القائمة اإلسترشادية للشركات المنفذة (أبريل )2018
في إطار مشروع “ نظم الخاليا الشمسية الصغيرة المتصله علي الشبكه  “Egypt-PV-الذي يقوم بتنفيذه
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالشراكه مع مركز تحديث الصناعه بتمويل من مرفق البيئة العالمي ،والذي
يهدف إلي دعم إنتشار إستخدام الخاليا االشمسية التي يتم تركيبها في المباني السكنية والمباني العامه و
التجارية و الفنادق و المنشآت الصناعية  ،باإلضافة إلي إعداد دالئل إرشادية للتنفيذ وتدريب الكوادر ،وإنشاء
مراكز لتقديم الدعم واإلستشارات الفنية ،وذلك بالتركيز علي زيادة نسبة مكون التصنيع المحلي ،وخلق كوادر
فنية ودعم األسواق الناشئة لهذه التكنولوجيا في مصر مصحوبة بفرص عمل جديدة للشباب ،حيث قام
المشروع بإعداد إشتراطات للتقدم خاصه بالشركات التي ستقوم بتنفيذ النماذج اإلسترشادية لمحطات الطاقة
الشمسية في القطاعات المختلفة ،ووفقا لتلك اإلشتراطات والقواعد و اإلجراءات المتبعة بالمشروع تم دراسة
كافة الشركات المتقدمة وتم إعداد القائمة اإلسترشادية للشركات المنفذه في إطار المشروع وذلك لتحقيق
أقصي معايير للجودة في التصميم والتركيب والتشغيل والصيانه.
و من أجل ضمان تحقيق معايير الجودة و متابعة األداء والوصول لتحقيق أهداف المشروع ،علي الجهات
المستفيدة من المشروع في القطاعات المختلفة االلتزام بالقائمة اإلسترشادية التالية للشركات.

رقم

إسم الشركة باللغة
اإلنجليزية

1
BIC

2
Cairo Solar

3
EMECO

4
Gertec Energy

5

إسم الشركة باللغة
العربية

الشخص
المسئول

بى أى سى
لإللكترونيات
كايرو سوالر لحلول
الطاقة الشمسية
إلكتروميكانيك للهندسة
واإلستشارات
جيرتيك لتكنولوجيا
الطاقة

مدحت فؤاد
1221298884
فادى ماهر
1098663332
محمد الشيخ
أحمد حلمى

جرين تك سولوشينز

أسامة غنيم

أونا إليكتريك

مروان قطب
1289900028

Ona
أونيرا ألنظمة الطاقة

7

محمد عبداالحى

Onera

8
Petrotec

بتروتك للمقاوالت
العامة

9
Smart Group

1026900090
1002385195

1003599907

GTS

6

التليفون

سمارت جروب

حازم فكرى
محمد
عبدالخالق

1

1001054170
1006275966
1099912315

الموقع اإللكترونى
http://www.bicegyp
t.com
http://www.cairosolar.com/
www.emecoegypt.com
www.gertecenergy.
com
http://www.gtssolar.com/temp
http://www.onasola
r.com
http://www.onerasy
stem.com
www.petroteceng.c
om

رقم

إسم الشركة
باللغة اإلنجليزية

إسم الشركة باللغة
العربية

الشخص
المسئول

التليفون

الموقع اإللكترونى

10

Solar Energy
)(Acropol

أكروبول لحلول الطاقة
المتجددة
سوالر إنستالر

أيمن الصياد

01222211965
01024224772

http://acropol.com.
eg/a/
http://si-egypt.net/

11

علياء بسيونى
1092510049

Solar Installer

12
Solar shams

13

صوالر -الشمس
للطاقات الجديدة
والمتجددة
صوالر سول

فيصل عيسى

http://solarshams.c
om

أيمن راسخ

1016888330
1000133337

محمد السكرى

1223941535

http://www.summi
tegy.com

أيمن حمزة

1026005523

http://irs-c.com

http://solarsol.org

Solarsol

14
Summit

15
IRSC

16

Evergreen

17

ساميت إلدارة
المشروعات والطاقة
الشمسية
ايرسك لحلول الطاقة
المتجددة
ايفر جرين إينيرجى

أوديت ميشيل

سولرايز إيجيبت

ياسين عبدالغفار

تك -ميرج للتجارة

محمود علوانى

الهيئة العربية للتصنيع

عايدة الصبان

Solarize

18

1223180680
1224102498
1002210431

Tech-merge

19

سوليرا

كميل صيور

1223231322

http://www.solera.com

الشركة العربية
اإلفريقية

سر الختم

1092066802

http://www.arabafrican.com

كومبليت إينيرجى
سولوشينز

محمد الحداد

1021116178

http://www.comple
te-eng.com

Solera

21
Arab African

22

http://www.solariz
egypt.com
http://tecmerge.com
https://www.aoi.or
g.eg

AOI

20

www.EGE.systems

CES

2

