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.MOBIAK S.A تأسست الشركة في عام 1977 وهي حالًيا أكبر شركة في اليونان كما أنها واحدة من أسرع الشركات نمًوا في أوروبا في مجال معدات مكافحة 

زت أنشطة MOBIAK على تطوير خمسة قطاعات رئيسية: 
ّ
الحرائق واملعدات الطبية. وعلى مدار أكثر من 46 عاًما، رك

	 MOBIAKFIRE: إنتاج معدات مكافحة الحرائق وتجميعها وبيعها، باإلضافة إلى إعادة اختبار طفايات الحريق

	 MOBIAKCARE: تصنيع املعّدات الطبّية ومنتجات الّرعاية املنزلّية وبيعها، وإصالح األجهزة الطبّية ومرافق املختبرات املعنية بدراسة النوم

	 MOBIAKGAS: إنتاج الغازات الطبية والصناعية وتعبئتها

	 MOBIAKTRAINERS: تدريب منهي في مجال السالمة من الحرائق والوقاية منها تقدمه كوادر مؤهلة. إدارة مراكز املؤتمرات/التدريب.

	 MOBIAKRECYCLE: إعادة التدوير وإدارة النفايات

يعتمد نهج MOBIAK الناجح والسريع التطور ملا يقرب من نصف قرن على أربعة مبادئ: الجودة والتنوع واألسعار التنافسية واملخزونات الكبيرة - التسليم 

الفوري. تشكل هذه املعايير األربعة دوافع القوة العاملة للشركة تجاه كل إجراء أو قرار.

يحظى االبتكار وديناميكيات األفراد بتقدير كبير من جانب الشركة، وهو ما يشجع املوظفين على اتخاذ املبادرات وحرية التعبير. تم�ضي القوة العاملة لدى 

دًما نحو تقديم الحلول السهلة على نحو يتسم بالجرأة والثقة وبدون تهاون، وباتباع القيم التي أدت إلى وصول MOBIAK إلى القمة، وهو ما يخلق 
ُ
MOBIAK ق

 أكثر أماًنا وأفضل للجميع.
ً

مستقبال

تعمل MOBIAK على تحسين منتجاتها وخدماتها باستمرار، مع االلتزام دائًما بنهجها... 

الجودة!" في  االستثمار  السالمة...  "تقدير 

www.mobiak.com

info@mobiak.com

	+30 28210 63222
www.mobiak.com
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املرافق

تقع املرافق املركزية للشركة في مدينة خانيا على مساحة 32.000 متر مربع مملوكة ملكية خاصة. في عام 2021، أتمت اإلدارة االستثمار لخلق بيئة 

عمل جديدة تم نقل مديريها التنفيذيين إليها. تتكون هذه املنطقة من 85 مكتًبا جديًدا وهو ما يخلق إمكانية لفرص عمل جديدة وتوسيع املوارد البشرية 

للشركة. 

م في مقر الشركة، 
َّ
نظ

ُ
عالوة على ذلك، تحتوي املرافق الجديدة على أربع غرف اجتماعات، بأحجام مختلفة، الستخدامها في الندوات التدريبية التي ت

باإلضافة إلى معارض منتجات مكافحة الحرائق واملنتجات الطبية.

تم االنتهاء من توسعة أخرى في السنوات األخيرة للمخازن املركزية ومراكز التوزيع، وبالتالي إنشاء بنى تحتية جديدة وحديثة، إلى جانب اآلالت الحديثة 

واملوظفين ذوي الخبرة، القادرين على إدارة البيع بالجملة - مخزونات البيع بالجملة العمالقة. وهناك إعداد مناسب للشركة يجعلها قادرة على توفير 

مخزون كبير وعمليات تسليم فوري.

بفضل إجمالي قوة عاملة تزيد على 200 شخص باإلضافة إلى أحدث اآلالت التكنولوجية املتاحة، فإن MOBIAK قادرة على ضمان توفير منتجات 

وخدمات عالية الجودة.



العامل اآلخر الذي ساهم في التقدم الهائل في السنوات األخيرة هو املوقع االستراتيجي للشركة في قلب البحر األبيض املتوسط. تمكنت MOBIAK من 

امتالك شبكة شركاء نشطة في اليونان تتجاوز 500 تاجر جملة، باإلضافة إلى التصدير إلى جميع أنحاء العالم، كما أن لديها شبكة مبيعات دولية في أكثر 

من 110 دولة، في البلقان وأوروبا والواليات املتحدة األمريكية وكندا والشرق األوسط وأستراليا ونيوزيلندا وإفريقيا وآسيا. 

