
اتيجية المتكاملة- إنه فقط ما تحتاجه مصانع الصلب. االس�ت

تتطور صناعة الصلب بمرور االأيام لتصبح أك�ث تنافسية. وأصبح 
مهما الآن عن ذي قبل أن تكون العمليات عند حدود المنافسة. 

ى بخالف ما  ومن أجل هذا، أصبح اختيار كويكر يمثل أهمية ك�ب
. وقد كنا هناك، جنبا إىل جنب ومع كل تحول: نقدم  ي

ي الما�ض
كان �ض

ض كل مرحلة من  حلول للمشكالت ونعمل عىل خفض التكلفة وتحس�ي
ي جميع أنحاء العالم. ومنذ 

ي المصانع �ض
مراحل عمليات التشغيل- �ض

عام 1930، وكويكر تعت�ب من أهم موردي موائع عمليات التشغيل 
ي 

وبقية المواد الكيميائية المتخصصة إىل أك�ب الأسماء التجارية �ض
عالم صناعة الصلب.

ي هذا المجال. لقد نفذنا مجموعة متكاملة 
ونحن الآن نطرح المزيد �ض

من المنتجات والخدمات الالزمة لمصانع الصلب، منذ البداية وح�ت 
ي كل مرحلة قد تم تركيبه تركيبًة 

ي أن كل مائع �ض
النهاية، مما يع�ض

ي 
مخصوصة ح�ت يقدم أفضل كفاءة بأقل تكلفة وأفضل تدفق �ض

زالة بقايا  الأداء. فعىل سبيل المثال، تم تصميم معدات التنظيف لإ
الشحوم المخصوصة للدرفلة، كما تم تصميم موانع التآكل لتعمل 

بدقة مع بقية المواد الكيميائية التحويلية. وما العائد من كل هذا؟ 
ي حسابات الربح والخسارة.

ستالحظ بنفسك التحسن �ض

اوح خدماتنا من الموائع الهيدروليكية المقاومة للحرائق إىل  وت�ت
دارية الفريدة. نحن نضمن لك  الشحوم المتخصصة والخدمات الإ

ي مجالت السالمة والتكاليف والجودة. ل أحد سوانا 
فعليا تحسينات �ض

ي نوفرها لك.
يستطيع تقديم الحلول ال�ت

الصلب



وسواء كانت العمليات سباكة أو درفلة عىل البارد أو عىل الساخن أو تنظيف أو 
تسقية أو حماية من التآكل أو معالجة االأسطح، فإن كويكر تمتلك دائما حلوال 

ن العمليات وزيادة الربحية. تشغيلية مبتكرة ومتكاملة وخدمات فائقة لتحس�ي

تُصمم المنتجات لتحقق أعىل عائد لعمليات المصنع.

نحن نعرف هذه الصناعة. ونعرف من ثم أن كل مصنع له ظروف وطلبات 
مختلفة. ومن أجل هذا، نقوم بالتخطيط والتصميم لمواجهة التحديات 

ي يقابلها كل عميل عىل حدة. 
الخاصة ال�ت

ي 
ى أصبحت تحتاج اليوم للتحكم الكامل �ض وليس رسا أن الكيانات الك�ب

وات والمنتجات. ولهذا، نقدم خطوط إنتاج عالمية يمكن  مواصفات المش�ت
ي ذلك مؤسسة عالمية وبنية 

تكييفها ح�ت تتناسب مع أي مصنع، ويدعمنا �ض
تحتية للمعلومات. 

لدينا أخبار عظيمة تخص أعمالك- يمكنك الحصول عىل أفضل قيمة مقابل 
أموالك، بالإضافة لمنتجات تتفوق بكث�ي عن فكرة تأدية الوظيفة فحسب.

ضم بمجموعة واسعة من المعاي�ي  كما أن كويكر تقدم منتجات تل�ت
. ي

ي يحددها المستهلك النها�أ
والمواصفات الصناعية ال�ت

ن كل العمليات الب�ث هم القادرون عىل تحس�ي

ض أن يصلوا دون قيد أو  كائنا المتخصص�ي ي المواقع ول�ش
يُسمح لوكالئنا �ض

ي 
ط من خالل قاعدة بيانات واسعة إىل كافة المعلومات والمعارف ال�ت رسش

ي يواجهها عمالؤنا 
نملكها. وهكذا، يمكننا حل كافة مشكالت التشغيل ال�ت

ب�عة وبكفاءة، كما يمكننا تقديم إجابات ذات قيمة حقيقية. 

ي مجال التطبيقات وإلمام عميق بقاعدة المعدات العاملة. 
ة �ض لدينا خ�ب

ونقوم فعليا بتصميم وتصنيع وتركيب وتشغيل المعدات التطبيقية 
ض عمليات التشغيل واستخدام المواد الكيميائية وجودة المنتجات.  لتحس�ي

ي تقابل العمليات الخاصة بك، نحن 
ومهما كان حجم المشكالت ال�ت

نستطيع معاونتك لتحويل العمل الشاق إىل مستوى جديد من النجاح. 

 )QCMSSM( دارة الكيميائية من كويكر تكامل المستويات الرئيسية لخدمات االإ

يات الكيميائية – التخزين والطلبات والتسليم والفحص؛ مما  «  المش�ت
ي العمالة والتكاليف

ينتج عنه توف�ي �ض

اف عىل المنتج والعناية بالصحة  رسش ام والإ ض ل�ت ي – الإ
«  التتبع البي�أ

ة. وبالسالمة، وكشف ومراقبة التكاليف المست�ت

ض عمليات  ي المواقع وتحس�ي
اء �ض «  رصد ومراقبة عمليات التشغيل – خ�ب

ض الأداء التشغل، والتقاط البيانات وتحليلها وخفض التكاليف وتحس�ي

«  االستفادة من التحسينات – المقارنة المعيارية لأفضل الممارسات 
ض  العملية وما يرتبط بها من تكاليف لكل وحدة،الأبحاث والتطوير لتحس�ي

عمليات التشغيل، وضمان النتائج.
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