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معــدات إختبــــار الجـــودة 

السيراميك \ الغزل والنسيج 
ا�حـــذيـــــة و الجلــديـــــات  
ا�لعــاب \ ا�حجــار الكريمة

أجــهــــزة إخـتـبــــار الـتــربــة
الخــرســــانـــة \ ا�ســفـلـت

ا�ســمــنـــــت \ الـــصــخـــور 

معدات المختبرات التحليلية 

معدات إختبار العجالت قطع 
غيار السيارات،  أجهــزة الصيانـة 

للمركبات 

 مقاعد التواليت، و ا�دوات 
الصحيــــة

الزجـــاج \ الـورق \ الحديد\  
البالستيك 

إمكـانية إستيعاب التجهـيز 
�ي منتج جديد

معدات المختبرات التعليمية

الـمخـتـبــرات الـتـعـلـيـمـيــة
( المــدارس و الجـامـعــات)

الـمـعــــــدات و الـــنـمـــــاذج 
التـعـلـيـمـيـــة والتـدريـبيــــة 

للمركبات 
المعــامــل الـتـعــلــيــمــيــة 
للتدريب المهني والمعاهد 

الصناعية

أجهــزة القـطـــع والحــفــر 
3D بالليزر وصنــاعـة النماذج

قابلـيــة التوســع وخـدمــة 
مـجــــــاالت جـديــــدة 

ا�ستشارات الفنية و التدريب  

التـدريــب علــى إستـخــدام 
ا�جهزة 

ا�سـتـشــارات الهنــدسيـــة 

الــتـدريــب عـلــى ا�نظمـــة 
التقنية 

1

الرؤيــــــا  

في خضم التقدم التقني و تسارع التكنولوجيا وتزاحم التنافس واستمرار  البحث عن المصداقية و 
لدى  والطمأنينة  ا�مان   وتعزيز  الرضا  لتحقيق  طريقها  وجدت  التكنولوجيا  مستقبل  فإن  الجودة 

السوق المحلي.

هي  سواء  حد  على  عمالئنا  و  المحلي  للسوق  دعمنا  عليها  يستند  التي  ا�ساسية  الركيزة  إن 
مـن  فريدين  يجعلنا  الــذي  و   ،  « فتكـــــو   » فريق  بها  يتمتــع  التي  والفنية  التقنيــة   الَمــلـَكة  
يطرقون  للذين  خاصة  و  أولوياتنا  أهم  من  السوق   متطلبات  و  رغبات  تلبية  تعتبر  كما   ، نوعنا 

بابنا بحثا عن ضالتهم في مجال التكنولوجيا الحديثة.

و كما يقال « للعملة وجهان » فإن الوجه ا�ول تلبيتنا لمتطلبات السوق وأما الوجه ا±خر هو  تعزيز  
المتطلبات بالدعم التقني والفني و اللوجستي سواء أثناء عملية البيع أو بعدها من خالل تقديم 

اºستشارات  ؛ و تركيب المعدات  و التدريب  عليها إستعماال و نظاما و إستثمار´ و هذا يعطينا الجرأة 
�ن  نقول أننا نسير معا  نحو تكنولوجيا معاصرة.



2

معــدات إختبــــار الجـــودة 

السيراميك \ الغزل والنسيج 
ا�حـــذيـــــة و الجلــديـــــات  
ا�لعــاب \ ا�حجــار الكريمة

أجــهــــزة إخـتـبــــار الـتــربــة
الخــرســــانـــة \ ا�ســفـلـت

ا�ســمــنـــــت \ الـــصــخـــور 

معدات المختبرات التحليلية 

معدات إختبار العجالت قطع 
غيار السيارات،  أجهــزة الصيانـة 

للمركبات 

 مقاعد التواليت، و ا�دوات 
الصحيــــة

الزجـــاج \ الـورق \ الحديد\  
البالستيك 

إمكـانية إستيعاب التجهـيز 
�ي منتج جديد

معدات المختبرات التعليمية

الـمخـتـبــرات الـتـعـلـيـمـيــة
( المــدارس و الجـامـعــات)

