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نبذة عن المؤسسة :

تأسست ( إيفكو ) في الدمام – المملكة العربية السعودية لتصبح من ضمن المؤسسات التي تهتم بأنظمة

الحريق و اإلنذار وتركيب وتوريد وصيانة حلول السالمة بالطرق الحديثة وذلك باستخدام التكنولوجيا الحديثة وذلك لتقديم

خدمة مميزه لعمالئها واألمان لألرواح.

و من خالل إدراكنا ألهمية المرحلة فيما يتعلق بالوصول السهل لخدمات األمان المتعددة،

فإننا أصبحنا ضمن المتخصصين في مجال تقديم حلول متكاملة ومميزه تحت سقف واحد لجميع أنواع اجهزة مكافحة الحرائق

عالية الجودة وأنظمة الحماية من الحرائق، وأنظمة اإلنذار،،،

لدينا االصرار الي الوصول الي رضاء العمالء بصوره كامله ومواكبة التنمية والتطور
الذي تنتهجه المملكة بناء على رؤيتها المستقبلية ٢٠٣٠ بما في ذلك استقطاب الموظفين األكثر موهبة وإخالصاً

وتخصصا في جميع االقسام، يتألف فريق إيفكو من مهندسين وفنيين وعماله مدربه متخصصة وإدارة واعيه ومدركة

شعارها المشاركة والعمل الجماعي من أجل الوصول الي تقديم الخدمة المتميزة للعمالء.

الدافع وراء النجاح هو "التركيز من أجل الحماية".

ورؤيتنا هي أن نصبح من المميزين في تطبيق الحلول المبتكرة في مجال حماية االرواح والبيئة والممتلكات من خالل

المشاركة الفعالة مع الدفاع المدني.

About the Establishment :

IFFCO was Established in Dammam, Saudi Arabia, to become one of the institutions 
that is concerned with fire and alarm systems, installation, supply and maintenance of safety 
solutions using modern technology to provide customers with excellent service 
and safety for their lives.

Recognizing the importance of the stage in terms of easy access to multiple security services, 
we have become specialists in providing integrated solutions under one roof for all types of 
high quality fire fighting equipment, fire protection systems, alarm systems,

We have the determination to reach customer satisfaction in full and keep abreast of 
the development and development that the Kingdom is pursuing based on its vision 2030, 
including attracting the most talented, dedicated and dedicated staff in all departments. 
The Iffco team consists of engineers, technicians and workers, specialized and well trained , 
conscious management, In order to reach the provision of outstanding service to customers.

The motivation for success is "Focus for Protection". Our vision is to become one of the most 
distinguished in the application of innovative solutions in the field of protection of life, 
environment and property through active participation with civil defense.
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الرئيس

المدير العام

المدير التنفيذى

إدارة المبيعات

المبيعات المحلية

المبيعات الخارجية

الشحن والتسليم

إدارة تأكيد الجودة

التجارب

التحكم في الجودة

التطوير

إدارة اإلنتاج

األعمال الميكانيكية

األعمال الكهربائية

اإلدارة الهندسية

المكتب الفني

الصيانة والتشغيل

مركز التدريب

اإلدارة المالية

المحاسبة

التكاليف

النقدية

إدارة الشئون اإلدارية

شؤون الموظفين

األمن والسالمة

العالقات العامة

إدارة المشتريات

المشتريات المحلية

المشتريات الخارجية

المستودعات
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سياسة ضمان الجودة :

تم تصميم نظام إدارة إيفكو بحيث يكون أصغر المشاريع تحت إشراف إدارة رفيعة المستوى 
وهذا يضمن أن جميع مشاريعنا تلبي أعلى توقعات عمالئنا.

الكلمات الرئيسية لشركة إيفكو هي التحسين والتنمية و ال تزال ملتزمة باستمرار تطوير
وإعادة تطوير لكل اإلجراءات حتى نتمكن من الحصول على أقصى قدر من الجودة والكفاءة

في جميع المشاريع التي نعمل بها.

سياستنا هي التطوير المستمر و المرونة و نعتقد ان هذا هو مفتاح نجاحنا. 
كما ال تزال شركة إيفكو ملتزمة باالستمرار في االستثمار وتطوير المعايير لمنسوبيها الموظفين.

ونحن نفهم أن هذا يخلق بيئة آمنة وممتازة لظروف العمل
وسوف تحقق عائدات عالية في اإلنتاج.

