
 الصناعية  التقنيات حلول 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 اململكة العربية السعودية – 31952الخبر  –76969ص. ب. 

 www.t-sab.com   كتروني:  لاال املوقع –info@t-sab.com  : االلكتروني البريد – 8322103 13 966+هاتف: 

 

 

 

 

  
 

باإلضافة للتقنيات التي تطورها شركتنا بنفسها فان خدماتنا تمتد لتشمل 

كذلك تطبيق العديد من التقنيات الصناعية النادرة واملقدمة من شركات 

 .تكنولوجيا كبرى عالية التخصص من مختلف أنحاء العالم

بوصلة الخليج على مر السنين أقامت تساب مع شقيقتها شركة 

للتكنولوجيا تحالفات مع أفضل شركات التكنولوجيا في جميع أنحاء 

العالم وأسست شراكات قوية مع موفري بعض التقنيات الفريدة 

مجموعة لومينا األمريكية وشركة ريبليون فوتونكس األمريكية  مثل 

و أويل كونترول  وشركة فيديو راي األمريكية وشركة إتش بي وينر الصينية

. كما إننا األمريكية و جي آند س ي  البريطانية و تي كي إينجرينجاإلسبانية 

نعمل على بناء تعاون وثيق مع جامعة امللك فهد للبترول واملعادن ومراكزها 

 البحثية لنقل هذه التقنيات الحيوية إلى السوق الوطنية

إن جهودنا الصادقة لنقل التكنولوجيا تركز على توطين صيانة وتجميع 

التقنيات املستهدفة وتطوير الخبرات الوطنية في هذا املجال بغرض 

 .الوصول الى التصنيع املحلي في نهاية املطاف وفق حاجات السوق الوطني
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 للغازات التصويري  الكشف  حلول 
 

 

  ولديها   الفئة  هذه   في  الوحيدة   املعايرة   ذاتية  الكاميرات  هي  RP  كاميرات  واملعايرة:   الصيانة  •

 الصيانة. ورسوم الفنية العيوب من  أدنى حد

 خارجها.   وكذلك  املباني  داخل   في  استخدامها  يمكن  صلبة  كاميرات  التحمل:  على  القدرة •

  من   تقترب  أن  ويمكن   األولية  املعايرة  بعد  ٪97  إلى   تصل   دقة  إلى  RP  كاميرات  تصل  الدقة: •

 املعايرة. قبل  حتى الدقة  ذه ه

• RP   نفس  في   الغاز   تسرب  وقياس   تصوير   يمكنها   التي   الوحيدة  التصويرية  الكاميرا  هي  

 خاطئة! إنذارات توجد  ال  الوقت.

 يمكن تثبيتها على املركبات: يمكنها مراقبة مساحات الكبيرة بسرعة وبدقة عالية  •

 

 للتكنولوجيا: الجوائز والجوائز املمنوحة  

 2013جائزة وول ستريت جورنال لألعمال الناشئة 

 2012لعام  100جائزة آر آند دي 

 2011نهائي جائزة بريزم 

 2010جائزة غوراديا لالبتكار لعام 

  

  كمي    كشف  تقنيات  لتوفير  ،   (RP)  األمريكية  فوتونكس  ريبليون   مع  نتشارك

  حالًيا   السوق   في   املتاحة  التقنيات  كل  عن  وتتفوق   عن  تمتاز  والتي  الغاز  عن  وفوري

  بكثير.  أفضل  وكفاءة  أعلى  استثمار  عائد  تحقيق  لعمالئنا  يتيح  هذا  الفئة.  هذه   من

 التالي: النحو على لكاميراتنا  الرئيسية املزايا بعض تلخيص   يمكن

  

  الطيفي   التصوير   كاميرا  الفعلي:   الوقت  في   املتسربة  للغازات   الكمي  التقدير •

  الوقت   في  الغاز  إطالقات  وقياس  تحديد   يمكنها  التي  العالم  في  الوحيدة 

  من   كفاءة  وأكثر  أسرع  بشكل   التسريبات  اكتشاف  يمكنك  بحيث  ،   الحقيقي

 مض ى. وقت  أي

  في  املستخدم  GCI  نظام  أن  (:GCI)  للغازات  السحائبي  الطيفي  التصوير •

 الغازات  سربت   عن للكشف  GCI تكنولوجيا  من   التالي  الجيل   هو  كاميراتنا

 والبتروكيماوية. الكيميائية الصناعات نقاط جميع في  مراقبته يمكنه  الذي

  عدة   يبلغ   تغطية  نطاق  لديها  السوق   في  املتاحة  الكاميرات  معظم  التغطية: •

