
.ةكرشلا تافصاوم و ريياعم ريوطت§

ثلاثلا ىوتسملا ASNT ريياعم بسحيفالتئإلا ريغرابتخإلا§
يناثلا ىوتسملا ASNT بسحيفالتئإلا ريغرابتخإلا§
API 510 تافصاوم بسح طغضلا ةيعوأ   وصحاف§
API 570 تافصاوم بسح بيبانألا وصحاف§
API 653 تافصاوم بسح تانازخلا وصحاف§
)يكيناكيم( عئابلل ثلاث فرط صحف§
)يئابرهك( عئابلل ثلاث فرط صحف§
يلخاد- ةطحملا/ عنصملا صحف§
)يجراخ(- عاعشإلا نم ةمالسلا لوؤسم§
يعانصلا نمألا§
 .سايقلا ةزهجأو ةيئابرهكلا ةزهجألا ةرياعم§

.ةينفلا ةلماعلا ىوقلا / لمعلا ءانثا ةبقارملا ةيلمع / ةبقارملا / ةديدجلا تاءاشنإلا ىلع فارشإلا
 ،ميمصتلاب يلعفلا ءانبلا ةنراقمو ،ءانبلا ةلحرم ءانثأ فارشإلا ، ةدوجلا ةبقارم / ةدوجلا نامض قيرف ءاضعأ لمشي ثيح عيراشمللً الماك اًمعد مدقن
 تاعانصلاو عناصملا كلذكو .نطابلا نم نيلواقملا ىلع فارشإلاو لكيهلا ىلع ينفلا صحفلا ، داوملاو تاءارجإلل ميلسلا مادختسالا نم ققحتلا
.ىرخألا

عاعشإلا نم ةمالسلا ولوؤسم§
تالجسلاو تادنتسملا وبقارم§
يلمعملارابتخإلا قيرف§
ينقتويجلا مقاطلا§
نوبقعملا و  نولودجملا / نوططخملا§
 نوحاسملا مقاط§
يناثلا ىوتسملا نميفالتثإلا ريغرابتخإلا وينف§
ةيندملا تارابتخالا وينف§
ةدوجلا ةرادإ ماظن ولثمم§
ةرياعملا وينف§
.عفرلا تادعم يسدنهم ةيعمج نم دمتعم صحاف§
نوققدملل يلودلا لجسلا نم نودمتعملا نوققدملا§

 .نودمتعملا

عيراشملا/عورشملا وريدم§
ةدوجلا نامض و طبضوفرضم/ وريدم§
 /ةيكيناكيملا/ ةيئابرهكلا ةدوجلا ةبقارم و طبض وصحاف§

.ةيسدنهلا ةزهجألا/ةيندملا
عورشملا صحف ةبقارم وفرشم§
ةدوجلا ةبقارم تايرتشم وفرشم/وريدم§
طفنلليكيرملا دهعملا نم نودمتعملا نوصحافلا§
دروملا/ عئابلا صحف وفرشم§
ماحللا وصحاف§
ءالطلا/ناهدلا وصحاف§
ةيدوثاكلا ةيامحلا وصحاف§
ةطحملا/عنصملا وصحاف§
 .ةيناسرخلا تاققشتلا وققحم§

.يلخادلا قيقدتلا و ةيعوتلا9001:2015  وزيألا ةداهش§
 نيققدملا ريبك9001:2015  وزيألا ةداهش§
يلخادلا قيقدتلا و ةيعوتلا2015 :14001  وزيألا ةداهش§
 نيققدملا ريبك14001:2015  وزيألا ةداهش§
يلخاد قيقدتلا و ةيعوتلا2018 :45001وزيآ  وزيألا ةداهش§
 نيققدملا ريبك45001:2018  وزيألا ةداهش§
عيراشملا ةرادإ و سداسلا امجيسيفارتحإ§
ةدوجلل يئاصحإلا ليلحتلا§
يدرفلا نيسحتلا جمانرب§
(CSWIP & AWS( نم نودمتعملا ماحللا وصحاف§
 (BGAS & NACE( نم نودمتعملا ناهدلا/ءالطلا وصحاف§

 ماحللا ينف ليهأتو ماحللا تاءارجإ

 ةينفلاتاراشتسإلا

 بيردتلا

 عيراشملا معد تامدخ

 .ليمعلا نع ةباين ثلاث فرط نيصحافك اًضيأ لمعن امك ،ةيرحبلا و ةيربلا ةيسدنهلا ةعانصلل ءالطلا صحف ةمدخ يلودلا ليكولا ةعومجم مدقت
 مييقتو ءالطلاب ةيلطملا حطسألا ، جاجزلا، PEنيموتيبلا ،طاطملا ةبقارمل ةينيتورلا ةلاحلا ىلإ ةفاضإلاب قيبطتلا صحف ورابتخإ انتاردق لمشت
.لشفلا

 ةيدوثاكلا ةيامحلا و  لشفلا مييقتوةيسكتلا و ءالطلا تاءارجإ ليهأت

4/4



تاءاصقتسالا
ةينقتويجلا

تارابتخالاو تاساردلا
 ةيئايزيفويجلا

 ةرياعملا تامدخ

تاساردلا وتارابتخإلا
 ةيئيبلا

 يندملارابتخإلا تامدخ

testing@inatt.com

رابتخإلا
17020دامتعإ
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 يلودلا ليكولا تاكرش ةعومجم
www.inatgroupofcompanies.com

 م1974 ماعلا ذنم



 عيراشمل حجانلا زاجنإلا نم أزجتي ال اًءزج ةدوجلارابتخإ ةحقنملا ءانبلا ريياعم تلعجو ءاشنإلا ةيلوؤسم نم ةديدجلا تاينقتلا تداز
.ةيقوثوملا ةدايزو حاجنب عورشملا لامكإل ةيمهأ رثكألا ربتعي ةدوجلارابتخإ نأ يف ببسلا وه اذه و .مويلا ءانبلا

 رابتخالا وسدنهم اهب موقي يتلا ةيندملا تارابتخالا تامدخ نم ةعساو ةعومجم17025 ةدمتعملا تارابتخالا لمعم تامدخ مدقت
 تابلطتملا عيمج ةيبلت نامضل ةمزاللا قئاثولاب ةموعدم ةيجولويجو ةيندم ةربخب نوعتمتي نيذلا نيينفلاو ايلاع اليهأت نيلهؤملا
.ةيلودلاو ةينطولا ريياعملل اًقفو انتارابتخا ءارجإ متي .انئالمعل ةددحملا ريياعملاو

:رصحلا سيلو لاثملا ليبس يلع ةيلاتلا تامدخلا ةيساسألا انتامدخ لمشت

 يندملارابتخإلا تامدخ
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ةبرتلارابتخإ§
ماكرلارابتخإ§
ةناسرخلارابتخإ§
تنمسألارابتخإ§
طبارلاو تلفسألارابتخإ§
ةيئاملاو ةيئايميكلا تارابتخالا§
يلورتبلا كيفارجلا ليلحت§
روخصلاو روخصلا ةدعاق رابتخا§
طالملا رابتخا§
نيموتيبلا رابتخا§
تنمسألا جيزم رابتخا§
يفالتشإلا ريغ رابتخالا قيرط نع يناديملا رابتخالا§
ةيئابرهكلا ةفاثكلا سايقمب يناديملا رابتخالا§
فصرلا نم ققحتلا§
تلفسألا طيلخ ميمصت§
 .ليمعلا تابلطتم يلع ءانب ةصاخلايرخألاتارابتخإلا§

لاطعألا مييقتو ةيناسرخلا لكايهلا صحف§
 روخصلا و ةناسرخلا يف تاغارفلاو بويعلاو ةيئاشنإلا ةهازنلا§
حلسملا يناسرخلا لكيهلل ةناتملا مييقت§
تديمش هقرطم رابتخا قيرط نعيفالتئإلا ريغ طغضلا رابتخا§
ةناسرخلل   ضبنلا ةعرس سايقبيفالتئإلا ريغرابتخإلا§
تاساسالا رفح§
حيلستلا ديدح رابتخا§
ءاطغلا ةفاسم سايقو حيلستلا ديدح عقوم ددحُم§
بحسلا رابتخا§
ةناسرخلا ءالط ةكامس سايق§
 ةناسرخلا جيزم ميمصت§
ساسألاو لكيهلا رابتخا§
كولبلاو بوطلا رابتخا§
 .عقوملا تاقيقحت§

 ،ةبرتلاتاءاصقتسا نع ةقثبنملا تاربخلا عم  ةيليلحتلا ءايميكلا ىلإ داوملا رابتخا نم مهتاراهم عيونت يف نوينفلا انوفظوم مهاسي
.اهريغو يئيبلا حسملا ، تلفسألا ، ةناسرخلا ، ماكرلا ، ةبرتلا رابتخا ، يئايزيفويجلا حسملا ، يجولويجلا حسملا

لقنتملا ربتخملا / عقوملا سيسأت يلع ةردقلا
 تادعم نم تاعومجم ةدعب يلودلا ليكولا ةعومجم ظفتحت
 / عقوملا ءاشنإ لجأ نم ةيتسجوللا تامدخلاو  تاربتخملا
 ةتوافتمرابتخالا و صحفلا يلغ ةفاضإلاب ةلقنتملا تاربتخملا
.كلذ بلُط املك ،ةعسلاو قاطنلاو مجحلا
.لقنتملا انربتخم عم ناكم يأ ىلإ لقنتلل زهاج ينفلا انمقاط

ةنيقتويجلا مقاط و ةيندملا تارابتخالا ربتخمل بيردتلا
:لجأ نم تاودنلاو ةيبيردتلا تارودلا دقع§
ربتخملا ينف§
ربتخملا فرشم§
اهريغوةينقتويجلاتاءاصقتسالا§
.يلازلزلا طورخملا قيرط نع يطورخملا قارتخالا رابتخا§

ةينفلاتاراشتسإلا
:لمشي تامدخلا قاطن

ةدوجلا ةبقارم جمارب ذيفنتو ميمصت§
ةرادإ و نيفظوملاو تايتسجوللاو رابتخالا تادعم ديروت§

.عقوملا تاربتخم
عقوملا يف داوملا رابتخا§
.يئاصحإلا ليلحتلا ريراقت و ةيرودلا ةدوجلا ةبقارم دادعا§
:لثم عينصتلا تآشنمل ةدوجلا ةبقارم جمارب ذيفنتو ميمصت§

ةزهاجلا ةناسرخلا تاطحم§
تلفسألا جاتنإ عناصم§
عنصلا ةقبسم تادحولا عناصم§
طالبلاو كولبلا عناصم§
ةيناسرخلا تافاضملا عينصت عناصم§
ءانبلا داوم عناصم§
 .ةيئاصحإلا تاينقتلامادختسإب داوملا ةدوج مييقت§
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 ةيئايزيفويجلا تارابتخالاو تاساردلا

 ىلعءاوس ضرألا فاشكتسال ئطاشلا نم ةبيرقلا و ةيرب ةيئايزيفويج تامدخ ضورع17025دامتعإ يلودلا ليكولا ةعومجم مدقت
 ىلع لوصحلل ةمدقتملا ليلحتلا جماربو تاينقتلا ثدحأ مادختسا متي ثيح ةيئايزيفويجلاتاحوسملا ريفوت متي .رئبلا وأ حطسلا
 هتاعقوتو ليمعلا تاجايتحا ةيبلتل نوزهاج انل نيعباتلا ةرهملا نوفظوملاو ةثيدحلا تادعملا نإ .جئاتنلا ريسفتو اهتجلاعمو تانايبلا
.بسانملا تقولا يفو لاعف لكشب

 رئبلا ليجستل ةيسايقلا قرطلا
عرذألا يثالث راجرفلا ليجست§
ةرارحلا ةجرد ةيلصوم ليجست§
ةيعيبطلا اماغ ةعشأب راجشألا عطق§
)ةفاثكلا(- اماج ليجست§
راودلا قفدت دادع ليجست§
 .يئابرهكلا ليجستلا§

رئبلل يلازلزلا حسملا
ةجوملا لماك يتوص ليجست§
ةرفحلا لفسأ لزالزلا رابتخا§
P&S ةقلعملا ةجوملا ليجست§
بوقثلا ربع لزالزلا رابتخا§
تاحتفلا ربع يلازلزلا يعطقملا ريوصتلا§
 .يلازلزلا طورخملا قارتخا رابتخا§

تاطيحملا مولعو يرحبلا يئايزيفويجلاءاصقتسإلا
قامعألا سايق§
رانوسلاب ريوصتلا§
يعرفلا يلفسلا طيمنتلا§
تاطيحملا حسم§
 .ءاملا تحت تامدخ§

يحطسلا يلازلزلا حسملا
يلازلزلا راسكنالا§
(SRT( يلازلزلا يراسكنالا يعطقملا ريوصتلا§
 .ةيحطسلا تاجوملل تاونقلا ددعتم ليلحت§

يرارحلاو يئابرهكلا حسملا
- ERT( ةيئابرهكلا ةمواقملاب يعطقملا ريوصتلا§ 2D 

& 3D)
(VES( يدومعلا يئابرهكلا ربسلا§
(SP( ةيتاذلا / ةيئاقلتلا  ةيناكمإلا§
(DC( يحطسلا رشابملا رايتلا§
ةيئابرهكلا ةمواقملا ربس§
(IP( ثحتسملا باطقتسالا§
 ةيرارحلا ةمواقملا§

لمشتيرخألا ةصصختملا ةيلحملا تامدخلا
(GPR( يضرألا قارتخالا رادار§
(EM( يسيطانغمورهكلا حسملا§
يرارحلا ريوصتلا§
 .ةيبذاجلاتاحوسم§

:لمشيةنيقتويجلا تاساردلا تامدخ قاطن

 رابتخا نم نم عونتت يتلا ةيرحبلا و ةيربلا تايرفحلا ىلعينقتويجلاءاصقتسإلا تامدخ17025دامتعإ يلودلا ليكولا ةعومجم مدقت
 قرطو ةيئايزيفويجلا قرطلاو ةيجولويجلا طئارخلا مسرو رابآلا رابتخاو تانيعلا ذخأو ةيديلقتلا رفحلا تاينقت ىلإ يطورخملا قارتخالا
 ةعومجم مادختسابتانايبلا عمج متي .حطسلا تحت فيصوتل تانايبلا نم اهريغوةينقتويجلا تانايبلا ىلع لوصحلا بلطتت ىرخأ
.ةيلمعملا تارابتخالاو راعشتسالا ةزهجأو تاودألاو بيلاسألا نم ةعونتم

ةينقتويجلاتاءاصقتسإلا

:نمةنيقتويجلا تاقيقحتلا و عقوملا يف يلودلا ليكولا ةعومجم تامدخ نوكتت
ةيرحبلاو ةيربلا رفحلا لامعأ§
روخصلاو ةبرتلا ربتخم§
 لكايهلاو ينابملاو قرطلاو دودسللةينقتويجلا تاساردلا§

ةيدانتسالا
 ةيجولويجلا كلذ يف امب ةيجولويجلاتاحوسملا§

ةينقتويجلاو
طئارخلا مسر§

ةيئاشنإلاوةينقتويجلا
ةيفوجلا هايملا يوتسم و ةيماسملا هايملا طغض سايق§
ةيوستلا سايق§
ةيضرألا ةكرحلا سايق§
ءاوتلالاو داهجإلا / طغضلا سايق§
 .ردحنملا رارقتسال ليلحتلاو ةبقارملاو قيقحتلا§

ةصاخلاةينقتويجلا تاساردلا يفتاراشتسإلا§
ءانبلا داوم و نيدعتلل ةيفاشكتسا تاسارد§
ةيبيردتلا تارودلاو ةيثحبلا جماربلا§
ةيربخملا جئاتنلا و ةيناديملا تارابتخالل ةيريسفتلا ريراقتلا§
.ةيجولورديهلا تاساردلا§

يرخألاةينقتويجلا تامدخلا
 و عقوملا يف صقلا ةشير قيرط نع  يطورخملاقارتخإلارابتخإ§

.يلازلزلا طورخملا
)يودي( يطورخملا قارتخالا رابتخا§
طغضلا دادع رابتخا§
حوللا لمحت رابتخا§
 ةيلفسلا ةحتفلل صقلا ةجوم ةعرس رابتخا§



 ةيئيبلا تاساردلا وتارابتخإلا

 رثكألا ةيميظنتلا تابلطتملا عم قفاوتت يتلا ةينهملا ةيئيبلا رابتخالاو تانيعلا ذخأ تامدخ نم ةعومجم يلودلا ليكولا ةعومجم رفوت
.ةيئيبلا ةعانصلا يف ةمارص

