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رضا للتحكم بالمخاطر، هي منظومة عالمية 
متكاملة، تعمل على تقديم حلول شاملة 

متعلقة باألمن والسالمة ومكافحة الحرائق. 
وتغطي خدماتنا دول الخليج العربي، وأرجاء 

الشرق األوسط، باإلضافة إلى شمال أفريقيا، 
آسيا، وأمريكا الشمالية.
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العربات، المقطورات والحاويات 	
األنابيب و الهياكل  	
الخزائن و بكرات خراطيم اإلطفاء 	
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التدريب 	
قطع الغيار 	
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ــات  ــر، مــــن أوائــــل مقدمــي الخدمــ رضــا للتحكــــم بالمخاطــ
والحلــول المتكاملــــة والمتطــورة لقطاعــــات النفــــط والغــــاز 
والبتروكيماويــــات منــــذ العــام 1984م. تعمــل علــى زيــادة 
كانــت  حيــث  القطاعــــات،  لتلــــك  التنافســــية  القــدرات 
المبــادرة فــي توفيــر أجهــــزة ومعــــدات مصنعــــة مــــن قبــــل 
كبــــرى الشــــركات األمريكيــــة واألوروبيــــة ذات العالمــــات 

ــال. ــذا المجــ ــة واألشــهر فــي هــ ــة العريقــ التجاريــ

تمتلك شركتنا خبــــرات واســــعة فــــي فهــــم وتحليــــل كافــــة 
والمشــــاريع  األنشــــطة  لمختلــــف  المصاحبــــة  المخاطــــر 
وتصميــــم الحلــــول المالئمــة لتلــــك المخاطــــر، كمــا تقــــدم 
النصــح والدعــم الفنــي النابع من المسؤولية تجاه العمالء، 
وكذلــــك إجــــراء كافــــة التجــارب التــي تضمــن الســالمة علــــى 
نطاقاتهــــا الواســــعة، وتصميــــم برامــــج الصيانــــة الوقائيــــة 

بمــــا يحفــــظ ســــالمة وأمــــن العامليــن.

نبذة عن الشركة
 توفــر الشــركة الســالمة والحمايــة لكثيــر مــن القطاعــات 
منهــا: حقــــول النفــــط والغــــاز، ومصانــــع البتروكيماويــــات، 
التعديــــن،  الطاقــــة،  مجــــال  فــــي  العاملــــة  والشــــركات 
التنقيــــب، وحــــدات تحليــــة الميــاه، شــــركات التركيبــــات 
الصناعيــة والمقــاوالت، المطــارات والموانــئ، مؤسســات 
الدفــــاع، المستشــــفيات والمــــدارس والجامعــــات وغيرهــــا.

األسواق
تقــدم الشركة خدماتهــا لقطــاع واســع مــن العمالء فــي مختلــف المجــاالت: 

شــركتنا تمتلــــك شــــبكة مــــن الوحــــدات ومراكــــز الخدمــــات 
العاملــــة علــــى مــــدار الســــاعة لتقديــــم الدعــــم و االستجابة 
الفوريــة لعمائهــا. تتركز تلك الوحدات في: الخبر، والدمــام، 
الجبيــــل، ينبــــع، الرياض، جدة، الكويت، وطرابلــس الليبيــة، 
وتعمــــل علــــى زيــــادة تلــــك الوحــــدات فــــي القريــــب العاجل 

لتغطــــي مــدنًا أخــرى.

ــد  ــكل جيــ ــون بشــ و تــدرك الشــركة جيــدا المخاطــر اليوميــة المحفوفــة فــي هــذه المجــاالت؛ عليــه فــإن موظفوهــا مدربــ
وعلــــى اســــتعداد للتعامــــل الفــوري مــع كافــة االحتياجــات القطــاع.

عند االستفسار عن الخدمات يتم توصيلكم مــع أحــد أعضــاء الفريــق المتمرسين والملمين باحتياجــات صناعتــكم.

البترول و الغاز 	

البتروكيماويات  	

التعدين 	

الجيش  	

الطيران 	

الطاقة 	

البنية التحتية 	

الحفر و البحريه  	

تحلية المياه  	

المواصالت  	

اإلنشاءات  	

المدن الصناعية 	
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األقسام 

التوزيع
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تقــدم شــركتنا منتجــات رياديــة وعصريــة متكاملــة لمكافحــة الحرائــق وتعزيــز األمــن 
و الســالمة. وتمتلــك ايضــًا القــدرة علــى توفيــر جميــع أنظمــة الحمايــة مــن الحريــق 

وأنظمــة األمــن المتعــارف عليهــا.

ــر تتعــاون مــع الشــركات الرائــدة والجهــات المميــزة فــي  ــم بالمخاطــ رضــا للتحكــ
مجــال األمــن و الســالمة و مكافحــة الحرائــق، باإلضافــة الــى الخبــرة الطويلــة التــي 

تدعــم بهــا عمالئهــا والتــي تتناســب مــع احتياجاتهــم.

معدات مكافحة الحرائق و اإلنقاذ 	
أنظمة اإلنذار و الحماية من الحرائق 	
معدات السالمة الوقائية 	
معدات األمن و الحماية  	
أنظمة األمن و الحماية 	

التوريد 
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معدات مكافحة الحرائق و اإلنقاذ 

تقّدم رضا للتحكــم بالمخاطــر مجموعة 
شاملة من منتجات مكافحة الحرائق التي 

تغطي شتى أنواع الصناعات، لضمان سالمة 
العاملين والمنشأت.

الريادة والتميز شعارنا..
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الحريــق  إطفــاء  ســيارات  أنــواع  كافــة  بإســتيراد  شــركتنا  تقــوم 
ــع الســيارات بمــا يتناســب ويخــدم  ــم وتصني ــم تصمي واإلنقــاذ، إذ يت
احتياجــات العمــالء فــي كافــة المجــاالت المدنية والصناعيــة والنفطية.