Quality Assurance Policy :

IFFCO Co management system is designed so that even the smallest Projects remain under 
the supervision of high-level management this Ensures that all of our projects meet 
our client’s highest expectations.
IFFCO key words this year are optimization and development IFFCO Remains committed to 
continually developing and redeveloping its Procedures so that we may obtain maximum 
quality and efficiency in All projects undertaken. 

Our policy of continuous development and Flexibility is, we believe the key to our success. 
IFFCO Co also remains Committed to continually investing in and developing standards for our
Employees. 
We understand that a safe environment and excellent Working conditions will 
produce high returns in productivity and The quality of our work.
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سياسة الصحة والسالمة والبيئة :

الصحة والسالمة واألداء البيئي من األهداف الرئيسية إليفكو و مع كل ما يتعلق باجراءات
الصحة والسالمة الكبيرة منها و البسيطة حيث ال حوادث, ال ضرر على الناس و البيئة.

نحن كشركة سنطبق كل اإلجراءات الالزمة لضمان تحقيق هذه األهداف، بما في ذلك:
تحديد وتقييم جميع المخاطر المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة بمستويات مقبولة.

و اإلمتثال لجميع التشريعات المعمول بها في الصحة ، السالمة والبيئة .

كذلك تقديم االستشارات واالستماع، والرد على موظفينا، والعمالء، والموردين
أولئك الذين يعملون معنا و العمل مع اآلخرين، مثل شركائنا، الموردين، المنافسين والمنظمين

و ذلك لرفع معايير صناعتنا، واإلفصاح علنا عن أدائنا، سواء كانت جيدة أو سيئة.
التعرف على أولئك الذين يساهمون في الصحة والسالمة واألداء البيئي لشركتنا.

ونحن واثقون من أن التزامنا بالجودة والسالمة والبيئة واضحة في جميع األعمال التي نقوم بها.

HSE POLICY :

Health, Safety and Environmental Performance IFFCO .  goals with regard to health 
and safety are simple: no accidents, no harm to people, and no damage to the environment 
As a company, we will do everything in our power to ensure that these goals are met, including:
Identifying and evaluating all HSE hazards and risks and their acceptable levels. 
Complying with all applicable HSE legislation. 

Consulting, listening, and responding to our employees, customers, suppliers, neighbors, 
and those who work with us. Working with others, such as our partners, suppliers, competitors, 
and regulators, to raise the standards of our industry . 
Openly reporting our performance, both good and bad . Recognizing those who contribute 
to the health, safety, and environmental performance of our company. 
As a company we are confident that our commitment to quality, safety, 
and the environment are apparent in all of the work that we do .
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رسالتنا :
تعتمد سياستنا االستراتيجية على المشاركة الفعالة مع العمالء لتقديم أفضل الخدمات
في مجال مكافحة الحريق و اإلنذار عن طريق استخدام أحدث التكنولوجيا و التقنيات

وكذلك تقديم خدمة مميزة ما بعد البيع.

Our Message :-
Our strategic policy is to actively engage with customers to provide the best fire and 
alarm services by using state-of-the-art technology, as well as providing outstanding 
after sales service.

رؤيتنا :
البحث عن كل ما هو جديد و عصري من تقنية حديثة في مجال الحريق و اإلنذار 

وتوفير منتجات مميزة ذات قيمة مضافة لعمالءنا.

Our Vision :-
Find all what is new and modern of the latest technology in the field of fire and alarm 
and provide value-added products to our customers.

التميز :-
• توفير منتجات صديقة للبيئة.

• مشاركة فعالة مع المديرية العامة للدفاع المدني.
• توفير منتجات ذات قيمة معتدلة للحفاظ على األرواح و الممتلكات.
• تقديم خدمات مابعد البيع و صيانة بصورة سريعة و جودة عالية

• بناء عالقات مميزة و فعالة مع العمالء 
• المساهمة الفاعلة مع الدفاع المدني للحد من األخطار قبل وقوعها 

• المساهمة الحقيقية في التنمية و مسيرة التطوير فيما يتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.
• العمل على دعم البحث و التطوير في مجال أنظمة الحريق و اإلنذار.
• العمل على تكوين فريق عمل متكامل و مدرب على أحدث التقنيات 

 واالساليب العلمية العصرية لمواكبة كل تطور.

