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EPC حلول مشاريع
قة للغاية �ج فا�ئ  نتا�ئ



رها بعض الحلول أوضح من غ�ي

تاريخنا

ر من ٧٥ عاًما أكى�

مة املشاريع قى�

١٣٫٥ مليار دوالر
الدول

٤٧

املشاريع

٢١٠٠+
خطوط العمليات

٣٠٠+

مة مةقى� مة املقى� مة املشاريعقى� مة املشاريعقى� مة املشاريعقى� املشاريعقى� املشاريعقىمة املشاقىمة شة لالدولالدولالدولالدولالدة ال

العاملية. سواء كان  ج  ا�� الز�ج ج صناعة  �� �ف  )EPC( ريات واإلنشاء  الهندسة واملش�ت االت  ج م�ج �� �ف د  را�ئ HFT شهرة واسعة كمقاول  عل� مدار 75 عاًما، اكتسبت 
يسية عل� الطريق، فقد قدمت HFT باس�تمرار �لول مشاريع  ج ركن بعيد من العامل أو إعادة تشكيل منشأة ر�ئ �� ج �ف ا�� ديًدا للز�ج العمل املكلفة به مصنًعا �ج
وء ملصادر متعددة، لنقل  يار املتكامل و�يد املصدر الواضح، دون الل�ج علنا ال�ف امنا برضا العمالء، ي�ج رف ودة وفعالة ومبتكرة. وهذا األداء، باإلضافة إل� ال�ت عالية ال�ج

ج من مر�لة املفهوم إل� مر�لة االك�تمال. مشروعك التال��



الشفافية

الفعالية

التكامل 

املرونة 

االبتكار 

فريقنا
ي  ي تتسم باالبتكار الذي يب�ن�ي ي الذين يقدمون حلوال� �ن فريق من املهني�ي

على نقاط القوة األساسية لدينا ويدفع باالستدامة.

زًءج  عل موظفو HFT من الشركة ما ن�ن عليه اليوم وهم يمثلون �ج لقد �ج

راعة  ج HFT بال�ج �� رة �ف �ج ج متخصصو املشاريع ذوو ال�ف رف ا�نا. وي�تم�� زأ من ن�ج ال يت�ج

ج  �ف راء مالي�� ج وخ�ج �ف ج وم�لل�� �ف ميع مرا�ل املشروع. سواء أكانوا مخطط�� ج �ج �� �ف

راء  دوى وخطة تطوير ملشروعك، أو كانوا خ�ج ج تشكيل دراسة �ج �� للمساعدة �ف

علون الرؤى �قيقة، أو أي عدد من تخصصات الهندسة  ج ي�ج �ف ج م�تمرس�� �ف اري�� ت�ج

ر أال وهو است�ثمار  ء وا�د ثابت ال يتغ�� �� ريات والدعم بينهما، هناك �ث واملش�ت

ج فريقنا.  �� HFT �ف

ج  امنا بدعم العمالء عل� املدى الطويل من خالل برامح� رف ي�تم تعزيز ال�ت

امعات.  ر العديد من أفضل ال�ج التدريب واملنح الدراسية ع�ج

ج ال�اضر. �� ج املستقبل، وكذلك �ف �� تست�ثمر HFT �ف



ج لشركة  ا�� إن تراث و�معة صناعة الز�ج

ج البناء، تتيح  �� رتنا العاملية �ف انب خ�ج HFT، ب�ج

مع  لفريقنا مشاهدة كل مشروع ككل، وال�ج

ج واملرافق  �� ج املوقع والنوا�ي املدنية واملبا�ف �ف ب��

ج لتقديم �ل شامل  ا�� ة الز�ج مع خط معال�ج

ومتكامل تماًما.  