وتتعامــل شــركتنا مــع شــركة »Rosenbauer« وهــي مــن أكبــر 
الشــركات العالميــة فــي مجــال صناعــة ســيارات اإلطفــاء، حيــث يتــم 
تصنيــع الســيارات حســب المواصفــات األمريكيــة NFPA أو األوروبيــة 

EN وذلــك حســب رغبــة العميــل.

عربات اإلطفاء و اإلنقاذ

عربات اإلطفاء المدينة 	

شاحنات الساللم 	
 
شاحنات اإلطفاء الخاصة بالمطارات 	

شاحنات خزانات المياه والرغوة 	

كذلك توفر شركة رضا 
للتحكــم بالمخاطــر 

خدمات الصيانة 
والفحص الدوري 

لكافة السيارات وذلك 
بواسطة فريق محترف 

من المهندسين 
والفنيين.

عربات اإلطفاء الصناعية 	

عربات التدخل السريع 	

عربات اإلنقاذ 	

عربات معالجة المواد الخطرة 	



15 14

في استطاعتنا توريد كافة أنواع سيارات اإلسعاف بكامل التجهيزات:

شاحنة إسعاف من النوع األول 	

      حافلة إسعاف من النوع الثاني  	

شاحنة إسعاف من النوع الثالث 	

قوارب اإلنقاذعربات اإلسعاف

نعمــل مــع شــركة  Survitec فــي مجــال توريــد قــوارب الحمايــة و اإلنقــاذ عاليــة الجــودة و المصممــة 
ــًا  ــة و تصمــم وفق ــي فــي المــاء، هــذه القــوارب مصنعــة بدقــة وجــودة عالي ــأداء العال و المطــورة ل

لمتطلبــات العمــالء .

األجهــزة  تأميــن  الــى  باإلضافــة 
والمعــدات الطبيــة الالزمــة لإلســعاف.
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كذلــك توفــر شــركتنا كافــــة أنــــواع خــــوذ مكافحــــة الحرائــــق 
التــــي يرتديهــــا رجــــال اإلطفــــاء أثنــــاء عمليــــات مكافحــــة 
ــة  ــوان مختلفــ ــر الخــوذة بألــ ــاذ. كمــا تتوفــ ــق واإلنقــ الحرائــ

.NFPA أو   EN لمواصفــــات  ومطابقــــة 

نعمل على تأمين كافــــة أنــــواع قفــــازات مكافحــــة الحرائــــق 
التـــي يرتديهــــا رجــــال اإلطفــــاء أثنــــاء عمليــــات مكافحــــة 

ــاذ. ــق واإلنقــ الحرائــ

القفــازات مصنعــة مــن الجلــــود أو األقمشــــة المكافحــــة 
.NFPA أو EN لللهـــب والمطابقــــة لمواصفــــات

توفر شــــركتنا كافــــة أنــــواع البــــدالت التــــي يستخدمها رجــال اإلطفــاء أثنــاء عمليــــات مكافحــة الحرائــق واإلنقاذ، باإلضافة 
الــى إمكانيــة تصميــم بــــدالت حســــب طلــب العميــل و بكافــة األلــوان وإســتنادًا إلــي المعاييــــر األوروبيــة و األمريكيــة.

أنواع بدالت مكافحة الحرائق : 

	  NFPA – 1971 بدالت مطابقة للمواصفات األمريكية
	  EN 469 بدالت مطابقة للمواصفات األوروبية

خوذ مكافحة الحرائق

قفازات مكافحة الحرائق 

مالبس رجال اإلطفاء

كذلك توفر كافــــة أنــــواع األقنعــــة الواقيــــة والتــــي يرتديهــــا 
رجــــال اإلطفــــاء أثنــــاء عمليات مكافحــــة الحرائــــق واإلنقــــاذ.

األقنعة الواقية مصنعــة مــن األقمشــة المقاومــة للحــرارة 
وللهــــب بألــــوان ومقاسات مختلفــــة مطابقــة لمواصفــات 

.NFPA أو EN

 أحذية رجال اإلطفاء 
نؤمــن إيضــًا كافــــة أنــــواع األحذيــة التي 
ــاء عمليــــات  يرتديهــا رجــال اإلطفــاء أثنــ

مكافحــــة الحرائــــق واإلنقــاذ.

األحذيــة مصنعــة مــن الجلــــود أو مــــن 
ــق  ــاوم للحري ــج المقــ ــاط المعالــ المطــ
تطابــق  بالطبــع  والتــي  والحــــرارة 

.NFPA أو   EN مواصفــات 

القناع الواقي لرجال اإلطفاء  بدالت مكافحة الحرائق 
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أجهزة التنفس

جهاز تنفس فنيين الصيانةجهاز تنفس رجال اإلطفاء 

جهاز تنفس حالة الطوارئ

ضواغط الهواء

جهاز ضغط وتعبئة الهواء المحمول

جهاز ضغط وتعبئة الهواء الثابت

جهاز ضغط وتعبئة الهواء الثابت والمزود بوحدة 
تعبئة األمان

جهاز ضغــط متحرك لتعبئــة الهــواء ومــزود بوحــدة 
تعبئــة لأمــان

جهاز تعبئــة الهــواء المثبت والموصول مــع 
أسطوانات الهــواء

جهاز توفير الهواء على عربات

نحن وكالء شركة MSA العريقة في مجال توريد اجهزة التنفس الصناعية و المخصصة لرجال اإلطفاء.
أجهزة التنفس متوفرة بمواصفات أمريكية أو أوروبية و بسعات زمنية متعددة ) 60 /45 /30 /10/15د ( 

 

نعمل مع شركة BAUER لتوفير أنواع مختلفة من ضواغط الهواء الصناعية في مجاالت متعددة 
)مكافحة الحرائق، التنقيب و الحفر، الغطس(. يمكننا أن نورد ضواغط ثابتة أو متحركة و يمكن أن 

تتوفر بإسطوانات تخزين ووحدات تعبئة. 
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الطفايات المحمولة

طفايات البودرة الكيميائية 	  
طفايات غاز ثاني أكسيد الكربون  	  
طفايات الماء  	  
طفايات الرغوة 	  
طفايات الوسائط النظيفة 	  
طفايات المطابخ  	  