أدى التزام الشركة برؤيتها األصلية تجاه الجودة املمتازة بشكل عام ملنتجاتها وخدماتها إلى وصول MOBIAK إلى مكانة رائدة في هذا املجال. والدليل على 

ذلك هو االعتراف العالمي بالشركة من جانب هيئات االعتماد الدولية التي تصدر االعتماد والشهادات وهو ما لم يحصل عليه إال شركات قليلة في هذا 

القطاع. 

السمات األساسية

	 املنتجات املعتمدة في قطاع مكافحة الحرائق والقطاع الطبي وقطاع الغاز

	 املنتجات والخدمات عالية الجودة

	 نطاق واسع وشامل يغطي جميع االحتياجات في مجاالت النشاط

	 الشهادات الدولية ألوروبا وآسيا والشرق األوسط والواليات املتحدة األمريكية وأستراليا وكندا

	 مخزون ضخم للتوريد بشروط تسليم مغرية

	 تخصيص املنتجات لتلبية املتطلبات الخاصة ألي سوق أو شريك

	 خدمة سريعة تتيح لشركائنا تلبية طلباتهم في اليوم نفسه

	 الدعم والتدريب الفنيان لتصميم أنظمة مكافحة الحرائق وتركيبها

	 دعم خدمة املعدات الطبية في نقاط الخدمة الثالث في جميع أنحاء اليونان 

تطوير الشركة واالعتمادات



 الهيئات 

واملعايير

االعتماد الدولي

MPA
Dresden

MPA EN3 from Germany
ABC Dry Powder Series Extinguishers 6Kg
Foam Series Extinguishers 6Lt / 9Lt
Mobile Foam and Powder Series Extinguishers 

2Lt / 6Lt / 9Lt

ABC Dry Powder
Foam Series
CO2 Series
Kitchen Series
Smoke Detector

1Kg Powder
2Kg Powder
6Kg Powder
9Kg Powder
12Kg Powder

6Lt Foam AB
9Lt Foam AB
2Lt Foam ABF
6Lt Foam ABF
9Lt Foam AB

2Lt Lithium Fire Extinguisher 
6Lt Lithium Fire Extinguisher
9Lt Lithium Fire Extinguisher

2Kg CO2
5Kg CO2

BENOR: Belgium Approval
Foam, Powder and CO2 
Fire Extinguishers
Portable and Mobile

Swiss Approval
Foam, Powder and CO2 
Fire Extinguishers
Portable

2014/68/EU (new PED)
Conformance to Pressure 
Equipment Directive
[substantially amending
97/23/EC, former PED]

Conformance to 
Standard EN3 
for Portable 
Fire Extinguishers

ABC Dry Powder (portable 
and mobile)
Foam Series
CO2 Series
Kitchen Series

EN1866
Conformance to
 Standard EN1866 for 
Mobile 
Fire Extinguishers

π
Conformance with EU di-
rective:
2010/35/EU (TPED)
applies for cartridges, 
gas cylinders intended as 
transportable equipment
[updating the provisions of 
Directive 1999/36/EC, 
former TPED]

UNI 9492
Conformance to Italian 
Standard UNI9492 for 
Mobile Fire Extinguishers

UL standards 
of 
Canada 
Powder 
Fire 
Extinguishers 
Series

Turkish Standards
Portable Foam, Powder 
and CO2 Fire Extinguish-
ers

ITALIAN 
HOMOLOGATION 

Italian Ministry Approval Foam, 
Powder and CO2 Fire 
Extinguishers Portable and 
Mobile

2Kg Powder A1/3 38
3Kg Powder 
6Kg Powder / A1/3 2
9Kg Powder
12Kg Powder 
25Kg Powder 
50Kg Powder 
100kg Powder

6Kg Powder Fire Extinguisher
9Kg Powder Fire Extinguisher
9Lt Foam Fire Extinguisher
9Lt Water Fire Extinguisher
CO2 5Kg Fire Extinguisher (Alloy Steel)

6Lt Foam
9Lt Foam
6Lt ABF wet Chemical
9Lt ABF wet Chemical
25Lt Foam
50Lt Foam
100Lt Foam

