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 نُبذة عن الشركة

 

ي دول 1977تأّسست م���اك المحدودة عام 
ا �ض كات األ�ع نمو�  عن كونها واحدة من ال�ش

ً
ي اليونان، فض�

كة �ض ، و�ي أ��ب �ش
ي مجال صناعة معّدات 

ق األوسط �ض  مكافحة الحرائق. البلقان وأورو�ا وال�ش

زت أ�شطة م���اك ع� تط��ر ثالثة مجاالت رئ�س�ة:  40وع� مدار أ��� من 
�
ا، لطالما رك  عام�

لّ�ة -أ) الغازات ب) معّدات مكافحة الحرائق ج) المعّدات الطبّ�ة  ن  الرعا�ة الم�ن

 :  وع� وجه الخصوص، تتمّثل مجاالت عمل م���اك ف�ما ��ي

 MoBIAK Gas :واألرجون، -إنتاج الغازات الطبّ�ة ، ن وجني ي أ�س�د ال���ون، والني�ت
، وثائن ن الصناعّ�ة وتعبئتها، مثل األ�سجني

 ، والهواء المضغوط، وغاز بانارج، إلخ. IG 55، وغاز IG 541وال�ورجون، وغاز 
  :د الحرائق وتعبئتها و��عها تجميع طفا�ات الح��ق و��عها وتصم�مها، وتجميع أنظمة إخما م���اك لمعّدات مكافحة الحرائق

 وتركيبها، و�يع جميع معّدات مكافحة الحرائق، واختبار طفا�ات الح��ق ومراقبة جودتها. 
 MOBIAK Care :لّ�ة و��عها، و�صالح المعّدات الطبّ�ة ومرافق المعامل ن اد المعّدات الطبّ�ة ومنتجات الّرعا�ة الم�ن  است�ي

 

 

 

ا بق�مة  إدارة مكافحة الحرائقنّفذت  ا ضخم� ا استثمار�� ي م���اك برنامج�
ي خان�ا 5500000�ن

ي مقّرها الرئ��ي �ن
ي -يورو �ن

نامج �ن ك��ت، وقد ا�تمل هذا ال�ب

للمكاتب الجد�دة، وتوسعة مخازن المواد الخام  2م 2500، ح�ث تضّمن ع� إ�شاء خط تجميع آ�ي كامل لطفا�ات الح��ق، و�شي�د مبىن جد�د بمساحة 2006

 ).2م 800تجات الجاهزة (بمساحة والمن

. وتكشف حساسات اله�ليوم ذات الحساس�ة الشد�دة أّي �ّ�ب محتمل لغاز وحدة/الساعة 200وتتخّ� قدرة خط إنتاج طفا�ات الح��ق الجد�د معّدل 

ا مختلف�  1000الدفع ل�ل طفا�ة ح��ق يتم إنتاجها أو إعادة اختبارها. وتبيع م���اك اآلن أ��� من  نتجهم. منتج�
ُ
 ا وت
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 :  و�شتمل مجموعة منتجات مكافحة الحرائق األساسّ�ة ع� ما ��ي

ي أ�س�د ال���ون أو الماء أو المواد ال��م�ائ�ة •
الرطبة أو مواد  طفا�ات الح��ق المحمولة والمزّودة بعجالت، سواء المعبأة بالمسحوق أو الّرغوة أو ثائن

ف بها  ي للمعاي�ي (الممل�ة المتحدة)، وكالة المعاي�ي الفر�س�ة (فر�سا)، وأبراجاز  التنظ�ف المعتمدة من جانب وكاالت مع�ت
�طائن ا، مثل: المعهد ال�ب عالم��

ي إ�ه در�سدن (ألمان�ا)، وكيوا (هولندا)، و�و إل (الوال�ات المتحدة األم��ك�ة، وسجل البح��ة اإل�طال�ة (إ�طال�ا)،  ومركز التكنولوج�ا (بلج�كا)، و�م ئب
 ناع�ة المعدن�ة (اليونان)والبحوث الص

 قطع غ�ار وملحقات لجميع أنواع طفا�ات الح��ق •
 )HFC-227 ea ،FK -5-1-12أنواع مواد إطفاء الح��ق المختلفة (بودرة جافة، رغوة، مواد ك�م�ائ�ة رطبة،  •
 منع الخسائر (الممل�ة المتحدة) وكيوا (هولندا)بكرات وحزم أناب�ب بأبعاد وطرازات مختلفة، مطابقة للمعاي�ي األورو��ة ومعتمدة من مجلس اعتماد  •
 فتحات الحرائق وملحقاتها، مطابقة للمعاي�ي األورو��ة ومعتمدة من يو إل.  •
 صمامات وفّوهات بمختلف األنواع واألبعاد، معتمدة من يو إل/إف إم ومطابقة للمعاي�ي األورو��ة •
 رّشاشات الح��ق بأحجام وأنواع مختلفة، معتمدة من يو إل •
ي للمعاي�ي  •

