
"أنابيب فلوجارد  املصنوعة
  من كلوريد البويل فينيل
كلورايد )CVPC( هي

 أفضل نوع من األنابيب،
  والخيار املُفضل من بني

املنافسني."

  – م. ضياء العبادي،
  مهندس ميكانييك برشكة
يوسف مرون للمقاوالت.

نبذة عامة عن املرشوع
الحظت رشكة بنده السعودية العاملية لتجارة التجزئة، يف 

مجال السلع الغذائية وغري الغذائية، الحاجة إىل املزيد من 

املتزايدة،  السكانية  االحتياجات  لتلبية  التجارية  األسواق 

وال سيام يف املدن والقرى األكرث عزلة.

تتمتع بنده للتجزئة مبكانة سوقية متميزة لالستثامر يف 

الغذائية،  وغري  الغذائية  السلع  أسواق  يف  التوسع  إطار 

ملجموعة  التابعة  الرشكات  من  واحدة  باعتبارها  وذلك 

 صافوال، والتي تحتل املرتبة التاسعة بني أفضل مائة رشكة 

يف سوق اململكة العربية السعودية.

متطلبات املرشوع
ويف ظل هذا الطلب املتزايد عىل إقامة أسواق تجارية يف 

من  االنتهاء  عىل  املرشوع  ركز  املنعزلة،  املناطق  هذه 

إنجاز  إىل  أدى  مام  وفاعلية،  بكفاءة  التجارية  األسواق 

املُحدد،  موعدها  قبل  التجارية  لألسواق  كبرية  افتتاحات 

وكذلك تحقيق عائدات عىل االستثامرات بصورة أرسع.

األنابيب  نظام  اختيار  عند  الرئيسية  االعتبارات  أحد  كان 

هو عدم وجود سقف معلق يف التصميم.

وألن األنابيب مكشوفة، فقد تطلب األمر من الفريق أن 

التشطيب  عىل  الحرص  مع  تركيبه  يسهل  منتًجا   يختار 

الجيد مع وضع ملسات جاملية محببة للعمالء.

مميزات فلوڠارد
لقد وقع اختيار الفريق عىل فلوڠارد ملا أدركوه من مزايا 

متتلكها أنظمة فلوڠارد وتتفوق بها عىل منافسيها.

يوسف  برشكة  ميكانييك  مهندس  ضياء،  املهندس/  وقال 

مرون للمقاوالت: أنه بفضل أنابيب فلوڠارد )CPVC(، تّم 

تقليص مدة الرتكيب بشكٍل كبري، كام تم افتتاح األسواق 

التجارية عىل نحٍو أرسع. 

الرتكيب بشكٍل  أنابيب فلوڠارد )CPVC( أن يتم  تضمن 

مثايل من املرة األوىل. 

أنابيب )PPR( تغلق عند لحامها مًعا، وخاصة  حيث إن 

يقوم  من  يضطر  مام  الصغرية،  األحجام  ذات  األنابيب 

برتكيبها إىل إعادة العمل مرارًا وتكرارًا. 

ميكن إرجاع هذا التحول الرسيع إىل بساطة وسالسة عملية 

الرتكيب واملوثوقية املثبتة.

:)CVPC( أنابيب فلوڠارد
ال تتأثر بالكلور املوجود يف إمدادات املياه، يضمن عدم   ■

انهيار األنبوب املستخدم.

التعليق  أدوات  من  املزيد  تتطلب  الصلبة  املواد   ■

والدعامات، دون وجود حلقات غري منتظمة لألنبوب، 

مام يضفي مظهرًا أكرث احرتافية.

تنتج  للحريق، وال تساعد عىل االشتعال، وال  مقاومة   ■

وذات  النار،  اشتعال  من  تزيد  وال  مشتعلة،  قطرات 

قابلية منخفضة النتشار اللهب وإصدار الدخان.

متوفرة عىل الفور بكميات ضخمة وتشكيالت كبرية.  ■

النتيجة
إىل  فلوڠارد  وتجهيزات  أنابيب  استخدام  قرار  أدى  لقد 

ساهم  وقد  التكاليف.  يف  التوفري  وزيادة  العاملة  تقليل 

بسهولة،  إليه  الوصول  الذي ميكن  املناسب  املنتج  اختيار 

وتركيبه بسالسة، يف أن تُنفذ أعامل املرشوع ضمن الجدول 

من  له  حرص  ال  عدد  إقامة  يتّم  وأن  لها،  املُحدد  الزمني 

املتاجر يف املناطق املعزولة.

 تلك املتاجر التي أثبتت أنها أماكن آمنة لكلٍّ من العمالء 

واملوظفني. كام أن توسيع نطاق تلك الخدمات يف جميع 

املجتمعات  هذه  تحسني  عىل  يعمل  ال  البالد  أنحاء 

فحسب، بل أيًضا يسهم يف مواصلة إنشاء شبكات للبيع 

بالتجزئة عىل نطاق أوسع.

املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة مؤكدة، بناًء عىل املعلومات الحالية، ولكن املعلن ال يقدم أي تعهدات أو كفاالت أو ضامنات، رصيحة أو ضمنية، ويشمل ذلك أي ضامنات/ كفاالت للرواج أو املالءمة

ا باستشارة الرشكة املصنعة لألنابيب و/ أو التي تتعامل معها للحصول عىل التوصيات الحالية. لغرض معني، أو فيام يتعلق باكتامل أية معلومات أو دقتها أو توقيتها. ننصح دامئً
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دراسة
حالة

 سوبر ماركت بنده
وهايرببنده

المالك:
 شركة بنده لتجارة التجزئة

 )إحدى الشركات التابعة
لمجموعة صافوال(.

االستشاري:
فريق بنده الهندسي.

المقاول:
 شركة يوسف مرون للمقاوالت.
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