2Kg CO2
5Kg CO2
10Kg CO2
30Kg CO2

MIRTEC Series - 0437

BSI Series - 2797

MED Extinguishers For Marine Use

Stored Pressure & Internal 
Cartridge
6Lt Foam
9Lt Foam

Gate Valves
Indicator Posts
Check Valves

Dry Barrel Hydrants Models  

S 318003
Fixed HFC-227ea 
Fire Extinguishing 
System

Powder, CO2 & 
Wet Chemical
Extinguishers Series 
Fire Hoses Landing Valves
Gate Valves
Indicator Posts
Check Valves

Dry Barrel Hydrants 
Models 

®

Portable & Mobile
Foam & Powder &
Portable CO2

Fire Extinguishers

directive 2014/90/EU

Hose reels

BS EN3 from BSI (UK) KITEMARK
ABC Dry Powder Series Extinguishers
Foam Series Extinguishers
Water Series Extinguishers
CO2 (Alloy & Aluminum Steel Series Extinguishers)
Powder, Foam and CO2 Mobile Extinguishers
Kevlar Extinguishers

Size
1.1m x 1.1m
1.2m x 1.2m
1.2m x 1.8m

BS EN3-7
KM 675727

Portable Fire Extinguishers

BS EN1869:1997
KM608739

Fire Blankets

UK Merchant Shipping
(Marine Equipment)

Regulations SI 2016/1025,
as amended by

SI 2019/470 & MSN 1874
(M+F) Amendment 4

Portable and Mobile Fire 
Extinguishers
ABC Dry Powder Series
Foam Series
CO2 Series



LPCB from UK
Fire Hose reels
CE & EN671-1
Gate valves
Hose Couplings
Branchpipes
Inlet Breechings
Landing valves

French Audit Notify and 
Accredited Laboratory
NF Fire extinguishers Series

Hungary State Approval Body
Portable and Mobile Foam, 
Powder and Portable CO2 
Fire Extinguishers

Membership at National Fire 
Protection Agency of U.S.A.

2020-2023

Management System 
according to ISO14001:2015

Information Security System 
according to ISO 27001:2013

IMO RES, MSC
International Maritime Organization, 
Maritime Safety Committee

DNV EN3 License for Norway 
Portable Extinguishers

Greek Organisation for Standarization

EU legislation restricting the use of 
hazardous substances in electrical 
and electronic equipment Directive.

SOLAS
The International Convention for the 
Safety of Life at Sea.

- Fire Extinguishing Systems 
- Self Contained Breathing Apparatuses

Respiratory Devices

2021/XH/01/2768

20.01141.295

Russian Register

Lithuanian Approval
Foam, Powder and CO2 
Fire Extinguishers
Portable

ISO 45001:2018
Certificate of Health & Safety

Management System 
ISO 45001:2018  

PR21-4902638-A
PR21-4902638-B   

- Fire Extinguishing Systems
- Self Contained Breathing Apparatuses

Management System 
according to ISO9001:2015

Cert No 37939

Blankets

EN1869:2019

SCIENTIFIC AND RESEARCH 
CENTER FOR FIRE PROTECTION 
STATE RESEARCH INSTITUTE 

ISO-13485 Quality Management 

Distribution of Medical Devices

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 27001:2013 
CERT No. I-030-02-270-00068 



MOBIAKFIRE

 لشركائهم. 
ً

فيما يتعلق بقطاع اإلطفاء في الشركة، يبحث موظفو MOBIAK باستمرار عن حلول ومقترحات جديدة ومتميزة وأكثر شموال

كجزء من تطورها املستمر، نفذت الشركة بالفعل في عام 2005 برنامًجا استثمارًيا كبيًرا في مرافقها املركزية في مدينة خانيا، والذي تضمن تركيب خط 

تجميع طفايات حريق آلي بالكامل وإنشاء مبنى جديد بمساحة 2500 متر مربع يضم بداخله هذا الخط وكذلك مقر اإلدارة. في العام نفسه أيًضا، تم توسيع 

مساحة تخزين املواد الخام واملنتجات الجاهزة لالستخدام.  

بعد ذلك، في عام 2019، قامت MOBIAK بشراء مساحة تخزين تبلغ 7000 متر مربع في أسبروبيرغوس، أتيكا، وأعدت مركز توزيع سالونيك على مساحة 

5000 متر مربع لزيادة سعة التخزين.