  أن   منها  محدود  لعدد  يمكن   وبالتالي  متر  1700  يبلغ  كاميراتنا  نطاق   بينما   أمتار

 يدية. التقل الكاميرات من  كبير  عدد محل يحل
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 بالتحكم عن بعد  كاميرات تقص ي 

 

  العربية   اململكة   في  األمريكية   راي  فيديو   لـشركة  الحصري   الوكيل   هي  تساب

  من   الضخمة  التجارية  للكميات  العالم  في  منتج  أكبر   هي  راي  فيديو  السعودية.

  نفسها   راي  فيديو  أسست  بعد.  عن  بالتحكم  تعمل  التي  املاء  تحت  التصوير  مركبات

  ملحقات   مصنعو  اآلن   يقوم  بعد.  عن  بالتحكم  املراقبة  مركبات  فئة  في  عاملي  كرائد

  حمولة   وقدرة  حجم  حول   مستشعراتهم  بتطوير  العالم  مستوى   على  املركبات  هذه

 راي.   فيديو مركبات

  ومحمولة   الوزن  خفيفة   حلول   هي  بعد  عن  تشغيلها  يتم  التي  راي  فيديو  مركبات

  التفتيش   بغرض  املاء  تحت  التصوير  على  للغاية  عالية  قدرة  وذات  التكلفة  وميسورة

 .ذلك إلى  وما واالسترداد، واملراقبة 

 املهمات:  • 

 البحرية  •

 الجيش  •

 األولية  اإلستجابة •

 العلمي  البحث •

 الزراعة  •

 التحتية  البنية  •

 اإلنقاذ  •

 الطاقة •

•  
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 بعد بالتحكم عن   كاميرات تقص ي

 

  بعد عن  بالتحكم للتقص ي راي فيديو  كاميرات مزايا 
 

 التطبيقات.  من  واسعة  ملجموعة  صغيرة بعد عن  تقص ي أداة •

 اإلرهاب،   ذلك  في  بما  املهام   من  العديد  في  للغاية  ةناجح  اأنه  ثبت •

  التحتية   البنية  وتفتيش  واسترجاعها،  األشياء  على  والعثور 

 في  الغواصين  على  والحفاظ  سواء،  حد  على  والخارجية  الداخلية

 الخطرة.  الظروف من  مأمن 

 بسهولة.  املاء  تحت الروبوتية األنظمة   وصيانة شغيلت •

 الصعبة.  والبيئات املواقف في العمل •

  سمك   ومقاييس   املواقع  تحديد  وأنظمة   السونارات  أفضل  منقد •

  اإلشعاع   قياس   وأجهزة  املياه  وجودة  الكاثودية  والحماية  املعادن

 .املاء تحت  األخرى   االستشعار  وأجهزة  األدوات من  والعديد

 : املؤهالت
 

 ذات  املاء  تحت  مركبات  مجال  في  رائدة  عاملية  شركة  هي  راي  فيديو •

   بعد عن التحكم 

  بعد  عن  التحكم  ذات   للمركبات  املراقبة  فئة  في  عاملًيا   الرائدة  الشركة •

   الصناعات من  متزايد عدد في لألداء بها موثوق  •

 التوافر  •
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 حلول  االضاءة  إل  إي  دي  عالية  الطاقة    
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   وينر  بي  إتش  تمتلك
ً
  ولكن   والتطوير  والبحث  للتصميم  قوًيا  فريقا

  وقت  في  الضخم  اإلنتاج  على  القدرة  في  أيًضا  تكمن  األكبر  قوتها

  جزئية وحدة 30000  إنشاء  على  حالًيا  قادر   اإلنتاج  قسم  قصير.

