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مقدمة :
نظرا ملا يتطلبه قطاع الكهرباء يف الوطن العربي من مواد ومعدات يتم �صناعة بع�ضها بوا�سطة �شركات
عربية ،ونظرا حلر�ص املجل�س الوزاري العربي للكهرباء واالحتاد العربي للكهرباء �أن تكون هذه املواد
واملعدات م�صنعة ح�سب املوا�صفات واملقايي�س العاملية ،فقد كلف املكتب التنفيذي للمجل�س الوزاري العربي
للكهرباء االحتاد العربي للكهرباء لإعداد دليل �شامل يحتوي على بيانات عن ال�شركات امل�صنعة للمعدات
الكهربائية يف الوطن العربي ،وذلك بهدف التعريف بهذه ال�شركات لدى وزارات وم�ؤ�س�سات الكهرباء العاملة
يف جماالت انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء يف الوطن العربي لال�ستفادة من منتجاتها ،خا�صة و�أنها تخ�ضع �إلى
املوا�صفات الفنية العاملية .كما يهدف هذا الدليل �إلى تعزيز وت�شجيع ال�صناعات العربية يف جمال الطاقة
الكهربائية عن طريق توفري املعلومات اخلا�صة بها و�إتاحتها للم�ؤ�س�سات الكهربائية العربية للرجوع �إليها
وقت احلاجة.
ولتحقيق هذه الأهداف ،فقد عملت �أمانة املجل�س الوزاري العربي للكهرباء واالحتاد العربي للكهرباء على
�إعداد هذا الدليل عن طريق مرا�سلة وزارات وم�ؤ�س�سات الكهرباء يف الدول العربية لتعبئة اال�ستبيان الذي
مت �إعداده لهذه الغاية واملرفق مع الدليل ،حيث مت احل�صول على معلومات عن ال�شركات ال�صناعية ،جرى
ت�صنيفها وترتيبها ب�صيغة موحدة كل ح�سب بلدها ،التي مت ترتيبها �أي�ضا ح�سب الأحرف الأبجدية .وملزيد
من الدقة يف احل�صول على املعلومات ،فقد مت مرا�سلة ال�شركات ال�صناعية مبا�شرة عن طريق الربيد
االلكرتوين والفاك�س لتعبئة اال�ستمارات املطلوبة� ،إال انه وللأ�سف كانت اال�ستجابة �ضعيفة نوعا ما ،مما حدا
بنا البحث عن املعلومات عن طريق املواقع االلكرتونية لهذه ال�شركات.
ولتعظيم اال�ستفادة من هذا الدليل ،فقد مت �إعداد برنامج بحث �إلكرتوين ميكن اال�ستعانة به للح�صول
على معلومات عن هذه ال�شركات عن طريق القر�ص املدمج املرفق مع الدليل والذي يت�ضمن برنامج بحث
يعتمد على ا�سم الدولة ،وجمال البحث ومن ثم ا�سم ال�شركة .هذا وقد مت ت�صنيف ال�شركات ح�سب جماالت
الت�صنيع على النحو التايل:
 - 1ال�شركات امل�صنعة للكابالت
- 2ال�شركات امل�صنعة للمحوالت وحمطات التحويل املجمعة
 - 3ال�شركات امل�صنعة ملحطات حتويل فرعية  ،لوحات التوزيع ،لوحات التحكم ،قواطع كهربائية � ،أبراج
و�أعمدة معدنية  ،لوازم �أخرى.
ويف النهاية ف�إننا نهيب بجميع املعنيني بتزويدنا مبالحظاتهم �أو �أية �إ�ضافات جتدونها منا�سبة للتعديل على
هذا الدليل ليتم مراعاتها عند حتديثه يف امل�ستقبل� .أملني �أن يحقق هذا الدليل الهدف الذي �أعد من �أجله
و�أن يكون فيه الفائدة املرجوة.
�أمني عام االحتاد العربي للكهرباء
املهند�س فوزي خربط

Electric Energy is OUR BUSINESS
استمارة
دليل الشركات المصنعة للمعدات الكهربائية
في الوطن العربي

Our Activities are:
INDUSTRIAL DIVISION

:البلد

خا�صة

حكومية

م�ساهمة حمدودة

						:اسم الشركة

م�ساهمة عامة

:ال�صفة القانونية
:تاريخ الت�أ�سي�س
:ال�سجل التجاري
:)ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع
:امل�ساحة الإجمالية للم�صنع
:عدد المستخدمين
مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني
:عنوان الشركة وفروعها

:املدينة

:الرمز الربيدي

:ب.�ص
:هاتف
:فاك�س
:امييل
:املوقع على الإنرتنت

Distribution & Power Transformers
from 50kVA to 40MVA - Immersed or Dry type

Medium Voltage Switchgears
Up to 24KV - Metal Enclosed or Metal Clad type
SF6 or Air insulated - Fixed or Withdrawable type

LV Switchboards and
Control & Protection Panels
For electrical substations

Package Prefabricated Outdoor Substations
For electrical distribution up to 24kV - 2500kVA

HV Mobile Substations
Up to 132kV - 40MVA

ENGINEERING AND
CONTRACTING
Electrical Projects on
Turnkey bases
such as Substations,
Power Generation,
Pumping Stations,
etc.

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
امييل

هاتف

الإ�سم
:رئي�س جمل�س الإدارة
:املدير العام
:)املدير التقني ( الفني
:املدير املايل
:م�س�ؤول الإت�صال

7

Matelec has
sister companies
in France, Jordan
and Egypt

MATELEC - Amchit, Ghorfine - P.O.Box: 12 Jbeil, Lebanon
E-mail: matelec@matelecgroup.com - www.matelecgroup.com
Mobile: (961) 70 848701/2/3 - Tel: (961) 9 620920 - Fax: (961) 9 620934/5

ملخص
الشركات المصنعة للمعدات الكهربائية
في الوطن العربي

 - 1في مجال صناعة الكبالت األرضية والشبكات الهوائية

الأردن

2
3
4
5

ال�سعودية
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10

�شركة كابالت جدة املحدودة
�شركة ال�سويدي للكابالت
�شركة بحرة املتطورة ل�صناعة
الكابالت الكهربائية
م�صنع اخلليج للكابالت
الفنار للأنظمة الكهربائية*
م�صنع �ضياء الدين لال�سالك الكهربائية
�شركة ال�صناعات الكهربائية املحدودة
م�صنع كابالت ال�شرق
ليدر تكنولوجي للمنتجات
الهند�سية
كابالت جياد ال�سويدي
املمتاز لت�صنيع اال�سالك الكهربائية
م�صنع معارج ل�صناعة الكابالت
م�صنع حمجوب النتاج الكوابل

00962-2-6234629
00962-6-5524144
00962-6-5524143

00962-2-6234630
00962-6-5524145

info@gulfcalbe.com

00962-6-5682007

00962 6 567 9206

amman.sales@MESCcables.com

00973-17-832832
00973-17-832833
00216-72-255555
00216-71-860244
00216-71-156000
00213-21-924005

00973-17-832932
00973-17-832933
00216-72-256655
00216- 71-860 571
00216-72-590555
00213-21-923997