في عام 2021، أكملت MOBIAK توسعة أخرى ملبانيها املركزية، مما أدى إلى زيادة السعة اإلنتاجية والتخزينية، وهو ما أدى إلى توفير مخزون كبير من 

املنتجات الجاهزة. اآلن تبلغ مساحة املباني املركزية للشركة في مدينة خانيا 32000 متر مربع.

تتجاوز سعة خط إنتاج طفايات الحريق الجديد املتاح لدى MOBIAK 200 قطعة في الساعة. يكتشف مستشعر الهليوم الشديد الحساسية التسرب 

املحتمل للغاز الدافع لكل طفاية حريق يتم إنتاجها أو إعادة اختبارها. MOBIAKFIRE قادرة على إنتاج وبيع ما يزيد على 2000 منتج مختلف وجميعها 

معتمدة وفًقا للوائح األوروبية واملعايير األوروبية والدولية.

بي أنظمة إطفاء الحرائق والكشف عن الحرائق، والذي يتألف من موظفين 
ّ
من الجدير بالذكر أيًضا أن MOBIAKFIRE لديها فريقها الخاص من ُمرِك

متخصصين. يعمل فريق الفنيين لدى MOBIAK من خالل إجراء تقييمات السالمة من الحرائق للمرافق والكشف عن الحرائق وإعادة االختبار وإعادة 

تعبئة طفايات الحريق، مع توفير االختبار الهيدروستاتيكي للحاويات ذات الضغط العالي واملنخفض. فريق الفنيين دائًما في خدمة كل شريك من شركاء 

MOBIAK لجميع أنواع التركيبات الهيدروليكية والكهربائية في جميع أنحاء اليونان. 

 SRPS من الجدير بالذكر أيًضا الحصول على اعتمادات إضافية مطلوبة بشكل خاص وضرورية ملختلف طرازات طفايات الحريق، مثل اعتمادات

	)صربيا(، وNCP وKIWA )هولندا(، وTSE )تركيا(، وBENOR )بلجيكا(، وNF )فرنسا( وVDS )أملانيا( وCNBOP )بولندا( وAS/NZS )أستراليا ونيوزيلندا( 

وUL/FM )أمريكا(.

تم اعتماد MOBIAK أيًضا من ِقبل السجل الهيليني للشحن وسجل البحرّية اإليطالّية، والسجل الرو�ضي للشحن الختبار طفايات الحريق وأجهزة التنفس 

وأنظمة السالمة على السفن. وبهذه القدرة، طورت الشركة أيًضا التعاون مع شركات الشحن.

الحرائــق مكافحــة  معــّدات 
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السلسلة الرئيسية ملنتجات مكافحة الحرائق

	 طفايات الحريق املحمولة واملزودة بعجالت من جميع الفئات )مسحوق جاف، ثاني أكسيد الكربون، رغوة لألغراض العامة، 

	رغوة مخصصة لزيوت ودهون الطهي، رغوة خالية من الفلوريد، ماء، ماء مع إضافات، ضباب مائي، مواد التنظيف، بطارية أيون الليثيوم( 

املعتمدة من ِقبل الهيئات املعترف بها دولًيا 

	 طفايات الحريق التلقائية، املثبتة في األسقف، التي تحتوي على مسحوق جاف ومواد تنظيف 

	 عربة مولد الرغوة 

	 قطع غيار وتجهيزات لجميع أنواع طفايات الحريق

	 مواد إطفاء بجميع األنواع 

	 السوائل املقاومة للحريق لالستخدامات املختلفة 

	 الحوامل األرضية وخزائن حماية طفايات الحريق 

	 صناديق حماية طفايات الحريق

	 خراطيم إطفاء الحريق املزود أو غير املزودة بدارة لف 

	 أدوات مراكز إطفاء الحريق بأنواعها املختلفة 

	 دارات اللف لإلمداد باملياه املزودة بعجالت 

	 خراطيم إطفاء الحرائق وتجهيزات التركيب والتوصيل وفوهات املياه بجميع األنواع 

	 أوعية الرمل بأحجام مختلفة 

	 مفاتيح الربط واألدوات الخاصة بمراكز إطفاء الحرائق 

	 صمامات وصنابير شبكات إمدادات املياه بأنواعها وأحجامها املختلفة

	 رشاشات املياه بجميع أنواعها

 )EN&NFPA( مجموعات مضخات املياه ومضخات املياه العائمة إلطفاء الحرائق املطابقة للمعايير األوروبية ومعايير الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق 	

	 أبواب مقاومة للحرائق وأبواب وتجهيزات معدنية اعتيادية

	 معدات رجال اإلطفاء - الزي الرسمي، وأجهزة التنفس، واألحذية، وما إلى ذلك. 