HFT خدمات

حلول ال�تمويل 

م والهندسة  التصم�ي

تطوير املشروع 

إدارة املشروع 



البناء

الدعم التشغيل�ي

دعم الطوار�ئ

إصالحات عل� الساخن

EPC

التدقيق والصيانة



دو�  دراسات ال�ج

تحديد نطاق املشروع

انية �ز دول الزم�ز�يتطوير امل�ي إدارة ال�ج

م التصوري التصم�ي



ركة ويعزز عمليات  ا مش�ت ج �ل قادم من مصدر وا�د، مما يوفر هياكل عقود شراكة شفافة تماًما، وي�دد أهدا�فً �� وانب املشروع �ف ميع �ج مع HFT �ج ت�ج
رتنا امليدانية  انب خ�ج رة، إل� �ج �ج ج ذوي ال�ف ا�� ج صناعة الز�ج �� ر�ف ج تقود موافقات مر�لة الف�ص والتعديل. إن فريقنا املكون من م��ت رة ال�ت�� صنع القرار املستن��
راءات املشروع بالكامل بدًءا من وضع  ميع إ�ج اصة بنا �ج . تمثل �لول EPC ال�ف ا�� ج الز�ج ال البناء، يعنيان أن HFT ال تتوقف عند خط إنتا�� ج م�ج �� واملدنية و�ف

، مما يعزز مشروًعا متكاماًلج وم�تماسكًاج بالكامل.  ا�� ر األساس و��ت� صناعة الز�ج ��ج

ر البيانات املناسبة، والتوصية  HFT بشكل شامل ودون كلل لتوف�� ج  �� دوى والتطوير �ف قبل وقت طويل من بدء العمل عل� األرض، سيعمل فريق ال�ج
ج  ج HFT الدعم لسنوا�ت� �� دمات التقنية �ف ، سيقدم فريق ال�ف ج األّول�� � كل ذلك مع أهداف املشروع. بعد اإلنتا�� ج لي�تما�ث بتخطيطات البناء وتكوين خط اإلنتا��

متها إل� أقص� �د. من زيادة عمر األصول وكفاءتها وق�� قادمة، مما يصف

تخطيط التنفيذ

الهندسة
�كيب البناء وال�ت

�يات وال�زدمات  املش�ت
ستية اللوحج

الدعم املس�تمر

بدء التشغيل 



تخطيط املشروع

تنسيق املشروع

انية �ز إدارة امل�ي

دولة الزمنية ال�ج

إدارة املشروع
يعملون  إنهم  انية.  رف وامل�� ج  الزم�ف�� دول  ال�ج إدارة  ل �افل من  لديهم س�ج  ، وبالتال�� التكامل،  ج  �� �ف ج  �ف م�تمرس�� راء  HFT هم خ�ج ج  �� �ف املشروع  إدارة  فريق 

ج اإلشراف عل� املشروع وضوابطه. �� دواها وقابلة للتكرار لت�قيق االتساق �ف باستخدام عمليات وخطوات ثبتت �ج

تخطيط التنفيذ 

قيادة املشروع 

حساب التكاليف





�اضية  ولة اف�ت  حج
�ي املشروع �ز

�ي األبعاد م ثال�ث  تصم�ي
( 3D+ )

الفرن 

 تتبع املوارد 
الذك�ي

خط اإلنتا�ج 

�ي   املوقع واملبا�ز
واملرافق

م والهندسة  التصم�ي
ج لتقديم �لول مخصصة  رامح� م باإلضافة إل� أ�دث ال�ج ج التصم�� �� ر من 500 عام �ف موعها أك�ث ج يبلغ م�ج رتهم ال�ت�� ج HFT خ�ج �� ج �ف يستغل الفريق الهند���

مات  مة إل� أقص� �د من خالل التصم�� م والهندسة لدينا عل� زيادة الق�� ودة واألداء. سيعمل فريق التصم�� بالكامل لتلبية ��ت� أصعب متطلبات ال�ج

ج لت�قيق أداء يمكنك االع�تماد عليه. رف ج غاية ال�تم�� �� والعمليات الفعالة، وت�قيق �لول �ف





التنفيذ
ركيب  ريات والبناء وال�ت بي�فما مشروعك يتبع املسار الطبيعي املؤدي إل� التنفيذ، ستعمل فرق HFT الداخلية بشكل شامل من خالل أعمال املش�ت

ج ذلك مهن  �� �ف إليها مشروعك، بما  ج  ج سي�تا�� ال�ت�� ميع املهن  HFT مًعا �ج مع شركة  عل رؤيتك �قيقة واقعة. ست�ج والتشغيل للوفاء بوعدنا ب�ج