00213-33-741866

00213-33-741519

00966-1-2650850

00966-1-2651423

00966-2-6366054
00966-2-6471750
00966-1-2655015
00966-1-2650555
00966-2-6694060
00966-2-6380080

midalcbl@midalcable.com
supcab@planet.tn
info@tunisie-câbles.com.tn
Zyad.elloumi@chkira.com
algeria@elsewedy.com

11
12
13
14
15

rcgc@riyadh-cables.com

00966-1-2650614

sales@MESCcables.com

16

م�صر

00966-2-6379877
00966-2-6956364
00966-2-6364695

00966-2-6687488
00966- 2-6687499

00966-2-6687480

ksa@elsewedy.com

00966-2-5911115

00966-2-5915683

sales@bahra-cables.com

00966-1-2600037
00966-1-2651114

00966-1-2600038
00966-1-2652184

00249-15-5772175
00249-15-5772540
00249-183-203330
8/9/ 00249-183-764117
00249-15-530267
00249-183-799633
00249-91-2363827
00249-12-1107478

10

00966-2-6478762

00966-2-6360770

00249-91-2633966
00249 183 320906
00249 183 460692

9

00249 183 314424

electrical-inolusttries@hotmail.com

00249-183-474788

leadeatecnology@yahoo.com

00249-183-200010
00249-183-746116
00249-15-5222215

Alshargcable-factory@hotmail.com
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املغرب
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ال�سودان

الإمارات
البحرين �شركة ميدال للكابالت املحدودة
الأ�سالك الرفيعة
تون�س الأ�سالك التون�سية
كابالت �شاكرة
�شركة ال�سويدي للكابالت
اجلزائر
م�ؤ�س�سة �إنيكاب ENICAB
ال�شركة ال�سعودية احلديثة ل�صناعة
الكابالت ( كابالت الريا�ض)
امل�صنع الوطني للأ�سالك
والكابالت الكهربائية
�شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت
املتخ�ص�صة (م�سك)
�شركة الكابالت ال�سعودية

00962-06-5511484

00962-6-5532081

zur@cableco.com.jo

�سوريا

1

�شركة الكابالت الأردنية احلديثة
ال�شركة الوطنية ل�صناعة الكوابل
والأ�سالك الكهربائية
�شركة اخلليج للكابالت
وال�صناعات املتعددة
�شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت
املتخ�ص�صة (م�سك)

00962-6-5606205

00962-6-5606221

jnc@Jnccables.com

�شركة حلب ل�صناعة الكابالت
�شركة �صناعة الكابالت العمانية
�ش.م.ع.ع
�شركة �صناعة الكابالت العمانية
�شركة �أور العامة لل�صناعات
العراق
الهند�سية
فل�سطني
قطر قطر العاملية للكابالت
الكويت
�شركة كابالت لبنان
لبنان
تابعة لـ Nexans Group
ليبيا
�شركة الكابالت الكهربائية
امل�صرية E.C.E

�سلطنة
عمان

الرقم

البلد

ا�سم ال�شركة

هاتف

فاك�س

بريد �إلكرتوين

8

y.fathelrahman@yahoo.com

00249-183-799634

adany@hotmail.com

-

abuwaleed@mail.com

�شركة ال�سويدي للكابالت
�شركة �أبناء زهري الغرييواتي و�شركاه
ال�شركة العامة ل�صناعة الكابالت

18

00963-11-5811692
00963-11-2119772
00963-11-2119771
00963 21 6830061

00963-11-5811696
00963-11-8821491

damacable@mail.sy

00963 21 6830067

alpcable@net.sy

00968-446464-24

00968-446096-24

omancables@omancables.com

00968-6464 44-24

00968-6096 44-24

omancables@omancables.com

00964-4-234008
00974-4763009
00961-1-350040
00202 42205090
00202 42207205

00202 22903561
�شركة اجليزة للكابالت – ال�سويدي
00202 22903562
0020 105366667
�شركة ايجيتك ال�سويدي
00202 24148366
�شركة حلوان لل�صناعات الغري
00202 25559709
00202 25559714
حديدية ( م�صنع  63احلربي )
�شركة امل�سلة ل�صناعة م�ستلزمات
00202 22687151
00202 22677149
الكابالت (�أميكا)
م�ؤ�س�سة اليكرتيك بنك للتوريدات
00205 52358249
0020 10 6036141
الكهربائية
00202 22906371
ال�شركة العاملية للكابالت
ال�شركة الربيطانية العاملية
00202 22580201
00202 24546649
للكابالت
00202 22729911
ال�شركة املتحدة للكابالت املتخ�ص�صة
00202 22909430
العربية للكابالت (ال�سويدي)
00202 22907930
00212 522 753510 / 11
AFRIQUE CABLES
00212 536 701578
ALAMIA ELECTRO
00212 522 621070 / 73 CABLERIES DU MAROC
00212 522 769450
IMACAB
00 212 536 684900
* INDECLAIR
00212 536 681906
00212 522 334234/35
MEDICABLE
00212 522 334261
00212 522 766300
NEXANS MAROC
NOVACABLE

اليمن

00963 11 6123862/63

00963 11 6123860

Syria-cables@elsewedy.com
syria.info@elsewedy.com
s.m.c@net.sy

�شركة ال�سويدي للكابالت *

urscoe@yahoo.com
00974-4673230
00961-1-350042

info@qicc-qatar.com
info@libancables.com.lb

00202 44724500
00202 42202103

ecei@soficom.com.eg

00202 24157763

gizac@thewayout.net

00202 24148373

egy@elsewedy.com

00202 25559708
00202 22687152

massalla@tedate.net.eg

00205 52358249
00202 22904900

icc@datum.com.eg

00202 24516574

bicc@link.com.eg

0020 222729191

uiecable@link.net

00202 22917078

m.shawkey@elsewedy.com

00212 522 753519
00212 536 70 15 77
00212 522 62 15 13
00212 22 76 94 60
"00212 536 68 59 26

electra@electrabatterie.com
alamia@menara.ma
cabmaroc@iam.net.ma
imacab@imacab.ma
contact@indeclair.com
"