:يتآلا لمشي ةيئيبلاتارابتخإلا و تاساردلا تامدخ قاطن
ةيساسألا ةيئيبلاتاحوسملا§
يئيبلا رثألا مييقت تاسارد§
ةبرتلاو دودسلاو ةيحطسلاو ةيفوجلا هايملا تالاجم يف ةيئاملاو ةيئيبلا تاساردلا§
ءارضخلا ينابملا مييقت تاسارد§
 /يئيبلا ساسألا طخ تاسارد ضرغل ةيفوجلا هايملاو ضرألا ثولت ىدم نع ةثولم نوكت نأ لمتحي يتلا عقاوملا يفءاصقتسإلا§

يئيبلا رثألا
طغضلا سايق ةزهجأ بيكرتو رفحلا تاينقت فلتخمب رابآلا رفح§
LNAPL ةهجاو سايق§
ةيفوجلا هايملاو ةبرتلا نم ةيئيب تانيع ذخأ§
تازاغلا سايقو هايملا ليلحتو عقوملا يف ةرياطتملا ةيوضعلا تابكرملا صحف§
ةيئيبلا تاثولملا نم ةلماك ةعومجمل ةفداصملا تانيعلل يربتخملا ليلحتلا§
AGS كلذ يف امب ، ةفلتخملا تانايبلا ضرع قرط مادختساب ريراقتلا دادعإ§
برشلا هايم ةدوج ةبقارم§
ةيعانصلا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلاو اهريودت داعملا هايملاو يحصلا فرصلا هايمل يئيبلا فيرصتلا حيراصت رابتخا§
يرلل اهتيحالصل هايملاو قئادحلا قيسنتو ةيعارزلا ضارغألل ةبرتلا رابتخا§
يرشبلا ضرعتلا فواخم مييقتو يلخادلا ءاوهلا ةدوج فيصوت§
ءاضوضلاتاحوسم§

 ماكرلارابتخإ تامدخ
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ماكرلارابتخإ ةزهجأ

 تامدخ نم ةعومجم مدقت و ةماعلاةينقتويجلا ةزهجألاو رابتخالاو ماكرلا ةدوج ةبقارم يف تامدخ يلودلا ليكولا ةعومجم مدقت
.ةيربلا و ةيرحبلا ماكرلا ءانب دعبو ءانثأو لبق ةبقارملاو رابتخالا

: ةزهجألا و ماكرلارابتخإ تامدخ قاطن لمشي

ةتباثلا ةزيكرلا لمح رابتخا§
ةيلآلا زئاكرلا ةلومح رابتخا§
ةعوفدملا زئاكرلا تاودأ§
 .فارحنالا ةبقارم و  PDM  ماكر رابتخا§

ضفخنملا داهجإلا ةمالسرابتخإ§
طغضلا يلاع يكيمانيد رابتخا§
تاحتفلا ربع يتوصلا ليجستلا§
 راجرفلا ليجست رابتخا§

 ةيئاملاو ةيئايميكلا تارابتخالا

 ةبلصلاداوملا ،ةيحطسلا بساورلا و ةبرتلا بساور ، ةيفوجلا هايملا ،رحبلا هايم ،برشلا هايم انب ةصاخلا رابتخالا تامدخ يطغت
:لمشت يتلاوتنمسألاو
ةيئايزيفلا صئاصخلا§
ةيوضعلا ريغ ةيزلفاللا تانوكملا ، نداعملا- يوضعلا ريغ ليلحتلا§
 تابكرملا،VOC ةرياطتملا ةيوضعلا تابكرملا،TPH ةيلورتبلا تانوبركورديهلا يلامجإ(  ةيدرفلا تابكرملا-يوضعلا ليلحتلا§

  .) اهريغ و PCB  رولكلا ددعتملينيفلا يئانث و،PAH تاقلحلا ةددعتم ةيرطعلا تانوبركورديهلا، SVOC ةرياطتملا هبش ةيوضعلا
، TOC( ةيلكلا ةيوضعلا تانوكملا- يوضعلا ليلحتلا§ BOD ، COD ،خلإ.(
.يجولويبوركيملا ليلحتلا§
، BOD ، دينايسلا ، اينومألا، TKN ، ةراكعلا، EC ، ينيجورديهلا سألا( ةبطرلا ءايميكلا §§ COD ، TSS ، TDS ،خلإ.(
، Fe( ةرزنلا نداعملا §§ Cu ، Mn ، Cr ، Cd ، Ag ، Pb ، Al ، Zn ،خلإ.(



 ةيعمجلا ةداهش حنم و بيردتلا
ةيفالتئإلا ريغ تارابتخالل ةيكيرمألا

 )ةثلاثلا و ةيناثلا(

يفالتئإلا ريغرابتخإلا يفتاراشتسإلا
 ثلاثلا يوتسملا

يفالتئإلا ريغرابتخإلا تادعم ديروت

يفالتئإللارابتخإلاب صحفلا تامدخ
 ةيديلقتلا

 تاءارجإ لجس و ماحللا تاءارجإ تافصاوم
 ماحللا ينف ليهأت رابتخا تامدخو ليهأتلا

يفالتئإلا و يكيناكيملارابتخإلا

 ةمدقتملايفالتإلا ريغ صحفلا تامدخ

17020 وزيألا ةداهشدامتعإ

NDT@inatt.com
 وةيفالتئإلاتارابتخإلا

ةيفالتئإلاريغ
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 يلودلا ليكولا تاكرش ةعومجم
www.inatgroupofcompanies.com

 م1974 ماعلا ذنم



 ةمدقتملايفالتإلا ريغ صحفلا تامدخ

 )ةمدقتملا(ةيفالتئإلا ريغ تارابتخالا تامدخ يلودلا ليكولا ةعومجم مدقت
:ةيعانصلا تايلمعلاو تايواميكورتبلاو طفنلا تاجايتحا ةيبلتل ةيلاتلا
(PAUT( ةيلحرملا ةعومجملل ةيتوصلا قوف تاجوملا رابتخا§
(TOFD( ةقيرط§
(ET(   يديإ رابتخا§
لكآتلا طئارخ مسر§
 نازخلا صحف§
يفالتئإلا ريغرابتخإ مادختساب قالغإلا ءانثأ عنصملا صحف§
 API لورتبلل يكيرمألا دهعمللً اقبط صحفلا§

 صحفلا و ةيديلقتلا تامدخلا

 ةيلاتلا )ةيديلقتلا(يفالتئإلا ريغرابتخإلا تامدخ ليكولا ةعومجم مدقت
:ةيعانصلا تايلمعلاو تايواميكورتبلاو طفنلا تاجايتحا ةيبلتل
 (RT) ةعشألاب ريوصتلارابتخإ§
 (UT) ةيتوصلا قوف تاجوملارابتخإ§
(MPT / MT) ةيسيطانغملا تاميسجلا رابتخا§
 (UTG)ةيتوصلا قوف تاجوملاب ةكامسلا سايق§
 (LPT / PT) قرتخملا لئاسلا رابتخا§
 (VT) يرصبلا رابتخالا§
ةبالصلا رابتخا§
 (RTFI) يعاعشلا ريوصتلا مالفأ ةمجرت تامدخ§
 (PMI) ةيباجيإلا داوملا ديدحت§
 (PWHT) ماحللا دعب ةيرارحلا ةجلاعملا تامدخ§

 ةيديلقتلايفالتئإللارابتخإلاب صحفلا تامدخ

 ( MPT) ةيسيطانغملا تاميسجلا رابتخا
 ةيسيطانغملا تاميسجلا صحف مدختسُي
)MPI) ةبيرقلاو ةيحطسلا بويعلا نع فشكلل 
متي .ةيسيطانغملا داوملا يف حطسلا نم
 ةنيعلا ىلع يسيطانغم لاجم قيبطت
 سيطانغم )وأ( مئاد سيطانغم مادختساب
 مادختساب ةداملا يف بويعلا فاشتكال يبرهك
:ةيلاتلا رصانعلاو ضباقملا
ددرتملا رايتلا ضبقم§
 .رشابملا رايتلا /ددرتملا رايتلا ضبقم§

UT) ةيتوصلا قوف تاجوملارابتخإ ) 
 جهنم وه ةيتوصلا قوف تاجوملاب صحفلا
 نم مزح لاخدإ هيف متييفالتئإ ريغرابتخإ
 داوملا ىلإ ددرتلا ةيلاع ةيتوصلا تاجوملا
 يف ةيحطسلا تحت بويعلا نع فشكلل
 مث ةسكعنملا ةمزحلا ضرع متي .ةداملا
وأ بويعلا عقومو دوجو ديدحتل اهليلحت
 .تاعاطقنالا

RT) ةعشألاب ريوصتلارابتخإ ) 
 اماج ةعشأ قارتخامادختسإ ةينقتلا هذه نمضت
 تاجتنملاو ءازجألا صحفل ةينيسلا ةعشألا وأ
 ةينيسلا ةعشألا زاهج مدختسُي .بويعلا نع اًثحب
 هيجوت متي .عاعشإلل ردصمك عشملا ريظنلا وأ
 .ىرخأ طئاسو وأ مالفأ ىلإ ءزج لالخ نم عاعشإلا
 ىلإراشي .ءزجلل ةيلخادلا ةمالسلا ةعشالا رهظُت
 .مليفلا يف ةفاثكلا تاريغتك ةلمتحملا بويعلا

PMI) ةيباجيإلا داوملا ديدحت ) 
 ليلحتو ديدحت وه ةيباجيإلا داوملا ديدحت
 اهتبيكرتب ةفلتخملا ةيندعملا كئابسلا
 يفهءارجإ نكمي .ةرمدم ريغ قرطب ةيئايميكلا
 ىلع انئالمع دعاسي و .ربتخملا يف وأ عقوملا
اذه نم قيبطتلل ةبسانملا داوملا رايتخا
 .عساشلا قوسلا

PT)قارتخإلارابتخإ ) 
 مدقألا وه اذه ، يرصبلا صحفلا نعً الضف
 ريغرابتخالا قرط عيمجل اًمادختسا رثكألاو
 ريغ ةدام يأ ىلع همادختسا نكمي .يفالتئإلا
 فشكلا ىلع همادختسا رصتقي .ةيماسم
 .حطسلا ريسكت بويع نع

UTG) ةيتوصلا قوف تاجوملا ةكامس سايق ) 
 ةينقتيه ةيتوصلا قوف تاجوملاب ةكامسلا سايق
 عساو قاطن ىلع ةمدختسميفالتئإ ريغ رابتخا
 ةينقت اهنا .دحاو بناج نم ةدام ةكامس سايقل
 ىلعو  تامادختسالا ةددعتمو ةقوثوم ،ةعيرس
 بلطتت اهنإف ، راجرفلا وأرتموركيملا سكع
 .رابتخالا ةعطق نم طقف دحاو بناج ىلإ لوصولا
 ،رتموركيملا ثيح نم ةياغلل ةقيقد جئاتن يطُعت
 ىلإ لوصولا اننكمي ليمعلا تابلطتمل اًقفوو
 .اًضيأةيسكتلا حطسأو ةيلطملا حطسألا

يعاعشلا ريوصتلا مالفأ ةمجرت/ريسفت تامدخ
 تامدخ اًضيأ مدقن اننإف ،ةدوجلا ةيلاع ةيعاعش روص جاتنإ ىلإ ةفاضإلاب
 امك ،مهتابلطتمل اًقفو ءالمعلل يعاعشلا ريوصتلا مالفأ ةمجرت/ريسفت
 متي .لاجملا اذه يف ةديجلا ةربخلا يوذ ةلماعلا يوقلاب ءالمعلا دوزن
:ةيساسأ تاوطخ ثالث يف ةيعاعشلا روصلا ريسفت
، فشكلا )1(
و ، ريسفتلا )2(
.مييقتلا )3(
 رصبلا ةدح .ةعشألا روصمل رصبلا ةدح نم ديفتست تاوطخلا هذه لك
 .ام ةروص يف يناكم طمن لح ىلع ةردقلا يه

ةبالصلارابتخإ
 قبطني نأ نكمي .يعضوملا هوشتلل ةداملا ةمواقم يه ةبالصلا
وأ عطقلا وأ شدخلا وأ ةئدابلا ةفاسملا نم هوشتلا ىلع حلطصملا
 وه هوشتلا ربتعي ،تارميلوبلا مظعمو كيماريسلاو نداعملا يف .ءانحنالا
لثم ةبالصلا تاسايق عاونأ عيمج مدقن .حطسلل كيتسالبلا هوشت
لنيربلا ةبالص رابتخا )ط
ليوكور ةبالص رابتخا )ب
 ةريغصلا زركيف ةبالص رابتخا )ج
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 تاءارجإلا ليهأت لجس،(WPS( ماحللا تاءارجإ تافصاوم تامدخ
)PQR) ماحَللا ءادأ ليهأت و )WQT)
 ليهأت لجس ، ماحللا تاءارجإ تافصاوم تامدخ يلودلا ليكولا مدقت
 ،حئاوللا بسح عيراشملا عاونأ عيمجل ماحَللا ءادأ ليهأت و تاءارجإلا
.تافصاوملا و ريياعملا



 ةمدقتملايفالتإلا ريغ صحفلا تامدخ

(TOFD( ةقيرط
 تاجوملاب صحفلل TOFDةجهنم يلودلا ليكولا ةعومجم مدقت
 يهو  .بيبانألاو ةجلاعملا ةيعوأ تاماحل صحفل ةيتوصلا قوف
 و ةقوثوم
 ميجحتتاردق عم ةعرسب ةروطتملا ةيتوصلا قوف تاجوملاب ةينقت
 .ىلعأ صحف ةعرسو ةديج

 ةيلحرملا ةعومجملل ةيتوصلا قوف تاجوملارابتخإ
 ةيتوصلا قوف تاجوملارابتخإ يلودلا ليكولا ةعومجم مدقت
 تاماحللا ةجلاعم تادعم صحفل ةيلحرملا ةعومجملل
 و ةياغلل ةقوثوم فشك تايلمع مدقت و لكايهلا و بيبانألاو
قوف تاجوملاب صحفلل مئاد لجس عم ميجحتلا تاردق
 .ةيتوصلا

لكآتلا طئارخ مسر
 تاينقت مادختساب ةداملا كمس مسرل ةينقت وه لكآتلا طئارخ مسر
 لكآتلا ببسب ةداملا كمس يف تاريغتلا .ةيتوصلا قوف تاجوملا
 ةينقتلا هذه مدختست .ةروصكً اينايب اهريوصتو اهيلع فرعتلا نكمي
 ءانثأ فشكلا لجأ نم زاغلاو طفنلا تاعانص يف عساو قاطن ىلع
 تانايبلا نيزخت متي .ةيعوألاو بيبانألا يف لكآتلا فيصوت و ةمدخلا
 يف تافالتخالا راهظإل ناولألاب اهزيمرت متي دقو بوساح زاهج ىلع
 .كمُسلا تاءارق

(ET( يديإرابتخإ ةقيرط
 يرارحلا لدابملا صحف لولح يلودلا ليكولا ةعومجم مدقت
:ةيلاتلاقرطلإب ةفلتخملا بيبانألا داومل لماشلا
.ةيديدحلا ةيسيطانغملا ريغ بيبانألل- (ET( يديإ رابتخا§
IRIS )يلخادلا ينارودلا صحفلا ماظن(§
.رادجلل ةقيقد ةكامس تاذ ةدام يأ§
(MFLT( يسيطانغملا قفدتلا برست رابتخا§
.ةفنعزلاو ةيسيطانغملا ةحورملا تاذ ديربتلا بيبانأل§
ةديعبلا قطانملل  Eddy يديإ رابتخا§
 .ةديدحلا ةيسيطنغملا بيبانألل§

 ماحللا ينف ليهأت رابتخا تامدخو ليهأتلا تاءارجإ تامدخ لجس و ماحللا تاءارجإ تافصاوم

 قيبطتلل ةبولطملا صئاصخلاب تاماحللا جتنت عينصتلل ةحرتقملا ماحللا تايلمع نأ ديدحتل وه ماحللا تاءارجإ تافصاوم نم ضرغلا
 .دوصقملا

 ةعومجم مدقت .ميمصتلا ريياعم اًضيأ يبلي ماحللا نأ نم ققحتلا و نيعم قيبطتل ةدام رايتخا وه ليهأتلا تاءارجإ لجس نم ضرغلا
 .اهب ةصاخلا ةيكيناكيملا تاربتخملا ةأشنم نم ليهأتلا تاءارجإ لجس تامدخ  يلودلا ليكولا

 تابلطتم يبلت ةيندعملا صئاصخلا و ةيكيناكيم تاماحللا نأب ةقثلا نم ردق ىصقأ ءاطعإ وه ماحللا ينف ليهأت رابتخا نم فدهلا
 .ةقبطملا تافصاوملا / دوكلا