الـمـعــــــدات و الـــنـمـــــاذج 
التـعـلـيـمـيـــة والتـدريـبيــــة 

للمركبات 
المعــامــل الـتـعــلــيــمــيــة 
للتدريب المهني والمعاهد 

الصناعية

أجهــزة القـطـــع والحــفــر 
3D بالليزر وصنــاعـة النماذج

قابلـيــة التوســع وخـدمــة 
مـجــــــاالت جـديــــدة 

ا�ستشارات الفنية و التدريب  

التـدريــب علــى إستـخــدام 
ا�جهزة 

ا�سـتـشــارات الهنــدسيـــة 

الــتـدريــب عـلــى ا�نظمـــة 
التقنية 

1

الرؤيــــــا  

في خضم التقدم التقني و تسارع التكنولوجيا وتزاحم التنافس واستمرار  البحث عن المصداقية و 
لدى  والطمأنينة  ا�مان   وتعزيز  الرضا  لتحقيق  طريقها  وجدت  التكنولوجيا  مستقبل  فإن  الجودة 

السوق المحلي.

هي  سواء  حد  على  عمالئنا  و  المحلي  للسوق  دعمنا  عليها  يستند  التي  ا�ساسية  الركيزة  إن 
مـن  فريدين  يجعلنا  الــذي  و   ،  « فتكـــــو   » فريق  بها  يتمتــع  التي  والفنية  التقنيــة   الَمــلـَكة  
يطرقون  للذين  خاصة  و  أولوياتنا  أهم  من  السوق   متطلبات  و  رغبات  تلبية  تعتبر  كما   ، نوعنا 

بابنا بحثا عن ضالتهم في مجال التكنولوجيا الحديثة.

و كما يقال « للعملة وجهان » فإن الوجه ا�ول تلبيتنا لمتطلبات السوق وأما الوجه ا±خر هو  تعزيز  
المتطلبات بالدعم التقني والفني و اللوجستي سواء أثناء عملية البيع أو بعدها من خالل تقديم 

اºستشارات  ؛ و تركيب المعدات  و التدريب  عليها إستعماال و نظاما و إستثمار´ و هذا يعطينا الجرأة 
�ن  نقول أننا نسير معا  نحو تكنولوجيا معاصرة.



3

أ-معدات إختبار الجودة : 

من  التأكد  و  المنتجات  مختلف  لفحص  الجودة  مختبرات  لتجهيز  خصيًصا  صنعت  معدات 
 (SASO , ISO , AS T M , ASH TO , EN ) مطابقتها المواصفات القياسية المحلية و العالمية

الدراسة  خالل  من  المطلوبة  للمواصفة  المطابقة  المعدات  توفير  بمقدورنا  فإن  لهذا  و 
المستفيضة و التحليل التقني و الفني و ذلك لتقديم الحل ا�مثل و ا�نسب . 

السيراميك :  إختبار الكسر  ، إمتصاص الماء ، الحك السطحي ،  الصدمة الحرارية .

 ISO , AS T M , المواصفات   حسب  ا سمنت   ، الصخور   ، ا سفلت   ، الخرسانة   ، التربة  إختبار  أجهزة 
ASH TO

الزجاج ، الورق ، البالستيك : إختبار   السمية  و إختبارات التحمل .

ألعاب ا�طفال ، ا�حذية و الجلديات و الغزل و النسيج : إختبارات ا�مان ، إختبار السمية ، إختبارات تحمل 
الظروف الجوية .  

المواد الصحية ( الحنفيات ) ، كراسي التواليت :  إختبار الكفاءة  و التحمل و إختبار العمر ا فتراضي . 

أجهزة الصيانة للمركبات : أجهزة ا ختبار  لجميع مكونات السيارة ا لكترونية و الميكانيكية ، أجهزة 
إختبار  الكفاءة للمركبات  و  المحركات  ، ناقل الحركة ،  خطوط الفحص المتقدمة  .