�طائن  بطان�ات الح��ق بأحجام وأنواع مختلفة، مطابقة للمعاي�ي األورو��ة ومعتمدة من المعهد ال�ب
ات معدنّ�ة مقاومة للحرائق، مطابقة للمعاي�ي األورو��ة • ن  أبواب وتجه�ي
 معّدات مكافحة الحرائق (مال�س موّحدة، وكمامات تنّفس، وأقنعة، إلخ) •
دات IG، و FK -5-1-12، و HFC-227 eaأنظمة إخماد حرائق دائمة ( •

�
ي أ�س�د ال���ون، والمواد ال��م�ائ�ة الرطبة، والغبار، ورذاذ الماء، ومول

، وثائن
 الهباء الجّوي)

 ِفَرق إطفاء حرائق معتمدة من يو إل/إف إم •
 معدات مرا�ز تجد�د وص�انة معّدات مكافحة الحرائق وأنظمة إخماد الحرائق •

 

 

 

كة  ورّ�ة وشد�دة األهم�ة لطرازات طفا�ات الحرائق، مثل: معهد التوح�د الق�ا�ي وقد أحرزت ال�ش ي الحصول ع� اعتمادات إضاف�ة �ن
ا �ن � ا كب�ي تقّدم�

ك�ة (ترك�ا)، وهيئة المعاي�ي البلج�ك�ة (بلج�كا). و�تما�ش التط��ر و  كة م���اك النمّو المستم(���ا)، وجهة االتصال الوطن�ة (هولندا)، ومؤسسة المعاي�ي ال�ت ران ��ش
ن المستمر لمنتجاتها وخدماتها.   مع التحسني
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وباإلضافة إلى ذلك، حصلت الشركة على اعتماد من السجل اليوناني للشحن، وسجل البحريّة اإليطاليّة، وبيرو فيريتاس، والمكتب األمريكي 
وكمامات التنفّس وأنظمة السالمة على السفن. وبفضل هذه االعتمادات التي للشحن، وشركة بناء السفن الروسية للتفتيش على معدّات مكافحة الحرائق 

 حصلت عليها، عقدت موبياك شراكات مع شركات شحن إلجراء تفتيشات سنويّة على أساطيل سفنها.
 

ي مجاالت اإلنتاج الهاّمة، 
كات التابعة داخل اليونان يتخّ� عددها نجحت موبياك و�المشاركة الفّعالة �ن ي امتالك شبكة فّعالة من ال�ش

�ن
ي تصدير المنتجات ع� مستوى العالم  800

 عن نجاحها �ن
ً

غ�ي أ��� من تاجر جملة، فض�
ُ
 دولة.  70من خالل شبكة مب�عات عالمّ�ة ت
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MOBIAKCAREكات الرعا�ة ي م���اك، وهو أحد أ��ب �ش
ي �ن

ّ ي جنوب أورو�ا.  ، القطاع الطىب
ل�ة �ن ن  الم�ن

، وأجهزة عالج/�شخ�ص اضطرابات النوم، وأجهزة عالج صع��ات  ن و�شتمل مجاالت تخصصها ع� أجهزة العالج باأل�سجني
ل�ة، ومعّدات  ن ساعدة المالتنّفس، وأجهزة الته��ة (الغازّ�ة وغ�ي الغازّ�ة)، ومعّدات تق��م العظام، وال�را�ي المتحّر�ة، وأّ�ة الرعا�ة الم�ن

ي المستشف�ات. 
ل�ة والّرعا�ة �ن ن  ع� الحركة، ومنتجات الّرعا�ة الم�ن

كاءها.   عن أنها تمتلك شبكة عالمّ�ة لدعم منتجاتها و�ش
ً

ة والمعرفة والبن�ة التحت�ة الالزمة، فض� وتح�ن م���اك بجميع الخ�ب
ة: أثينا ( ن ا�ليون  - 2م 3500) وك��ت (�شان�ا 2م 5000( ) وسالون�ك2م 4000و�اإلضافة إ� ذلك، تمتلك م���اك مرافق مم�يّ  ).2م 700ه�ي