	 أقنعة ومرشحات بمختلف األنواع 

	 إضاءة الطوارئ والفتات السالمة الفلورية

ثبت على الحوائط 
ُ
	 إطارات الطوارئ التي ت

	 صفارات اإلنذار املحمولة باليد واملثبتة باألرض  

	 حقائب اإلسعافات األولية بأنواعها املختلفة 

	 نقاالت وكرا�ضي حمل بأنواعها املختلفة 

 )ADR( املعدات املدرجة تحت بند اللوائح التنظيمية للنقل البري للمواد الخطرة 	

	 معدات الكشف عن الحرائق )األلواح، الكواشف، أزرار إنذار الحرائق، صفارات اإلنذار املزودة بنظام إضاءة، وما إلى ذلك.(  

	 بطانيات الحريق بأحجام وأنواع مختلفة

	 أنظمة إطفاء الحريق األوتوماتيكية املعتمدة بجميع أنواعها ) ،HFC-227ea	  ،FK-5-1-12	 ،IG	CO2، املطابخ االحترافية، املسحوق الجاف، الرغوة، الضباب املائي، وما إلى 

ذلك(

	 نظام إطفاء الحرائق NOVEC املعتمد لالستخدام في السفن 

	 مولدات األيوروسول )الهباء الجوي( املعتمدة 

	 أدوات مكافحة الحرائق بمختلف األنواع واملنتجات الذكية لالستخدام املنزلي أو املنهي

	 معدات تعبئة وصيانة طفايات الحريق وأنظمة مكافحة الحرائق

	 أوعية التدريب )لالستخدام في مكافحة الحرائق( 

	 مقاييس مستوى العبوات املحمولة
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MOBIAKCARE

 في جنوب أوروبا. 
ً

يعد MOBIAKCARE، بصفته القطاع الطبي لشركة MOBIAK، أحد أكبر العالمات التجارية في مجال البيع بالجملة وأكثرها شموال

ا من االهتمام بصحة الفرد، يشمل نطاق هذا القطاع املنتجات املعنية باملساعدة في الوقاية من األمراض، واملساعدات الخاصة بالرعاية اليومية 
ً
انطالق

للمر�ضى، ومنتجات اإلسعافات األولية، واألجهزة الطبية وأجهزة التنفس.

 عن العالج باألكسجين منزلًيا. أر�ضى إنتاج األكسجين الطبي أساًسا 
ً

بدأت الشركة عام 1977 بإنتاج األكسجين الطبي لتلبية احتياجات املستشفيات، فضال

ا قاد الشركة نحو تطوير قطاعيها التجاري والفني من خالل إنتاج أجهزة التنفس املتخصصة بأحدث التقنيات. 
ً
راسخ

يمتلك MOBIAKCARE ما يلزم من الخبرة واملعرفة، والبنية التحتية باإلضافة إلى شبكة شراكات عاملية لدعم منتجاتها وشركائها. تعمل الشركة باستمرار 

على تطوير نطاقها من خالل املنتجات الجديدة، مع مراعاة طلبات شركائها، وإيالء األولوية لتلبية احتياجاتهم. لقد أصبح األمر ممكًنا بفضل إنشاء 

قسم جديد للبحث والتطوير، إلى جانب الخبرة الواسعة التي تمتلكها الشركة. يتمثل الغرض الرئي�ضي من القسم في البحث عن منتجات جديدة وتلبية 

احتياجات السوق الخاصة. تساعد أبحاث السوق املستهدفة هذه في تطوير الشركة وتلبية متطلبات كل فرد.