فحص المواد : إختبار الشد ، إختبار الضغط ، إختبار ا نحناء و الخواص الفيزيائية . 

المختبرات التحليلية : معدات تحليل العناصر الكيميائية و الفيزيائية : زجاجيات ، أدوات قياس ، أجهزة 
الطرد المركزي  ، خزانة شفط ا�بخرة السامة ، أجهزة التعقيم و محطات التنقية ، التحليل بواسطة 

أشعة إكس ، التحليل بواسطة مقياس الطيف الضوئي ، أفران و حاضنات ..

4

أ-معدات إختبار الجودة :
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ب -معدات المختبرات التعليمية :

هي عبارة عن أجهزة و معدات مخصصة لغايات التعليم  و التدريب و تستخدم  عادة في الجامعات 
والكليات و المدارس مع العلم أنه بإمكاننا توفير المعدات بما يتناسب مع المواصفة المطلوبة. 

ب -معدات المختبرات التعليمية :   

1. المختبرات التعليمية و التدريبية 
الفيزيــاء  ،  الكيمياء  ، ا�حيـــاء 
الهندسة المدنية و الهندسة 

الميكانيكة
الهنــدســـة الـكــهـربـائــيـــة 

وا�تصاالت
الهنـــــدســـة الكيميــائيــــــة 
الكــهــربــــــاء الصنـــاعــيـــــة

  و ا�نشائية
وسائــل القيــاس و التحكم 

علم الطاقة 
ا�نـظـمـــة ا�وتـومــاتيكيــــة  

وتحكم العمليات 
الميكانيكــا و علـم المـــــواد

علــم الســوائـــل و الهــــــواء 
علــم التغـــذيــــة و الميــــــاه
عـلــم الطبـيـعــة و البيـئــــــة

2. معدات التعليم الخاصة بالمركبات 

هـيــكـــــــل الـســـيـــــــــــارة
أنظمة المحركات للسيارة . 
ا�جــــهـــزة و الـــمــعــــدات 
التشبيـهـيـــة للمحــركـــات 

ونـــاقـالت الحـركة . 
الـتـعـليـمـيـــــة  ا�نـظـمـــــة 

للمعدات الثقيلة 
�نظمة  التعليمية  الوسائل 

الحقن ( بنزين _ ديزل ) 
�نظمة   التعليمية  الوسائل 

وسائل الراحة 
�نظمة  التعليمية  الوسائل 
الكـهــربــــاء فـــي السيـــارة 
وجـمـيـــــع الـمــكــونــــــات 
الميكانيكــة وا�لكترونيــــة 

في المركبات
إمكانيـة تصميـــم النمــاذج 
حســب متطلبــات العميـل 

6
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استشارات الفنية و التدريب : 

تستمد فتكو مكانتها وتحقق مقومات استمرارها ونموها من خالل ما تقدمه من إستشارات فنية 
تعتبر من أهم الركائز التي نعتمد عليها في تدعيم مكاننا في السوق المحلي  ،  حيث نقدم خدمات 

تدريبية و إستشارات هندسية ودراسات  تحليلية .    

إستخــدام الجـهـــاز بطـريقـــــة 
صحيحــــة �طــــالـــــة عمــــــره 
تعليمـــات  حســب  التشغيلـــي 

الشركة المصنعة 

التدريب على مختلف المستويات 
المهني،  التدريب    ، المدارس  في 
الجامعات  والتطبيق العملي في 

بعض  المجاالت 

و  قــبــل  الـنــصـــح  تقــديــــم 
بعد شــــراء اªجهزة .