ماحللا ةدوجب ةقلعتملا ةيلاتلا ةطشنألا يلودلا ليكولا ةعومجم مدقت

.ريياعملاوداوكألا بسح ماحللا تاءارجإ تافصاوم دادعإ
.ماحللا ليهأت تارابتخا ىلع ثلاث فرط نم صحفلا روضح§
 ماحللا ليهأتتءارجا وليهاتلا تاءارجا لجس ، ماحللا تاءارجا تافصاوم دادعإ§
.ةيندعملاو ةيكيناكيملا تارابتخالا ليلحت§
، UT(يفالتئإلا ريغ صحفلا تارابتخا ءارجإ§ RT ، MT ، PT ، VT ،خلإ.(
 .ةفلتخملا ماحللا تايلمع ىلع ماحللا وينف بيردت§
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يفالتئإلا و يكيناكيملارابتخإلا

  و ةبالصلا ةريغص زركيف ، زركيف ،لنيرب( ةبالصلا رابتخا§
)ةدقعلا ةبالص§
يئايميكلا ليلحتلا§
تابثإلا ليمحت رابتخا§
صقلا رابتخا§
عيبرلا رابتخا§
يوازلا رسكلا تارابتخا§
 ئجافملا رسكلا تارابتخا§

ءاوتلإلا رابتخا§
تيفارجلا مييقت§
لكآتلا رابتخا§
ريثأتلا رابتخا§
طغضلاو دشلا رابتخا§
عومدلل ليسملا نزولا ضافخنا رابتخا§
داهجإلا رابتخا§
 .رسكلا اكيناكيم§



3 و2 ،1 يوتسملاةيفالتئإللا تارابتخالل ةيكيرمألا ةيعمجلا نم تاداهشلا و  بيردتلا

 ةطخل ثلاثلا ىوتسملا نم بيردتلاو يناثلا ىوتسملاو لوألا ىوتسملا نميفالتئأللارابتخإلل ةيكيرمالا ةيعمجلا نم ةداهشلا و بيردتلا مدقن
 ANSI / ASNT و SNT -TC-1A و ASNTيفالتئأللارابتخإلل ةيكيرمالا ةيعمجلل اًقفو لمعلا بحاصل مئاقلا ططخملاو اًيلود اهب فرتعملا دامتعالا

CP-189. ىلع اًيلخاد اًبيردت ثلاثلا ىوتسملا نميفالتئأللارابتخإلل ةيكيرمالا ةيعمجلا نم ةديجلا ةربخلا يوذو نيلهؤملا انيفظوم ربع مدقن كلذك 
:ةيلاتلا قرطلاب ءالمعلا تابلطتم ةيبلتل ةممصمةيفتلتئإلا ريغ تارابتخالا

يرخألا تابيردتلا و مدقتملايفالتئإللا بيردتلا  يديلقتلايفالتئإللا بيردتلا

(PAUT( ةيتوصلا قوف تاجوملاب ةيلحرملا ةعومجملا رابتخا§
TOFDرابتخإ§
Eddy (ET)  يديإ رابتخا§
تانازخلا صحف§
، ةيكوشلا تاعفارلا ,لغشم§
فقاوملا عيمج يف نوماحللا§
تاعفارلا ,لغشم§
 CNC تايلمع§

 ةعشألاب ريوصتلا رابتخا§
  ةيتوصلا قوف تاجوملا رابتخا§
  ةيسيطانغملا تاميسجلا رابتخا§
  قرتخملا لئاسلا رابتخا§
  يرصبلا رابتخالا§
  ياو هيك يتمادختسإب ماحللا لصافمرابتخإ§
   ةعشألاب ريسفتلارابتخإ§
 ةيتوصلا قوف تاجوملاب ةكامسلا سايق§

3 يوتسملايفالتئإللا بيردتللتاراشتسإلا تامدخ

.قيبطتلل ةبسانملا تاينقتلاو ةحيحصلايفالتئإلا ريغ رابتخالا قرط رايتخا§
.SNT-TC-1A اهبىصوملايفالتئإللارابتخإلل ةيكيرمالا ةيعمجلا تاسراممل اًقفو ةبوتكملا تاسرامملا دادعإ§
.لمعلا بحاصل ةبوتكملا ةسرامملا بسح مهتاداهش حنمو نيفظوملا بيردت§
.ءالمعلا تابلطتم ةيبلتل ةيلخادلا وأ ةينطولا وأ ةيلودلا تافصاوملاو ريياعملا ساسأ ىلع تاءارجإلا دادعإ§
 (UT( ةيتوصلا قوفتاجوملابرابتخالا،(MPT( ةيسيطانغملا تاميسجلا رابتخا لثميفالتإلا ريغ رابتخالا قرطل تاءارجإلا دادعإ§
.ةبالصلا رابتخاو  ةيباجيإلا داوملا ديدحتو ،ةعشألاب رابتخالا ، قرتخملا لئاسلا رابتخا§
.ةيلخادلا وأ ةينطولا وأ ةيلودلا تافصاوملاو ريياعملا ساسأ ىلع تاءارجإلا ةعجارم§

 ماحللا وينف تاداهش و ماحللا ةيلمع يف بيردتلا جمارب

 لثمداوكألاو ريياعملل اًقفو ليمعلا ةأشنم يف )كلذ ىلإ امو MIG و TIG و SMAW لثم( ماحللا تايلمع عيمج يف ماحللا ىلع بيردتلا جمارب مدقن
 ماحلل يلكيهلا دوكلا) AWS D1.1 و )طغضلا ةيعوأو لجارملا دوك( نييكيناكيملا نيسدنهملل ةيكيرمألا ةيعمجلا تافصاوم بسح عساتلا مسقلا
.ةيدوعسلا وكمارأ تابلطتمل اًقفو ماحللا لماع لهؤن كلذكو ، كلذ ىلإ امو )موينملألل يئاشنإلا ماحللا دوك(2.1د ماحلل ةيكيرمألا ةيعمجلا ، )ذالوفلا

 )ةينيصلا و ةيبروألا و ةيكيرمألا تاكرشلا نم ضوفم لثمم(يفالتئاللارابتخإلا تادعم ديروت

 لالخ نم نيجاتحملاتاعانصلاو ءالمعلا تاجايتحا ةيبلتب يلودلا ليكولا ةعومجمب صاخلايفالتإللا رابتخالا يف تاديروتلاو تاعيبملا مسق موقي
 عيمج ديروتو عيبباًيلاح موقن .ةيلودلا ريياعملاو تافصاوملاوداوكألا عم قفاوتت ةدوجلا ةيلاعةيفالتإ ريغ ةيكالهتسا داومو تاقحلمو تادعم ريفوت
:يلي ام لمشت يتلاويفالتئإلا ريغ رابتخالا تادعم عاونأ

 LPT/MPT تاكلهتسم

 MPT تادعم

 (UT فيوجت،UT كمس) UT للخلا فشاك

 RT تاقحلم
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ةقاطلا لوحم / ةلجعلا رابسم ، ةيلحرملا ةعومجملل يئوض حسام§
  ةيلحرملا ةعومجملا رابسم، Cobra ةلسلس ةحسام، PAUT ةلسلس ةحسام§

 ديلاب لومحم رابسم ، ةسطاغلا ةرعقملا
 يئوضلا حساملا ،ةريبكلا بيبانألل فئاظولا ددعتم يئاقلتلا يئوضلا حساملا رابسم§

 .ةريغصلا بيبانألل يئوضلا حساملا ، نازخلا رابسمل يئاقلتلا
 رصنع ، ددرتلا يلاع ريخأت طخ ،يقاو هجو ،ةيداع ةضراع(تاسجملا نم فلتخم عون§

، TOFD ، ةيواز ةضراع ، جودزم TOFD نيفسإ عم TRL ،ةجوم ، هجوم ليلد 
 ، ةقيقدلا ةيوازلا طسوتم،  1T/3R يذالوف حول صحف ، يعضوم ماحل ، ةيحطس
 دومع ،صاخ جودزم رصنع ،ةيديدحلا ككسلاب صاخ ،صاخلا ناريطلا ، رمغلا
 ،ةيلاع ةرارح ةجرد ، ملقلا عون ، ةفحاز ةجوم ،ةيلاع ةرارح ةجرد ، فوجم

 ، نيفسإلا نم فلتخم عون ، تالصوملا نم فلتخم عون ،ءاطغلا نم فلتخم عون§
 .ةرياعملا لتك

،لكآتلا تاحسام تاودأ§
تانازخلا صحف تاودأ§
 .ةيتوصلا قوف تاجوملاب للخلا نع فشكلل ةلومحم ةيمقر ةيكذ ةرياعم§

 UT تاقحلم

UT تادعم( مدقتم PAUT,TOFD  ،ةسلس 
 ( PAUT راوس

 يئوضلا حساملا ،لكآتلل يئوضلا حساملا
 نازخلل يضرالا



 داعبألا تادعمو تاودأ

 ةيئابرهكلا تادعملا

 طغضلا تادعم

 سایقلا ةزھجأ

 يفعقوملا يف قفدتلا دادع ةأشنم
ةيواح  نارفألا

ةوقلا/نارودلا مزع تادعم

 ةيسدنهلا ةزهجألا تادعم

 و تايلمعلا يف مكحتلا تادعم
يفالتئإللارابتخإلا

طغضلا نامأ مامص صحف ةأشنم حسملا تادعم
ةيواح يف  عقوملا يف

 نزاوتلا وناوزألا

ماحللا تادعم

ءالطلا سيياقم

يف  عقوملا يف ةرياعملا ةأشنم
ةيواح

 يف طغضلا نامأ مامص ةرياعم
عقوملا يف و لمعملا

ةرارحلا ةجرد ةزهجأ

calibration@inatt.com

 ةرياعملا
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17025 / وزيألا ةداهشدامتعإ IEC 

 ةيسايقلا عجارملا تادعم

صحفلا و ةيكيناكيملا تادعملا
يفالتئإللا

يفالتئإللا صحفلا و عفرلا تادعم

 ربتخملا تادعم

 يلودلا ليكولا تاكرش ةعومجم
www.inatgroupofcompanies.com

 م1974 ماعلا ذنم



 تايلمعلا يف مكحتلا ةزهجأ
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ةددعتملا تازاغلا فشك ةزهجأ§
حيرلا ةدش سيياقم§
نارودلا ةعرس سايقم§
ةفاثكلا سيياقم§
يئاملا رابتخالا قفارم§
 تاقحلملا و داهجإلاتارياعم§

 ةرياعملا ويفالتئإللا تادعم صحف و عفرلا تادعم

ةعفارلا تاداهش§
JIB تاعفار§
تاجوملاب قفدتلا تافشاك§

ةيتوصلا قوف
ةبالصلا رابتخا ةزهجأ§
 تاميسجلا صحف§

 سكوي- ةيسيطانغملا

 صحفلا و ةيكيناكيملا تادعملا

ةيكيناكيملا رابتخالا تادعم§
ةيكيناكيملا سايقلا ةزهجأ§
 طغضلا رابتخا قفارم§

 )يزاهج و يمقر( سايقلا زاهج ةرياعم

 ةيعونلا ةفاثكلا سايق ةزهجأ§
ليمحتلا سيياقم ةرياعم§
طغضلا ةرياعم§
 يزاهج سايق تارشؤم§
 .يرخأ *    ةيمقر سايق تارشؤم§

دهجلا سيياقم§
طغضلا تالآ§
دشلا رابتخا تالآ§
 ةيكيلورديهلا تاعفارلا§

 ةوقلا/ نارودلا مزع تادعم

 طغضلا

طغضلا ليجست ةزهجأ§
كيلورديهلا§
غيرفتلا و ةيئاوهلا تاخضملا§
ةيمقرلا طغضلا تارشؤم§
 ءاوهلل تاطغاض§

 نازوألا

نزولا سايق ةزهجأ§
 نزاوتلا سايق ةزهجأ§
ةيولعلا تالومحلا§
ةليقثلا نازوألا§
 نزاوتلا نم رخآ عون§

 تاينورتكلإلا / ءابرهكلا

يمقر§
ةيرظانتلا سيياقملا ددعتم§
كبشملا تادادع§
لزعلا رابتخا ةزهجأ§
ضرألا ةمواقم رابتخا ةزهجأ§
 ةمواقملا سايق زاهج§

ةيئابرهكلا
ريبمألا تادادع§
 يلاعلا دهجلا رابتخا ةزهجأ§

طغضلل لاسرإ ةزهجأ§
ةرارحلا ةجرد لاسرإ ةزهجأ§
لاسرإلا ةزهجأ ىوتسم§
قفدتلا تالوحم§
ةيمجحلا تاسايقلا§
تارايسلا زيمرت§
نامألا تامامص§
 I / P تالوحم§

نارودلا مزعتارياعم§
نارودلا مزعتادش§
نارودلا مزع سايق ةزهجأ§
ليمحتلا ايالخ§
ةوقلا سايق ةزهجأ§
ةعس ىتح ةيملاع رابتخا تالآ§

 نط60

 داوملا ديدحت تادعم ةرياعم§
ةيباجيإلا
ءوضلا ةدش سايقم§
فقوتلا تاعاسرابتخإ§
 توصلا ىوتسم سايقم§

صحفلا تاودأ§
بلاوقلا سايق ةزهجأ§
لتكلا سايق مقطأ§
قالزنالا سايق ةزهجأ§
 .يرخأ§

طغضلا رصانع§
طغضلا لاسرإ ةزهجأ§
طغضلا سايق ةزهجأ§
طغضلا نامأ تامامص§
 طغضلا قرف سايق ةزهجا§

ددرتلا تادادع§
يئابرهكلا دهجلا سايق دادع§

.تلوفلاب
ةقاطلا تادوزم§
ةيمقرلا ضرألا رابتخا ةزهجأ§
 تاذ ةيماسملا تافشاكلا§

يلاعلا دهجلا
 رجيم  وربتخم§

 يسايقلا عجرملا ةرياعم

طغضلا ةرياعم ةزهجأ§
ةددعتم ةرياعم ةزهجأ§
 تلوف24 يئابرهكلا رايتلا§

رشابم رايت
 ددعتم يمقر دادع§
كبشملا تادادع§
 تادعمو تاودأ ةعومجم§

 .تابيكرتلا

ةرارحلا  نازيم ةءارق رشؤم§
ةيمقرلا ةرارحلا نيزاوم§
يجاجز ةرارح نازيم§
قيقدلا جلاعملا نيزاوم§
ةبوطرلا سايق ةزهجأ§
ةبوطرلا ةرياعم§
 ةبوطرلا ليجست ةزهجأ§

 ةرارحلا ةجرد

ليمحتلا ايالخ§
ليقثلا نزولا سايق ةزهجأ§
رابتخالا سايق ةزهجأ§
قامعالا ةرارح ةجرد§
  ةمواقملا قيدانص§
 ةرارحلا ةجرد ةرياعم ةزهجأ§

ةرارحلا ةجرد سيياقم§
حطسلا ةرارح ةجرد سيياقم§
ةرارحلا ةجرد ةرياعم ةزهجأ§
ةيرارحلا تاجودزملا§
Ni-Cr-Nil يرارحلا جودزملا§
ةمواقملا ةرارح ةجرد تافشاك§
ةرارحلا ةجرد ليجست ةزهجأ§
تايلمعلا ةرياعم ةزهجأ§
 .ةرارحلا ةجرد رصانع§

 تاقحلملا وأ ةتبثملا تادعملا نأ نامضل تامدخ يلودلا ليكولا ةعومجمب صاخلا17025 وزيألا يدل دمتعملا ةرياعملا ربتخم مدقي
 نم اهليغشت نم ققحتلل نمزلا نم ةرتف دعب ماظتناب اهصحف متي عناصملا وأ ةافصملا وأ ةيواميكلا تاعانصلا وأ زاغلاو طفنلا يف ةمدختسملا
:لمشي كلذ قاطنلا اذهو ، ةيميظنتلا تابلطتملاو تافصاوملاو لاثتمالا ريياعم ةيبلت لالخ
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 نارفألا

 حسملا دادع

ةياوزلا سايق زاهج§
يتاذ ىوتسم§
ةلماكتملا ةطحملا§
 ىرخألا حسملا ةرياعم تادعم§

 طلخلا تاطحم و يلمعملارابتخإلا

كدلا رابتخال ةيوونلا ةفاثكلا سيياقم§
ةيئابرهكلا ةفاثكلا سايقم§
ةزهاجلا ةناسرخلا تاطالخ§
تلفسألا عناصم§
ةيسايقلا ربتخملا تادعم عيمج§
 سيياقمو ، ينيجورديهلا سألا تادادع( يئايميكلا رابتخالا تادعم§