00212 522 33 43 33

medicable@menara.ma

00212 522 76 62 92

00212 522 635155

00212 522 61 40 28

dircom@nexans.com
"novacable@menara.ma

00967-1-430852

00967-1-430853

yemen@elsewedy.com

* �شركات م�صنعة يف �أكرث من جمال.
11

 - 2في مجال صناعة المحوالت ومحطات التحويل المجمعة
الرقم
1
2
3
4
5

ال�سعودية

7

ال�سودان

12

00962-6-2/5727861

00962-6-5727863

electric@orange.jo

00971-50-6619053

00971-4-4296133

Rami.qasem@ge.com

(664 629 71 - )216

(216) - 71 629 551

00213-26-341686

00213-26-341424

00213-21-300270
00966-3-8120998/7

00213-21-300130
00966-3-8122199

info@arabiantransformers.com

00966-1-4984590

00966-1-4983831

info@utec.com.sa

00966-2-6081524

00966-2-6081535

00966-3-8473020
00966-3-8472399

00966-3-8473301

00966-1-2653030

00966-1-2651211

00966-3-8471965
00966-3-8474242

00966-3-8471684

00966-1-2651064
00966-1-2651515

00966-1-2651860

00966-1-4793312
00966-1-4779111

00966-1-4793312

00966-1-4982122
00966-1-4982450

00966-1-4982454

00966-1-2651114
00966-1-4066669
00966-1-2650515
00966-3-8122964
فرعي 270
/ 00963-3-8472956
4188 / 3913

manager.ttransfo@gnet.tn

8

9
10
11
12
13
14
15

info@sauditransformers.com

wescosa@wescosa.com

16

Ojaimi_tech@yahoo.com

م�صر

6

هاتف

فاك�س

ATELIERS AM
BELTRANSFO

00966-1-2652184
00966-1-2650360
00966-1-4069691
00966-3-8123156

Tiepco.@altuwairqi.com

00966-3-8473909

nadi.ewf@atco.com.sa

م�صنع املحوالت

00249-183-273529

00249-183-273529

transudan@yahoo.com

ال�شركة ال�سودانية
امل�صرية لل�صناعات
الكهربائية (�سوداتراف)

00249-185-313379
00249-185-313394
00249-185-313103/4

w.ghany@elsewedy.com
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املغرب

البلد ا�سم ال�شركة
الأردن �شركة �صناعة املعدات
الكهربائية
الإمارات �شركة جرنال �إلكرتيك
�إنرتنا�شيونال
البحرين
تون�س تون�س للمحوالت
م�ؤ�س�سة �إلكرتو�صناعي
اجلزائر Electro-Industries
م�ؤ�س�سة �إيديال IDIEL
ال�شركة العربية للمحوالت
ال�شركة املتحدة للمحوالت
الكهربائية املحدودة
امل�صنع ال�سعودي للمحوالت
الكهربائية
�شركة املحوالت ال�سعودية
املحدودة
�شركة �إي بي بي لل�صناعات
الكهربائية املحدودة *
�شركة واحة العربية
ال�سعودية للإمدادات
الكهربائية “و�سكو�سا” *
�شركة لوحات التوزيع والقواطع
الكهربائية املحدودة*
ال�شركة ال�سعودية املتحدة
لل�صناعات امليكانيكية
والكهربائية
م�صنع حممد �سامل
العجيمي للوحات
الكهربائية وحمطات
التحويل الفرعية*
الفنار للأنظمة الكهربائية*
�شركة م�صنع ال�شرق الأو�سط
للعدادات الكهربائية
�شركة املنتجات الكهربائية
الدولية * TIEPCO
م�صنع ال�شرق والغرب EWF
فرع من *ATCO

بريد �إلكرتوين

�شركة ال�سويدي الكرتيك
امل�ساهمة العامة
�شركة �سهيل بن حنا امل�سعد
�شركة املتحدة للمحوالت
�سوريا الكهربائية املحدودة امل�س�ؤولية
�شركة املحوالت احلديثة
امل�ساهمة
ال�شركة ال�سورية ل�صناعة
امللفات واملحوالت الكهربائية
�سلطنة عمان �شركة فولتامب العمانية
للمحوالت �ش.م.م
�شركة التحدي العامة
العراق �شركة ديايل العامة
لل�صناعات الكهربائية*
فل�سطني
قطر �شركة فولتامب للت�صنيع
الكويت �شركة بيوماك (*)EBOMAC
لبنان جمموعة ماتيليك *
ليبيا
�شركة الن�صر ل�صناعة
املحوالت الكهربائية (املاكو)
�شركة �أيه بي بي للمحوالت
(*)ABB
امل�ؤ�س�سة الهند�سية
لل�صناعات الكهربائية
م�ؤ�س�سة الفاحت الكهربائية
ال�شركة امل�صرية الأملانية
لل�صناعات الكهربائية*
�شركة ا�سيتو لل�صناعة*
�شركة ايه بي بي النظمة الطاقة
والتحكم الآيل
�شركة �أوميجا للإ�ست�شارات
واملقاوالت امليكانيكية والكهربائية*
ال�شركة العاملية للمحوالت
ماتيليك �ش م م

اليمن

00963-11-5850291
32/31/30
00963-11-5619695
00963-11-2320995

00963-11-5850290
00963-11-5613018

@syria-transformers
elsewedy.com
elsewedy-sales@elsewedy.com
www.mora-st.com

0963-11-3347721
00963-11-5481853

00963-11-54890911

00968-24-446501

00968-24-446502

m-doghmosh@mail.sy
contact@voltampoman.
com

Altahady-room@altahadyco.com
altahadycompny@yahoo.com

00964-7901469375
00964- 25530710

_

info@dialacompany.com

00974-4114863
00965-24727550
00961 9 620920

00974-4114345
00965-24765059
00961 9 620934

contact@voltampqatar.com
ebomac@ebomac.com
matelec@matelecgroup.com

00202 22826021
00202 22829551
00202 26222665

00202 22825100

elmaco@elmaco-egypt.com.eg

00202 26222664

00202 24174922

00202 24151197

Mohamed.fouad@eg.abb.com
technical@egyptarafo.com
sales@egyptrafo.com
ni_cd@egyptrafo.com
fatehest@link.com.eg

00202 22986338
00202 23988507
00202 22842930
00202 22832951
00202 37600589
00202 37480843
00202 26222589
00202 26222590
00202 27962824
00202 27924094
24155614 2 0020
22901795 2 0020
00212 522 320506
00212 522 320738
00212 522 240883
00212 522 245740
00212 522 214775/76

AFRIC TRANSFO
ENERGY
00212 522 662744 /45 /46
*TRANSFO
00212 536 684910
* INDECLAIR
00 212 536 681906
00212 522 666768
* INES
00212 522 964112
MAROC
/13/15
TRANSFO
00212 522 259490
00212 522 238267
* S.M.R.I
00212 522 238560
00967-1-430852
�شركة ال�سويدي للكابالت*

00202 22969890
00202 22832535
00202 22837671
00202 37497910
00202 26222592
00202 26222593
00202 27956969
0020 2 24149004
00212 522 320354
00212 22 400261

Egemac2@link.net
Aceto@link.net
Magdy.mahmoud@eg.abb.com
A_zedan@sofi.com.net
omegaconsultan@tedata.net.eg
itm.info@link.net
lesatel.am@menara.ma
atel.am@menara.ma
mail@beltransfo.com
"

00212 522 214606

africtransfo@menara.ma
 energytransfo@energtransfo.co.ma

00212 536 685926

contact@indeclair.com

00212 522 354277

ines@ines.ma

00212 522 964131

b.yezrour@gmail.com

00212 522 237708

smri@menara.ma

00212 522 662747

00967-1-430853

yemen@elsewedy.com

* �شركات م�صنعة يف �أكرث من جمال.
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 - 3في مجال صناعة محطات التحويل الفرعية  ،لوحات التوزيع ،لوحات التحكم ،قواطع
كهربائية  ،أبراج وأعمدة معدنية  ،لوازم أخرى.
1

