القائمة اإلسترشادية للشركات المنفذة (يناير )2019
في إطار مشروع “ نظم الخاليا الشمسية الصغيرة المتصلة علي الشبكة  “Egypt-PV-الذي يقوم بتنفيذه
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالشراكة مع مركز تحديث الصناعة بتمويل من مرفق البيئة العالمي ،والذي
يهدف إلي دعم انتشار استخدام الخاليا الشمسية التي يتم تركيبها في المباني السكنية والمباني العامة و
التجارية و الفنادق و المنشآت الصناعية  ،باإلضافة إلي إعداد دالئل إرشادية للتنفيذ وتدريب الكوادر،
وإنشاء مراكز لتقديم الدعم واالستشارات 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 اشتراطات للتقدم خاصه بالشركات التي ستقوم بتنفيذ النماذج اإلسترشادية
لمحطات الطاقة الشمسية في القطاعات المختلفة ،ووفقا لتلك االشتراطات والقواعد و اإلجراءات المتبعة
بالمشروع تم دراسة كافة الشركات المتقدمة وتم إعداد القائمة اإلسترشادية للشركات المنفذة في إطار
المشروع وذلك لتحقيق أقصي معايير للجودة في التصميم والتركيب والتشغيل والصيانة.
ومن أجل ضمان تحقيق معايير الجودة ومتابعة األداء والوصول لتحقيق أهداف المشروع ،على الجهات
المستفيدة من المشروع في القطاعات المختلفة االلتزام بالقائمة اإلسترشادية التالية للشركات.
قائمة الشركات(ترتيب أبجدي):
رقم

اسم الشركة باللغة
اإلنجليزية

اسم الشركة باللغة العربية

1

AOI

الهيئة العربية للتصنيع

2

Arab African

الشركة العربية اإلفريقية

3

Arab international
optronics

العربية العالمية للبصريات

4

Ashmand

الشركة الدولية للتجارة
والتنمية اإلقتصادية

5

Benha Electronics

بنها للصناعات اإللكترونية

6

BIC

بى أى سى لإللكترونيات

7

Cairo Solar

كايرو سوالر لحلول الطاقة
الشمسية

8

CES

كومبليت إينيرجى سولوشينز

9

COG

10

E-green

كوجى للطاقة المتجددة
المصرية للطاقة المتجددة
إيجرين

العنوان
كيلو  17طريق القاهرة
السويس الصحراوى
70ش جوزيف ،النزهة
الجديدة – القاهرة
مدخل مدينة السالم –
القاهرة
 2شارع محمد صدقي-
شارع لبنان -المهندسين
الجيزة
كوبرى أتريب -بنها-
القليوبية
 9ش معروف -قصر
النيل  -القاهرة
 170ش  28التجمع
الخامس -القاهرة الجديدة
 9ش مكرم عبيد -مدينة
نصر -القاهرة
 77حى النرجس ،2
القاهرة الجديدة
 3طريق بلبيس
الصحراوى -السالم
القاهرة

1

التليفون

01092066802
01000474222
01098465333

01093636116

الموقع اإللكتروني
https://www.aoi.org.
eg
http://www.arabafrican.com
Ghandourmohamed
12@yahoo.com
@Ahmed.m.hassan
ashmand.com

ben_hq@katron.c
om.eg

01221298884

http://www.bicegypt.
com

01098663332

http://www.cairosolar.com/

01021116178

http://www.complete
-eng.com

01004575051

info@cogeneration.org

01001191991

info@egreeneg.com

 11ش الجامعة شقة – 3
ميدان الجيزة – 12211
الجيزة.
قطعة  – 302المنطقة
الصناعية األولى – مدينة
 6أكتوبر.
 37ش محمد طلعت سالم
المنطقة األولى –مدينة
نصر
 4ش خلف  ،40متفرع
من شارع جمال
عبدالناصر ،سيدى بشر،
اإلسكندرية
التجمع الخامس فيال رقم
 ،208الحى األول طريق
الشويفات
 56ش الحجاز –مصر
الجديدة – هليوبوليس

11

Egyptian solar

الشركة المصرية ألنظمة
الطاقة الشمسية

12

Egypt power

ايجيبت باور

13

ElALAMIAH for
Renewable Energy
Systems

العالمية ألنظمة الطاقة
المتجددة

14

Electa solar

إليكتا ألنظمة الطاقة الشمسية

15

EMECO

إلكتروميكانيك للهندسة
واإلستشارات

16

ETCO

المكتب الهندسى للتجارة
والمقاوالت

17

Evergreen

ايفر جرين إينيرجى

18

GAS COOL

الشركة المصرية لمشروعات
الطاقة والتبريد

19

GEE

برومينت-جى اي اي

20

Gertec Energy

جيرتيك لتكنولوجيا الطاقة

21

GFC

جرين فوكس لإلستشارات
والتنمية البيئية

22

Giza Automation
Systems

الجيزة ألنظمة التحكم األلى

 5ش مراحق بن عامر-
شارع مراد ،الجيزة

23

Gree solar

جلوبال مصر للكهرباء
والطاقة الشمسية

 17ش بيروت -مصر
الجديدة – القاهرة

24

GTS

جرين تك سولوشينز

25

Hammer

هامر الكهربائية للتجارة
والمقاوالت

26

ICCC

القاهرة العالمىة للكمبيوتر
واإلتصاالت واإلستشارات

 22شارع لبنان،
المهندسين
 3/7المنطقة الصناعية ،
القطعة  ،3/7العاشر من
رمضان -الشرقية
38ش نجاتى سراج
متفرع من ذاكر حسين-
المنطقة الثامنة-مدينة نصر
 82ش على أمين – مدينة
نصر – القاهرة
 3ش محمد الغزالى-
الدقى ،الجيزة
 5عمارات الشركة
السعودية – شارع النزهة
– مدينة نصر – القاهرة.