الطفايات المتحركة بعجالت 
طفايات بودرة، غاز ثاني أكسيد الكربون و رغوة 	  
حسب المواصفات األمريكية و األوروبية  	  

طـــفايات الحـريق 

خرطوم اطفاء مطاطي 1.5" – 3" 	
خرطوم اطفاء قماش ذو طبقة واحدة 1.5" – 3" 	
خرطوم قماش ذو طبقتين 1.5" – 3" 	
خراطيم نقل المياه 3" – 12" 	

جهاز طي خراطيم  اإلطفاء اليدوي و الكهربائي  	
جهاز تجفيف خراطيم  اإلطفاء 	
جهاز فحص الخراطيم  	

خراطيم إطفاء الحريق

أنواع المعدات 

الملحقات
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قاذف محمول يدوي مع مقبض  	
قاذف محمول يدوي بدون مقبض 	
قاذف أرضي  	
قاذف مثبت على صنبور الماء   	

كهربائي او يدوي   
قاذف يثبت على سيارات ال إطفاء  	

قواذف المـــــــــياه 

صنابير اطفاء من النوع الجاف  	
صنابير اطفاء من النوع الرطب 	
صنابير اطفاء مع خاصية تثبيت القاذف في األعلى. 	
صمامات اطفاء الحريق OS&Y، NRS بقياسات    	

مختلفة   
صمامات تدفق االتجاه الواحد  	
المصافي 	
وصلة الدفاع المدني  	
أدوات والمفاتيح المستخدمة للتحكم بأغطية فتحات    	

مخارج الصنابير  

صمامات و صنابير المياه

األنواع  األنواع 
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توفـــر شـــركتنا أنظمـــة إطفاء ذات ســـعة ضـــخ كبيرة تصل حتـــى 16 ألف غالـــون بالدقيقـــة وذلك للســـيطرة على حرائق 
خزانات الوقـــود والســـوائل الكيميائية الضخمة.

أنظــمــة إطفاء التدفق العالي

مضخة الدفع

قاذف ماء

وتتألف المنظومة بشكل رئيسي من:

مضخات اطفاء متنقلة و غاطسة  	
قواذف ماء و رغوة متنقلة بسعات و مواصفات مختلفة  	
المعدات  	 و  والرغوة  الخراطيم  لنقل  مساندة  عربات 

المختلفة
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رغوة اطفاء الحريق

الرغوة البروتينية المركزة 	
الرغوة الفلوروبروتينية المركزة 	
الرغوة الصناعية المركزة 	
الرغوة المركزة المشكلة لطبقة رقيقة مائية 	
رغوة مركزة متوسطة وعالية اإلنتشار 	
الرغوة المركزة المقاومة للكحوليات 	
الرغوة الكيميائية 	
رغوة التدريب 	

جميع أنواع الرغوة تكون بتركيز %1 أو %3 أو %6 جميع أنواع الرغوة متوفرة بأحجام مختلفة 
وهي 5 جالون و 55 جالون و 265 جالون

حسب المواصفات األمريكية  NFPA 11, NFPA 11A, NFPA 1150 and NFPA 1145 و 
UL-162, ULC S564, EN 1568:2008, Parts 3, 4 حسب المواصفات األوروبية

معدات إستخدام الرغوة 

منصة الرغوة  	
منصة قادف الرغوة المتحرك  	
قادف الرغوة متوسط و عالي التمدد 	
قادف و مدفع الرغوة 	
مروحة قاذفة للرغوة 	
نظام الدفع عالي الضغط للرغوة 	
 شاحنة نقل الرغوة 	
شاحنة نظام الرغوة 	
طفاية رغوة متحركة 	

أنواع المنصاتأنواع الرغوة
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معدات اإلنقاذ 
و الحماية من السقوط

أنظمة اإلنقاذ في األماكن الضيقة 	
أحزمة تلبس من قبل المنقذين 	
النقاالت: جميع أنواع النقاالت التي تستخدم إلنقاذ المصابيين  	
الحبال: أحجام وأطوال و ألوان مختلفة من حبال اإلنقاذ مع الحقائب    	

الخاصة بها  
	    ,MPD, Pulleys( المعدات الميكانيكية الخاصة بعمليات اإلنقاذ

)Carabineers, Ascender  
خوذ حماية الرأس 	

معدات اإلنقاذ الهيدروليكية
توفر شركتنا جميــــع أنــــواع معــــدات اإلنقــــاذ الهيدروليكيــــة، والتــــي تســــتخدم فــــي عمليــــات اإلنقــــاذ 
في حــوادث الســيارات وحــوادث اإلنهيارات والكــوارث الطبيعيــة. كمــا تتميــز الشركة بتوفيــر جميــع 
أنــــواع الصيانــــة لمعــــدات اإلنقــــاذ الهيدروليكية، وذلــــك عــــن طريــــق مركــــز صيانــــة متكامــــل يخضع 

إلشــرافها.

القواطع الهيدروليكية 	
الفوارج الهيدروليكية 	
الفوارج الهيدروليكية األسطوانية  	
 المضخات الهيدروليكية  	
الخراطيم و بكرات الخراطيم     	

الهيدروليكية   
وسائد الرفع الهوائية  	
معدات هيدرولكية أخرى مساعدة  	

أنواع المعدات  أنواع المعدات 

مضخة هيدروليكية
تعمل على البطارية

فارجة هيدروليكية
 تعمل على البطارية

مثبتات 
هيدروليكية

مقص 
حزام إنقاذهيدروليكي
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معدات اإلنقاذ الجوي و البحري 
تتميز شركتنا بعالقة مميزة مع Survitec العالمة الرائدة في توريد معدات اإلنقاذ 

)سترات النجاة، قوارب اإلنقاذ و النجاة، لباس اإلنقاذ و عوامات اإلنقاذ( 
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معدات محاكاة الحرائق

  

جهاز محاكاة الطفايات المحمولة للتدريب على إطفاء الحريقجهاز محاكاة الدخان ببيئة الحريق

أجهزة توليد الدخان للتدريب على مكافحة الحريقدمى تدريب عمليات اإلنقاذ

توفــر شــركتنا معــدات التدريــب اإللكترونــي عالــي المســتوى بطريقــة المحــاكاة، وذلــك بإعتمــاد تقنيــة الليــزر وأجهــزة محــاكاة 
الدخــان واللهــب، و كذلــك توفــر نظــام للتدريــب باســتخدام نيــران حقيقيــة، ومنصــــات تدريبيــة إلطفــــاء الحرائــق باســــتخدام 
الخراطيــم وطفايــات الحريــق، باإلضافــة الــى مجســــمات الطائــــرات والســــيارات والشــــاحنات المعــدة خصيصــُا للتدريــــب 

علــــى إطفــاء الحرائــق.