جدير بالذكر أنه تتوافر لدى الشركة ميزة كبيرة للمرافق في: أسبروبيرغوس أتيكا )بمساحة 7000 متر مربع(، وسالونيك )بمساحة 5000 متر مربع(، وكريت 

ة بشكل جيد. نقاط الخدمة التي تغطي  )يشمل خانيا بمساحة 32000 متر مربع - هيراكليون بمساحة 700 متر مربع(، إلى جانب ثالث نقاط خدمة ُمعدَّ

الدولة بأكملها مرخصة من ِقبل املؤسسات األوروبية في اليونان، ويعمل بها فنيون متخصصون. لقد أنشأت هذه املؤسسات ما يزيد على 20 مختبًرا معنًيا 

بدراسة النوم، في اليونان وخارجها، حتى يتسنى لهم إثبات مصداقيتهم وخبرتهم في املجال. 

حصلت الشركة على شهادات من هيئات معترف بها دولًيا، مثل شهادة معيار ISO 9001:2015 من ِقبل وكالة إيه بي �ضي لتقييمات وإدارة الجودة، وشهادة 

معيار ISO14001:2015 من ِقبل شركة CERT	SWISS فيما يتعلق باإلدارة البيئية، وشهادة معيار ISO 45001:2018 الخاص باملنظمة اليونانية للتوحيد 

القيا�ضي )ELOT( من ِقبل شركة EBETAM للصحة والسالمة في إدارة العمل.

حصل قطاع MOBIAKCARE على شهادات مثل ISO13485: 2016 من مركز التقييم الوطني للجودة والتكنولوجيا في صحة إدارة جودة منتجات 

التكنولوجيا الطبية، تزامًنا مع امتثاله ملتطلبات القرار الوزاري ΔΥ8δ / Γ.Π.οικ / 1348 / 2004 بشأن التعامل مع معدات التكنولوجيا الطبية. تحمل جميع 

 عن املعايير املذكورة أعاله.
ً

املنتجات عالمة املطابقة األوروبية )CE(، فضال

أدى التزام الشركة برؤيتها الخاصة فيما يتعلق بتوفير املنتجات والخدمات عالية الجودة، باإلضافة إلى نهجها املتمركز حول العمالء، إلى تسارع نمو قسم 

MOBIAK للمعدات الطبية في اليونان وأصبحت الشركة أحد أسرع الشركات األوروبية نمًوا في القطاع.

الطبيــة املعــدات 
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الخط الرئي�سي للمنتجات الطبية

	 منتجات تقويم العظام

	 الكرا�ضي املتحركة

	 معدات املكاتب الطبية

	 أجهزة التشخيص والعالج

	 التطبيقات املتخصصة في العمود الفقري والذراعين والساقين ودعامات الرأس/سترات الجسم املعنية بتقويم 

العظام

	 املستهلكات الطبية

	 مساعدات التموضع ومعدات املستشفيات

	 أسّرة للرعاية املنزلية

	 مساعدات الحركة

	 منتجات أجهزة التنفس

	 أجهزة املعالجة باألكسجين

	 أجهزة تشخيص/عالج اضطرابات النوم

	 أجهزة عالج انقطاع النفس النومي

	 أجهزة التنفس )الباضعة وغير الباضعة(

	 معدات العالج الطبيعي
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MOBIAKGAS

يشكل MOBIAKGAS أحد القطاعات املهمة األخرى في الشركة. يتم في هذا القسم املتخصص إنتاج وتعبئة السوائل والغازات لالستخدام الطبي 

والصناعي، ما يضمن توفير الضمانات الضرورية والدراية املطلوبة من جانب العميل الحديث والواعي.   

توفر MOBIAKاملواد الخام في صورٍة سائلٍة )أكسجين، ثاني أكسيد الكربون، نيتروجين، أرجون(، وتخّزِنها في حاويات عالية التبريد ثم تقوم بتعبئتها في 

خزانات وأسطوانات محمولة، من أجل تلبية احتياجات عمالئها. ينتمي شركاء MOBIAKGAS إلى العديد من القطاعات املختلفة كلًيا، مثل املستشفيات 

والعيادات، وشركات اإلنشاءات، وشركات األغذية واملشروبات، ومرافق التبريد وما إلى ذلك. 

منذ السنوات األولى إلنشائها، قامت شركة MOBIAKبتوريد األكسجين السائل إلى املستشفيات في جميع أنحاء كريت. على الرغم من توافر خزانات 

لألكسجين السائل في مرافقها، تستعين الشركة أيًضا بخزان مملوك ملكية خاصة، ما يضمن التسليم السريع وفي اليوم نفسه بهدف الحرص الدائم على 

تقديم أفضل خدمة ملؤسسات الرعاية الطبية. 