تـــقـــديــــم الــتــصــــامــيــم 
للمخــتــبــــرات  الهنــــدسيـــة 

ومواقع التدريب  

التدريب على ا	نظمة التدريب على ا	نظمة التقنية التدريب على استخدام ا	جهزة 
التقنية

الوكـــاالت:

حرصا منا على رفد السوق المحلي بأحدث و أجود ما توصلت له التكنولوجيا ، عملنا جاهدين على 
الذين يمكن ا�عتماد عليهم و على  المميزين في مختلف المجاالت  الوكاالت و المصنعين  إنتقاء 

منتجاتهم بما يعود بالفائدة على الجهات المستفيدة . 
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الدعم و الخدمات المقدمة للعمالء:

أصبحـت  المــنتــــج   مــن  ا�ستفادة  يكفل  بما  المبيعات  دعم  من  البد  أنه  إيماننا  منطلق  من  و 
خدمات ما بعد البيع جزء ال يتجزأ من نشاطنا .

 توريد المعدات إلى الموقع المستفيد .    
 تركيب المعدات في الموقع المستفيد .

 تشغيـــل المعـــدات و التــدريــب عليهـــا . 
ضمــان المعــــدات ضـــد العيوب المصنعية .

 توفير عقود الصيانة للمعدات ما بعد فترة الضمان . 
 الدعم الفني و خدمات ما بعد البيع خالل فترة الضمان  . 

ا¥مور  يتولى  ثالث  بفريق  مدعومان   الخدمات  و  البيع  فريقي  فإن  ذكره  أسلفنا  ما  إلى  با�ضافة 
رضا  لنيل  وجه  أكمل  على  الخدمة  تقديم  ضمان  على  منا  حرصا  وذلك  المكتبية   و  اللوجستية 

العميل و تعزيز ثقة السوق المحلي . 

عمالؤنا 

10

شـركـة إيـراف لـلـصـنـاعـات 
جامعــة الـملك سعــود 

جــامعـة  جــازان
جامعة ا�مير سطام بن عبدالعزيز  

المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني
الشركة السعودية للمـختـبرات الخاصة

شركة تحقق لـلـمخـتــبرات الخاصة 
معاينة ل�ســـتـــشـارات الفنية

عينة من عمالئنا المميزين:
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معا نحو تكنولوجيا معاصرة:

 المصداقية و النزاهة و ا�خالص في العمل من أهم الركائز ا
ساسية التي نستند عليها في تعامالتنا 
مع عمالئنا في السوق ،  فنحن ال نهدف إلى عالقة لحظية إنما نتطلع لعالقة طويلة ا
مد مبنية على 

الثقة والمصداقية .
لذا فإننا في جميع تعامالتنا نحقق لعمالئنا المستوى و الدعم والخدمات ذاتها لتطلعنا إلى نوعية 

الخدمات ال إلى حجم المبيعات دون ا�لتفات إلى ثقلها المادي . 

11

We Lead The Future 
 

Straightforwardness, Professionalism are our light and guidance for our market 
approach . We all her in FTCO aim to build a long-term customer relationship based 
on a mutual confident and trust.  
 
RegardLess the volume of demands from the small firm orders ending up with large 
projects we always  value the customer and delivering our best.   
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Our products and sales activities are supported by a high-Tech. After sales team 
assigned to take care of :

Equipment Delivery process.
Equipment installation and Commissioning .
Equipment User Training.
System and Technical Training
 Providing Service Contracts.

Additionally we are reinforced by an active logistic team who is taking care of all 
logistic and documentation issues. All above are to ensure the ultimate services and 
support offered to the clients, and to guarantee our continuity in the market.

Support Services

Clients

10

Technical and Vocational Training Corporation
Saudi Specialized Laboratories - MOTABAQAH-
ERAF. Ind. Company
 Prince Sattam Bin Abdulaziz University 

Moayana Technical Consultancy. 
King Saud University.
Tahaqouq International Company.
Jizan University.

A short view to our main customers:
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Taking the right decision 
by providing the 
purcheses consultation  .
Providing the engineering 
layout designs for the      
customers when needed. 

Training And Technical Consulting

FTCO sustains its position and achieves the requirements of its growth and expansion 

through the technical consultation it offers, which is performed by providing training 

services, engineering consultations and analytical studies. 

Test Equipment User Training  

 Equipment user training
 helps to extend  its
lifespan

 Technical systems Training  

 Training is conducted at
 different levels: Schools,
 TVTC and Universities
based on market demands

Engineering Consultation

To provide the market with the latest and reliable technology and equipment 
we deal with a specialist and qualified manufacturers in different fields  . 

