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The Recommended list of System Integrators (April 2018) 
 

 في إطار المشروع منفذة لمشاريع الطاقة الشمسيةال القائمة اإلسترشادية للشركات
 

الذي يقوم بتنفيذه  -Egypt-PV“ المتصله علي الشبكه نظم الخاليا الشمسية الصغيرة “روع مشفي إطار 
ي، من مرفق البيئة العالم بتمويلبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالشراكه مع  مركز تحديث الصناعه يقوم 

إلي دعم إنتشار إستخدام الخاليا االشمسية التي يتم تركيبها في المباني السكنية والمباني العامه يهدف  والذي
و التجارية و الفنادق والمصانع الصغيرة والمتوسطة ، باإلضافة إلي إعداد دالئل إرشادية للتنفيذ وتدريب 

اكز لتقديم الدعم واإلستشارات الفنية، وذلك بالتركيز علي زيادة نسبة مكون التصنيع الكوادر، وإنشاء مر
المحلي، وخلق كوادر فنية ودعم األسواق الناشئة لهذه التكنولوجيا في مصر مصحوبة بفرص عمل جديدة 

لشمسية، اقة اة لمحطات الطحيث تم وضع إشتراطات للشركات التي ستقوم بتنفيذ النماذج اإلسترشاديللشباب، 
لمنفذه في ا القائمة اإلسترشادية للشركاتتم وضع ووفقا للقواعد و اإلجراءات المتبعة بالمشروع و بناء عليه 

 .والتركيب والتشغيل والصيانهجودة في التصميم المعايير تحقيق لإطار المشروع وذلك 
  

 للشركات ةالتالي اإلسترشادية القائمةب االلتزامالجهات المستفيدة من المشروع في القطاعات المختلفة و علي 
  لضمان الجودة و متابعة األداء منفذة لمشاريع الطاقة الشمسيةال
 
 

No

. 

Company’s name 

in English 

Company’s name  in 

Arabic 

Contact person telephone 

1 
BIC 

 Medhat Fouaad بى أى سى لإللكترونيات
1221298884 

2 

Cairo Solar 

كايرو سوالر لحلول الطاقة 

 الشمسية

Fady Maher 

1098663332 
3 

EMECO 

إلكتروميكانيك للهندسة 

 واإلستشارات

Mohamed El Shiekh 

1026900090 
4 

Gertec Energy 

 Ahmed Helmy 1002385195 جيرتيك لتكنولوجيا الطاقة

 
5 

GTS 
 Osama Ghonem جرين تك سولوشينز

1003599907 
6 

Ona 
 Marwan Kotb أونا إليكتريك

1289900028 
7 

Onera 

 Mohamed Abd El أونيرا ألنظمة الطاقة

Hai 1001054170 
8 

Petrotec 

 Hazem Fekry 1006275966 بتروتك للمقاوالت العامة

 
9 

Smart Group سمارت جروب 

Mohamed Abd 

elkhalek 

1099912315 
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10 
Solar Energy 

(Acropol) 

أكروبول لحلول الطاقة 

 المتجددة

Ayman Elsayad 
01222211965 
01024224772 

11 

Solar Installer 

 Alyaa Basiouny سوالر إنستالر

1092510049 
12 

Solar shams 

الشمس للطاقات  -صوالر

والمتجددةالجديدة   

Faisal Eissa 

1016888330 
13 

Solarsol 

 Ayman Rasekh 1000133337 صوالر سول

 
14 

Summit 

ساميت إلدارة المشروعات 

 والطاقة الشمسية

Mohamed Elsokary 1223941535 

 
15 

IRSC 

 Ayman Hamza 1026005523 ايرسك لحلول الطاقة المتجددة

 
16 

Evergreen 
 Odette micheal ايفر جرين إينيرجى

1223180680 
17 

Solarize 
 Yassen Abd Elghafar سولرايز إيجيبت

1224102498 
18 

Tech-merge 

ميرج للتجارة -تك  Mahmoud Elwany 1002210431 

 
19 

AOI 
  Aida Elsaban الهيئة العربية للتصنيع

20 

Solera 

 Kamil Sayour 1223231322 سوليرا

 
21 

Arab African 

العربية اإلفريقيةالشركة   Ser Elkhatim 1092066802 

 
22 

CES 

 Mohamed Elhadad 1021116178 كومبليت إينيرجى سولوشينز

 

 