  الشريك  هي  وينر  بي  إتش  اليوم  يومًيا.  إنارة  وحدة  6000  و

  مزودي  4  أفضل  )من   Lumiledsـ  لليوميليدس  األول   اإلستراتيجي

 الطاقة.  عالية  LED إضاءة مكونات في شرائح( 

 

   األساسية،  املكونات  إنتاج   اإلنتاج،  مواد   من
ً
  خطوط  إلى  وصوال

  والتخزين  والتغليف  والتعبئة   الجودة  فحص  إلى  ثم  التجميع،

  بشكل    وينر  بي  إتش   عمليات  كل  تتم  اللوجستية،  والخدمات 

 املنشود.  الكمال لتحقيق سعينا في منهجي
 

  إضاءة   صناعة  في  عاملًيا  رائدة  أصبحت  طموحة  شركة  هي  وينر  بي  إتش  شريكتنا

LED  رجل  شين،  كاي   السيد  قبل  من  2011  يوليو  في  إنشائها  منذ  الطاقة.  عالية 

  وينر  بي  إتش  ظلت  الصين،  في  والتكنولوجيا   العلوم  وزارة  من   مبتكر   أعمال

  الثانية  املرتبة احتلت العالم. أنحاء جميع  في بسرعة أعمالها تطوير على تعمل

  و   2013  عامي  من  كل  في  للشوارع  LED  إضاءة  في  صينية  شركات  10  أفضل  بين

   وينر". بي إتش "ظاهرة  عليها أطلق  لذا 2014

 

  من  خريج  منهم  كل  التصميم،  فريق  يشكلون   موظف  400  من  100  من  أكثر

  البصريات،   مجاالت  في  وخارجها  الصين   في  املشهورة   الجامعات  أفضل

  هندسة   الكهربائية،  الهندسة  الصناعي،  التصميم  الحرارية،  لديناميكاا

  نقاط  وينر  بي  إتش   منحت   القوي   الفريق  هذا  قدرات  إلخ.  ،  الفنون   املعلومات،

  براءة  500 من  أكثر  بطلب التقدم  لها  سمحت  والتي لها  مثيل  ال  التي تقنية  قوة

  براءة   من  أكثر  على  للحصول   بطلب  الشركة  تتقدم  املتوسط،  في  محلية.  اختراع

  يساعد   هذا   السرعة.  تلك  تتزايد   وظلت  األقل،  على  األسبوع  في  واحدة  اختراع

  تعتمد   ال  الشاملة  الخدمات  للعمالء.  الفكرية  امللكيات  دعم  تأمين  ضمان  في

  التفاصيل  كل  إلى  االنتباه  أيًضا  يجب  بل  باالبتكار،  إحتشادها  على  فقط

 دقيقة.  حرفية وتقديم
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     حلول  االضاءة  إل  إي  دي  عالية  الطاقة 

 الطاقة عالية مصابيحنا مزايا 
 

 ٪(91 من )أكثر عالية كفاءة •
 سنوات(   7 )ضمان طويل  عمر •
 واالنفجار.  الطقس  مقاومة •
 كله. للهيكل الحرارة تبديد •
 مريح.  ضوء توزيع •
 )معيارية(. األدوات  من  خالية صيانة •
 اقتران.  مزدوجة  IP68 حماية •
 ذكية.  إضاءة •
 مجاني.  تسلسل •
 .LED إضاءة  صناعة  في معتمد معمل •

 : مؤهالت
 

 2014 الفائقة  للتكنولوجيا الوطنية  املؤسسة •
  2017 التكنولوجيا لشركات  شيجيانغ مركز •
   جديدة دولية معايير   وصياغة جديدة صناعية تقنيات  مخترع •
 عاملية  اختراع براءة 700 من أكثر •
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      سبيكة  األمان  التكنولوجي ة 

  حريق   حدوث  ومنع  االنفجارات  وقف  على  كي  تي  من   التكنولوجية  األمان  سبيكة  تساعد

  املواد   من  آخر  نوع  أي   أو  البترول  أو  الغاز  أو  الديزل   أو  بالبنزين  مملوء  خزان  أي   داخل

 براءة   على  الحاصلة  السبائك  هذه  تصنيع  يتم  السائلة.  أو  الغازية  أو  لالشتعال  القابلة

 قابلة   غير   فريدة   مادة   لتشكيل  نسيج  أو   كرات  أو   األبعاد  ثالثية   شبكة   شكل  في  اختراع

  واملوجات  والصوت والحرارة والتآكل  والرطوبة  واالنفجار  للحريق   مقاومة   وهي  اقلالحتر 

 الكهرومغناطيسية. 

 

 وبالتالي   تماًما،  الخزان  من  الداخلي  الجزء  داخل  األكسدة  حدوث   األمان  سبيكة  تمنع

 في   للغازات   الحركية   الطاقة  تقييد   يتم  ٪.100  بنسبة  الحدوث  من  االنفجارات  توقف

  "بالطبقات  يسمى  ما  تقدم  تدمير  يتم   لذلك  اإلشتعال،  بداية  نقطة  من  الشعاعي  تقدمها 

 عن   املتسلسل   التفاعل   في  تساهم  التي  الحرارية   اقة الط  تخفيف   يتم  كما   البصلية". 

