
للخدمات  الصناعية

هندسة  La capacità progettuale della Siderplus è rafforzata dalla conoscenza di campo maturata nella progettazione di nuoviاستشارة
impianti, così come nell’ammodernamento e modifica degli impianti esistenti.
Le nostre referenze nel settore industriale spaziano dal settore siderurgico per acciaierie a ciclo integrale o elettriche, agli 
impianti di produzione energia per centrali termiche, cogeneazione e trigenerazione, agli impianti petrolchimici, centrali, 
Oil & Gas.



SIDERPLUS Engineering & Consulting هي رشكة يف الهندسة الصناعية تأسست بفضل الخربة املحرزة من قبل فريق من الخرباء    

الرواد املتخصص� ذوي مؤهالت مهنية عالية.

    هدفنا هو أن نقدم لعمالئنا خدمات هندسية لتشييد التجهيزات و املنشآت الصناعية: النفط والغاز، توليد الطاقة و الحديد والصلب.

،FINSEA الخربة املكتسبة يف مجال الهندسة الصناعية، جنبا إىل جنب مع روح مقاولة مجموعة من الرشكات التي تدعمها هولدينغ

 يجيزان  الوصول إىل نتائج كب²ة عىل صعيد السوق الوطنية و الدولية .

SIDERPLUS

FINSEA Srl، هي  رشكة رائدة و قابضة مجموعة من الرشكات العاملة يف مجاالت البيئة، الطاقة، توف² الطاقة و االبتكار التكنولوجي.

رشكات املجموعة لديها معدل ايرادات نحو 40.000.000،00 يورو و مجموع القوى العاملة يصل إىل 370 موظفا تقريبا.

الهندسية األساسية و التفصيلية استشارات

تقديرات التكلفة/ طلب العروض

 إدارة  و مراقبة  املشاريع

س² العمليات

تصميم التجهيزات العامة

تخطيط و تصميم شبكات االنابيب - ¾ذجة ثالثية األبعاد

أعÀل البناء/ تحت األرض

النجارة و تحليل االجهادات

أعÀل كهربائية و أدائية/ أÁتة

آالت/ معدات

تسهيالت و إنشاءات

اإلرشاف عىل أعÀل التجميع

اإلعداد القبيل

اإلعداد

التشغيل األول للمعد

تحقيق هدف االنتاج

تدريب العامل�

O&M

التشغيل و الصيانة

وحدات متخصصة دعم األنشطة و األعÀل

نشاطنا

أنشطتنا يف نطاق املجال الصناعي Áتد من مجال صناعة الصلب بدورة تكاملية أو كهربائية، إىل منشآت إنتاج الطاقة ملحطات توليد الطاقة الحرارية، بالتوليد املشرتك

و الثالÊ، إىل معدات برتوكيÀوية، محطات مركزية ،النفط والغاز .

تجهيزات صناعية

 تجهيزات الحديد و الصلب

النفط و الغاز

تجهيزات لتوليد الطاقة

La capacità progettuale della Siderplus è rafforzata dalla conoscenza di campo maturata nella progettazione di nuovi 
impianti, così come nell’ammodernamento e modifica degli impianti esistenti.
Le nostre referenze nel settore industriale spaziano dal settore siderurgico per acciaierie a ciclo integrale o elettriche, agli 
impianti di produzione energia per centrali termiche, cogeneazione e trigenerazione, agli impianti petrolchimici, centrali, 
Oil & Gas.



 مستوى الكفاءة املهنية العالية مع الخربة املحرزة يف مجاالت مختلفة من قبل خربائنا تسمحان لِـ SIDERPLUS بالعمل بأدوات و برمجيات متقدمة تكنولوجيّا،

 مع ضÀن النجاح الكامل ملشاريع عمالئنا. 

 

SIDERPLUSملاذا تختار      

تحقيق األهداف تدريب العامل�هندسة  اإلرشاف عىل التجميع و

مبدئات الحركة

النفط و الغاز

الحديد و الصلب

كيÀوية و برتوكيÀوية

غذائية

منصات النفط

إنتاج الطاقة

معالجة املياه

األسمنت

البنيات التحتية

أنواع التجهيزات
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تجهيزات صناعية
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بعض املراجع

جودة األداء مضمونة من خالل الخربة املكتسبة من مشاريع نالت نجاحا يف إيطاليا و الخارج:
 

نضع قدراتنا املهنية بشكل متاح للعميل وضÀن مرونة و فعالية األداء



SIDERPLUS S.R.L.

املقر اإلجتÀعي للرشكة

3 ,delle imprese املنطقة الصناعية- شارع

Montemesola (TA) 74020   إيطاليا

 وحدة عمل الرشكة

 Consoli كم2,200 املنطقة الصناعية، تقاطع مع شارع ,Mottola شارع

Martina Franca 74015  إيطاليا

الهاتف: 00 12 567 099 39+ | الفاكس: 12 11 567 099 39+

02925010734 :VAT reg No

www.siderplus.it    |    info@siderplus.it

هندسة استشارة