 مجســمات الطائــرات والســيارات والشــاحنات 
المعدة خصيصُا للتدريــب علــى اطفــاء الحرائــق
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ــزت نفســــها وصنعــــت نجاحهــــا عــــن طريــــق حــــل  ـّ تتعامــل شــركتنا مــع شــركة ReadyRack التــي ميـ
الكثيــر مــن مشــاكل التخزيــن فــي عــدة مجــاالت، خاصة في مجــاالت مكافحــة الحريــق والمجــاالت 

التكتيكيــة.

معدات التخزين

وحدة تخزين مالبس إطفاء مثبتة على الحائط

جهاز لف الخراطيم

وحدة تخزين مالبس 
إطفاء مع عجالت

وحدة تخزين مالبس إطفاء مثبتة 
على الحائط

منصة عمل لصيانة أجهزة التنفس 
وحدة تخزين معدات واسطوانات واالسطوانات مع عجالت وتخزين

تنفس على عجالت
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المـــــــراوح
توفر شركاتنا جميع أنواع المراوح المتعلقة بمكافحة الحرائق و العمل في األماكن الضيقة و الخطرة . 

وهي تعمل بالكهرباء والديزل و منها الثابتة و المتنقلة. و نوفر إيضًا أنواع خاصة مقاومة لإلنفجار.

الكشافات

الكامـــــــــيرات الحرارية

لــدى شــركتنا عالقــة قويــة مــع شــركة Streamlight المتميــزة فــي مجــال الكشــافات. اربعــون عــام مــن الخبــرة و المعــرفة 
فــي متطلبات رجــال اإلطفــاء ابتكرت الشــركة خاللهــا العديد من المنتجــات التي تلبي جميع اإلجتياجات بكونها تعتمد علــى 

التجربة العملية وعلــي اإلحتكاك المباشــر بالعمالء.

الكاميــرات الحراريــة هــى جــزء مهــم مــن معدات رجــل اإلطفاء 
و نحــن  نوفــر حلــول متعــددة و بدقــة مختلفة

مــع إمكانيــة تســجيل و إرســال البــث بيــن رجــل اإلطفــاء و 
قائــد المجموعــة و مركــز التحكــم .
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مغاسل الطوارئ
هــي مغاســل يتم تركيبها فــي عــدة مواقــع مخطــط لهــا عنــد وجــود خطــر التعــرض لمــواد كيميائيــة 
لتفــادي وقــوع أضــرار بشــرية. وتكــــون متصلــة بشــــبكة ميــــاه مــع احتماليــة تبريدهــا - حســب المنــاخ 
المحيط - وعــــادة مــــا تستخدم هــــذه المغاســــل فــــي المناطــــق الصناعيــــة أو العســــكرية أو مواقــــع 

البنــاء.

مغاسل العيون 	

مغاسل الجسم 	

وحدات المغاسل للعيون والجسم المشتركة 	

الخيم ومغاسل التطهير ضد المواد الخطرة 	

بدل حماية األفراد من المواد الخطرة 	

كاشفات الغازات 	

عربات تخزين ونقل المواد 	

المعدات الميكانيكية الخاصة بعمليات اإلنقاذ  	

خوذ الحماية للرأس 	

الطــوارئ  لحــاالت  الخطــرة مصممــة خصيصــًا  المــواد  مــن  الحمايــة  معــدات 
الناتجــــة عــــن التسربات الكيميائية، أو األمراض الفيروسية المعدية، أو الغــــازات 

الســــامة وغيرهــــا مــــن المــــواد الخطــــرة.

وهــــذا النوع من المعدات يســــمح للمشــــغلين بإحتــــواء المــــواد الخطــــرة والحــــد 
ــخاص  ــواد واألشــ ــر المــ ــًا علــى تنظيــــف وتطهيــ ــارها، وتســاعد أيضــ ــن انتشــ مــ

وحمايــــة األفــــراد مــــن التعــــرض لهــا.

أنواع المعدات 

مــن  الحمايــة  معــدات 
الخطــرة المــواد 
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وحــدات التعبئة و الفحص
نوفر وحــدات إعادة تعبئــة طفايــات الحريق بنوعيهــا البــودرة وغــاز ثانــي اكســيد 

الكربــون مــع ملحقاتها و وحدات فحص اسطوانات طفايات الحريق .

معدات التخزين

وحدة تخزين مزدوجة 
ألجهزة التنفس

وحدة تخزين 
ألجهزة التنفس

وحدة تخزين طفاية حريق

وحدة تخزين بطانيات
اإلطفاء
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معدات يدوية أخرى

معول متعدد اإلستخدامات

خالطات الرغوة

المحوالت واألغطيةمفاتيح الخراطيم وصنبور المياه

مطرقة مطاطيةفأس

إسعاف أولي

مثبتات أجهزة التنفس

مثبتات المعدات 
واألدوات

معول 

الساللم بأنوعهامصفيات المياه
أدوات التفريع والتحكم بالمياه

شنط المعدات قواطع أحزمة األمان وكاسرات الزجاج إشارات السالمة

كشافات المواقعكشافات المواقع

حوامل الخراطيم
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أنظمة اإلنذار و الحماية من الحرائق •