 فيطلا سيياقمو ،رتمورديهلا سيياقمو ،ةبئاذلا ةبلصلا داوملا
)ىرخأ تادعمو يئوضلا
 .ةيندملا تاربتخملا تادعم§

ماحلةل§
ماحللا ةلآل ةيعجرملا كباشملا§
ماحللا صحف سيياقم§
 يرخأ§

 ماحللا تادعم ةرياعم

ةيمقرلا تارتميلملا§
ةيوازلا ةلقنم§
رزيللا ىدم سايقم§
 لفيل رتسام§
سايقرشوم§
 ةفاسملا تادادع§

 داعبألا ةرياعم

 ءالطلا سايقل ةيمقر ةزهجأ§
  ءالطلا سيياقم§
يمقررتموركيم§
ىدنلا ةطقنب ءالطلا سيياقم§
يحطسلا يبناجلا رهظملا سيياقم§
تاماسملا تافشاك§
 بقثلا تافشاك§
 .يرخأ§

 ءالطلا سايق زاهج

ةيئابرهكلا نارفألا§
ةضباقلا نارفألا§
دقاوم§
تانضاح§
تاففجم§
 .يرخأ§

بنجتل عيراشملا عقاوم يف انب ةصاخلا ةلقنتملا حالصإلاو ةرياعملا ةمدخ لالخ نم عقوملا تامدخ ميدقت ىلع ةرداق يراجتلا ليكولا ةعومجم نإ
 ةكلمملا ءاحنأ عيمج يف ةرشتنم ةلقنتم تاربتخم عم ، ةحارلا نم ردق ىصقأب ةزيمتم ةمدخ ةلقنتملا ةرياعملا تامدخ رفوت .تايلمعلا يف ريخأتلا
 كلذ يف امب ةرياعملا تاناكمإ نم ةعساو ةعومجم17025 وزيالا رايعمل اًقفو انيدل ةدمتعملا ةلقنتملا ةرياعملا تاربتخم مدقت .ةيدوعسلا ةيبرعلا
رابتخالاتادعم نم نوزخمب ةزهجم ةروطقملا يتأت .يئابرهكلا سايقلاو ةيكيلورديهلا تانوكملا ، ةرارحلا ةجرد ، نارودلا مزع ،طغضلا تاصصخت
.ةحاتملا سايقلاو

 ةيواح يف عقوملا يف ةرياعملا ةأشنم

 نامأ مامص ،نزتملا نامألا مامص ،يبيرجت لكشب لمعي طغضلا سيفنت مامص ،يبسن نامأ مامص ،يئاشغ نامأ مامص ، خافنملا نامأ مامص
.تامامصلا نم ىرخأ عاونأو يديلقت

 عقوملاو لمعملا يف طغضلا نامأ مامص ةرياعم

 يلودلا لیكولل نكمی وأ عورشملا عقاوم يف حالصإلاو طغضلا ةمالس ةریاعمل دعب نع ربتخملا عقوم تامدخ نیمأت ىلع ةرداق يراجتلا يلودلا لیكولا ةعومجم نإ
.ربتخملا ىلإ لقنلا ةفلكت رفوی امم تایلمعلا يف ریخأتلا بنجتل نامألا مامص رابتخا عم ةلقنتملا تایواحلا تادعم لیوحت

 ةيواح يف عقوملا يف طغضلا نامأ مامصرابتخإ ةأشنم

 .قفدتلا سايقم ةرياعم تامدخ  يلودلا ليكولا ةعومجم مدقت
 انب ةصاخلا ةلماشلا قفدتلا سايقم ةرياعم تامدخ نوكت .اهتافصاوم لثم ةقيقد قفدتلا سايقم تاسايق نوكت نأ قفدتلا سايقم تاودأ نمضت
.لومحملا انربتخم لالخ نم وأ كعقوم يف ءاوس ةددحملا كتابلطتم ةيبلتل اًصيصخ ةممصم

 ةيواح يف عقوملا يف قفدتلا دادع ةأشنم

 ةريغصلا داعبالا سايقل يمقر زاهج§
مم200 روسكلا سايقمل يمقر راجرف§
ةينرولا وذ يوديلا راجرفلا§
سايقلا طئارش§
 .سايق ةلآ§
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.تاداهشلا رادصإ جمانرب يلودلا ليكولا ةعومجم مدقت

 نمأ ،ةينهملا ةمالسلاو ةحصلا ةيامح ،ةئيبلا ،ةدوجلا يف( ةرادإلا ةمظنأ ةداهش وه يسيئرلا اهلمع عوضوم
 .ىرخأ تامدخ ميدقتو )كلذ ىلإ امو ، دروملا ، ةيذغألا ةمالس ،تامولعملا

:لمشياندامتعإ قاطن
)ةدوجلا ةرادإ ماظن(9001:2015 وزيألا ةداهش§
)ةيئيبلا ةرادإلا ماظن(14001:2015 وزيألا ةداهش§
)ةينهملا ةمالسلاو ةحصلا ةرادإ ماظن(2018 :45001 وزيألا ةداهش§
)ةيذغألا ةمالس ةرادإ ماظن(22000:2018 وزيألا ةداهش§
)تامولعملا نمأ ةرادإ ماظن(2013 :27001 وزيألا ةداهش§
)ةقاطلا ةرادإ ةمظنأ(2018 :5001 وزيألا ةداهش§
.)لامعألا رارتسا ةرادا ماظن(2012 :22301 وزيألا ةداهش§
.)ةوشرلا ةحفاكم ةرادإ ةمظنأ(2016 :37001 وزيألا ةداهش§

 قيقدتلا

 عاونأ عيمجلثلاثلا فرطلاو يناثلا فرطلاو لوألا فرطلل قيقدت ءارجإ يف ةصصختم يلودلا ليكولا ةعومجم
 ةعانصو ةعارزلاو ءاضفلاو تاربتخملاو ةيواميكلا تاعانصلاو زاغلاو طفنلا ةعانص ةصاخو تاعانصلا
 نم ءانبلا ةعانصو تامولعملا ايجولونكتو ةيذغألا ةعانصو ةيسمشلا ةقاطلاو ةقاطلا ةعانصو تارايسلا
:قفارملا وأ عدوتسملا وأ عنصملا وأ هلامتكا ىتح عورشملا دييشت ىلإ ميمصتلا ةلحرم

ميمصتلا ةلحرم قيقدت§
ءارشلا ةلحرم قيقدت§
ءانبلا ةلحرم قيقدت§
ةمالسلاو ةحصلا قيقدت§
 يلمعملا  و يكيناكيملا ،يندملا قيقدتلا§
ةرياعملا ربتخم ويفالتئأللارابتخإلا قيقدت§
عقوملا يف عينصتلا قفارم قيقدت§
ةعنصملا ةكرشلا ةأشنم قيقدت§
ءادألا ةعجارم§
ةينفلا ةعجارملاو عئابلا ةبقارم مييقت§
رطاخملا مييقت قيقدت§
 ةيئيبلا ةرادإلا ماظن قيقدت§
تامولعملا نمأ ةرادإ ماظن قيقدت§
ةقاطلا ةرادإ ماظن قيقدت§
ءاذغلا ةمالس ةرادإ ماظن قيقدت§
.ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ ماظن نيسحت حارتقاو ةيئاقولا ريبادتلاو تارغثلا ليلحت§



 تاداهشلل دادعإلا و بيردتلا

 امجيس6 نيل و عيراشملا ةرادإ تارود

 ةيكيرمألا ةيعمجلا نم تاداهشلا و بيردتلا
3 و2 و1 يوتسملاةيفالتئإللا تارابتخالل

نم ةدمتعم وزيألادامتعإ ةيبيردت تارود
 نيدمتعملا نيققدملل يلودلا لجسلا

17024 وزيأللً اقبط نيفظوملا ةداهش
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9001 وزيالا ذيفنت و9001 وزيألا ةسسؤم
 اًيليصفت اًمهف نيموي قرغتست يتلا ةيبيردتلا ةرودلا هذه مدقُت
 ةفرعملا مدقت و9001:2015 وزيألا رايعم زيكرتو ميهافمل
9001 وزيالا ةدوجلا ةرادإ ماظنل لاعفلا ذيفنتلل ةمزاللا

9001 وزيألا ةسسؤم نم ةيبيردت ةرود
 وزيالا رايعمل ةيليصفت ةعجارم اًدحاو اًموي قرغتست يتلا ةرودلا هذه مدقُت

 قيبطت اهققحي نأ نكمي يتلا دئاوفلاو ريياعملا مهف كلذ يف امب9001:2015
9001:2015 وزيالا

9001:2015 وزيالا– يلخادلا ققدملا بيردت
 ةثالث قرغتست يتلا ةيلعافتلاو ةيكيمانيدلا ةرودلا هذه مدقت
 ريسفت ىلع ةردقلا و9001:2015 وزيالا رايعمل اًساسأ مايأ
 ،ةلاحلا تاساردو لمعلا شرو لالخ نمو تابلطتملا ذيفنتو
 ةرادإ ماظن ةيلاعف سايقل ةمزاللا تاينقتلاو تاراهملا رفوت
 .يلخادلا قيقدتلا لالخ نم ةدوجلا

9001:2015 وزيالا– ةيدرفلا تاداهشلا رادصإ و ققدملليلاقتنإلا بيردتلا
 نيدمتعملانيققدملل يلودلا لجسلا ةداهش ىلع ةلصاحلا يلاقتنالا ققدملا ةرود
 فدهت نيموي اهتدم ةيلاقتنا ةرود يه9001:2015 وزيالا ةدوجلا ةرادإ ماظن يف
 ةحقنملا2015 ةرادصإ ىلإ9001 رايعم يف ةربخلا يوذ نيققدملا لقن ىلإ
 تاساردو راودألا بعلو لمعلا شروو تابيردتلا ةرودلا هذه مدختست .ةديدجلا
.ميهافملا ميلعتل ةلاحلا

 ةيدرفلا ةداهشلا رادصإ و نيققدملا ريبك بيردت9001:2015 وزيا
 ىلع اهب فرتعملا تارودلا رثكأ نم ةدحاو9001:2015 وزيالا اقفو نيدمتعملا نيققدملل يلودلا لجسلا نم دمتعملا نيققدملا ريبك ةرود دعت
 و9001:2015 وزيالا رايعمل اًقفو ةدوجلا ةرادإ ةمظنأل لاعفلا قيقدتلا ىلع زكرت مايأ ةسمخ اهتدم ةرود يهو ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف عساو قاطن
 .ةعجارملا ريراقتو ةعجارملا تاينقتو ةعجارملا تايلمع دادعإو طيطخت ؛لمشي

 ذيفنتلا و بيردتلا ةسسؤم14001 وزيا
 ةرادإ ماظنل لاعفلا ذيفنتلل ةمزاللا تاراهملاو ةفرعملاو14001:2015 وزيالا رايعمل اًيليصفت اًمهف نيموي قرغتست يتلا ةيبيردتلا ةرودلا هذه مدقت
14001وزيالل اقبط ةئيبلا

 يلخادلا ققدملا بيردت14001:2015 وزيا
 ىلإ ةجاح كانه تسيل .ديدجلا رايعملا ةفرعمو ةيئيبلا ةرادإلا ماظنل يلخادلا قيقدتلا تاراهم ميلعتل نيئدتبملا ىوتسم ىلع ةرودلا هذه ريوطت مت
 .انه ءيش لك ملعتت فوس ، رايعملاب ةفرعم وأ ةقباس ةربخ

 ةئيبلا ةرادإ ماظن يلع نيققدملا ريبك بيردت14001:2015 وزيا
 ىلع اهب فرتعملا تارودلا رثكأ دحأ14001:2015 وزيا ةداهشل اقبط نيدمتعملا نيققدملل يلودلا لجسلا نم دمتعملا نيققدملا ريبك ةرود ربتعت
14001:2015 وزيا رايعمل اًقفو ةيئيبلا ةرادإلا ةمظنأل ةلاعفلا ةعجارملا ىلع مايأ ةسمخ قرغتست يتلا ةرودلا هذه زكرت .انلاجم يف عساو قاطن
 .قيقدتلا ريراقتو ، قيقدتلا تاينقتو ، قيقدتلا تايلمع دادعإو طيطختو

 ةداهشلا رادصإ و ةئيبلا ةرادإ ماظن يلع نيققدملا ريبك بيردت14001:2015 وزيا
 ةصصخم نيموي ةدمل ةيلاقتنا ةرود14001:2015 وزيا ةداهشل اقبط نيدمتعملا نيققدملل يلودلا لجسلا نم دمتعملا ققدملالاقتنإ ةرود ربتعت
 اذه زكري .ةديدجلا2015 ةرادصإ ىلإ مهلقنو مهبيردتل2004 :14001 وزيا رايعم بسح ةئيبلا ةرادإ ماظن يف ةربخلا يوذ نييسيئرلا نيققدملل
 .لدعملا رايعملل تاريسفتلاو تارييغتلا ىلع يسيئر لكشب قاسملا

 ةينهملا ةمالسلاو ةحصلا ةرادإ ةمظنأ ىلع ةيبيردت تارود45001:2018 وزيا
 كلذ يف امب ، ةينهملا ةمالسلاو ةحصلا ةرادإ ةمظنأل45001 وزيا نم ةدمتعملا ةيبيردتلا تارودلا نم ةعومجم بيردت يلودلا ليكولا ةعومجم مدقت
 تارودلا هذه ريوطت مت .IRCA نيدمتعملا نيققدملل يلودلا لجسلا نم ةدمتعملا نيققدملا ريبك ةرودو نييلخادلا نيققدملل45001 وزيا ةرود
 .لاجملا اذه يف نيدئار نيصصختم ءاربخ لبق نم اهسيردت متيو ملعتلا طامنأ عيمجل ةيبيردتلا

 ةيعوتلا45001:2018 وزيا
 دعاسي نأ رايعملل نكمي فيكو45001 وزيا تابلطتمو تافيرعتلاو ةيساسألا تاحلطصملل يليصفتلا مهفلا نع دحاو مويل ةيبيردت ةرود
 .لضفأ لكشب ءالمعلا تاجايتحا ةيبلت ىلع كتسسؤم

45001:2018وزيال ذيفنتلا و ةسسؤملا
 ةمالسلاو ةحصلا ةرادإ ماظنل لاعفلا ذيفنتلل ةمزاللا تاراهملاو ةفرعملا و45001 وزيالا رايعمل اًيليصفت اًمهف نيموي قرغتست يتلا ةرودلا هذه مدقت
45001 وزيالا رايعم بسح ةينهملا

 وزيألا نم ةدمتعم نيدمتعملا نيققدملل يلودلا لجسلا تارود

 يلخادلا ققدملا بيردت45001:2018 وزيا
 ، تابلطتملا ذيفنتو ريسفت ىلع ةردقلاو ،18001 ةينهملا ةحصلاو ةمالسلا ةرادإ رايعم لوح اًنيتم اًساسأ نيموي قرغتست يتلا ةرودلا هذه مدقت
 .يلخادلا قيقدتلا لالخ نم ةينهملا ةمالسلاو ةحصلا ةرادإ ماظن ةيلاعف سايقل تاينقتلاو تاراهملا ىلإ ةفاضإلاب

 نيققدملالاقتنإ ىلع بيردت45001:2018 وزيا
 ةفاضإ ىلإ نوعسي نيذلا ةربخلا يوذ ةرادإلا ةمظنأ يققدمل نيدمتعملا نيققدملل يلودلا لجسلا نم ةدمتعم مايأ ةثالث اهتدم ةرود ميمصت مت
18001 ةينهملا ةحصلاو ةمالسلا ةرادإ ماظن  نم لاقتنالاب ةدمتعملا مهتاداهش ىلإ ةينهملا ةمالسلاو ةحصلا ةرادإ ةمظنأ قيقدت



 نيدمتعملا نيققدملل يلودلا لجسلا نم دمتعملا نيققدملا ريبك بيردت45001:2018 وزيا
 اهب فرتعملا تارودلا رثكأ نم ةدحاو18001:2007 ةينهملا ةحصلاو ةمالسلا ةرادإ نم دمتعملا نيدمتعملا نيققدملل يلودلا لجسلا ةرود دعت
 رايعمل اًقفو ةينهملا ةمالسلاو ةحصلا ةرادإ ةمظنأل ةلاعفلا ةعجارملا ىلع مايأ ةسمخ قرغتست يتلا ةرودلا هذه زكرت .انلاجم يف عساو قاطن ىلع