يحرص قسم الغاز التابع لــ MOBIAKعلى االستثمار بشكل مستمر بهدف تلبية االحتياجات امللحة للسوق. مؤخًرا، تم تركيب وحدة لتعبئة أخالط اإلنرجن 

)INERGEN( عند ضغط 300 بار. من خالل هذه االستثمارات، تمتلك الشركة حالًيا القدرة على تعبئة الغازات الصناعية، مثل النيتروجين واألرجون 

.)IG100	 ،IG55	 ،IG541( باإلضافة إلى أخالط الغازات، عند ضغط 300 بار

أخيًرا، يضم القسم املتخصص للشركة مركًزا إلعادة اختبار األسطوانات. تم اختبار هذا املركز واعتماده من ِقبل شركة EBETAM، بينما يتم تدريب 

موظفيه وتزويدهم بمعرفة وافية حول التشريعات ذات الصلة. 

تقدم شركة MOBIAKGAS خدمات عالية املستوى لجميع أقسام الشركة، تتمثل في إجراء االختبارات الهيدروستاتيكية لجميع أنواع األسطوانات، 

وإنتاج أنظمة مكافحة الحرائق ذات الضغط العالي الثابتة، وتعبئة واختبار أجهزة التنفس، وما إلى ذلك. 

والطبيــة الصناعيــة  الغــازات 
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الخط الرئي�سي ملنتجات وخدمات الغاز

	 أسطوانات الغازات الطبية والصناعية

)N
2
	 أسطوانات/حاويات النيتروجين )

مختلف أنواع السدادات 	

N(، األرجون )Ar(، األسيتيلين )C2H2(، ثاني 
2
	 منظمات ضغط النيتروجين )

)O
2
CO(، الهيليون )He(، األكسجين )

2
أكسيد الكربون )

	 تعبئة الغازات الطبية والصناعية

	 إعادة اختبار األسطوانات وصيانتها

	 مراقبة جودة الغازات وإمكانية إصدار شهادات املطابقة
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MOBIAKTRAINERS

يعتمد قسم التعليم والتدريب التابع لشركة	MOBIAK	على هياكل البحث والتطوير عالية التنظيم التي أنشأتها الشركة على مر السنين،	جنًبا إلى جنب	

جرى التدريبات النموذجية للشركاء	في مساحات جديدة وحديثة ومنتجة ضمن مجاالت خبرتهم وخارجها.
ُ
مع خبرات ومعارف قواها العاملة.	ت

تتخذ رؤية الشركة األصلية الخاصة بإنشاء	مركز حديث	 اليونان.	 في شتى أنحاء	 تعقد الشركة الندوات التدريبية في مقرها أو خارج منشآتها املركزية،	

 آخر.	
ً

للتدريب على السالمة من الحرائق شكال

بدأ في وقت مبكر من عام	2021	عقد الندوات في املرافق املركزية في مدينة خانية بجزيرة كريت،	وُدعي الشركاء	من جميع أنحاء	اليونان ملناقشة مختلف	

	على ذلك،	ُيدعى الشركاء	من آن إلى آخر من الخارج إلى مرافق الشركة،	وذلك بهدف إجراء	مناقشات	
ً
املوضوعات املتعلقة بمجاالت خبرة الشركة.	عالوة

بّناءة حول القضايا الخاصة بمجال نشاط	MOBIAK	املعني.	

إلى جانب الندوات واالجتماعات املشار إليها أعاله ومع تقدم التكنولوجيا والتطور املستمر للمنتجات،	جدير بالذكر أنه يتم عقد الندوات الداخلية أيًضا	

MOBIAK	في مجاالت أنشطتها.	يتمثل الغرض من الندوات الداخلية املعنية في	 من جانب املنظمات واملؤسسات بهدف توفير التدريب اإلضافي ملوظفي	

من توفير أق�ضى قدر من املعرفة الفنية والخدمات إلى شركائها من خالل قواها العاملة،	األمر الذي من شأنه تلبية كل االحتياجات	  MOBIAK تمكين	

املمكنة وتقديم حلول الجودة املتكاملة.