شركة رضا للتحكــم بالمخاطــر لها القدرة 
على توفير جميع أنظمة األمن و السالمة و 

الحماية من الحرائق المتعارف عليها.
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أنظمة اإلطفاء بالغاز
	  ™ Novec-1230 غاز
	 ®FM-200 غاز
غاز ثاني أكسيد الكربون عالي و منخفض الضغط 	
الغاز الخامل 	

أنظمة اإلطفاء بالماء
نظام الرشاشات اللرطب والجاف  	
نظام الغمر 	
نظام الرغوة ذو التمدد المنخفض والمتوسط والعالي 	

أنظمة كشف الحريق واإلنذار
األنظمة التقليدية و المعنونة 	
أنظمة الكشف عن الدخان بواسطة سحب الهواء 	

أنظمة الكشف عن الغاز
أنظمة الكشف عن الغاز الثابتة 	
أنظمة مراقبة الكشف عن الغاز المحمولة 	

أنظمــة اإلنذار و الحماية 
الحرائق من 

شركتنا لها القدرة على توفير جميع أنظمة األمن و السالمة و الحماية من الحرائق المعروفة.

يغطي النشاط الهندسي األساسي ألنظمة الحماية لدينا ما يلي:
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معدات السالمة واللوازم الطبية 

تقدم شركة رضا للتحكــم بالمخاطــر جميع 
حلول السالمة التي تساعد على حماية 

العمال، وتحسن نسبة االنتاجية والقدرة 
التنافسية.
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معدات الحماية الشخصية

حماية الراس والوجه: و تتضمن معدات حماية السمع  	
و العينين و خوذ السالمة 

حماية جهاز التنفس: و تتضمن أقنعه مختلفة للحماية  	
من الغازات السامة والكيميائية والبيولوجية

حماية الجسم: و تتضمن بدالت الحماية من المواد  	
والغارات الكيميائية و اللهب واالنفجارات الكهربائية, بما 

في ذالك سترات السالمة والتبريد.
حماية األيدي: و تتضمن جميع أنواع القفازات للحماية  	

من األخطار العامة والميكانيكية والكيميائية و الحرارة 
المرتفعة و المنخفضة.

حماية األقدام: و تتضمن أحذية السالمة لألستخدام  	
العسكرية و األحذية للحماية  اليومي واألحذية  

من المواد الكيميائية و أحذية العزل الكهربائي, و أغطية 
األحذية للعزل البيولوجي و الكيميائي.

اجهزة كشف الغازات و االبخرة

معــدات كشــف الغــازات المحمولــة والثابتــة لكشــف الغازات 
الغــازات و  أنابيــب كشــف  الســامة والقابلــة لإلشــتعال و 
مضخــات ســحب العينــات مــن األماكــن المغلقــة مــع توفيــر 

خدمــات المعايــرة، الصيانــة والتأجيــر.

معدات تعريف المخاطر و الحد منها

ــواع اللوحــات اإلرشــادية  ــر كافــة أن توفي
ــال الســالمة الخاصــة  ــة وأقف والتعريفي
للحــد مــن مخاطــر المعــدات والبطاقات 
التعريفيــة  والملصقــات  التنبيهيــة 
بالمناطــق الخطــرة و ملصفــات تحديــد 
توفيــر  وإمكانيــة  األنابيــب  محتويــات 

طابعــات خاصــة لذالــك.
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معدات الحماية من السقوط

المعدات الشخصية للحماية من السقوط من األماكن  	
المرتفعة و الدخول في األماكن المغلقة ومعدات  

اإلنقاذ والتسلق 
أنظمة ثابتة لمنع السقوط خاصة لكافة األسطح  	

والمرتفعات وشبكات الحماية.

وحدات تخزين المواد الكيميائية الخطرة والسامة  	
والقابلة لإلشتعال 

أجهزة كشف الغازات و اإلشعاعات الخطرة و مراقبة  	
الضجيج والطقس 

معدات إزالة التلوث واإلخالء 	
معدات الحماية الشخصية والعزل الطبي لألطباء و  	

الممرضين 
أدوات تنظيف السوائل المنسكبة  	

المعدات واللوازم الطبية
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معدات األمن و الحماية 

شركة رضا للتحكــم بالمخاطــر متخصصة 
في توفير معدات أمنية متميزة ومتكاملة 

لحماية رجال األمن في جميع حقول العمل.
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معدات األمن والحماية  
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أنظمة األمن و الحماية 

شركة رضا للتحكــم بالمخاطــر متخصصة 
في توفير حلول أمنية متميزة ومتكاملة 

تغطي أنظمة األمن في جميع حقول العمل.
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	 CCTV أنظمة المراقبة
أنظمة التحكم في الدخول 	
أنظمة اإلنذار ضد الدخالء 	
نظم البوابات األمنية 	
أنظمة كشف اإلختراق للسياج األمني 	
األشعة السينية وأنظمة المسح الضوئي 	
أنظمة الصوت والفيديو 	
أنظمة التحكم في السيارة 	
نظم استدعاء الممرضات 	
نظم تجول الحراس 	
نظم العناوين العامة 	
الزجاج المضاد لإلنفجار و الرصاص 	

أنظمة األمن و الحماية 
شركة رضا للتحكــم بالمخاطــر متخصصة في توفير حلول أمنية متكاملة تشمل يلي
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أنشــــأت شركتنا شــــبكات توزيع مع مســــتودعات مخصصــــة فــــي قلــــب المــــدن 
الرئيســــية فــــي دول مجلــــس التعــــاون الخليجــــي التــي تميــزت بالنمــــو الســــريع 
فــــي البنيــــة التحتيــــة، وذلك لتلبيــــة الطلــــبات المتزايــدة علــــى منتجــات الحمايــة 
مــــن الحرائــــق ، ولتزويــــد المقاوليــــن المحلييــن بمتطلباتهم في مدة أقصاها 48 

ســاعة.

معدات و أنظمة الحرائق 	
معدات السالمة 	

التــــــوزيع 
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لدينا مجموعة من المنتجات تشمل ما يلي:يشمل نطاق توزيع المنتجات على سبيل المثال ما يلي:

جميع أنواع الرشاشات المائية والرغوية: معلقة، مستقيمة و جانبية 	

جميع أنواع الصمامات المتعلقة بنظم اإلطفاء المائية و الرغوية 	

صنابير مكافحة الحريق، المشعبات، القواذف، الفوهات والمحوالت. 	