.قيقدتلا ريراقت و قيقدتلا تاينقت ،قيقدتلا تايلمع دادعإو طيطخت و18001

 تامولعملا نمأ ةرادا مظن يلع ةيبيردت تارود27001 وزيا
 نم اهسيردتمتيو ملعتلا بيلاسأ عيمجل ةيبيردتلا تارودلا ريوطت مت
 .لاجملا اذه يف نيدئار نيصصختم ءاربخ لبق

 ةيذغألا ةمالس ةرادا مظن يلع بيردتلا22000 وزيا
يلاتلا وحنلا ىلع22000 وزيا نم ةدمتعملا تارودلا مدقن
يلخادلا ققدملاو ةسسؤملا§
.نيعجارملا ريبك بيردت§

 ذيفنتلا و مهفلا عم نييلخادلا نيققدملا بيردت27001 وزيا
 ةيلاعف سايقل تاينقتلاو تاراهملاو ، اهذيفنتو تابلطتملا ريسفت ىلع ةردقلاو27001 وزيا رايعمل اًنيتم اًساسأ مايأ ةثالث لالخ ةرودلا هذه مدقت
 .تامولعملا

 نيدمتعملا نيققدملل يلودلا لجسلا  نم دمتعملا تامولعملا نمأ ةرادا ماظن يلع نيققدملا ريبك بيردت27001 وزيا
 ةعجارملا ىلع-مايأ ةسمخ اهتدم- نيدمتعملا نيققدملل يلودلا لجسلا نم دمتعملا تامولعملا نمأ ةرادا ماظن يلع27001 وزيا ةرود زكرت
 .قيقدتلا ريراقتو ، قيقدتلا تاينقتو ، قيقدتلا تايلمع دادعإو طيطختو ،27001 وزيا رايعمل اًقفو تامولعملا نمأ ةرادإ ةمظنأل ةلاعفلا

 ذيفنتلا و مهفلا ، نيققدملا ريبك بيردت22301 وزيا
 ةيلاعف سايقل تاينقتلاو تاراهملاو ، تابلطتملا ذيفنتو ريسفت ىلع ةردقلاو22301 وزيا رايعمل اًنيتم اًساسأ- مايأ ةثالث اهتدم- ةرودلا هذه مدقت
 .تامولعملا

 نيدمتعملا نيققدملل يلودلا لجسلا نم دمتعملا تامولعملا نمأ ةرادا ماظن يلع نيققدملا ريبك بيردت22301 وزيا
 ةيرارمتسا ةرادإ ماظنل لاعفلا قيقدتلا ىلع نيدمتعملا نيققدملل يلودلا لجسلا نم ةدمتعملاو مايأ ةسمخ قرغتست يتلا ةيبيردتلا ةرودلا زكرت
 .قيقدتلا ريراقتو ، قيقدتلا تاينقتو ، قيقدتلا تايلمع دادعإو طيطختو22301 وزيالا ىلإ اًدانتسا (BCMS( لامعألا

 : لمشي و ةقاطلا ةرادإ ةمظنأل50001 وزيا نم ةيبيردتلا تارودلا نم ةعومجم بيردتلا مدقي

 يلودلا لجسلا نم دمتعملا نيققدملا ريبك بيردت50001 وزيا
 نيدمتعملا نيققدملل
 لاعفلا قيقدتلا ىلع مايأ ةسمخ قرغتست يتلا ةرودلا هذه زكرت
 طيطختلاو50001 وزيا ريياعم بسح ةقاطلا ةرادإ ةمظنأل
 قيقدتلا ريراقت و قيقدتلا تاينقت ،ةعجارملا تايلمعل ريضحتلاو

)يكيناكيم( دمتعم عئاب صحاف§
)يئابرهك( دمتعم عئاب صحاف§
دمتعم ةدوجلا ةبقارم تايرتشم ريدم / فرشم§
نارودلا مزع / ةرياعملل دمتعم صحاف§
داعبألل دمتعم ةرياعم صحاف§
ةرارحلا ةجردل دمتعم ةرياعم صحاف§
دمتعم يليلحت ةرياعم صحاف§
دمتعم ةرياعم طغض صحاف§
ءابرهكلل دمتعم ةرياعم صحاف§
 دمتعم ةرياعملا ةزهجأ صحاف§

ةدمتعملا امجيس ةتس نيلةجهنم تارود
دوسألا مازحلا ةداهش§
رضخألا مازحلا ةداهش§
 رفصألا مازحلا ةداهش§

عيراشملا ةرادإ تارود
  عيراشملا ةرادإ فرتحم§
لامعألا ليلحت يف فرتحم§
رطاخملا ةرادإ ريبخ§
 .ماع ةدمل ةدوجلا ريدم مولبد ةداهش§
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يلخادلا ققدملا بيردت50001 وزيا
 رايعم ىلع اًنيتم اًساسأ مايأ ةثالث قرغتست يتلا ةرودلا هذه مدقت
 تاراهملاو تابلطتملا ذيفنت و ريسفت ىلع ةردقلاو50001 وزيا
 قيقدتلا لالخ نم ةقاطلا ةرادإ ماظن ةيلاعف سايقل تاينقتلاو
 يلخادلا

 ةدمتعملا امجيس ةتس نيل ةيجهنم و عيراشملا ةرادإ فرتحم

 وزيأ ـل اقبط نيفظوملا ةداهش

 نيفظوملا ةداهش
:ةيلاتلا تالاجملا يف ةداهش يلودلا ليكولا ةعومجم مدقت
دمتعم ةناسرخ ينف§
دمتعم تلفسأ ينف§
ماكرلاو ةبرتلا يف دمتعم ينف§
دمتعم يئايميك ينف§
دمتعم ربتخم ةداهش§
دمتعمينقتويج فرشم§
دمتعم CPT لغشم§
دمتعم رفح ينف§
دمتعم يكيناكيم ينف§
 دمتعم ةزهجأ ينف§

22301 وزيا نم ةدمتعملا نيققدملاربيك تارود

 ةقاطلا ةرادا مظن يلع ةيبيردت تارود50001 وزيا



 .ةبولطملا ريياعملل اًقفوناحتمإلا نوكي§
.ةررقملا تاناحتمالا دعوم نم لقألا ىلع ةقيقد30 لبق ناحتمالا عقوم ىلإ لوصولل طيطختلا نيحشرملا ىلع بجي§
 ام رمألا قرغتسي دقضعبلل ةبسنلاب .ناحتمالا دعب عوبسأ نوضغ يف جئاتنلا ىلع نوحشرملا لصحي .رابتخالا ءدب دعب صخش يأ لوبق متي نل§

.اًموي30 ىلإ لصي
.رابتخالا نم دحاو عوبسأ دعب مهتاداهش ىلع نوحشرملا لصحي ،نيفظوملا ةداهشب ةقلعتملا ةيبيردتلا تارودلل ةبسنلاب§
 .ىرخأ ةرم ناحتمالل مدقتلا حاجنلا ةجرد قيقحت يف نولشفي نيذلا نيحشرملا نم بلطُي§

 تاداهشلل دادعإلا و بيردتلا
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 ةقاطلا تاطحم صحفيف ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا ىدم ىلع ةبستكملا ةربخلا عم ةيلعاف رثكألا بيردتلا ميدقتب يلودلا ليكولا ةعومجم مزتلت
.ناريطلا تانوكمو نيزختلا تانازخو بيبانألا ةمظنأو ةيسدنهلا تانوكملاو لكايهلاو طغضلا ةيعوأو
 يف ةلماش ةفرعمباستكا ىلإ يدؤت يتلا تاسرامملا لضفأ و ةصصخم ةيبيردت جمارب ميدقتل انب ةصاخلا ةيبيردتلا ةرودلا لكيه ميمصت مت
.ةيلمعلاةيفالتئإللا تارابتخالا

 رطاخملا مييقتل ةيريضحت تارودو، API 653 تانازخو، API 570 بيبانأ ، لورتبلل يكيرمألا دهعملا نم510 ةفصاوملل اقبط طغضلا ةيعوأ§
API 580

ماحللا صحافل ةيريضحتلا تارودلا- (AWS( ةيكيرمألا ماحللا ةيعمج§
3.2.1 بسح لوألا ماحللا صحافو TWI-CSWIP 3.1-ماحللا صحاف ةداهش تارود§
(BGAS & NACE( ءالطلاو ناهدلا صحاف تارود§
)ةيئابرهكلاو ةيكيناكيملا( ثلاثلا فرطلا عئاب صحف تارود§
قرطلا عيمج يف3 ىوتسملاةيفالتئإللاتارابتخإلل ةيكيرمالا ةيعمجلا نم دادعإلا تارود§
(RSO( عاعشإلا نم ةمالسلا فظومل ةيريضحتلا تارودلا§
، يعانصلايفالتإلا ريغ رابتخالاوينفل عاعشإلا نم ةمالسلا ةرود§
، NDGوينفل عاعشإلا نم ةمالسلا ةرود§
تامدخلاو عناصملا صحف ةرود§
، (WQT( ماحللا ليهأت تارابتخاو (WPS( ماحللا تاءارجإ تافصاوم§
، NACE لكآتلا يسدنهمل ةينطولا ةيعمجلا- لكآتلا سدنهم دادعإ ةرود§
 .ةيديدحلا ككسلا طوطخ صحف تاينقت§

 و2 ،1 يوتسملاةيفالتئإللا تارابتخالل ةيكيرمألا ةيعمجلا نم تاداهشلا و  بيردتلا

 ةيكيرمالا ةيعمجللاًقفو لمعلا بحاص ىلع مئاقلا ططخملاو اًيلود اهب فرتعملا دامتعالا ةطخلةيفالتئإللا تارابتخالا ىلع دامتعالاو بيردتلا مدقن
رابتخإلل ةيكيرمالا ةيعمجللً اقبط نيلهؤملا و نيدمتعملا انيبردم ربع كلذك . ANSI / ASNT CP-189 و ASNT SNT -TC-1Aيفالتئإللارابتخإلل
:ةيلاتلا قرطلاب ليمعلا تابلطتم ةيبلتل ممصميفالتئإللا رابتخالا ىلع يلخاد بيردت مدقن ثلاثلا ىوتسملا نميفالتئإللا

(PAUT( ةيتوصلا قوف تاجوملاب ةيلحرملا ةعومجملا رابتخا§
TOFDرابتخإ§
Eddy (ET)  يديإ رابتخا§

 ةعشألاب ريوصتلا رابتخا§
  ةيتوصلا قوف تاجوملا رابتخا§
  ةيسيطانغملا تاميسجلا رابتخا§
  قرتخملا لئاسلا رابتخا§
  يرصبلا رابتخالا§
  ياو هيك يتمادختسإب ماحللا لصافمرابتخإ§
   ةعشألاب ريسفتلارابتخإ§
 ةيتوصلا قوف تاجوملاب ةكامسلا سايق§
ةرودلا تايوتحم
لكاشمللً امهفو ةعانصلاب ةقيقد ةفرعم ةوطخلا هذه بلطتت ً.الهس سيل ءادألا يلاع فرشم وأ فرتحم وأ ينف ريوطت نكل و لهس رمأ ةيرظنلا ضرع
 لكشب اهريوطتو انب ةصاخلا ةيبيردتلا ةرودلا تايوتحم ميمصت مت ، رابتعالا يف ذخألا عم .لاجملا اذه يف لمعلاب موقي نيذلا صاخشألااههجاوي يتلا
.يفالتئإللا رابتخالا نم ةيلمعلا بناوجلا ىلع ربكأ

،ةقاطلاو تارايسلاو ءاضفلاو ةيئايميكلا داوملاو زاغلاو طفنلا كلذ يف امب تاعانصلا نم ةعساو ةعومجم نم نوكراشملا يتأي§
.ثاحبألاو ةيديدحلا ككسلاو تاربتخملا ، صحفلا تاكرش§
.دنهلاو ناتسكاب ،لابين ، ناتوب ، ابوروأ ،ايزيلام ،طسوألا قرشلا لود نم نييلودلا نيكراشملا لمشي كلذك§

 يلودلا ليكولا ةعومجمتارابتخإ/تاناحتمإ ءارجإ

يناثلا و لوألا يوتسملا نمةيفالتئإللاتارابتخإلل ةيكيرمالا ةيعمجلا بيردتلا يف نيكراشملا

 يديلقتلايفالتئإللا بيردتلا يديلقتلايفالتئإللا بيردتلا



 عورشملا عقوم حسم

 عورشملا ءاشنإ ةرادا قيرف

 تادعملا و بيكرتلا تآشنم

 تاراهملا تاذ ةلماعلا ىوقلا
 ةيلاعلا

erection@inatt.com

 بيكرتلا
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 لجأنم هب قوثومو  ةيلاع ةءافك و ةربخ تاذ قيرف ريوطتب يلودلا ليكولا ةعومجم موقت
 :يتآلل بيكرتلا و عيمجتلا
معدلا لكيه§
ةيكيناكيملا لكايهلا§
عوكلا /سكوب- يت§
ددمتلا لصاوف§
ةيلاقتنالا تاونقلا§
مداعلا نخادم§

:يتآلا انتامدخ ةعومجم لمشت

عورشملا عقوم حسم
 اليهأت لهؤم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ءاحنأ عيمج يف نيرشتنملا حسملاب صاخلا انقيرف§

 ةرادإ قيرف اذه يطعي .عورشملا نم ةركبم ةلحرم يف ةمزاللا تامولعملا ىلع لوصحلل ايلاع
.ذيفنتلل يقيقحلا ينمزلا لودجلا عقوتو طيطختلل ريضحتلا يف ةددحم ليصافت عورشملا

عورشملا بيكرت ةرادإ قيرف
 ةددحم عيراشم بيكرت ىلع صصختملا و زيمتملا عيراشملا بيكرت ةرادإ قيرف مدقن§

 يف امب ، عورشملا فادهأ قيقحت ضرغل ذيفنتلا لحارملً الوصو طيطختلا ةلحرم  نمًاقالطنإ
.عورشملا لامكإ و تقولاو ةفلكتلاو ةدوجلا ةرادإو عورشملا ةمالس كلذ

تادعملا و بيكرتلا تآشنم
 لثم ةقوثوملا تالآلاو تادعملل رداصم كلتمن ،ددحملا تقولا يف عيراشملا ذيفنتل§

 .تالاقسلاو ماحللا تالآو ةيرشبلا صافقألاو ةيرشبلا تاعفارلا ،عارذب تاعفار ،تاعفارلا
 يفثداوح عوقو مدع نامضل لماك ماودب ةمالس فظوم روضحب عيراشملا ليغشتب موقن
.لمعلا ناكم

ةيلاعلا تاراهملا تاذ ةلماعلا ىوقلا
 انيدل .ددحملا تقولا يف عورشملا لامتكا نامضل عقوملا يف ةرهاملا ةلماعلا ىوقلا مدقن§

 ةمالس يفظوم ،يكيناكيملا ةدوجلا ةبقارم / ةدوجلا نامض فرشم لثم نرم قيرف
 اننكمي .تالاقسلا فرشم وةيسكتلا فرشم ، زيهجتلا فرشم ، ماحللا وفرشم ،عورشملا
 يوذ نمتالاقسلا وةيسكتلا لامع  ، نوعنصملا  ،نوبكرملا ،نورافحلا ،ماحللا لامع ريفوت
 .ةيلاعلا تاراهملا



 عورشملا عقوم حسم

 عورشملا ةرادا قيرف

 تادعملا و تآشنملا

 تاراهملا تاذ ةلماعلا ىوقلا
 ةيلاعلا

contracting@inatt.com

 تالواقملا
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تامدخلا نم ةلماش ةعومجم ميدقتل كعورشمل لماك ءاطع يلودلا ليكولا ةعومجم مدقت
 يفو ةءافكب عيراشملا لمعت نأ يفيكتلاويقابتسالا انجهن نمضي .ةيلعفلا ءانبلا ةيلمع ةرادإل
 ريفوت نعةلوؤسم نوكت يلودلا ليكولا ةعومجم .ةرم لك يف ةينازيملا دودح يفو ددحملا دعوملا
 تاعاطقلا عيراشمو تاراقعلاو ينابملل ءانبلا ءانثأ ةمزاللا ةلامعلاو تادعملاو داوملا عيمج
.نيصاخلا نيروطملاو ةيموكحلا

ذاوحتسإ
 كلاملا

 قالغإ
 صحفلا عورشملا

ءاشنإلا ةلحرم
 لمشت و
 يف فارشإلا

 عقوملا

 و حسملا
 داوملارابتخإ

 ةلودج
 عورشملا

 ةسدنهلا
 ةيميقلا

 ايلاع اليهأت لهؤم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ءاحنأ عيمج يف انل عباتلا حسملا قيرف نإ
 عورشملا ةرادإ قيرف اذه مدقي .عورشملا نم ةركبم ةلحرم يف ةمزاللا تامولعملا ىلع لوصحلل
.ذيفنتلل يقيقحلا ينمزلا لودجلا عقوتو طيطختلل ريضحتلا يف ةددحم ليصافت