8

Suppliers
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Educational Training Equipment 

Equipment is used in Universities, Schools and Training Institutes, for the educational 

training purposes, we serve a wide range of educational sectors, we are also capable 

to customize the products as per the client’s aspects.

Educational Training System 

Automotive Educational 
Training System

Physics, Chemistry, Biology.
Mechanical and Civil 

Engineering.
Electrical Engineering and 

communication.
Chemical Engineering. 

Industrial Electricity and 
construction Systems .

Instrumentation and Control. 
Energy. 

Process Control, Automation
Mechanic and Material 

Systems.
Pneumatic Hydrulic Training 

System . 
Food and Water  Technology.

Environment.

Educational Equipment
Vehicle Chassis.

Engine Educational 
systems.

Engine/ Transmission 
Simulators Equipment. 

Heavy Equipment 
Educational Systems.

Gasoline / Diesel 
Injection Education 

Systems.
Safety and Convenient 
Educational Systems.

Electrical / Electronic 
Systems.

Customization upon 
Request is available. 

6
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Quality Control Test Equipment

It’s a special and advanced testing equipment used to test the Quality of different 
products based on  the International standard ( ISO , ASHTO , ASTM , EN , … )    

Ceramic Tiles: Module of Rupture, water absorption, surface abrasion, thermal shock.  

Soil, Cement, Asphalt, Rock, Concrete Testing Equipment as per ISO, ASTM, ASHTO. 

Glass, Paper and Plastic TE: Toxic Testing, Endurance Testing. 

Toys, Footwear, Leather, and Textile Testing Equipment: Safety Testing, Toxic Testing, 

and Environment Testing.  

Sanitary Water Tap, water Closet TE: Performance Testing, Endurance Testing, Life  Cycle. 

Automotive Testing Equipment and Diagnostic: Electronic, Mechanical Components of 

the Vehicle, Engine, Transmission, vehicle Performance, Integrated test lane.  

Material Testing : Tensile Test , Compression Test , Bending Test, Physical Properties  

Chemical / Element Analysis : Element Analysis ( ICP, spectrophotometer, Digestion 

microwaves), distillation stations ,instrumentations ; PH meters,conduction meter  , shakers, 

stirrers, washers , glassware, General Chromatography , X-Ray, Spectrophotometers   

4

Quality Control Test Equipment 
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Quality Control Test 
Equipment

Ceramic, Textile, Footwear, 
Leather, Toys, Gemstones.

Concrete, Soil, Asphalt, 
Cement, Rock Testing 

Equipment

Element and Chemical 
Analasis Equipment  

Automotive Tire TE, 
Spare parts TE, General 

Automotive TE

Sanitary Water Tap,
 Water Closet TE

Glass, Paper, Plastic, 
Steel Testing Equipment

Capabilities To Meet 
Any Demands 

Educational Training 
Equipment

Educational Training System 
For Universities, Schools  And 

Education Institutes

Automotive Educational 
Training System 

Technical Vocational 
centers and Technical 

Collages

Cutting and Engraving laser 
Machine, 3D Printers

Ability To Extend And 
Serve New Fields

Technical Consultation

Test Equipment User 
Training

Engineering Consultation

Technical Systems 
Training

1

Overview: 

In the middle of the outstanding technical competence ,innovation , quality and reliability 
in the field of the Industrial Technology, FTCO has found the place to stand and play the 
major role to meet the market demands and achieve the customer’s satisfaction and 
confidence.
Our extensive background in the technology field makes us a unique partner to meet the 
market demands, thus we are strongly focused on the needs and wishes of the customers 
who are knocking our door coming from different fields asking us the proper solution for 
their applications.
We provide all our customers with their needs reinforced by technical support throughout 
the system life Service - advice before and during purchase, and that is side to side with 
the logistic support, commissioning, and training.

This Why WE LEAD THE FUTURE .. 
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