مفاتيح التحكم بالتدفق 	

فتحة اتصال ادارة اإلطفاء 	

مقاييس و مصافي 	

بكرات خراطيم الحريق   	

طفايات الحريق 	

حماية الرأس: القبعات الصلبة والخوذات. 	
حماية الوجه: أقنعة كاملة ونصفية، ودروع، وأجهزة تنفس.  	
حماية العين: نظارات، غسول طوارئ. 	
حماية السمع: أغطية و سدادات. 	
حماية الجسم: ألبسة المعامل الكيميائية ، األلبسة المقاومة ألنواع   	

الحريق المختلفة ) حرائق الكهرباء، حرائق الموادالكيميائية، حرائق     
الغازات، منتجات الحماية من السقوط وسترات التبريد.  

حماية القدم: جميع أنواع أحذية السالمة. 	
حماية اليد: جميع أنواع القفازات. 	
كشافات الغاز األحادية و المتعددة. 	
أدوات الترقيم و اإلغالق باإلضافة إلى اللوحات اإلرشادية و الطابعات 	
منتجات اإلسعافات األولية. 	

معدات السالمةمعدات الحماية من الحرائق 
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التعاقدات و اإلستشارات الهندسية 	
المعاينة و الصيانة الوقائية  	
المشاريع المتكاملة  	

تتميــز شــركتنا بخدمــات تصميــــم وتوريــد جميــــع أنظمــــة الحمايــــة واألمــــن، 
باإلضافــة إلــى خدمــات التركيــب وإختبــــار وتشــــغيل تلــك األنظمــة علــى يــد فريــق 
مؤهــل وعلــى قــدر عالــي مــن اإلحترافيــة، لضمــان الســالمة التامــة لعمالئهــا ضــد 

المخاطــر المختلفــة فــي حقــل العمــل.

الخدمات الهندسية 
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التعاقدات و اإلستشارات الهندسية 
تمتلــك شــركتنا القــدرة علــى تصميــم وتوريــد وتركيــب واختبــار وتشــغيل جميــع أنظمــة الحمايــة واألمــن مــن الحرائــق 
ــر  ــا المحتــرف مــدرب و مؤهــل بشــكل جيــد لتصميــم األنظمــة الهندســية وتصميمهــا وتنفيذهــا عب المعروفــة. إن فريقن

ــا . ــي نخدمه ــات الت الصناع

التصميــم التفصيلــي يتم لدى الشركة وفقًا لرغبة العميل وتحقيق تطلعاته المعنية من الزاوية التي يراها مناسبة 
لمشروعه، وعلى ضوء رؤيته تلك يتم العمل على الخدمــات الهندســية الداخليــة موضع التنفيذ. هذا باإلضافة لمعايير 

NFPA أو HCIS أو لمعاييــر التنظيميــة األخــرى ذات الصلــة. أما على الصعيد الميداني فالخدمات الهندســية 
الميدانيــة ترتكز على حــل أزمة الموقــع، مما يساعد على تقليــل الوقــت المستهلك ألي عملية خالل التركيب و 

توفير الوقت في مراقبة الجودة أثناء تنفيذ المشروع. وباإلضافة إلى ذلك تتعاون شركتنا مــع نخبة من المستشــارين 
الدوليين مثل Jensen Hughes و Fire Risk Alloence ، لتزويــد عمالئنا بمجموعــة مــن الخدمــات االستشــارية 

المتسمة باالحترافية على مستوى عاٍل.

تشمل خدماتنا على سبيل المثال:
تصميم أنظمة الحماية من الحرائق  	
خريطة السالمة و الحماية من الحرائق  	
التصميم األمني   واالستشارات 	
دراسة محاكاة و نمذجة الدخان و النار و الخروج    	

السريع  
تقييم المخاطر الكمية وتحليل المخاطر 	
إدارة البناء والتسليم 	
البحث والتطوير واالختبار 	
تخطيط مخارج الطوارئ 	
مخاطر المواد القابلة لالحتراق 	
استطالعات التحكم في الخسارة 	
تقييم المخاطر المشروطة 	
	 )MNS( أنظمة اإلعالم الجماعي

               

تلتــــزم شــــركتنا بتوفيــــر أعلــــى مســــتوى مــــن المعاينــة والصيانــة الوقائيــــة ألنظمــة الحمايــة مــن الحرائق،أنظمــة إطفــاء 
الحرائــــق، أنظمــــة إنــــذار الحريــــق، و ذلك باإلضافــــة إلــــى معــدات مكافحــة الحرائــق والســــالمة. يفخــر فنيونــا المدربــون 
والمعتمــــدونً مــــن قبــــل المصنــــع بضمــــان الحفــــاظ علــــى منتجاتــــك وأنظمتــــك وفقًا لمعاييــــر وإرشــــادات المصنعيــــن 

باإلضافــــة إلــى الرمــــوز الدوليــة.

تشتمل خدماتنا على:

المعاينة في الموقع 	
الصيانة الوقائية على جميع أنواع أنظمة الحماية    	

من الحريق  
اختبار الضغط الهيدروستاتيكي وإعادة شحن    	

طفايات الحريق واسطوانات جهاز التنفس     
وخراطيم الحريق.  