 عورشملا عقوم حسم

 نمًاقالطنإ ةددحم عيراشم ىلع قبطني يذلا صصختملا و زيمتملا عيراشملا ةرادإ قيرف مدقن
 كلذ يف امب ،ةكرتشملا عورشملا فادهأ قيقحت ضرغل ذيفنتلا لحارملً الوصو طيطختلا ةلحرم
.عورشملا ءاهتناو تقولاو ةفلكتلاو ةدوجلا ةرادإو عورشملا ةمالس

 عورشملا ةرادإ قيرف

 تادعملا لثم ةقوثوم تالآو تادعمل رداصم كلتمن ،ددحملا تقولا يف عيراشملا ذيفنتل و
 ، عفرلا عارذ تاذ تاعفار ، ةيوستلا تالآ ،تارافحلا ،طغاوضلا ،تاعفارلا ،رداوللا ،ةليقثلا
 عيراشملا ليغشتب موقن نحن .تالاقسلاو ماحللا تالآ ، ةيرشبلا صافقألا ،ةيرشبلا تاعفارلا
.لمعلا ناكم يف ثداوح عوقو مدع نامضل لماك ماودب ةمالس فظوم روضحب

 تادعملا و تآشنملا

 قيرف انيدل .ددحملا تقولا يف عورشملا لامتكا نامضل عقوملا يف ةرهاملا ةلماعلا ىوقلا مدقن
.بسانملا تقولا يف عورشملا عيرستو دقاعتلا لاجم يف ةربخب نرم

 ةيلاعلاتراهملا تاذ ةيرشبلا ةوقلا



 عيراشملا دراوم طيطخت

 لاوجلا تاقيبطت ريوطت

 ةينورتكلإلا عقاوملا ريوطت

IT@inatt.com

تامولعملا ةينقت تامدخ
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 تامولعملا ةينقت تامدخ

 عيمج يف اًديج اهب فرتعم يهو2006 ماع ذنم تامولعملا ايجولونكت تامدخو ةمدقتملا لامعألا تاقيبطتروطتتب يلودلا ليكولا ةعومجم موقت
 ثيح نم ةلاعف ةيجمرب لولح ريوطت ىلع نوزكري نيذلا نيفرتحملا نم قيرف لبق نم يلودلا ليكولا ةعومجم حانج ميمصت مت .ملاعلا ءاحنأ
 ليكولا ةعومجم يف يعسن .تامادختسالا ةددعتملاو ةلماشلا تامولعملا ايجولونكت لولح نم ةعساو ةعومجم مويلا لثمت يهو ةفلكتلا
.ةيلاعلا ةدوجلا ريياعم عم ةئشانلا تاينقتلا مادختساب تاجتنملاو لولحلا ريفوتلرارمتسإب يلودلا

لمعلا عقاوم ربع ثدحلا عبتت§
ريبك لكشب ةيليغشتلا تاءافكلا ةدايز§
 رامثتسالا ىلع دئاعلا عافترا§
مويلا كتكرش تاجايتحا بسانتل ةيرايعملا لولحلا ةمزح رايتخا§
يقيقحلا تقولا يف اهثيدحتو تامولعملا ىلإ لوصولا§
قئاقد يف ةلصلا تاذ تامولعملا ىلإ لوصولا نيفظوملل نكمي§
يزكرم عقوم نم بتاكملا نم ددع يأ ربع تانايبلا ةكراشم لهسي§
رامثتسالا ىلع دئاع لضفأ كل نمضي ةلوقعم راعسأ وذ لح§
.ريوطتلل نيرهش ةرتف لالخ طقف روفلا ىلع دئاوفلا ةبرجت كنكمي§

 عيراشملا دراوم طيطخت جذومن
   عيراشملا دراوم طيطخت جذامن يلودلا ليكولا ةعومجم مدقت
:ريوطت لالخ نم تاعانصلا فلتخمل
ةيرشبلا دراوملا جذومن§
ةفاضملا ةميقلا ةبيرض / تاباسحلا جذومن§
رابتخالا جذومن§
ءارشلا جذومن§
ةرياعملا جذومن§
لوطسألا جذومن§
درجلا جذومن§
 صحفلا جذومن§
 .ةتباثلا ةدعاسملا جذومن§

: يف نوصصختم
 Cacti, Nagios( مادختساب .سكونیل ةصنم ىلع لمعت يتلا ةكبشلا ةبقارم تاودأ§

، Smokeping)
.  SQL مداخ و Visual Studio C مادختساب بتكملا حطس قیبطت§
.قارتخالا رابتخاو فعضلا مییقت§
.)ىوتحملا ساسأ ىلع) WordPressسربدروو مادختساب عقوملا رشن§
 Windows وأ OSX بتكملا حطس ىلع لمعت يتلا دعب نع ةدعاسملل ينفلا معدلا§

.Linux وأ
تاكرشلا/تاسسؤملا دراوم طیطخت§
لاوجلا تاقیبطت ریوطت§
)كلذ ىلإ امو Magneto و Joomla و WordPress( بیولا ریوطت§
(Leads Generation و SEM و SEO( تنرتنإلا ربع قیوستلا تامدخ§
تالاصتإ دونب§
 .ھتاقحلمو رتویبمكلا تامزلتسم§

 .ةكبشلا يلع كدوجول حضاو لماع ةفاضإل بيولا ىلإ ةدنتسملا لولحلا نم ةلماكتم و ةسلس ةعومجم مدقن :بيولا ةكبش ىلع ةمئاقلا لولحلا
 اًرمأرامثتسالا لدعم دعُي .كلمعل تاعيبملاو نيلمتحملا ءالمعلا نم ديزملا ديلوتب ةلصلا تاذ كتاعقوت ةيبلتل ةيفاكلا تاراهملاب انوروطم عتمتي
 ةفلتخم تايوتسم ىلع ىلوألا ةجردلا نم بيولا ىلع ةمئاق تامدخ ميدقتب نيزيمتملا انوروطم موقي و كلذ ملعن نحنو ، تاكرشلا عيمجل اًمهم
.ةزهجألاعيمج ىلع "بواجتم لكشب" لمعي كب صاخلا بيولا عقوم نأ نم دكأتن .ةفلتخملا تاينقتلا ىوق لالغتسا ةيفيك فرعن اننأل

 تاونس10 ةدمل ةعساو ةربخب عتمتت ةيوق ةكرشك نحنف .بيولا ريوطتل ةيجراخ رداصمب ةناعتسالا يف ركفت يتلا تاكرشلل هب قوثوم كيرش نحن"
 ةركتبملا لامعألالولح لالخ نم ةيقيوستلا فادهألا و كلمعب متهن نحن .كعيراشمل لوحت لضفأ ميدقت ىلع ةردقلا كلتمن ةيملاعلا قوسلا يف
." ةيسفانتلاو

 ريوطت تالاجم يف ةدوجلا ةيلاع تامدخ ةعومجم مدقن اننأل ؟ اذامل !ةميظع ةركف هذه ؟ةيسفانتو ةقوثوم بيولا ريوطت تامدخ نع ثحبت له
طيطخت لولح ، ةيعامتجالا طئاسولا نيسحت ،تاقيبطتلا ريوطت ،كيفارجلا ميمصت ،ةيراجتلا ةمالعلا ىلع فرعتلا ،تنرتنإلا ربع قيوستلا ،بيولا
ًالولح مدقنو انريغنم ةفلكت لقأ نحن ؟كلذك سيلأ ، انه تنأ اذهل .اقبسم كلذ فرعت كنكلو .كتاعقوت ةيبلتل جماربلا ريوطتو ،تاسسؤملا دراوم
.انب لاصتالا وه هلعف كيلع ام لك ؟انتيسفانتو انءاكذ ىدم نم ققحتلا ديرت له .لقأ لاومأ لباقم ةدوجلا ةيلاع

:جماربلا و لاوجلا تاقيبطت ريوطت
 نم ةعساو ةعومجم مدقيو ةديج ةيارد ىلع انب صاخلا تايجمربلا ريوطت قيرف نكلو ،طقف بيولا ىلإ ةدنتسملا لولحلا ىلع انتامدخ رصتقت ال
 نم .لومحملا فتاهلل ةيلاثمو ةديرف ةيجمرب لولحو تاقيبطت ةبرجتب انئالمعل حمست يتلا جماربلا ريوطت تارايخو لومحملا فتاهلا تاقيبطت
 نيعباتلا Android / iOS وروطم عتمتي ،يسفانتلا ملاعلا اذه يف كلامعأل رامثتسالا دئاع ةدايزو ةيراجتلا لامعألا ديلوتل يساسألا موهفملا لالخ
.كلمعل ةقينأو ةرحاس تاقيبطت ريوطتل ةيفاكلا تاراهملاب انل

 عتمتي ؛اذه يسيئرلا لامعألا موهفمرابتعإلا يف ذخألا عم .ةيحبرلا نم ردق ىصقأ قيقحتل ةيسيئرلا تامامتهالا نم ةدئارلا لامعألا ديلوت دعُي
 Android / iOS قيبطت ريوطت يف ريكفتلا يف روفلا ىلع أدبت نأ بجي !معن .كلمعل ةرحاس لاوج تاقيبطت ريوطتل ةيفاكلا تاراهملاب انوروطم
 :يلي ام ةقيقح ةفرعم مهملا نم .كئالمع عم لاصتا ىلع ىقبتل كتكرشل

* لمعلا راسم جراخ تنأف ةيناكمإ كيدل نكي مل اذإ *
.مويلا انبلصتإ .كمالحأ قيقحتل كلمع كيرش يلودلا ليكولا ةعومجم عدتل



 ناريطلا تامدخ و تاراطملا تادعم

 يضرألا معدلا تادعم

 تارئاطلا ةحاس تامدخ

 راطملا تايلمع

airport@inatt.com

يلودلا لیكولا ةعومجم تاراطم
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 تامدخ و تاراطملا تادعم
 ناريطلا

 تاراطملا ةحاس تامدخ يضرألا معدلا تادعم

 راطملا تايلمع
 و ةيدومعلا تارئاطلا طبهم تادعم

 لماشلا ةنايصلا و حالصإلا ةءاضإلا

 تالحرلا تامولعم ضرع تاشاش لوخدلا و صحفلا ذفانم ةعتمألا لقن ةمظنأ

 لوصولا ايجولونكت ليمحتلا تادعم ةيضرألا ةقاطلا تادحو

 ةيكيلورديهلا تادعملا ةيئابرهكلا تالقانلا يوجلا دوقولا نازخ ءالطلاو طاطملا ةلازإ
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 يوجلا لاجملا ةءاضإ

 ةيوجلا ةيداشرإلا تاراشإلا

 ةعنصملا تاكرشلا عم عيبلا دعب ام تامدخ ميدقتو تادعملا ديروتب موقن1974 ماع ذنم
.تاراطملا عاطق يف ملاعلا ءاحنأ عيمج نم ةفورعملا



ةيدوماعلا تارئاطلا طبهمل ةلماكلا لولحلا
 ناريطلا ةرادإ و يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنمل ةينهملا لولحلل ةعنصملا تاكرشلا

ناريطلا عاطقل ةيلارديفلا

حطسلا يلع ةيدومعلا تارئاطلا طباهم ةيدومعلا تارئاطلل ةيحطسلا طباهملا ةيرحبلا رتبوكيلهلا تارئاط

 و رابتخالاو بيكرتلاو تادعملا ديروتو ةسدنهلاو طيطختلاو ميمصتلا ةيدومعلا تارئاطلا طباهم لولح لمشت
 دامخإ ، ةءاضإلا ةمظنأ كلذ يف امب ةيساسألا معدلا تادعم اًضيأ رفون .لماكلا ينفلا معدلاو يبيرجتلا ليغشتلا
 ، ردحنملا تارشؤم ، نامألا ةكبش ، حايرلا تارشؤم ،سقطلا لاوحأ ةبقارم ،لاصتالاو ةيوجلا ةحالملا ، قئارحلا

.طوبهلا تاصنم  و رئاظحلا

ةيضرألا ميمصت حطسلا ميمصت يرحبلا ميمصتلا

ةرانإلا ةمظنأ ةوغرلاب قئارحلا ةحفاكم ماظن نحشلا تادعم

ةنمآلا طوبهلا تاكبش نامألا تاكبش دوقولا تايواح
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:يف انوروز



 نحشلا ةلوانم تادعم

 ةيرحبلا تامدخلا

 تالاصتالاو ةيوجلا ةحالملا تادعم

 يرحبلا قيبطتلا

seaport@inatt.com

يلودلا ليكولا ةعومجم ئناوم
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صيصرتلا تاعفار ةقالمعلا تايواحلا

 يبناجلا لقنلا

 ماجحألا تالقان
s ةريبكلا

 ةيكوش تاعفار
ةلوانملا تايلآ/

 ةلقنتملا ةعفارلا

صحفلا ةحتفلا ءاطغرابتخإ

يفالتئإللارابتخإلا

لاصتالا ةزهجأ ةرياعملا

ةنايصلا معد

يرحبلا صحفلا ةيئابرهكلا تادعملا

 تاراشإ و ةءاضإ ةيرحبلا ةرياعملا
ةيدومعلا تارئاطلا

 تارانمو تاماوع
 ةيرحب

 داصرألا ةبقارم ماظن
ةيوجلا

 ةرادإل رادارلا ةمظنأ
 نفسلا

يرحبلا ططخملا

 ةعنصملا تاكرشلا عم عيبلا دعب ام تامدخ مدقنو تادعملا ديروتب موقن1974 ماع ذنم
.ةيرحبلا ئناوملا عاطق يف ملاعلا ءاحنأ عيمج نم ةفورعملا

:يف انوروز
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 نحشلا ةلوانم تادعم

 ةيرحبلا تامدخلا

تالصتإلا و ةيوجلا ةحالملا تادعم

 يرحبلا قيبطتلا



 ةرارحلاو لزيدلا تادعم

railway@inatt.com

يلودلا ليكولا ةعومجم- ةيديدحلا ككسلا

 ءابرهكلا ينف

 تاراسملا ةنايص

 ةلماكلا رجلا/بحسلا ةمزح

 مكحتلاو تاراشإلا

 لكيهلا و ءانبلا/ ينبملا

 ةيئابرهكلا تانوكملا

 تاراسملا تادعم و داوم

 ةمدقتملا سقطلا لاوحأ ةبقارم
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 ةرارحلا و لزيدلا تادعم
تاكرحملا§
رايغلا عطق / كرحملا تانوكم§
رجلا تاكرحم§
ءابرهك تادلوم§
ةيكيناكيم تادعم§
ديربتلا تادعم§
يكيلورديهلا ةكرحلا لقان§
تالصولا / ةدمعألا / سورتلا§
ميحشتلا داوم / دوقولا ةلوانم§
ةينيبروت نحاوش§
 قيرحلا دامخإ / فشك§

 ةلماكلا رجلا ةمزح
رجلا تاكرحم§
تالوحملا§
ةدعاسملا ةقاطلا§
تالصولا / ةدمعألا / سورتلا§
يئابرهكلا حبكلا§
ديربتلا تادعم§
ةنكاسلا ةقاطلا ليوحت§
تالقان / تالوحم§
قيرحلا دامخإ / فشك§
خاسنملا / ةيلاحلا ةعومجملا§

 ةيئابرهكلا تانوكملا
ةنيباكلا تادعم§
ةمالسلا ةزهجأ /ةعرسلا تادادع§
بويعلا / زيمرتلا تاودأ§
تانايبلا تالجسم§
تاراطقلا ةرادإ ةمظنأ§
ةقاطلا تالوحم§
مكحتلا تادعم§
كالسألا / تالباكلا§
تايراطبلا§
 ةينورتكلالا تانوكملا§

 ءابرهكلا ينف
لماكلا ددرتملا رايتلا§
لماكلا رشابملا رايتلا§
تاموقملا / تالوحملا / ةيعرفلا تاطحملا§
ةقاطلا عيزوت / ديوزت§
ةتباثلا تابيكرتلا§
 يئابرهكلا راطقلا كلس§
ءابرهكلا طوطخ§
ثلاثلا ديدحلا ككس لصوم / بيضق§
صحفلا تارايس§
 ةنايصلا / صحفلا§

 مكحتلا و تاراشإلا
راطقلا يلع لماكلا مكحتلا§
ةيعرفلا مظنلا§
كيبشتلا§
ةيلآلا ةدايقلا§
مكحتلا زاهج§
ضرعلا تاشاش / تاحوللا§
روحملا تادادع / راسملا تاراد§
طاقنلا ةبقارم§
ةيطخ تاراشإ§
ةقاطلا تادوزم§
ىوتسملا روبع ةيامح§
راطقلل ةيحصلا ةبقارملا§
ةنايصلا / بيكرتلا§