 .الشبكة سطح  بواسطة الكبير الحرارة امتصاص طريق 

 أفضل منتج   في فئتها في  السوق  العاملي 
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    سبيكة  األمان  التكنولوجي ة 

   كي  تي من األمان سبائك مزايا 
 

 لالنفجار  مضادة •
  .B.L.E.V.E لـ مكافحة  •
 السوائل.  لخضخضة  مكافحة  •
  الوقود تبخر  تقلل • لألكسدة مضادة •
 خفيف  وزن •
   واالستخدام  التطبيق سهلة •
  ٪.100 بنسبة التدوير إلعادة وقابلة للبيئة  صديقة •
    املنتج عمر طول  •
   اإلشراف(. من  أدنى  حد )مطلوب صيانة ال •
عة •    الكاملة. األوروبية والسالمة الجودة  ملعايير وفًقا ُمصنَّ
 لالحتراق  القابلة املواد أنواع   جميع مع تناسب •

   مؤهالت:
 

   الحرائق من  للحماية  األمريكية الوطنية الجمعية  قبل  من معتمدة •
 .  املتحدة اململكة في والسالمة   الصحة سلطات قبل  من ومستخدمة معتمدة •
 .  النفط  شركات كبرى  قبل  من ومستخدمة معتمدة •
 . السياراتالدولي سباق  إتحاد  قبل  من معتمدة •
 الدولية.   القوارب  سباق قبل  من معتمدة •
   الناتو حلف قبل  من ومستخدمة معتمدة •
 للطيران البريطانية امللكية  الجمعية قبل  من ومستخدمة معتمدة •
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     تكنولوجي ا التحكم في  التسربات  النفطية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

  الحيوي   للتحلل  قابلة   ماصة  ألياف  من  مركب  هو  كنترول  أويل

  املنسكبة  الهيدروكربونات   وتغلف  بكفاءة  وتمتص  ٪100  وطبيعية

  يمكن  التسربات،   وتغليف  امتصاص  بعد  األسطح.  أنواع   جميع   على

  الخيار   هو   كنترول   أويل   بسهولة.   املستخدمة   األلياف   معالجة 

 :التالية  لألسباب األفضل

 

 لالشتعال  قابل غير •

 .واألمالح واملذيبات   والدهون  للزيوت الكيميائية  املقاومة •

  من   كيلوجرام  لكل  لترات  7  إلى  تصل  امتصاص   سعة •

 .املنتج

 البيئية  النظم  على تؤثر  ال  ٪100 طبيعية  كوالجين ألياف •

  من  كل   في  الهيدروكربونات   أنواع   جميع   ويغلف  يمتص •

 واملائية  األرضية   املسطحات

  في  املنتجات جميع   من كفاءة وأكثر  للبيئة وصديق  نظيف  جديد منتج

 العاملي السوق  في  الفئة  هذه
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     املعالجة  البيولوجية للتسربات  النفطية 
 

  في   خاص  بشكل  فعال   ولكنه  الشديد،   للتلوث  بلس -بروس  منتج   يستخدم

  الزيت   لتسربات  وكذلك  املادية  اإلزالة   بعد  متبقي   تلوث  أي   على  القضاء

 .النباتي والغطاء التربة  على املوجود  الخام

 

  الكوالجين   ألياف   من  مصنوع  ٪100  عضوي   منتج  هو   بلس-بروس

 .الطبيعية

 

   امليكروبي  الحمل  من   عال    تركيز   من  يتكون 
ً

  والعناصر   باإلنزيمات   مكمال

  في  للهيدروكربون   الحيوي   التحلل  عملية   لتسريع  خاصة   ملركبات   الغذائية

  ثوان   في  الهيدروكربونات  وتنخفض  الفور   على  العملية  تبدأ  املتأثرة.  املناطق

  الكامل   اإلصالح  ويتم  ساعات   في  الكبيرة  االنسكابات  تتفكك  حيث  دقائق  إلى

 .قطف  أسابيع  إلى أيام  غضون  في للبيئة

 سيطر  املنتج  بنجاح  على  تسرب   النفط  في  لويزيانا عام 2010 
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  املعالجة  البيولوجية  للتسربات  النفطية      

 بلس-بروس مزايا 

  