الأردن

2
3

الإمارات
البحرين

4

تون�س

5

اجلزائر

6

ال�سعودية

مار�سا

CAHOR TUNISIE
GROUPE T.T.I
ELECSA
SIAME

امل�صنع الفني للوحات التوزيع
الكهربائية
�شركة اخلليج الدولية لت�صيع
�أجهزة التوزيع الكهربائية
�شركة حوا م�صنع لوحات
التوزيع الكهربائية
�شركة لوحات التوزيع والقواطع
الكهربائية املحدودة*
�شركة م�صنع م�ساعد للوحات
التوزيع الكهربائية
م�صنع البابطني للإنارة
ولوحات التوزيع
ال�شركة ال�سعودية املتحدة
لل�صناعات امليكانيكية والكهربائية
ال�شركة ال�سعودية ل�صناعة �أنظمة
التحكم الكهربائية وااللكرتونية
ال�شركة العربية للت�صنيع
واخلدمات الكهربائية “ مي�سكو”
�شركة الأمل للوحات الكهربائية
�شركة ال�شرق الأو�سط
للقواطع الكهربائية
�شركة ال�صناعات االلكرتونية
والكهربائية
�شركة ال�صناعات الكهربائية املتعددة
�شركة �إي بي بي لل�صناعات
الكهربائية املحدودة *
�شركة ربط الكهرباء

* �شركات م�صنعة يف �أكرث من جمال.
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+ 96265344054

+ 69265341022

nehad106@yahoo.com

00216-72-255644
00216-71-779377

00216-72-255989
00216-71-779411

Group,mmi@planet.tn

00216-72-256045

00216-72-255980

groupsotti@planet.tn

00216-72-255700

00216-72-255811

siame@siame.com.tn

00966-3-8576259

00966-3-8576271

00966-2-6364340

00966-2-6376702

00966-3-8472061

00966-3-8472405

00966-1-2651064
00966-1-2651515

00966-1-2651860

00966-1-4984063
00966-1-4981987

00966-1-4982491

00966-1-2413912
00966-1-2411222

00966-1-2413395

00966-1-4793312
00966-1-4779111

00966-1-4793312

00966-1-4020520

00966-1-4025217

00966-1-2174001
00966-1-2650101

00966-1-2174014

00966-1-4982783

00966-1-4983664

00966-1-4827376
00966-1-4982763

00966-1-4982983

00966-1-2652953

00966-1-2652443

00966-2-6533066
00966-2-6806000

00966-2-2806111

00966-1-2653030

00966-1-2651211

00966-1-4768309
00966-1-4956504

00966-1-4788092

6

ال�سعودية

الرقم

البلد

ا�سم ال�شركة
�شركة توزيع الكهرباء  /دائرة
الت�صنيع

هاتف

فاك�س

بريد �إلكرتوين

�شركة رمال للكهرباء
�شركة م�صنع الريا�ض للوحات
الكهربائية
�شركة م�صنع دار الأنظمة
للوحات الكهربائية
�شركة واحة العربية ال�سعودية
للإمدادات الكهربائية
“و�سكو�سا” *
م�ؤ�س�سة اخلدمات الكهربائية-
م�صنع اللوحات
م�صنع ال�سواري للوحات
الكهربائية
م�صنع اللوحات الكهربائية
وحمطات التحويل
م�صنع املرحالت الكهربائية
املتخ�ص�صة
م�صنع النوي�صر لت�صنيع
لوحات التوزيع الكهربائية
�شركة ال�شرق الأو�سط للقواطع
الكهربائية
م�صنع حممد �سامل العجيمي
للوحات الكهربائية وحمطات
التحويل الفرعية*
م�صنع مركز القوى الكهربائية
�شركة م�صنع حمطات ولوحات
اجلزيرة الكهربائية املحدودة
الفنار للأنظمة الكهربائية*
م�صنع لوحات التحكم
الكهربائية
ال�شركة ال�سعودية ال�سوي�سرية
للعدادات الكهربائية
�شركة م�صنع ال�شرق الأو�سط
للعدادات الكهربائية *
م�صنع املعدات والأجهزة
الكهربائية والإلكرتونية
�شركة املنتجات الكهربائية
الدولية * TIEPCO
م�صنع ال�شرق والغرب EWF
فرع من *ATCO
�شركة احلدادة املحدودة

* �شركات م�صنعة يف �أكرث من جمال.

8121266

8121295

00966-1-4980935
00966-1-4890391

00966-1-4985879

00966-1-4106771

00966-1-4106774

00966-3-8471965
00966-3-8474242

00966-3-8471684

info@remalelectric.com.sa

wescosa@wescosa.com

00966-1-4420166

00966-1-4416816

00966-2-6421549
00966-5-4598374

00966-2-6425011

00966-1-4773500

00966-1-4782680

00966-1-4986923
00966-1-4986958

00966-1-4986956

00966-1-4486345

00966-1-4484684

00966-1-4827376
00966-1-4982763

00966-1-4982983

00966-1-4982122
00966-1-4982450

00966-1-4982454

00966-2-2362988

00966-2-6695975

00966-1-4489595

00966-1-4485927

00966-1-2651114

00966-1-2652184

00966-1-2425003
00966-1-2424944

00966-1-2425003

00966-2-6690240
00966-2-6520718

00966-2-6520666

00966-1-4066669
00966-1-2650515

00966-1-2650360
00966-1-4069691

00966-2-6658420

00966-2-6658490

00966-3-8122964
فرعي 270

00966-3-8123156

Tiepco.@altuwairqi.com

00966-3-8472956 /
3913 / 4188

00966-3 8473909

nadi.ewf@atco.com.sa

00966-2-6374450

00966-2-637 5428

marketingandsales@hidada.
com.sa

info@sawary-sa.com

Ojaimi_tech@yahoo.com

15

7

ال�سودان

8

�سوريا

9

�سلطنة
عمان

10

العراق

11

فل�سطني

12

قطر

13

الكويت

14

لبنان

15

ليبيا

16

�شركة اخلرطوم لل�صناعات
الكهربائية املحدودة
م�شروع توالن لتجميع
وت�صنيع املنتجات
الكهربية واملعدنية
ايديل للمنتجات احلديدية
اخلندقاوي لل�صناعات الكهربائية
احلديثة لإنتاج العدادات
الكهربائية
دام�سك لل�صناعة والتجارة
�شركة حممد �أ�سامة ب�شار
رباط و�شريكتهما
�شركة رباط �إخوان
�شركة �آل تيل ال�شرق
الأو�سط املحدودة امل�س�ؤولية
�شركة مازن الوادي و�شركاه
�شركة �أر�سالن و�شركاه
ال�شركة ال�سورية الأوكرانية
�شركة فولتامب للطاقة �ش.م .ع.
الع�صر لل�صناعات الكهربائية
م�صنع احل�سن للمفاتيح
الكهربائية
�شركة الزوراء العامة
�شركة ديايل العامة
لل�صناعات الكهربائية*
ال�شركة الهند�سية
الكهروميكانيكية
ال�شركة الهند�سية للت�صنيع
م�ؤ�س�سة حممد ح�سني املفتاح
ال�شركة القطرية الأملانية
لت�صنيع اللوحات الكهربائية
الأهلية للوحات املفاتيح
�شركة �إيبوماك (* )EBOMAC
�شركة كيبلك ()Keplic
جمموعة ماتيليك *
�شركة ال�صناعات الكهربائية
�شركة الإمناء لل�صناعات
الهند�سية امل�ساهمة
�شركة احل�سني للخدمات
وال�صناعات الكهربائية
ال�شركة العامة للأعمال
الكهربائية
ال�شركة الهند�سية لأعمال
الكهرباء وامليكانيكا
�شركة الإن�شاءات الكهربائية