المعايرة واعتماد أجهزة التنفس وكاشفات الغاز 	
إصالح وصيانة أجهزة التنفس، طفايات الحريق،    	

خراطيم الحريق، أدوات اإلنقاذ الهيدروليكية،     
أنظمة الهواء المعبئة و المتنقلة، أنظمة     
كشف الغاز المحمولة و الثابتة وكذلك ضواغط     

التنفس  
معاينة و صيانة شاحنات اإلطفاء واختبار المضخة   	

NFPA 1911 طبقًا للمواصفة  

 المعاينة والصيانة الوقائيــة

المشـــــــاريع المتكاملة
تمتلــــك شركتنا القــــدرة علــــى إدارة وتنفيــــذ المشاريع المتكاملة عبــــر القطاعــــات التــــي تخدمهــــا، باإلضافــــة إلــــى الدعــم 
الفنــي الــذي يقدمــه شــركاؤنا العالميــين المعروفين، كما نمتلك تكنولوجيــا التخطيــط والتصميــم والنمذجــة المتقدمــة.
تمتلك الشــركة األشــــخاص، المنتجــــات، المــــوارد الماليــــة، والخبــــرة إلدارة مشــــروعك المتكامل، ســــواء كانــــت الخدمة 

متعلقة في الحمايــــة مــــن الحرائــــق أو األمــــن أو ســــالمة الحيــــاة أو االســــتجابة لحــــاالت الطــــوارئ.
شــــركة »رضــــا للتحكــــم بالمخاطــــر« هــــي أيضــــًا شــــركة موافــق عليهــا و معتمــدة مــن الهيئــــة العليــــا لألمــــن الصناعــــي 
كشــــركة توريــد، تصميــم و تركيــب أنظمــــة الحمايــــة مــــن الحرائـــق المختلفــة، و قــادرة علــى تنفيــــذ المشــــاريع المتكاملــة 

فــــي مختلــف الصناعــــات.

تشمل خدماتنا على سبيل المثال ما يلي:

المفهوم والتصميم التفصيلي وإنتاج الرسومات. 	
توريد وتركيب مجموعة واسعة من أنظمة الحماية من الحرائق الثابتة. 	
اختبار وتشغيل األنظمة. 	
توفير الوثائق و الرسومات الهندسية الموافقة للتركيب. 	

 نفذت شركتنا العديد من 
المشاريع المرموقة في مجال 

صناعات البتروكيماويات، 
والنفط، والغاز، والتعدين، 

وتوليد الطاقة.



71 70

العربات، المقطورات والحاويات 	
األنابيب و الهياكل  	
الخزائن و بكرات خراطيم اإلطفاء 	
نظم إخماد الحرائق  	

مبــادرة رضــا للتحكــــم بالمخاطــــر لتطويــــر الصناعــة المحليــــة واإلعتمــاد علــــى 
ــعودية نابعــة مــن احساســها العميــق بالمســؤولية تجــاه عمالئهــا  ــرات الســ الخبــ
والوطــن، إذ قامــت الشــركة بتأســــيس ثــالث مصانع لتصنيــــع وتطويــــر منتجــــات 
إطفــــاء الحرائق بمســــاحة تزيــــد عــــن 23000 متر مربع بالمدينــة الصناعيــة الثانيــة 

فــــي الدمــام.
ويتم تصنيع المنتجات بأعلــى المواصفــات العالميــة، بأيدي مهندسين وفنييــن 
متخصصيــــن فــــي التصميــــم واإلنشاء، مــــع العمــــل الــــدؤوب إلضافة منتجــــات 
متطورة جديــدة بشــكل مســتمر. وكل ذلك خدمة للعمالء فــي كافــة القطاعــات 

الصناعيــة ) النفــط، الطاقــة، التعديــن، الحفــر ومعالجــة الميــاه، وغيرهم (.

التصــــنيع 
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ل

العربات، المقطورات والحاويات

	    H2S وحدات تنفس الهواء للعمل في بيئة غاز
المبنيــة علــى المقطــورات و الحاويــات  

مولدات الطاقة على الهياكل والمقطورات 	
المقطورات المتنوعة  	
صهاريج المياه والوقود 	
مركبات نقل الوقود 	
مركبات اإلنقاذ الخفيفة 	
مركبات الخدمة المتنقلة 	
مقطورات حاويات الرغوة 	
مركبات هجوم سريعة 	
مقطورات قاذف رغوة 	
حاويات تخزين معدات الحريق 	
مركبات تخزين خراطيم الحريق 	
سيارات و مقطورات معدة خصيصًا حسب الطلب 	

وتجهيــــز  لتصميــــم  متخصــص  مصنــع  شــركتنا  تمتلــك 
أحــــدث  بتطبيــق  ذلــك  ويتــم  والمركبــــات،  المقطــــورات 
أن  كمــا  النقــــل.  بصناعــــة  الخاصــــة  والمعاييــــر  اللوائــــح 
الشركة عضــو فــي الوكالــة الوطنيــة للشــاحنات والمعــدات 

األمريكيــــة. المتحــــدة  بالواليــــات   )NTEA(

كمــا تنتــج شــركاتنا األلمونيــــوم المصمــــم خصيصــًا  ألليات 
وقــت  تقليــل  و  المنتــج  وزن  تخفيــف  بهــدف  مختلفــة 

ــة. ــر سالســ ــة أكثــ ــة نهائيــ ــع و إعطــاء لمســ التصني
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لرقابــة  أعمالهــا  بالمخاطــــر  للتحكــــم  رضــا  ُتخضــع شــركة 
ــش والجــودة الســارية فــي  ــراءات التفتي ــق إج صارمــة وتطب
مراحــل التصنيــع المختلفــة. يعمــل فريقنــا الهندســي وعمــال 
مــن  المعتمــدة  اللحــام  عمليــات  مــع  المعتمديــن  اللحــام 
WPS & PQR علــى إنتــاج منتجــات متميــزة تضمــن رضــا 

العميــل.