ا ع� ترخ�ص من  نقاط الخدمات الثالثةو�فضل  ، والحاصلة أ�ض� ن ن متخصصني ر فنيني
ّ
غّ�ي جميع أنحاء اليونان وتوف

ُ
ي ت الىت

ي إ�شاء أ��� من 
ي اليونان، نجحنا �ن

ي اليونان وخارجها، مم 20مرا�ز االعتماد األورو��ة �ن
اتنا معمل نوم �ن ا �مكننا من إثبات مصداقيتنا وخ�ب

ي هذا المجال. 
 �ن

ي واألسعار التنافسّ�ة-ومن ثّم، فقد ساهم جميع ما سبق 
 -باإلضافة إ� جودة المنتجات والخدمات و�عة التسل�م والدعم الفىنّ

ن أشهر العالمات التجارّ�ة.  كة م���اك بني ي إعطاء الصدارة ل�ش
 �ن

 

 

ي م���اك
ي  قطاع الغاز �ض

، ثائن ن ي صورٍة سائلٍة (أ�سجني
د م���اك المواد الخام �ن كات العالم. تورِّ الذي يتعامل مع نخبة من أ��ب �ش

ن الس ر فرصة تور�د األ�سجني
ّ
ي زجاجات ضغط عاِل. وهذا يوف

دة وتعّبئها �ن َّ ي خّزانات م�ب
نها �ن ، أرجون)، وتخزِّ ن وجني ائل أ�س�د ال���ون، ني�ت

ي ك��ت. من خالل ناقالت مملوكة للقطا 
 ع الخاص إ� جميع مستشف�ات القطاع العام والع�ادات الطبّ�ة الخاصة �ن

ي عام 
ا 2006و�ن ا ضخم� ي  -يورو 1000000-، استثمرنا مبلغ�

ي قطاع الغاز. ح�ث تّم إ�شاء خط تعبئة جد�د، وتّم تجد�د المبائن
�ن

 ).2م 1000القد�مة بال�امل (

كة: ال ي تقوم عليها ال�ش ي تحقيق المحاور األر�عة الىت
ه �ن جودة، والتنّ�ع، واألسعار التنافسّ�ة، والتسل�م الفوري.. مما ساهم أ��� من غ�ي

امن مع توّسع األ�شطة.  ن  هذا التقّدم الهائل، الذي �ستمر بال�ت
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ي عام 
ت م���اك 2018�ن لتوسيع مساحة مصنعها، ح�ث سيتم إقامة مباِن جد�دة الست�عاب خط  2م 25000قطعة أرض جد�دة مساحتها ، اش�ت

ا لل�م� ن وفق� ا. وتوفر م���اك اآلن إمكان�ة تقد�م تعبئة/تغل�ف مخصصني ي لطفا�ات الح��ق وتعبئة المنتجات وتغل�فها آل��
ات. و�اإلضافة إ� ذلك، تجميع آ�ي إضا�ن

ا بمساحة  ا �شي�د بناًء جد�د� ا، سيتم بناء مركز تدر�ب  -ّهز ل�صبح مركز توز�ــــع مج 2م 2000يتم حال�� ي نفس قطعة األرض أ�ض�
مركز -منطقة تخ��ن منتجات. و�ن

اقاعة المؤتمرات، مما س�كون بمثابة -األحداث ا فن�� ا رئ�س�� قّدر االستثمارات بمبلغ  مقر�
ُ
ا، ت � كة. وأخ�ي .  7000000لل�ش ي

اء األرا�ن  يورو، باإلضافة إ� تكلفة �ش

 

 

 

ضمان توريد منتجات  م���اكشخًصا وكذلك أحدث اآلالت وأكثرها تقدًّما، تستطيع  140وبفضل امتالكها موارد بشريّة يزيد عددها على 
من تي يو فى  2015 :14001من وكالة إيه بي سي لتقييمات الجودة، وشهادة األيزو  2015 :9001وخدمات عالية الجودة حاصلة على شهادة األيزو 

 :13485من مركز التكنولوجيا والبحوث الصناعية المعدنية، وشهادة األيزو  2007 :18001واعتماد أنظمة إدارة الصحة والسالمة المهنية  رينالند،
 اليونانيّة. NQACTHمن شركة  2012

، وكذلك بين الشركات األوروبيّة ومن منطلق التزامها بتقديم أعلى جودة في جميع منتجاتها وخدماتها، تحتّل موبياك المركز األّول في اليونان
 سريعة النمّو، في هذا القطاع.

 ويدّل على ذلك االعتراف العالمي من جانب مؤسسات االعتماد العالمية التي ال تعتمد إال أفضل الشركات في هذا القطاع. 
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