 4ش حسام الدين بسيونى،
قطاع  9القاهرة
 40شارع عبد الحميد
لطفي –المهندسين –
الجيزة.
السادس من أكتوبر -الحى
الثانى ،مجاورة  ،8ش
كامل مرسى -عمارة
2517

2

01224117697

info@egyptsolar.net

01019988721

egytro@egyptpower.com

01155338044

'info@elalamiah.com

01227360599
01096909889

electasolar@gmail.c
om

01026900090

www.emecoegypt.com

01066766607

etco@etcoegypt.c
om

01223180680

www.EGE.systems

01065529012

www.gascooleg.com

01151161446

Hossam@geesolouti
on.com

01002385195

www.gertecenergy.c
om

01271222117

info@greenfc.net

01005036460
01111519362

nbassuni@gmail.co
m

01065441128

Ghada@greesolar.c
om

01003599907

http://www.gtssolar.com/temp

01001107077

info@hammeregypt.
com

01001837882

adminsec@iccccairo.com
manager@iccccairo.com

27

infinity

إنفينتى

 57كورنيش النيل –
المعادي – القاهرة

01140999937

Mohamed.khaled@i
nfinitysolar.com

28

inter solar

إنتر سوالر

 151مبنى التوفيق -مدينة
نصر

01000712807

INFO@ISEEG.COM

29

IRSC

30

Karm solar

شركة الكرم للطاقة الشمسية

31

Ona Electric

أونا إليكتريك

32

Onera

أونيرا ألنظمة الطاقة

33

Origin

الشركة العربية إلدارة
المنشأت السياحية

34

Petrotec

بتروتك للمقاوالت العامة

35

Rebat systems

رباط للنظم

36

SES

سمارت للحلول الهندسية

7حافظ إبراهيم خلف مفكو
حلوان – -مكرم عبيد-
مدينة نصر – القاهرة

37

Smart Group

سمارت جروب

 212ش خليل بن
قالوون -النزهة -القاهرة

38

Solar Energy
)(Acropol

أكروبول لحلول الطاقة
المتجددة

القاهرة الجديدة -التجمع
األول -البنفسج  5فيال 20

39

solargy
سوالرجى للطاقة المتجددة

بلوك  15ق  2السيدة
خديجة ،حى السفارات-
مدينة نصر

40

Solar Installer
سوالر إنستالر

فيال  21التسعين الشمالى
الياسمين  7التجمع

ايرسك لحلول الطاقة المتجددة

ش األندلس قطعة ج -
مبنى - 6193المقطم،
شقة 9
 17بهجت على ،شقة
 ،44الزمالك ،القاهرة
مصر الجديدة ،بلوك
/1258ح  ،مبنى 3
الدور الرابع ،شيراتون،
القاهر
71قطعة ،المنطقة
الصناعية السادسة،
السادس من أكتوبر،
الجيزة ،مصر
منتجع رؤية  6 -أكتوبر
 16ش مخلص حجاج،
طريق ميت خاقان ،شبين
الكوم ،المنوفية ،مصر
عمارات توب هاوس رقم
 -7شارع النصر-
سموحة -األسكندرية

3

01026005523

http://irs-c.com

20 227 360 429

info@karmsolar.com

01289900028

http://www.onasolar.
com

01001054170

http://www.onerasyst
em.com

01099003338

info@originenergyso
lutions.com

01006275966

www.petroteceng.com

01002990284

a.moustafa@reba
tsystems.com

01008820586

anaguib@ses.com.e
g

01099912315

http://smartgroupeg.net/

01222211965
01024224772

http://acropol.com.e
g/a/

01208188188

info@solargy're.com

01092510049

http://si-egypt.net/

الخامس -القاهرة الجديدة

41

Solar shams

42

Solarsol

43

Sol Egypt

44

Solarize

45

Summit

46

Solera

47

Sola misr

48

Solar power

49

Tech-merge

50

TED Solar Energy
System

01016888330

صوالر -الشمس للطاقات
الجديدة والمتجددة

 71ش سوريا -المهندسين

صوالر سول

 25ش زيزينيا اشكان
الجامعة منطقة 138
األمريكية -التجمع الخامس

01000133337

01027222546

01224102498

http://www.solarizeg
ypt.com

01223941535

http://www.summiteg
y.com

01223231322

http://www.solera.com

info@solamisr.com

info@solarpowereg.com

سولرايز إيجيبت

 61ص الدبلوماسيي-
الشيخ زايد -الجيزة

ساميت إلدارة المشروعات
والطاقة الشمسية

 8عمارات العبور شارع
صالح سالم القاهرة

سوليرا

 9الصومال ،المنتزه،
هليوبوليس ،القاهرة

صوال مصر لحلول الطاقة
المستدامة

 11عمارات العبور –
الدور السادس – صالح
سالم

01018595805

سوالر باور

2ب شارع ابو بكر
الصديق متفرع من شارع
عمان الدور الثالث

01061888848

تك -ميرج للتجارة

 2ش طنطا -العجوزة-
الجيزة

تيد رينيوابل

4

http://solarsol.org

eng.basma89@ho
tmail.com

صول إيجيبت

 24ش سيد زكريا -شقة
 -6مساكن شيراتون-
النزهة

http://solarshams.co
m

02-33022595
010-00043587
01065540737

http://tecmerge.com

01202690422
01208666198

info@tedsolar.com