ــن  ــة مــ ــاهدة أي مرحلــ ــذ لمشــ ــد العمــالء بنوافــ ــم تزويــ يتــ
ــودة  ــاد الجــ ــة اعتمــ ــن خــــالل وكالــ ــع، أو مــ ــل التصنيــ مراحــ

ــم. ــة بهــ ــة الخاصــ المعينــ

األنابيب و الهياكل

خزان الرغوة المصمم على هيكل  	
نظم إخماد بالمياه و الرغوة 	
صنابير جافة ورطبة 	
هياكل التحكم و المراقبة عالية اإلرتفاع  	
أنظمة إخماد بالغاز النظيف حسب طلب العميل 	
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بكرة خراطيم الحريق 	
خزائن طفاية اًلحريق 	
خزائن الصنابير 	
خزائن التروس 	
خزائن أجهزة التنفس 	
خزائن طفاية حريق 	
خزائن صمامات امكافحة النار 	
خزائن الرغوة 	
خزائن طفاية حريق مسننة  	
محطات بكرة خرطوم مياه الحريق 	
محطات بكرة الرغوة 	

وإنتــــاج أشــــكال  علــــى تصميــــم  تتميــز شــركتنا بقدرتهــا 
القياســــية  الخراطيــم  خزائــــن  مــــن  مختلفــــة  وأحجــــام 
والمخصصــة، وذلــك مــن خــــالل اســــتخدام أجهــــزة التحكــــم 

العاليــــة. الدقــة  التــي تضمــن  الرقميــــة 

العمليــــات  جميــــع  فــي  الرقميــة  الحواســيب  وتســتخدم 
المرتبطــــة بصناعــة الخزائــن بمــا فــي ذلــك تقنيــــات الطــــالء 
المستخدم، وعمليــات الفحــص، والمراقبــة أثنــاء التشــغيل 
لضمــــان المطابقــــة بيــن العينــــات التجريبيــــة والتســــليم 

النهائــــي.

خزائن الخراطيم

تعتبــر منشــأة رضــا للتحكــم بالمخاطــر لتعبئــة و إعــادة تعبئــة 
غازات Novec 1230 ™وFM-200 ® األولى مــــن نوعــــها 

فــي المنطقــة.

الســريع  التركيــب  و  التوصيــل  خدمــــة  المنشــأة  وتوفــر 
لعمالئنا أكثــــر كفــــاءة للعمــــالء فــــي جميــــع أنحــاء المملكــة 
العربيــة الســعودية، وأجــزاء مــن منطقــة الشــرق األوســط 

وشــــمال أفريقيــــا.

نظم إخماد الحرائق
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الدعم الفني

التدريب
ـــأتها  ـــد الفصـــول داخـــل منشـــ ـــم عقـــ ـــبات فـــي المواقـــع وخارجهـــا، ويتـــ ـــن التدريـــ ـــة مـــ ـــة متنوعـــ ـــدم شـــركتنا مجموعـــ تقـــ
التدريبيـــة، وتقدم الدورات بواسطة المهندســـين أنفســـهم الذيـــن يســـاعدون فـــي تصنيـــع، اختبـــار وخدمـــة المنتجات.
ويبــــــدأ التدريب بالنواحي النظريــــــة، وينتهــــــي بالممارسة التدريجــــــية الـــتي تغطـــي جميـــع مجـــاالت التشـــغيل ، المعاينة 

والصيانـــة.

قطع الغيار

قامـــت شـــركتنا بتجهيــــــز فريــــــق صيانــــــة احترافـــي، مـــزود بشــــــاحنة خدمــــــة مخصصــــــة تحتــــــوي علــــــى جميــــــع المعــــــدات 
ـــان نفــــــس جــــــودة الخدمــــــة فــــــي الموقــــــع. الفنيـــون مدربـــون ومعتمـــدون مــــــن قبــــــل  الالزمــــــة للصيانـــة، وذلـــك لضمـــ

ـــة والموقعيـــة. ـــة الداخليـــ ـــا يجعـــل الشـــركة موضـــع ثقـــة فـــي أمـــور الصيانـــ ـــة، ممـــ ـــدات األصليـــ ـــي المعـــ مصنعـــ

مهندسو الشركة يعملون جنبًا الى جنب مــــــع المستهلك النهائــــــي للمنتجات ليتمتعــــــوا بتشــــــغيل وصيانــــــة منتجاتهــــــم، 
باإلضافة الى دعم الشركة للتشـــغيل فـــي الموقـــع، وتوفير الرســـومات واألدلـــة الالزمـــة ألغـــراض التوثيـــق.

ينّســــــق قســــــم قطــــــع الغيــــــار التابع للشركة مــــــع الفنييــــــن للتأكــــــد من اســــــتعادة المنتج لمواصفاته وألدائه األصلي، 
ـــار  ـــع الغيـــ ـــزون قطـــ ـــن أن مخـــ ـــد مـــ ـــى التأكـــ ـــالح. كمـــا تحـــرص الشـــركة عل ـــة أو اإلصـــ ـــة الصيانـــ ـــاء عملي ـــم أثن ـــك يت وذل
متوافــــــق مــــــع توقعــــــات العمـــالء عـــن طريـــق التواصـــل المســـتمر مــــــع مصنعــــــي المعــــــدات األصليــــــة المعتمديـــن لـــدى 

الشـــركة.
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عمالؤنا شركاؤنا
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مالحظات 
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طريق الخبر - الدمام , بجوار مبني الخطوط الجوية السعودية
صندوق بريد: 2923 , الخبر 31952, المملكة العربية السعودية

الهاتف: 966138570079+ / 966138579287+
sales@redahazardcontrol.com :البريد اإللكتروني

مركز سلطان لأعمال، المزار الشمالية. الدور األول، مكتب 20
صندوق بريد: 6780، الرياض 12312

المملكة العربية السعودية
الهاتف: 966112931005+

sales@redahazardcontrol.com :البريد اإللكتروني

الهيئة الملكية، الرضوى، 8 مبنى النملة جناح رقم 7
صندوق بريد: 41315

المملكة العربية السعودية
الهاتف: 966143921040+

sales@redahazardcontrol.com :البريد اإللكتروني

شارع 69، المدينة الصناعية الثانية
صندوق بريد: 31482

المملكة العربية السعودية
الهاتف: 966138121095+ / 966138121020+

sales@redahazardcontrol.com :البريد اإللكتروني

طريق المدينة، سكاورا بالزا ، الدور الثالث، مكتب رقم 308
صندوق بريد: 2077, جدة 21451

المملكة العربية السعودية
الهاتف: 966126978656+

sales@redahazardcontrol.com :البريد اإللكتروني

المركز الرئيسي

الرياض

ينبع

الدمام

جدة