ة والتهوية وتكييف  ج واألعمال امليكانيكية واألنابيب والتدف�ئ �� ج وعناصر الت�كم الكهربا�ئ �� راسا�ف ج وال�ف �� ج واملد�ف �� وأعمال ال�راريات والبناء والصلب اإلنشا�ئ

ج بالتنسيق واالتساق.  رف ج �زمة من مصدر وا�د ت�تم�� �� الهواء، �ف

إدارة السالمة

تطوير املوقع والهندسة املدنية

ستية �يات وال�زدمات اللوحج املش�ت

تركيب خط اإلنتا�ج 

املقاوالت العامة

�ي  املبا�ز

املرافق والبنية التحتية 

بدء التشغيل واالنطالق ودعم اإلنتا�ج





اإلنتا�ج وعمليات التشغيل

فرن 
 OxyFuel

ح�ت� 675 طن 
�ي اليوم �ي �ز م�ت

�ي  ان�ج أفران حريق حج
 ح�ت� 1000 طن 

�ي اليوم �ي �ز م�ت

يا ال�زضراء  التكنولوحج
ة  الصديقة للبي�ئ

�ي   فرن حريق طر�ز
 ح�ت� 550 طن 
�ي اليوم �ي �ز م�ت

مانات اإلنتا�ج  �ز

املراقبة/التحكم 
عن بعد 

�ي  التعزيز الكهر�ج

خط اإلنتا�ج

أنظمة تحكم ذكية 

مصنع التشغيلة

يا لت�قيق األداء والفعالية املثل�، مع زيادة عمر املصنع واملعدات إل� أقص�  HFT أ�دث االبتكارات والتكنولو�ج ج من  سد تكوينات خط اإلنتا�� ت�ج

 ، ا�� مات أفران تلدين الز�ج ، و�مام القصدير، وتصم�� ية طويلة األمد، باإلضافة إل� الفرن الداخل�� راتي�ج موعة من الشراكات اإلس�ت �د. �من خالل م�ج

تها، مروًرا بالصهر، والتلدين والتشكيل، والف�ص  ام ومعال�ج اص بك بدًءج من استالم املواد ال�ف ج ال�ف ط اإلنتا�� فإن شركة HFT هي ال�ل الواضح ل�ف

ة والتغليف. والتعب�ئ





االستدامة 
ربة، مع  ة. باالستفادة من هذه الت�ج ضراء الصديقة للبي�ئ يا ال�ف ج طليعة التكنولو�ج �� ا ألن تكون �ف ج تقنية OxyFuel، تعد HFT مراد�فً �� دة �ف كشركة را�ئ

ج لتلبية  �� ر كفاءة ومتعادلة األثر الكربو�ف م وبناء منشآت التصنيع األك�ث ة، يمكن لشركة HFT تصم�� ر ال�لول الصديقة للبي�ئ ج عل� توف�� ج األسا��� رف رك�� ال�ت

متطلبات االنبعاثات املتطورة باس�تمرار.

نزع الكربون

 � االمتثال ملعاي�ي
االنبعاثات

�ز ال�رارة  مع ب�ي ال�ج
ددةوالطاقة الطاقات املتحج

يا  تكنولوحج
Oxyfuel

�داد ال�رارة  اس�ت
املفقودة





 HFT الوصول العاملي لشركة

اململكة املتحدة

سانت كروا

ماكموري، بنسلفانيا



�ز الص�ي

سنغافورة

�ز الفلب�ي



مقرات العمل العاملية

 3009 Washington Road • McMurray, PA 153173202- • USA

املكاتب الدولية

ج | سانت كروا �ف ج | سنغافورة | الفلب�� �ف اململكة املت�دة | الص��

  www.hft.com

info@hft.com

 +1 724 941 9550
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ميع أنحاء العامل �ي حج ا�ج �ز نخدم أسواق الزحج
دة أدوات املا�ئ الس(  ر حب ية )فاي�ب احب ألياف زحب ي الحاويات  ا�� زحب م  ي عا�ئ ا�� زحب  

اآلنية واألدوات املضغوطة ي تخصص�ي  ا�� زحب سليكات الصوديوم  ي األدوات الصيدالنية  ا�� زحب  