  الحقن(  طريق  عن  أو  سطحي  بشكل  طبق  سواء)  بيولوجيا  يعالج •

 والهيدروكربونات  الخام   النفط   بانسكابات  امللوثة التربة أنواع جميع

 .األخرى 

 امللوثة  الحيوانات  وتنظيف  النباتات  على  استخدامه   يمكن   آمن  •

 .بالهيدروكربونات

 للتحلل  قابل  أنه  حيث  املفتوحة  املياه   على  بأمان  تطبيقه  يمكن •

 .للبيئة  وصديق ٪100 بنسبة البيولوجي

  معدل   مدى  في  ويعمل  به  الخاص  الحموضة  معدل  تنظيم  إلى  يميل •

 .11و 4 بين واسع حموضة

 !فقط واحدة مرة  اإلستخدام  التطبيق/  سوى  يتطلب ال •

   يتفاعل •
ً
   هوائيا

ً
 إلى  األكسجين   إضافة  تؤدي  سواء.  حد   على  والهوائيا

 .املعالجة عملية تسريع

 .فعال صناعي حيوي  منظف  أنه  كما •

 الخام  النفط  جودة  ومحسن   للزوجة  كمخفض   استخدامه  يمكن •

 .للغاية والثقيل  الثقيل

 :مؤهالت

 

 فلوريدا  في البيئة  إدارة قبل من  قبولها تم •

 األمريكية  الزراعة   وزارة من معتمد -  مقبول  •

 ترينيداد  البيئة،  إدارة قبل من  قبولها تم •

 العالم  حول  النفط  شركات كبرى  قبل  من مقبولة •

 2010 عام في النفط  انسكاب كارثة على فعال  بشكل املنتج سيطر •



 الصناعية  التقنيات حلول 
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 دراسة حاجة السوق وإختيار ونقل التكنولوجيا 
 

 

 

  االتصاالت  من  ثروة  يمتلك  الذي  التخصصات  متعدد  اإلدارة   فريق  بفضل

  وأمريكا   أوروبا  في  النطاق  واسعة  التقنيات  مطوري  مع  وثيقة  وعالقات

  عمالئنا  ملساعدة  جيد   وضع   في  تساب   فإن  آسيا،   شرق   وجنوب   الشمالية 

 بطريقة   و املناسب  الوقت  في  بهم  الخاصة التكنولوجية  الفجوات  سد  على

 فعالة. 

 

  التقنيات  وتنفيذ  وتحديد  استكشاف   في  عمالئنا   مع  بنجاح  عملنا  لقد

  تحقيق   في  وساعدت  كبير   بشكل   التجارية   عملياتها  حولت   التي  الفريدة

 التشغيلية.   أهدافها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

  
 

 نموذج أعمال تساب
  بالشراكة املحلية  السوق  في واملستقبلية  الحالية  التكنولوجية  املتطلبات نحدد •

 العمالء. مع

 العالم. في التقنيات   أفضل  على لنعثر بشغف نبحث •

  مصالح  حماية بغية التكنولوجيا مقدمي مع  ومستدامة  صحية عالقات نبني •

 فعال.  بشكل  التكنولوجيا نقل وضمان العمالء

  وحدات  إلى للتطوير قابلة صيانة ملراكز  التكنولوجيا  شركاء مع بالتضافر نعمل •

 وطنية. تصنيع  مراكز لتأسيس تفض ي محلية تجميع

 نابضة تقنية  قاعدة بناء في للمساهمة املحلية البحوث معاهد  مع نتعاون  •

 بالحياة.

  فعال توطين  برنامج واعتماد املكثف  والتقني  العلمي  ريبالتد  تعزيز على نحرص •

 النمو.  واستدامة املكتسبة  والخبرات املعرفة  على الحفاظ  لضمان

 أخرى!  تقليدية وكالة نكون  أن  نتجنب •
 
 



 الصناعية  التقنيات حلول 
 

 

 

 

 لالتصال بنا 
 
 

 

 دار التقنية الذكية )تساب( 
 

         هاتف:  8322103 13 966+                                

 info@t-sab.com   :البريد  اإللكترون ي                              

                              www. t-sab.com  :املوقع   اإللكتروني 

 

 ص. ب. 76969 –   الخبر 31952                                 

        اململكة العربية السعودية                          

 

 

 
 إبراهيم سامي                          

 األعمال والتكنولوجيا مدير                           

    533112626 966+جوال:                          

     sab.com-sami@t   بريد الكتروني:                           
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