 تاراسملا تادعم و داوم
ديدحلا ككس§
 ضراوعلا§
رباعملا / طاقنلا§
ريماسملا / ةطبرألا§
عبتتلا تادعم / تانوكم§
ريصحلا / ةيساسألا دعاوقلا§
ةتباثلا ديدحلا ككس§
ماحللا تامدخ / تادعم / داوم§
سقطلا نم ةيامحلا /تاناخس§
 بقعتلا تانيكام§

 ءابرهكلاب نحشلا
ةنايصلا تانيكام§
نيبطتلا / ةيوستلا / كحلا§
ةروباصلا تافظنم§
ةروباصلا تاتبثم / تامظنم§
ةيديدح ةكس / ىرخأ تانيكام§
تارايسلا راسم ليجست§
ةيديدحلا ككسلا بويع فشك§
ةيديدحلا ككسلا ليكشت ةداعإ§
عقوملا يف ماحللا§
راذنإلا / ةرانإلا ةمظنأ§
راسملا ليكشت ةداعإ / تاعفار§
تادعمو تاودا§
ةنايصلا / ميمرتلا§
ةرياعملا§
يفالتئإللا رابتخالا§
.صحفلا§

 لكيهلا و ءانبلا/ينبملا
§Civil works/bridges/tunnelsلامعالا 

قافنالا /روسجلا/ةيندملا
عراشلا / ةطحملا ثاثأ§
ةيرايعملا تانوكملا§
 تاتفاللا§
ةصنملا ةشاش باوبأ§
ةمالسلا ةمظنأ§
ةكرحتم ملالسو دعاصم§
 ةنايصلا / صحفلا / حسملا§

 ةمدقتملا سقطلا لاوحأ ةبقارم
تائيبلل ةيوجلا داصرألا راعشتسا ةزهجأ§

ةيساقلا
لامرلا فارجنا بقارم§
ةيلمرلا فصاوعلاو حايرلا بقارم§
دربلاو راطمألا لوطه بقارم§
ةديدشلا حايرلا بقارم§
لامرلا عافترا ىوتسم بقارم§
 .دعب نع ةبقارملا ةمظنأ§
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 ةعنصملا تاكرشلا عم عيبلا دعب ام تامدخ ميدقتو تادعملا ديروتب1974 ماع ذنم موقن
.ةيديدحلا ككسلا عاطق يف ملاعلا ءاحنأ عيمج نم ةفورعملا

:يف انوروز



 تايلمعلا فرغ
 ةيجذومنلا

 تادعم
 تايفشتسملا

 ةنايصلا

 ةرياعملا

 بيردتلا

يفشتسم لولح
 تارئاطلا طبهم

hospital@inatt.com

يلودلا ليكولا ةعومجم-يفشتسم
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 صيخشتلا ضرعي نأ نكمي ةزيجو ةرتفل يئابرهكلا رايتلا عاطقنا نإ .مهئافشو ىضرملا ىلع دوهجلا عيمج زكرتت ، ةيبطلا عقاوملا يف
 عيمج ذيفنتب حمسي .اًدج ةمهم ةقوثوم ةقاط ردصمل تابلطتملا ربتعت ،ببسلا اذهل .ضيرملا ةحص يلاتلابو رطخلل حجانلا جالعلاو
.ةيحصلا ةياعرلا ماظن يف لثمألا لحلا وهو ةيبطلا عقاوملا يف ةقاطلا ردصم نيسحتل ريبادتلا
.ةيحصلا ةياعرلا يف ةقاطلا ةمالس لاجم يفً ايملاع ةدئارلا ةكرشلا يه  BENDER ردنب ةكرش ربتعت

 ةيجذومنلا تايلمعلا فرغ

 ةجذومنلا طئاحلا حاولأ
 حاولأ ،أدصلل مواقملا ذالوفلا نم داوملا أدب
 حاولأ ،ةيجاجزلا حاولألا ،نفلجملا بلصلا
 ةينبلا عم حفصم يلاع طغض ،ةعوبطم ةيجاجز

 .ةيتحتلا

 تايضرألا ةمظنأ
حيحص لكشب ةلصوملا تايضرألا بيكرت مت

 .ةنوكتمةيكيتاتسورهك ةنحش ةيأ دعبت
 نامأ ريياعم تاذ قطانم يف مدختست

 .اًدج ةيلاع ةيساسحو

 فقسلا ةمظنأ
 ماظن ةكبش داعبأ عم ةحوللا تادحو قفاوتت
 .لصفنم لكشب ةحول لك لصف نكميو رادجلا

 ذفاونلا و باوبألا
 ةقلزنم ةيوديو ةيكيتاموتوأ ذفاون / باوبأ
 ةعشألا نم ةلماكتم ةيامح عم ةيلصفمو

 .رئاتسلا و ةينيسلا

 ءاوهلا فييكت ماظن
 ديروتو قفدتبيحفصلا قفدتلا ةمظنأ لمعت

 .تابارطضالا نم ٍلاخ يسأر بيكرتو

 عيزوتلا تاحول
 مدقت سمللاب لمعت يتلا عيزوتلا تاحول

 ةيبطلا تادعملا تابلطتم يبلت لولح
 .ةثيدحلا

 تايفشتسملا تادعم
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 ةعنصملا تاكرشلا عم عيبلا دعب ام تامدخ ميدقتو تادعملا ديروتب1974 ماعلا ذنم موقن
.تايفشتسملا عاطق يف ملاعلا ءاحنأ عيمج نم ةفورعملا



 لمعت يتلا مكحتلا ةحولو نيحارجلا مكحت ةحولو ةلوزعملا ةقاطلا ةحولو لوزعملا ةقاطلا ماظن رابتخا ةيحصلا ةياعرلا ريياعم بلطتت
.ةيحصلا ةياعرلا قفارم يف دُعب نع راذنإلا ةزهجأ و دُعب نع راذنإلا تارشؤمو سمللاب
 ىلع لوصحلا نامض ىلإةفاضإلاب ،ةمظنألا هذه ةلاح نامضلو نيفظوملاو ىضرملا نم لكل ةنمآ فورظ نامضل ةزراب ةيواز يف ةلوزعملا ةقاطلا ةمظنأ ىلع ظافحلا بجي
 و NEC  ءابرهكلل ينطولا دوكلا، NFPA قيرحلا نم ةيامحلل ةينطولا ةيعمجلا،IEC ةيلودلاةنيقتورهكلا ةنجللا ـب ةصاخلا ريياعملاو حئاوللا تابلطتمل ةقباطم ةداهش
.JCAHO  ةيحصلا ةياعرلا تاسسؤم دامتعال ةكرتشملا ةنجللا

نيلهؤملا BENDERردنيب يسدنهم لبق نم دامتعالاو ةيرهشلا ةيرودلا تارابتخالا
 قفارم يف ةلوزعملا ةقاطلا ةمظنأل اًيرود اًرابتخا IEC 60364-7-710 ةيلودلاةنيقتورهكلا ةنجللا و NFPA 99 قيرحلا نم ةيامحلل ةينطولا ةيعمجلا ريياعم بلطتت
.ةيحصلا ةياعرلا
 :يلي ام ةنايصلا مييقت ورابتخإلل BENDERردنيب ةكرشرابتخإ لمشي
 يرصبلا صحفلا§
ةعسلاو ةمواقملا ، ماظنلا ةمواقمو  رايتلا رطاخم تاسايق§
ماظنلا ىلع ءاطخألا رابتخا قيبطت§
طخلا لزع ةبقارم زاهج ةرياعمو صحف§
دعب نع راذنإلاو دعب نع هيبنتلا زاهج رابتخا§
تانوكملا عيمجل يرارحلا ريوصتلا§
سبقملا ةوق رابتخا§
عطاقلا مزعو ضباقملا نم ققحتلا§
ةبسانملا تادعملا ضيرأت نم ققحتلا§
.ةيئاقولا ةنايصلا رابتخا ريرقت لامكتسا§

 ةقاطلا تاحول
ةلوزعملا

 ةقاطلا ماظن
 ةلوزعملا

 ةحول و يحارجلا مكحتلا ةحول
 سمللاب مكحتلا

 دعب نع راذنإلا رشؤم

.قيرحلانم ةيامحلل ةينطولا ةيعمجلا و ةيلودلاةنيقتورهكلا ةنجللا حئاوللً اقبط ةيرهشلا ةيرودلا ةنايصلا يلا جاتحت يتلا تادعملا

 طخلا لزع ةبقارم

 ةنايصلا

 ماظنلا
 قطانمو ريضحتلا فرغو تايلمعلا فرغل يرايعملاو زهاجلا نرملا ماظنلا
 اًقفو يرايعملا ماظنلا ميمصت ذيفنت متي .ىرخألا تايفشتسملا فرغو فيظنتلا
.ينبملل ةينفلا تابلطتملل

:يه ماظنلا ايازم
üتيبثتلا ةعرس
üميقعتلا ةلهسو ةفيظن حطسأ
üايريتكبلا دض ةلاعف ةياقو
üناردجلا فلخ بلاوقلا عيمج ىلإ لوصولا ةلوهس
üةنايصلا وأ ميمرتلا وأ ديدجلا ءانبلل كفلا ةلوهس
üلكآتلا ةمواقمو ةيكيناكيملا ةناتملا
üنئازخلا ،ةيحارجلا فيظنتلا ضاوحأ لثم ىرخألا تادعملا عم يلاثم لماكت 

.كلذ ىلإ امو ةينيسلا ةعشألا ضرع ةزهجأو ةيوهتلا ةزهجأو
üيلامجلا و ثيدحلا رهظملا. 

 ماظنلا رصانع
:ةيلاتلا رصانعلا كلذ يف امب تايلمعلا فرغل ةدقعمً الولح مدقن نحن
باوبألاو فقسألا ةمظنأوطئاوحلا ةمظنأ§
ةرباعلا ذفاونلاو ةبقارملا ذفاون§
ةيحارج فيظنت ضاوحأ§
مكحتلا ةمظنأ§
ةيبط فيظنت ضاوحأ§
مداعلا تاكبش وةيقئاقرلا فقسألا§
ةيحارجلا تاءاضإلا§
ةينيسلا ةعشألا تاشاش§
تايضرألا§
زاغلا ذخآمو ةيئابرهكلا حيتافملا§
تاريماكلا§
تاشاشلا§
 .تاعاسلا§

 ليكولا ةعومجم نم لهؤم ينف ةطساوب ةرياعملا تامدخ ذيفنت متي .ةمراصلا ريياعملل اًقفو كتزهجأ عيمج ةرياعمب موقن
 رابتخالا ةادأ تناك اذإ ام ديدحتل ةروطتملا ريياعملاو ،ةيسايقلا سايقلا ئدابمو ،ةيئاهنلا سايقلا تاسرامم مدختسن .يلودلا
 انئالمعل ةمدخلا هذه حنمت .ليمعلا لبق نم اهيلع قفتملا ةصاخلا تافصاوملا وأ ةعنصملا ةكرشلا تافصاومل اًقفو لمعت
 نم ققحتلاو رابتخالا انب ةصاخلا ةرياعملا لمشت .مهب ةصاخلا رابتخالا تاودأ مادختساب اهنورجيس يتلا تاسايقلا يف ةقثلا

.ىرخألا تايفشتسملا تادعم عيمجو تاربتخملا تادعمو ةيويحلا ةيبطلا تادعملا ةرياعمو ةحص

 ةرياعملا
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يفشتسملاب تارئاطلا طبهم لولح

 تارايسلل فقوم ةحاس ميمصت حطسلا ميمصت يضرألا ميمصتلا

  موينمولألا نم عفترملا رتبوكيلهلا تارئاط ماظن
عبرم رتم لكل مجك53.76 ةيرحبلا ةجردلا نم موينمولأ§
ةيبشخلا حاولألا ةلصو§
قالزنالا مدع عم بلص حطس§
نيوكت وأ لكش يأ معد ىلع ةردقلا§
مجح يأب رتبوكيله ةرئاط يأ معد ىلع ةردقلا§
.ءاملا نع لزعلا و دوقو§

 ةرادإ ريياعم عم ةقفاوتملا ةءاضإلا ةمظنأ
 ةمظنم /FAA  ةيلارديفلا ناريطلا
 ةطلس /ICAO  ةيلودلا يندملا ناريطلا
 CAA  يندملا ناريطلا

 ةقاطلا ةمظنأ مادختساو ةياعر ىلع تايفشتسملاب ةنايصلا يفظوملً الماك اًبيردت مدقن نحن
.عنصملا نم دمتعم سدنهم ةطساوب بيردتلا ءارجإ متي .Bender ردنب تادعمو ةلوزعملا

 بيردتلا

 ةلقنتملا نحشلا تادعم ةوغرلاب قئارحلا ةحفاكم ماظن

 دوقولا تايواح نامألا تاكبش ةنمآلا طوبهلا تاكبش
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 ةيئايميكلا داوملا

oilandgas@inatt.com

 زاغلا و طفنلا

 رفحلا تادعم

 ءابرهكلا

 تامولعملا ةينقت و ةيسدنهلا ةزهجألا

 يطفنلا دلبلل ةيبوبنألا علسلا و بيبانالا

 ةراودلا تادعملا

 ةتباثلا تادعملا
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ةيئايميكلا داوملا
 يعانص رميلوب لئاس
يوضعلاتينغيللا
يساسألا بلحتسم
يوناث بلحتسم
ضمحلا يف نابوذلل ةلباق فايلأ
نيمألا لكآتلا طبثم
تيزلاب ةبئاذلا لكآتلا تاطبثم
ءاملا يف ةبئاذلا لكآتلا تاطبثم
يئاملا مويسلاكلا تاتيربك
حيشرتلاب مكحتلا
 .ةيمسلا ضفخنم تيز

رفحلا تادعم
عيسوتلل لباق بيبانأ ماظن
فارطألا ددعتم ماظن
عيسوتلل لباق ةحوتفم ةحتف وذ ةاسرم جالزم
ICD يدرفلا تيبثتلا
ةيعرفلاريكارت ماظن
API OCTG نارتقا
 رفحلا ةميرب

ءابرهكلا
تافثكم
باطقالا/دونألا
ةيسيئرلا تاقلحلا تادحو
ةقاطلا دوزم
تالباكلا
ةيئابرهكلا قابطالا
عطاوقلا
يضرألا لطعلا بقارم
 تالوحم

تامولعملاةنيقت و ةيسدنهلا ةزهجألا
ةينورتكلإلا مكحتلا تاودأ
ةبلصلا ةلاحلا عباتت ةيامح
ئراوطلا تالاح يف ليغشتلا فاقيإ ةمظنأ
رادارلا ىوتسم ىلع ةلسرملا ةهّجوملا ةيويدارلا تاجوملا
يئوض دادع / يئوضلا فيطلا سايق زاهج / ليلحت ةزهجأ

لغشملا رايطلا طغضلا فيفخت مامص
زاغلا ةبقارم ةزهجأ

نمآلا ريغ يئابرهكلا كرحملا مامص
بهللا دصر ةمظنأ
نازخلا رادار سايق زاهج
 .يئاقلتلا ريودتلا ةداعإ مامص

 دلبلل ةيبوبنألا علسلا و بيبانألا
يطفنلا
تازيهجتلا و بيبانالا
لكآتلل مواقم وسكم بوبنأ
ةوسكملا بيبانألا
ةاطغملا ماحللا تاذ بيبانألا
  لكينلاب ةلصوملا ةيبوبنالا علسلا
  موحلم ريغ فالغب ةيبوبنالا علسلا

ةيلاعلا لكينلا كئابس نم أدصي ال يذلا ذالوفلا نم بيلص
رفحلا قوط رايعم
 .ةيندعملا ريغ تازيهجتلاو بيبانألا

 دلبلل ةيبوبنألا علسلا و بيبانألا
يطفنلا
دوقولا وأ زاغلاب لمعي يعانص عون كرحم
زاغلا طغض ةيلمعل فذاقلا ةمزح
قيرح هايم ةخضم كرحم
يزكرم درط ةخضم
حيشرتلا رصنع
ةوغر
.قئارحلا ءافطإ ةبقارمل دعب نع مكحتلا زاهج