00249-185-335815

00249-185-343943

keindco@gmail.com

00249-185-219928

00249-185-219929

inf@tolan-sd.com

5240555-15-00249
0781179-12-00249

5240555-15-00249
562464-183-00249

Makki-enrg1999@hotmail.com
kndgindustry@hotmail.com

00963-11-6719671

00963-11-6714552

mmc-co@scs-net.org

00963-11-5813030

00963-11-5813131

Info@damaskmetals.com

00963-11-5850550

00963-11-5850551

info@elaco-td.com

00963-11-5850551

infos@elaco-td.com

00963-11-44694459

eltel@mail.sy

00963-11-8213901

mohdawadi@scs-net.org

00963-11-6714552

mmc-co@scs-net.org

�شركة م�صر لل�صناعات
الكهربائية
�شركة �أيه بي بي للمحوالت
(* )ABB
ال�شركة امل�صرية الأملانية
لل�صناعات الكهربائية*
�شركة املقاولون العرب لل�صناعات
الكهربائية �أيه بي بي �أراب
ال�شركة الدولية لل�صناعات
الكهربائية وااللكرتونية
(الكرتوجورج)

00202 23917633
00202 23910407

00202 23913345

00202 26222665
00202 26222556

00202 26222664

Mohamed.fouad@eg.abb.
com

00202 22842930
00202 22832951

00202 22832535
00202 22837671

Egemac2@link.net

00202 26251495
00202 26251400

00202 26251322
00202 26251410

@ossama.abou-ghoneima
eg.abb.com

00202 27380944
00202 27361797

00202 27365046

00963-11-5850550
00963-11-2212345
00963-11-2212340
00963-11-8213900
00963-11-8211659
00963-11-6719671
00963-11-4529528
00963-11-4529526
00968-24-446501
00968-24-446809

00968-24-446502
00968-24-446809

contact@voltampoman.com
alars@omantel.net.om

00968-24591283

00968-24596899

secahsg@al-hassan.com

009647400145386
00964 7901154186

_

Alzawraa_co@hotmail.com

00964-25530710

_

info@dialacompany.com

00970-2740555

00970-2777227

info@Elemco.ps

00970-2953811
00974-4423105
00974-4601992
00974-4504535
00965-24737019
00965 1822600
00965-24727550
00965-4763644
00961 9 620920
00218215820572

00970-2959357
00974-4423360

Samir_emco@yahoo.com
muftah@qatar.net.qa

00974-4601676

info@qgc-qatar.com

00965-24761963

commercial@ahleiasg.com

00965-24765059
00965-4726730
00961 9 620934
00218215820571

ebomac@ebomac.com
keplic@keplic.com
matelec@matelecgroup.com
Info@eico.com.ly

�شركة جمال للهند�سة االلكرتونية

00218213705416-19

00218213705415

info@acei.com.ly

�شركة �ستاركو للأدوات الكهربائية

00202 25775665

00218-91-2150645
00218-23-5800808

00218-23-7628878

ال�شركة امل�صرية للإن�شاءات املعدنية
(ميتالكو )
ال�شركة امل�صرية الأملانية
للإن�شاءات املعدنية
فريوميتالكو ()DSD

00202 25915686
00202 25933662

00202 25936799
00202 25904118

00202 26240090

00202 26226702

00218-21-5622048

00218-21-5622037

2220377

2230292

00218213615485

00218213615461

alhnssienelectric@yahoo.com

info@pewco-libya.com
Come-libya@yahoo.com
www.info@ecco.ly

00202 37497910

aceto@link.net

00202 37607972
00202 33374555

00202 37605148

tepcoegypt@tepcoegypt.
com

00202 35703944

00202 35688525

novoegypt@yahoo.com

00202 22047493
00202 24305682

00202 22046630

unetco@maktoob.com

00202 33371562
00202 37606446

00202 37606446

Arabegyptian1_co@yahoo.com

00202 24010147
00202 24013875

00202 24010147
00202 24013875

Ultimatr@link.net

00202 22620642
00202 24016523

00202 24035262

memico@memico-group.
com

م�ؤ�س�سة عبيد للوحات الكهربائية

00203 5499374

00203 5496094

 manager@ebidegypt.cmasmaa@ebidegypt.com

�شركة �أوميجا للإ�ست�شارات واملقاوالت امليكانيكية
والكهربائية *

00202 27962824
00202 27924094

00202 27956969

a_zedan@sofi.com.net
omegaconsultan@tedata.net.eg

00202 22366893
00202 22359263

00202 2357588

gamal@industrialsystemsco.com

00202 25775665

gm@starco87.com
metalco@menanet.net
dsdeg@tedata.net.eg

�شركة ا�سيتو لل�صناعة*

00963-11-5120263

info@hei.com.ly

00202 26189263

@customer _support
eg.schneider-electric.com

�شركة �شنيدر اليكرتيك

16

ال�شركة الفنية للم�شروعات
الكهربائية (تيبكو)
ال�شركة الهند�سية لل�صناعات
الكهربائية (نوفو)
ال�شركة املتحدة للهند�سة
م�صر
والتجارة (يونتكو)
ال�شركة العربية امل�صرية
لل�صناعات الكهربائية
�شركة التيماترو لل�صناعات
الهند�سية
�شركة م�صر لل�صناعات الكهربائية
وامليكانيكية (ميمكو )

00202 28650000
00202 26189189
00202 37600589
00202 37480843

M.shswki@electrogeorge.
com

* �شركات م�صنعة يف �أكرث من جمال.
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asf@elsewedy.com

00202 24155345
00202 24170173

00202 24155750
00202 24155755

albabtainEgypt@yahoo.
com

ال�شركة العربية لل�صناعات
) احلديدية (ال�سويدي

00202 22687321

00202 22687314

�شركة البابطني للطاقة واالت�صاالت

ecmei@ecmei.com info@
ecmei.com

00202 15 411255

00202 15 411252
00202 15 411253

00202 23913345

00202 23917633
00202 23910407

ال�شركة امل�صرية ل�صناعة العازالت الكهربائية
))ECMEI

Faco.45@iscc.gov.eg

00202 23696025

00202 23696027
00202 23697301

emade@sewedy.com.eg

00202 38339530

00202 38341011
00202 38314192

info@gamma-international.com
00202 46651930
ceo@gamma-international.com

00202 46650148
00202 46650147

support@sigma-electro ics.com

00202 24619407

00202 22625362
00202 24619407

nsfegypt@nsf.com

0020 224619407
0020 224619408

www@elhamdfins.com

00203 5046442

cw10_cepc@yahoo.com

0020 15 366527

lesatel.am@menara.ma /
atel.am@menara.ma

0522 32 03 54

mail@beltransfo.com
cmm1@menara.ma"