	لجهود الشركة في تطوير خدماتها وأحكامها،	تتبع	MOBIAK التكنولوجيا واالتجاهات الحديثة وتسعى نحو إنشاء	مركز تدريب رائد،	للمعايير	
ً
ومواصلة

ز بأحدث الوسائل التكنولوجية للتدريب على أي حوادث حرائق.	نحن على دراية بأنه من األهمية القصوى حصول الجميع على التدريب	 اليونانية،	مجهَّ

املالئم على معدات املكافحة والوقاية من الحرائق حتى يكونوا على أهبة االستعداد للتعامل مع أي أخطار محتملة.

عنى بتوفير	
ُ
تستهدف الندوات التدريبية األشخاص الذين ليست لديهم معرفة باستخدام معدات مكافحة الحرائق وكذلك رجال اإلطفاء	املحترفين،	وت

التدريب بأمان في مختلف املناطق.	يخضع مركز التدريب الحديث هذا للتطوير	 سيناريوهات تدريب واقعية على الحرائق للسماح للمجموعات بإجراء	

املستمر،	وسيكون متاًحا عما قريب للجميع للحصول على تدريب حديث ومتنوع وشامل.

التدريــب مركــز 
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MOBIAKRECYCLE

تلتزم الشركة بالسعي نحو الحد من بصمتها البيئية، كونها مؤسسة ذات وعي بالبيئة وإدراك ألهمية تأثير تصرفات كل شخص فيها. 

 

 عن اتباعها لألولويات الصحيحة فيما يخص إدارة 
ً

تجدر اإلشارة إلى التزام MOBIAK الدائم بالتشريعات والتعليمات التي تقتضيها اللوائح، فضال

املخلفات بهدف رئي�ضي متمثل في حماية البيئة وصحة اإلنسان.

في ضوء وعيها اإليكولوجي األوسع ومسؤوليتها البيئية، تشجع MOBIAK  باستمرار عمليات إعادة تدوير وإدارة املخلفات التي تنتجها. وبشكل أكثر تحديًدا، 

تتعاون الشركة مع شركات متخصصة في إعادة تدوير وإدارة املخلفات، وشرعت في إدارة املخلفات التالية: 

البالستيك )مواد التعبئة والتغليف واألغطية البالستيكية(، الزجاج )العبوات الزجاجية وعبوات التعبئة(، مواد التغليف من الورق أو الكرتون، 

البطاريات، املصابيح الكهربائية، خراطيش الحبر ومسحوق الحبر، البالتات الخشبية، مخلفات املعدات الكهربائية واإللكترونية، املعادن )األلومنيوم، 

البرونز، النحاس(، املعادن الحديدية، مساحيق مكافحة الحريق.

تأتي الشركة مللء فراغ لطاملا أثار قلق قطاع مكافحة الحرائق. فعقب الحصول على الترخيص الهيليني لجمع ونقل املخلفات، أصبحت MOBIAK اآلن 

 عن التخلص منها عبر شركة 
ً

قادرة على استالم وإدارة مساحيق مكافحة الحرائق الناتجة عن عمليات صيانة طفايات الحريق في املختبرات املعنية، فضال

اإلدارة املختصة.

 على ذلك، فإنه من خالل الحصول على الترخيص الخاص بعمليات معالجة املخلفات داخل مرافقها، أصبحت الشركة قادرة على فصل أجزاء 
ً
عالوة

 ISO 14001:2015 باستحقاق شهادة MOBIAK طفايات الحريق وإدارتها والتخلص منها الحًقا. وبهذا، وبصرف النظر عن غيرها من الشهادات، فقد حازت

فيما يتعلق بنظام اإلدارة البيئية الذي تطبقه. 

تلتزم الشركة بمواصلة الجهود من أجل مستقبل أنظف، والحد من بصمتها البيئية أكثر فأكثر، واملساهمة بطريقتها الخاصة في حماية البيئة. 

مركــز إعــادة التدويــر
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 عن اآلالت عالية التقنية، تضمن 
ً

وبفضل امتالكها موارد بشرّية يزيد عددها على 200 شخص، فضال
MOBIAK توفير منتجات وخدمات رفيعة الجودة.

قاد التزام الشركة برؤيتها األصلية الخاصة بتقديم أعلى جودة في جميع منتجاتها وخدماتها، إلى ترقي 
 عن كونها أصبحت واحدة من أكثر الشركات األوروبّية 

ً
MOBIAK إلى املرتبة األولى في اليونان، فضال

نمًوا في هذا القطاع. 

www.mobiak.com
info@mobiak.com

	+30 28210 63222
www.mobiak.com
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