ةتباثلا تادعملا
بوطلا رهص
يرارح لدابم
خافنم
ةكرتشم ةلصو
يباوب مامص / صحف مامص / يورك مامص
قانتخالا مامص
راخبلا ةداعتسا ةدحو
حيشرتلا ماظن
هايملا جاربأ ديربت
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 ةعنصملا تاكرشلا عم عيبلا دعب ام تامدخ ميدقتو تادعملا ديروتب1974 ماعلا ذنم موقن
.زاغلا و طفنلا عاطق يف ملاعلا ءاحنأ عيمج نم ةفورعملا
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يتوصلا برستلا فشك ماظن

electrical@inatt.com

ءابرهكلا

يكيتاموتوألا ليوحتلا حاتفم

ةيدوثاكلا ةيامحلا

ةعزوملا/ عيزوتلا يف مكحتلا ةمظنأ

ةيرصبلا فايلألا لباك

راذنإلاو قيرحلا فشك ماظن

يئابرهكلا دلوملا

ةيلخادلا مكحتلا ةروصقم

تاكرحملا يف مكحتلا زكرم

يئابرهكلا حاتفملا لماح

لوحملا

تاكرحملا

دهجلا طسوتم لباك

ةجمربلل لباق يقطنملا مكحتلا

دعبلا يلع نم مكحتلا تادحو

يئابرهكلا حاتفملا
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 عيمج نم ةفورعملا ةعنصملا تاكرشلا عم عيبلا دعب ام تامدخ ميدقتو تادعملا ديروتب1974 ماعلا ذنم موقن
.ءابرهكلا عاطق يف ملاعلا ءاحنأ

يتوصلا برستلا فشاك ماظن
حسملا§
ديدحتلا§

 يكيتاموتوألا ليوحتلا حاتفم
دهجلاو ددرتلا راعشتسا§
كرحملا يف مكحتلا لاصتا ةطقن§
مكحتلا ماظن رابتخا§

 ةيدوثاكلا ةيامحلا
ةينافلجلا ةيدوثاكلا ةيامحلا§
يرسقلا رايتلل ةيدوثاكلا ةيامحلا§

 (DCS(  ةعزوملا مكحتلا ةمظنأ
.لمعلا ةطحم ةسدنه§
(HMI( ةيرشبلا ةلآلا ةهجاو وأ ليغشتلا ةطحم§
ةعزوملا مكحتلا ةمظنأ تايلمع يف مكحتلا ةدحو§
.لاصتالا ماظن§
ةيكذلا ةزهجألا§

 ةيرصبلا فايلألا لباك
عيزوتلا لباك§
ةضافضف بيبانأتالبك§
ةريغصلا عيزوتلا تالباك§
فايلا لباك§
طيسبلا لباكلا§
سكلبود§
يئاوه لباك§
.حفصم عيزوت لباك§

 راذنالا و قيرحلا فشاك ماظن
 (FACP) قيرحلا راذنإ يف مكحتلا ةحول§
ليغشتلا ءدب ةزهجأ§
.هيبنتلا ةزهجأ§

 يئابرهكلا دلوملا
ددرتملا رايتلا تادلوم§
رشابملا رايتلا تادلوم§

oمئادلا سيطانغملا تاذ رشابملا رايتلا تادلوم
oلصفنملا رايتلا تادلوم ةراثإ 
oرمتسملا رايتلا تادلوم

 ةيلخادلا مكحتلا ةروصقم
ةيئابرهكلا ةقاطلا تانوكم§

oعطاوقلا
oةرهصنملا عطاوقلا 
oكرحملا تالغشم
oةمعان تالغشم
oريغتملا ددرتلا تاكرحم

ةيئابرهكلا ةقاطلا تانوكم§
oمكحتلا تالحرم
oتيقوتلا تالحرم
oةجمربلل ةلباقلا ةيقطنملا مكحتلا تادحو  

يئابرهكلا لغشملا ةزهجأ§
oةيبيرجتلا ةزهجألا
oةيمقر تادادع
oلغشملا تاهجاو

 تاكرحملا يف مكحتلا زكرم
طلتخملا كرحملا تالغش§
ةزهجالا تالوحم§
كرحملا ةيامح ةزهجأ§
 تالباك و  يدومع لقان ،تالباكلا لوخد تاروصقم ،يسيئرلا لقانلا§

مكحتلا
ةدشرملا حيباصملاو طغضلا رارزأ§
ليدبتلا ضبقم وأ عطاقلا§
بيكرتلا ضاوحأ§
 ، ةدحو ، جلاعملا ةدحو( ةجمربلل ةلباقلا ةيقطنملا مكحتلا تادحو§

I/O ،ةطبترملا تادحولا نم اهريغو ةكبشلا ةهجاو(.
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ةيئابرهكلا حيتافملا
ضفخنملا دهجلا تاذ ةيئابرهكلا حيتافملاتاعيمجت§

oةيئاوه ةيسيطانغم( ةيئابرهك ةرئاد وأ  ةبوبصم ةبلع(
oنودب وأ عم ةلماك )ةتباث وأ بحس( عطاوق
oيسيطانغم يرارح( لماكتملا دئازلا رايتلا ةيامح زاهج،
oريفوت نودب وأ عم )ةقيقدلا تاجلاعملا وأ ةبلصلا ةلاحلا

ةكباشتملا ةقطنملا
oطقف بحسلا تارادصإل(لدارك/ لماح(
oمكحتلاو ةتباثلا ةردقلا تالوحم
oرايتلا تالوحم
oةيفلخلاو ةهجاولا زجاوح
oيكيناكيم وأ طغاض( ةيسيئرلا تالقانلا نابضق(
oةزهجألا تاروصقمو عطاوقلاب مكحتلا رئاودل ةيقاولا تامامصلا
oلماكتم( عطاقلا عفر ةزهجأ ،ةيئابرهكلا ةرئادلا عطاق تاقحلم 

)سورتلا عم
oةمدختسم ريغ وأ ةجمدم عطاق حيتافم
oةبقارملاو ةيئاقولا ةدعاسملا تالحرملا
oتارتيمتلوفلا ، يئابرهكلا رايتلا سيياقم( سايقلا ةزهجأ، 

(.D.M.P- يمقرلا سايقلاو طاولا دادع مزح ، هايملا تادادع
oةيئوض تاراشإو مكحت حيتافم

طسوتملا دهجلا حاتفم§
oءاوهلا ، تيزلا( بحسلا رئاود عطاوق ، SF6 ،ةخضم(
oنودب وأ عم )لاصتالا عطاق وأ ليمحتلا عطاق( ليدبت زاهج

 نودب وأ عم عون ةقاطلا درط وأ ةقاطلا رايت نم دحلا( تامامصلا
 ةخوفنملا تامامصلا رشؤم

oةزهجالا تالوحم
oفثكملا زاهج
oتاليدبتلا
oةزهجأ و تادادع 
oةيسيئرلا تالقانلا
oتاماعد ، تالباكلا ضباقم ،عطاوق ، ةراشإلاو مكحتلا ةزهجأ 

تاكرحملا و لباكلا
oلافقاو زجاوح 
oةزهجالا تاروصقم
oعطاقلا تاقحلمو حيتافملا رابتخا.

حيتافملا لماح
يكيناكيملا ليغشتلا يف مكحتلا حيتافملا لماح§
لمعلا ةبقارم§
يكيتاتسورديهلا رابتخا§
نحطلا صحف§
لزعلا ةمواقم سايق§
يئابرهكلا ليغشتلا رابتخا / لزعلا رابتخا§

تالوحملا
ةدايزلا تالوحم§
يجيردتلا لوحملا§
ةيساسألا ءاوهلا تالوحم§
ديدحلا تالوحم§
يتاذ لوحم§
ةقاطلا لوحم§
عيزوتلا لوحم§

تاكرحملا
راودلا§
لماحملا§
§Airgap
تافللا§
سكاعلا§

دهجلا ةطسوتم تالباك
Teck كيت تالب§
يمحملا ةقاطلا لباك§
زكرملا ةدياحملا تالباكلا§
صاصرلاب ةاطغملاو قرولاب ةلوزعملا تالباكلا§
ةيرحبلا تالباكلا§
.نيدعتلا تالباك§

ةجمربلل لباق يقطنملا مكحتلا
(PLC)

§I/O
تالاصتالا§
.يرشب قيبطت ةهجاو§

دعبلا يلع نم مكحتلا تادحو
ةقاطلا دوزم§
ةيمقر تالخدم§
ةيرظانتلا تالخدملا§
ةيرظانتلا تاجرخملا§
ةيمقرلا تاجرخملا§
.يقطنملا مكحتلاو تايجمربلا§

يدرومل مييقتلاو صحفلا ءارجإب اًضيأ موقن ،داوملا ديروت ىلإ ةفاضإلاب
ةزهجألا يعنصم / ةزهجألا
، RSG ،يراجملا ،تالباكلاو كالسألا PVC ،  ،ليدبتلا سورت ،تالوحملا

 ،قئارحلا ةحفاكم ماظن ،مكحتلا ةمظنأ ،عيزوتلا تاحول ،ليدبتلا لماوح
 ،قارتخالا ةمظنأ /ميقرتلا ةمظنأ ،ةقلغملا ةينويزفلتلا رئاودلاب نمألا ةمظنأ

، UPS ماظن ، ةرانإلا ةدمعأ ،ةيئابرهكلا تابيكرتلا .اهريغ و ةيدوثاكلا ةيامحلا

:يف انوروز



 ةيعانصلا ةيمنتلا

 جاتنإلا و عينصتلا ةيلمع

 رفحلا و نيدعتلا

 ءابرهكلا و ةقاطلا

industrial@inatt.com

يعانصلا لاجملا
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جاتنإلا و عينصتلا ةيلمع
 ةبقارم عم تالآلا ةمالس نيسحت يف ةريبك ةربخ كلتمن
 نم ةعساو ةعومجم يف انلولح مدختسُت .يلاثم لكشب عضولا
 طيطختلا طيسبت لجأ نم ةيكيناكيملا ةسدنهلا تاعاطق
 فاشكتسا لثم عيضاوم .تاحالصإلاو ةنايصلاو ةمدخلاو
 ةنايصلا وأ ةنمؤملا ةقاطلا ةدوج وأ  ةعرسب اهحالصإو ءاطخألا
 .ذيفنتلا ةلهس )ةيؤبنتلا ةنايصلا( ةلاحلا ىلع ةمئاقلا

ةيعانصلا ةيمنتلا
 تايلمع يف ةيفاك ةيامح دوجو مدع رطاخم مهفتن اننإ
 ةعومجم يعارتً امئاد .عينصتلاو يعانصلاو يلآلا ليغشتلا
 رفاوتلاو نامألا تاجرد ىلعأ ناكمإلا ردقب يلودلا ليكولا
ةيامحلا .تادعملاو ةلماعلا ىوقلا ردصمو ةقاطلا تادادمإل
 ةفلكتلا يف ةثراك ىلإ يدؤتس تالاجملا هذه يف ةئطاخلا
 ةيامحلا لك كل رفونل انه نحن .ةيرشبلا ةمالسلاو تقولاو
 . .ثراوكلا بنجتل ةمزاللا

 ةقاطلا ديلوت ةطحم
 ةيئابرهكلا

 ةقاطلا تالوحم ةطحم

 و ةيعرفلا ةقاطلا تاطحم لقنلا و نيزختلا
 لقنلا طوطخ

 ةبقارم تاطحم
 ةطحملا/عنصملا

 بيكرتو رهصملا عناصم
 بصلا

 ،نيوكتلا ،ميمصتلا ةمظنأ
 ةمظنأو معدلاو ذيفنتلا
 ريغ ةقاطلاب دادمإلا ةمظنأ

 ةعطقنملا

 هايملا تاخضم ةطحم

ةلفردلا ةنحطم عيمجت

 ةقاطلاو ةرارحلا تادحو
 ةكرتشملا

 عفرلا و بوبنألا ةدادس

 ةيئابرهكلا حيتافملا

 ايجولونكتلا لقن كرحم

 فيلغتلا و ةيذغالا تايلآ

 تارايسلا ةسدنهلا

 ماحللا ايجولونكتو عفرلا و تاعفارلا ةينقت
 و اكيناكيملا يعاطق

 ريركتلا يفاصم ةسدنهلا
 ةقاطلاو حايرلا ةقاط

 ةددجتملا
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 ةعنصملا تاكرشلا عم عيبلا دعب ام تامدخ ميدقتو تادعملا ديروتب1974 ماعلا ذنم موقن
.يعانصلا عاطقلا يف ملاعلا ءاحنأ عيمج نم ةفورعملا

تايرفحلا و نيدعتلا
 داوملا دادعإو جارختساو ريوطتو فاشتكا نيدعتلا فصي
 مادختساب ضرألا ةرشق نم ايلعلا تاقبطلا يف ةيضرألا
 هذه ةيساقلا لمعلا ةئيب لثم يف .ةينقتلا تادعملاو ةمظنألا
 نم يلاخلا ءادألا ىلع رشابم لكشب ناسنإلا ةايح دمتعت ،
 ،بسحفحاورألا ةبقارملا ةزهجأ ذقنت ال .ايجولونكتلل بويعلا
 نم ردق ىصقأ رفاوتو ةسلس تايلمع اًضيأ نمضت لب
 دراوملا جارختسال ةمزاللا ةينقتلا ةمظنألاو تادعملا
 .ةيندعملا

ءابرهكلا و ةقاطلا
نم ،ةقطنملا هذه يف ةقاطلا ىلع بلطلاعافترإل اًرظن
 ةنايصل يئابرهكلا رايتلا عاطقنا عم لماعتلا اًدج بعصلا
 ةعومجم نإ .ةيعرفلا تاطحملاو لقنلا طوطخ حالصإو
 لح جتنتوةلأسمملا هذه يفً ادج ةعراب يلودلا ليكولا
 تاكرشل ايازملا نم ريثكلا يطعي نأ هنأش نم نيعم
 .ةيناديملا ةنايصلاو ةنايصلاو ليغشتلا

:يف انوروز



 ينكسلا

solar@inatt.com

ةيسمشلا ةقاطلا

 يعانصلا

 يراجتلا

 ةيئانلا قطانملا
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 يلودلا ليكولا تاكرش ةعومجم
www.inatgroupofcompanies.com

 م1974 ماعلا ذنم



 ينكسلا

COMMERCIAL

 يعانصلا

 ةيئانلا ةقطانملا

 حاولألا بيكرت ةيسمشلا ةقاطلا حاولأ

 ةيوجلا داصرألا راعشتسا ةزهجأ ةيكيتاموتألا حاولألا فظنم

 تايراطبلا

 نحشلا مكحت تادحو

 ضرألا تاعدصتلا ةيامح ةيسمشلا ةقاطلا تالوحم
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 ةعنصملا تاكرشلا عم عيبلا دعب ام تامدخ ميدقتو تادعملا ديروتب1974 ماعلا ذنم موقن
.ةيسمشلا ةقاطلا عاطق يف ملاعلا ءاحنأ عيمج نم ةفورعملا

  يراجتلا

:يف انوروز



 عزوملا و لثمملا
 تاكرشلل ديحولا

 ةعنصملا
 نم ةفورعملا

 ءاحنأ عيمج
 .ملاعلا





ارتلجنإ-  يلودلا ليكولا ةعومجم
دتيمل لانوشان يتلم هيكوي

روفلإ نوريماك قيرط46
سكسإ IG3 8LF ، ةدحتملا ةكلمملا

info@inatmultinational.com

نيرحبلا– يلودلايكولا ةعومجم
.م.م.ذ ينبمك بورويتيربروك

 ،574 مقر ينبم ،لوم ةرتس ،1309 مقر بتكم
نيرحبلا ةكلمم ،611 ططخم ،31 قيرط

info@inatcorporateeurope.com 

تارامإلا– يلودلايكولا ةعومجم
811 مقر ، نماثلا قباطلا ،لامعالا جرب
ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ، يبد  ،لامعألا ئطاش

info@inatemirates.com

نيبلفلا– يلودلا ليكولا ةعومجم
زسفريسباياناه

 ،2 اليفنيلادقام ،16 مقر ةعطق ،30 ينبم ،
نيبلفلا ،دولوكاب ةنيدم

info@inatpacificasia.com 

ناتسكاب– يلودلا ليكولا ةعومجم
دتيمل  .يت يف يبتنجيأ لانوشانرتنإ

،لابقإ ةمالعلا ةنيدم كولب تانيز283
ةيمالسإلا ناتسكاب ةيروهمج ، روهال

info@inatpakistan.com

ادنلوه– يلودلا ليكولا ةعومجم
.يف .يب ينبمكزيسرفوأتانإ

 ،2نيلبرلام فاتسوغ
 ،ادنلوه ، مادرتسمأ ،هيأ مأ1082

info@inatoverseascompany.com

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا- يلودلا ليكولا ةعومجم
 يلودلا ليكولا ةسسؤم

31952 ربخلا ،30060 :ب.ص
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،ةيقرشلا ةقطنملا

info@inatt.com 