Excellence :-
• Providing environment-friendly products.
• Effective participation with the Civil Defense.
• Provide products of moderate value to save lives and property.
• Providing after-sale services, fast and high-quality maintenance service. 
• Build excellent relationships with customers.
• Effective participation with civil defense to reduce risks before they occur.
• Real contribution to development in line with the kingdom’s vision 2030.
• To support research and development in the field of fire and alarm systems.
• Work on the formation of an integrated team and trained on the latest technologies 
  and modern scientific methods to keep pace with the development.
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المنتجات :
. (OS&Y / N.R.S. & Butterfly) محابس •

• صنبور اإلطفاء .
• رشاشات مائية (يو إل) .

• محبس فحص .
• محبس إنذار حريق .

• أنابيب .
• وصلة الدفاع المدني (يو إل / إف إم).

• صمامات التحكم .
• صندوق حريق . 

PRODUC TS :

• Gate Valve (OS&Y / N.R.S. & Butterfly).
• Fire Hydrant.
• Head Sprinkler (UL & Non UL).
• Check Valves.
• IFFCO. Fire Alarm Check Valve. 
• Pipes.
• IFFCO. Civil Defense Connection 
   (UL/FM Approved & Non UL).
• Control Valves.
• Fire Hose Cabinet .

• أبواب حريق فردي و مزدوج (يو ال / اف ام) .
• مضخات حريق معتمدة 

. (Non-UL, UL Listed, UL-FM Approved)  
• مضخات مياه .
• لمبة طوارئ .

• لمبة خروج .
•  وصالت جروف ماركة إل بي سي

  (يو إل / إف إم) وكيل حصرى فى
  المملكة العربية السعودية .

•  وصالت مسننة .
•  أنظمة اإلنذار المبكر عن الحريق

  السلكية و الالسلكية. 
. (NOVEC,UL/FM Approved ,FM200) نظام الغاز  •

• IFFCO. Fire Rated Doors Single & Double 
  (UL/FM Approved & Non UL).
• Fire pump (UL/FM Approved & Non UL).
• Water Pumps.
• IFFCO. Emergency Light.
• IFFCO. Exit Light.
• Grooved Fittings LBC (UL/FM Approved).
  Sole Agent in Saudi Arabia.
• Threaded Fittings.
• Fire Alarm System Wired & Wireless .
• Gas System (FM200, NOVEC,UL/FM Approved).
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END-SUC T ION PUMPCLOSED COUPLED PUMP
 WI T H MOTOR

CHECK VALVE ELEC T RIC MOTOR
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FIRE ALARM 
CHECK VALVE

DIESEL ENGINE 

FIRE PUMP SE T SPLI T CASE PUMP 
WI T H MOTOR 
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VALVESSUBMERSIBLE PUMPS

FIRE HYDRAN T WE T FIRE HOSE CABINE T
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Fire Alarm System
Wired & Wireless

Threaded Fittings

Grooved Fittings LBC 
(UL/FM Approved)
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JOCKEY PUMP OS&Y GAT E VALVE

FIRE DEPARMEN T 
CONNEC T ION

IFFCO Fire Rated Doors Single
(UL/FM Approved & Non UL)

IFFCO Fire Rated Doors Double
(UL/FM Approved & Non UL)

CHECK VALVE
WAFER

SPRENKLER 
PENDEN T CHROME

SPRENKLER UPRIGH T 
CHROME 
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IFFCO FIRE FIGHTINGiffcoksa@iffcoksaiffcoksa

توريد - تركيب وصيانة أنظمة الحريق واإلنذار
مضخات الحريق

أنظمة مضخات المياه

Supply, Installation & Maintenance For Fire Fighting & Alarm Systems
Fire Pumps (UL/FM Approved & Non-UL)
Water Pump Systems

شارع الملك سعود, برج الكليبى, الدمام, المملكة العربية السعودية

+966 13 811 9198 +966 13 819 1911/
العنوان الوطنى

www.iffcoksa.com

شارع الملك سعود – حى العنود – رقم الوحدة 504 – الدمام,
رقم المبنى 3372 - الرمز البريدى 32426 – الرقم اإلضافى 6140

/

King Saudi St – Al Kulaibi Tower – Dammam 
Kingdom of Saudi Arabia

+966 13 819 1911+966 13 811 9198

info@iffcoksa.com

King Saudi St – Al Anud Dist – Unit No. 504 – Dammam 
Building No. 3372 – Zip Code 32426 – Additional No 6140 

National Address

IFFCO