تفاصيل
الشركات المصنعة للمعدات الكهربائية
في الوطن العربي

Elecaffo@elecaf-co.ma
energytransfo@energ transfo.co.ma
contact@indeclair.com
"

00212 22 40 02 61
00212 522 49 22 85
00212 539 350381

00202 24611111
00202 24619401
00203 5046442
0020 105145513
0020 15 366528
0020 15 364216
00212 522 320506
00212 522 320738
00212 522 240883
00212 522 245740
00212 522 204486
00212 522 270877
00212 539 351185

ines@ines.ma
ingelec@ingelec.ma
michel.rossel@groupecahors.com
marketing@simon.ma
export@simon.ma co mercial@simon.ma

00212 522 354277
00212 522 401150

00212 522 662744/
5/6
00212 536 684910
00212 536 681906
00212 522 666768
00212 522 401548

00212 522 538731

00212 522 536310

00212 539 393211
00212 522 452777

00212 539 393434
00212 522 448626

smri@menara.ma

00212 522 23 77 08

yemen@elsewedy.com

00212 522 662747
00 212 536 685926

- 4308531-00967

00212 522 259490
00212 522 238267
00967-1- 430852

�شركة م�صر لل�صناعات الكهربائية
�شركة املع�صره لل�صناعات
الهند�سية
�شركة ال�سويدي الكرتوميرت
) S.A.E(م�صر
�شركة جاما انرتنا�شونال امل�صرية
)(للعدادات
�شركة �سيجما لل�صناعات
االلكرتونية
ال�شركة الوطنية لل�صناعات احلديدية
�شركة احلمد للمبادالت احلرارية
الور�ش املركزية بالعا�شر من
رم�ضان
ATELIERS AM
BELTRANSFO
CHINA MOROCCAN
METERS
ELECTROCHIMIE A RICAINE
*ENERGY TRANSFO
* INDECLAIR

املغرب

17

اليمن

18

* INES
INGELEC
O.G.E. (OMNIUM GE )ERAL D’ELECTRICITE
SIMON INTERNATIONAL

* S.M.R.I
*�شركة ال�سويدي للكابالت

.* �شركات م�صنعة يف �أكرث من جمال
18

المملكة األردنية الهاشمية

المملكة األردنية الهاشمية

البلد :األردن
خا�صة

					
اسم الشركة  :شركة الكابالت األردنية الحديثة
حكومية
م�ساهمة عامة م�ساهمة حمدودة
ال�صفة القانونية:
1992
تاريخ الت�أ�سي�س:
215
ال�سجل التجاري:
�صناعة الأ�سالك والكابالت ذات ال�ضغط املنخف�ض بالإ�ضافة �إلى خطوط النقل الهوائية
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
العارية واملعزولة.
 220دومن
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:
عدد المستخدمين:
566
مهند�سني وفنيني
37
اداريني وماليني
عنوان الشركة وفروعها:
املدينة :ع ّمان
11190
الرمز الربيدي:
�ص.ب925611 :
00962-6-5606205
هاتف:
00962-6-5606221
فاك�س:
jnc@Jnccables.com
امييل:
www.jnccables.com
املوقع على الإنرتنت:
المدراء والمسؤولون التنفيذيون
امييل
هاتف
الإ�سم
General@jnccables.com
00962-6-5606205
عبدالر�ؤوف البيطار
رئي�س جمل�س الإدارة:
General@jnccables.com
00962-6-5606205
�أحمد ال�سالخ
املدير العام:
Ibrahim.khatib@jnccables.com
00962-2-6230601
املدير التقني (الفني)� :إبراهيم اخلطيب
Maher.alzaeem@jnccables.com
00962-6-5606205
ماهر الزعيم
املدير املايل:
sales@jnccables.com
00962-6-5606205
طالل �أبو الهوى
م�س�ؤول الإت�صال:

البلد :األردن
خا�صة

			
اسم الشركة  :الشركة الوطنية لصناعة الكوابل واألسالك الكهربائية
حكومية
م�ساهمة عامة م�ساهمة حمدودة
ال�صفة القانونية:
1983
تاريخ الت�أ�سي�س:
181
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع) :كوابل و�أ�سالك كهربائية
36856م2
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:
عدد المستخدمين:
مهند�سني  17 :فنيني 197
مهند�سني وفنيني
�إداريني  76 :ماليني 6
اداريني وماليني
عنوان الشركة وفروعها:
املدينة :ع ّمان
11190
الرمز الربيدي:
�ص.ب927104 :
00962-6-5511484
هاتف:
00962-6-5532081
فاك�س:
zur@cableco.com.jo
امييل:
www.cableco.com.jo
املوقع على الإنرتنت:
المدراء والمسؤولون التنفيذيون
امييل
هاتف
الإ�سم
م .حممد عارف زرقية
رئي�س جمل�س الإدارة:
زرقية
عارف
حممد
م.
املدير العام:
zur@cableco.com.jo
00962-06-5511484
املدير التقني ( الفني):
ح�سني جمال بدران
املدير املايل:
Hiam@cableco.com.jo
هيام �إبراهيم النجار
م�س�ؤول الإت�صال:
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المملكة األردنية الهاشمية

البلد :األردن
خا�صة

			
اسم الشركة  :شركة صناعة المعدات الكهربائية ()ELICO
حكومية
م�ساهمة حمدودة
م�ساهمة عامة
ال�صفة القانونية:
1993
تاريخ الت�أ�سي�س:
�صناعي
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع) :ت�صنيع حموالت التوزيع الكهربائية
 4000م2
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:
عدد المستخدمين:
30
مهند�سني وفنيني
10
اداريني وماليني
عنوان الشركة وفروعها:
املدينة:ع ّمان
الرمز الربيدي11710 :
�ص.ب488 :
00962-6-5727861 /2
هاتف:
00962-6-5727863
فاك�س:
electric@orange.jo
امييل:
املوقع على الإنرتنت:
المدراء والمسؤولون التنفيذيون
امييل
هاتف
الإ�سم
بدير
علي
حممد
ع�صام
ال�سيد
رئي�س جمل�س الإدارة:
electric@orange.jo
م� .سليم �أبو غو�ش
املدير العام:
00962-6-5727861
املدير التقني ( الفني) :م� .إبراهيم الدايل
elicopurchasing@orange.jo
ماهر دحبور
املدير املايل:
electric@orange.jo
رنا بدوي
م�س�ؤول الإت�صال:

البلد :األردن
خا�صة

			
اسم الشركة  :شركة الخليج للكابالت والصناعات المتعددة
حكومية
م�ساهمة عامة م�ساهمة حمدودة
ال�صفة القانونية:
2006/3/8
تاريخ الت�أ�سي�س:
150
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع) :كابالت ذات جهد متو�سط وذات اجلهد املنخف�ض
خطوط نقل هوائية � ،أ�سالك التو�صيالت املنزلية ،الكابالت املرنة  ،كيبالت ABC
766777م2
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:
عدد المستخدمين:
280
مهند�سني وفنيني
45
اداريني وماليني
عنوان الشركة وفروعها:
املدينة :املفرق -الأردن
25110
الرمز الربيدي:
�ص.ب80 :
00962-6-5524143 00962-6-5524144 00962-2-6234629
هاتف:
00962-6-5524145 00962-2-6234630
فاك�س:
info@gulfcalbe.com
امييل:
www.gulfcable.com
املوقع على الإنرتنت:
المدراء والمسؤولون التنفيذيون
امييل
هاتف
الإ�سم
bader@gulfcable.com
00962-2-6234629
رئي�س جمل�س الإدارة :بدر نا�صر اخلرايف
00962-6-552414
aldobayan@gulfcable.com
عبدالرزاق زيد ال�ضبيان
املدير العام:
00962-79-9999599
vevek@gulfcable.com
00962-79-9066402
املدير التقني (الفني) :فيفك جو�شي
Mustafa@gulfcalbe.com
00962-2-6234629
م�صطفى �أبو حطب
املدير املايل:
qutaiba@gulfcable.com
00962-2-6234629
قتيبة الغول
م�س�ؤول الإت�صال:
22

		
اسم الشركة  :شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة ( مسك )
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة
2007

م�ساهمة حمدودة

خا�صة

حكومية

البلد :األردن

كوابل �ضغط منخف�ض ومتو�سط وعايل

عدد المستخدمين:
مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

عنوان الشركة وفروعها:
املدينة :ع ّمان
11192
الرمز الربيدي:
�ص.ب923448 :
+962 6 568 2007
هاتف:
+962 6 567 9206
فاك�س:
amman.sales@MESCcables.com
امييل:
www.mesccables.com
املوقع على الإنرتنت:
المدراء والمسؤولون التنفيذيون
امييل
هاتف
الإ�سم
املهند�س عبد العزيز النملة ،رئي�س جمل�س �إدارة �شركة م�سك ال�سعودية
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:
				
اسم الشركة  :شركة توزيع الكهرباء  /دائرة التصنيع
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

عدد المستخدمين:
مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

م�ساهمة عامة

1969

م�ساهمة حمدودة

حكومية

ت�صنيع الأعمدة احلديدية والإ�سمنتية خلطوط نقل وتوزيع الكهرباء .
 25دومن ًا
60
14

عنوان الشركة وفروعها:
الرمز الربيدي11183 :
�ص.ب830878 :
+ 96265344054
هاتف:
+ 96265341022
فاك�س:
nehad106@yahoo.com
امييل:
املوقع على الإنرتنت:
المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

خا�صة

البلد :األردن

الإ�سم
ال�سيد عبد الكرمي املالحمة
م« .حممد �أمني» فريحات
د.نهاد العمري
فرا�س كمركجي
د .نهاد العمري

املدينة :عمان

هاتف

امييل
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اإلمارات العربية المتحدة

اسم الشركة :

		
شركة جنرال إلكتريك إنترناشيونال

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):

م�ساهمة عامة

م�ساهمة حمدودة

حكومية

البلد :اإلمارات العربية
خا�صة

�صناعة و�صيانة املحطات الكهربائية بالطاقة الغازية  ،البخارية ،النووية  ،الهوائية وال�شم�سية.
التوزيع والتوريد الكهربائي

امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

عدد المستخدمين:
مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني
عنوان الشركة وفروعها :مدينة دبي اإلنترنت ،بناية 18

�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:
11549

املدينة :دبي
00971-50-6619053
00971-4-4296133
Rami.qasem@ge.com
www.ge.com

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
الإ�سم
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

ال�سيد رامي قا�سم

هاتف
00971-50-6619053

امييل
Rami.qasem@ge.com
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مملكة البحرين

مملكة البحرين

			
اسم الشركة  :شركة ميدال للكابالت المحدودة
م�ساهمة حمدودة

م�ساهمة عامة
1977/6/13
7108
�إنتاج كابالت الأملنيوم
101,364.000م2

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

حكومية

البلد :مملكة البحرين
خا�صة

عدد المستخدمين412 :

مهند�سني وفنيني

340

اداريني وماليني

72

عنوان الشركة وفروعها:
�ص.ب5939 :

الرمز الربيدي:

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

00973-17-832832

00973-17-832833

00973-17-832932

00973-17-832933

املدينة :املنامة

midalcbl@midalcable.com
www.midalcable.com

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

الإ�سم
خالد الزياين
�سلمان ال�شيخ
حممد م�صطفى

هاتف

امييل

00973-17-530808

krz@alzayani.com

00973-17-832804

ceo@midalcalbe.com

00973-17-832872

Mustafa@midalcable.com

Mehernosh B. Dhunjisha

00973-17-832812

mehenosh@midalcable.com

حممد جعفر

00973-17-832837

jaffer@midalcable.com
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الجمهورية التونسية

اسم الشركة :
خا�صة
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
B11211997
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع)� :صنع وجتارة معدات �شبكات الكهرباء والغاز واالت�صال
 3080م2
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:
عدد المستخدمين:
49
مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني
عنوان الشركة وفروعها:
املدينة :املنطقة ال�صناعية قرمبالية
8030
الرمز الربيدي:
�ص.ب:
00216-72-255644
هاتف:
00216-72-255989
فاك�س:
Group,mmi@planet.tn
امييل:
www.mersa-energy.com
املوقع على الإنرتنت:
المدراء والمسؤولون التنفيذيون

الجمهورية التونسية

								
مارسا
حكومية
م�ساهمة عامة م�ساهمة حمدودة
 4جانفي 1997

الإ�سم

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

هاتف

البلد :تونس

امييل

عامر قلعي
احلبيب علماين
ر�ضوان جراية
حممد البادري

							
اسم الشركة CAHOR TUNISIE :
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة

 10فيفري 2006
B248148006

م�ساهمة حمدودة

حكومية

خا�صة

البلد :تونس

�صناعة اخلزائن واملعدات الكهربائية
 2000م2

عدد المستخدمين:
مهند�سني وفنيني

اداريني وماليني
عنوان الشركة وفروعها:
�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

9
2

الرمز الربيدي:

00216-71-779377
00216-71-779411

املدينة :املنطقة ال�صناعية املر�سي �سيدي داود

2046

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:

املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:
مبنى ،اجلمهورية التون�سية

الإ�سم

هاتف

امييل

Daniel JERO

22915962

jero@cahor.planet.tn
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الجمهورية التونسية

								
اسم الشركة  :األسالك الرفيعة
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة حمدودة

م�ساهمة عامة
 22جولية 1994
B171141997

حكومية

خا�صة

�صنع الأ�سالك والكوابل الكهربائية الهرتيزية
 19500م2

عدد المستخدمين:
18
مهند�سني وفنيني
12
اداريني وماليني
عنوان الشركة وفروعها:
الرمز الربيدي:
�ص.ب:
00216-72-255555
هاتف:
00216-72-256655
فاك�س:
supcab@planet.tn
امييل:
املوقع على الإنرتنت:
المدراء والمسؤولون التنفيذيون
الإ�سم
ع�صام دندانة
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
ع�صام دندانة
املدير التقني ( الفني):
ع�صام دندانة
املدير املايل:
حمدة ال�سيوري
م�س�ؤول الإت�صال:

عنوان الشركة وفروعها :نهج الرياضيات المنطقة الصناعية قرمبالية

الرمز الربيدي:

املدينة :قرمبالية

8030

هاتف

امييل

22915962

supcab@planet.tn

V/A/M/000/20491
�صنع الفوا�صل ( قواطع ) الكهربائية و�صناديق توزيع الكهرباء

عدد المستخدمين:
3
مهند�سني وفنيني
7
اداريني وماليني
عنوان الشركة وفروعها:
املدينة :قرمبالية
8030
الرمز الربيدي:
�ص.ب:
00216-72-256045
هاتف:
00216-72-255980
فاك�س:
groupsotti@planet.tn
امييل:
www.tti..tn.com
املوقع على الإنرتنت:
المدراء والمسؤولون التنفيذيون
هاتف
الإ�سم
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:

م�س�ؤول الإت�صال:

30

بوجمعة �صنعون
عاطف �صنعون
عوي�شة �صنعون

عاطف �صنعون

00216-98-308711
00216-98-304831
00216-98-331368
00216-98-304831

�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:
المدراء والمسؤولون التنفيذيون
الإ�سم
املنجي اجلال�صي
رئي�س جمل�س الإدارة:
حممد الزياين
املدير العام:
ر�شاد �أبو عيطة
املدير التقني ( الفني):
خليل غربال
املدير املايل:
�إدري�س ح�سايني
م�س�ؤول الإت�صال:

8030

00216-72-255700
00216-72-255811
siame@siame.com.tn
www.siame.com.tn

						
اسم الشركة GROUPE T.T.I ELECSA :
حكومية
م�ساهمة عامة م�ساهمة حمدودة
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
 25ماي 1982
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

البلد :تونس

									
اسم الشركة SIAME :
حكومية
م�ساهمة عامة م�ساهمة حمدودة
ال�صفة القانونية:
1976
تاريخ الت�أ�سي�س:
B1126321997
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع) :عدادات كهربائية – قواطع  -لواحق
 6000م2
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:
عدد المستخدمين:
 11مهند�س  25 ،فني  95 ،عون تنفيذي
مهند�سني وفنيني
� 13إداري ومايل
اداريني وماليني

البلد :تونس
خا�صة

امييل

البلد :تونس
خا�صة

املدينة :قرمبالية

هاتف
+216-72-255 700

امييل

Mongi.jelassi@siame.com.tn
Mohamad.zayani@siame.com.tn
Rached.bouaita@siame.com.tn
Khalil.ghorbal/@siame.com.tn
Hsein.driss@siame.com.tn

اسم الشركة  :األسالك التونسية							
�شركة خفية اال�سم
ال�صفة القانونية:
 16ماي 1978
تاريخ الت�أ�سي�س:
B129581997
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع)� :صناعة الأ�سالك الكهربائية والهاتفية
م�صنع قرمبالية  33000م – 2م�صنع العزيب ببنزرت 448500م.2
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:
عدد المستخدمين:
مهند�سني وفنيني
529
اداريني وماليني

البلد :تونس

عنوان الشركة وفروعها :المقر اإلجتماعي حي الخليج نهج البحيرة لوكاس  -صفاف البحيرة
فرع  :2العزيب ببنزرت
فرع  :1قرمبالية
�ص.ب:
00216- 71-860244
هاتف:
00216- 71-860571
فاك�س:
info@tunisie-câbles.com.tn
امييل:
www.tunisie-câbles.com.tn
املوقع على الإنرتنت:
المدراء والمسؤولون التنفيذيون
امييل
هاتف
الإ�سم
00216-71-860 244
من�صف ال�سالمي
رئي�س جمل�س الإدارة:
هادي كرمي ال�سالمي 00216-71-860 244
املدير العام:
00216-71-255 022
ر�شاد تقتــق
املدير التقني ( الفني):
00216-71-860 244
عربي هالل
املدير املايل:
00216-71-860 244
وليد ك�سكا�س
م�س�ؤول الإت�صال:
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اسم الشركة  :كابالت شاكرة
حكومية
م�ساهمة عامة م�ساهمة حمدودة
ال�صفة القانونية:
1963
تاريخ الت�أ�سي�س:
B1326519969
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع)� :إنتاج وت�صنيع وت�سويق الكابالت الكهربائية والهاتفية واخلا�صة
 30000م2
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:
عدد المستخدمين:
 25خمت�ص يف الت�سيري والربجمة  9 +خمت�ص يف االنتاج مبا�شرة
مهند�سني وفنيني
45
اداريني وماليني
عنوان الشركة وفروعها:
املدينة :تون�س
1001
الرمز الربيدي:
�ص.ب:
00216-71-156000
هاتف:
00216-72-590555
فاك�س:
Zyad.elloumi@chkira.com
امييل:
www.chakira.com
املوقع على الإنرتنت:
المدراء والمسؤولون التنفيذيون
امييل
هاتف
الإ�سم
Hichem.elloumi@chakira.com
ه�شام اللومي
رئي�س جمل�س الإدارة:
Zyad.elloumi@chakira.com
زياد اللومي
املدير العام:
Ali.mahroug@chakira.com
00216-71-156000
املدير التقني (الفني) :علي حمروق
Moncef.elloumi@chakira.com
من�صف اللومي
املدير املايل:
Anis.salem@chakira.com
�أني�س �سامل
م�س�ؤول الإت�صال:

البلد :تونس

							
اسم الشركة  :تونس للمحوالت
خا�صة
حكومية
م�ساهمة عامة م�ساهمة حمدودة
ال�صفة القانونية:
1972
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع) :حموالت كهربائية
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:
عدد المستخدمين90 :
مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني
عنوان الشركة وفروعهاRue Ibn Abi soufiane EL Menzah V-Tunis TUNISIE 27 :
املدينة :تون�س
الرمز الربيدي:
�ص.ب:
00216 - 71 629 664
هاتف:
00216 - 71 629 551
فاك�س:
manager.ttransfo@gnet.tn
امييل:
www.ttransfo.com
املوقع على الإنرتنت:
المدراء والمسؤولون التنفيذيون
امييل
هاتف
الإ�سم
رئي�س جمل�س الإدارة:
manager.ttransfo@gnet.tn 00216 - 71 629 664
م .حممد كامل العربي
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:
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اسم الشركة  :شركة السويدي للكابالت
حكومية
م�ساهمة عامة م�ساهمة حمدودة
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

كابالت �ضغط منخف�ض � /أ�سالك داخلية وللأبنية  /كابالت خا�صة  /خطوط نقل هوائية

عدد المستخدمين:
مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني
عنوان الشركة وفروعها:
� 153شارع علي خوديا البيار
�ص.ب:
00213-21-924005/07
هاتف:
00213-21-923997
فاك�س:
algeria@elsewedy.com
امييل:
www.elsewedy-electric.com
املوقع على الإنرتنت:
المدراء والمسؤولون التنفيذيون
هاتف
الإ�سم
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

املدينة :اجلزائر

امييل

						
اسم الشركة  :مؤسسة إنيكاب ENICAB
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

عدد المستخدمين885 :

م�ساهمة عامة
1998

م�ساهمة حمدودة

حكومية

البلد :الجزائر

خا�صة

كابالت منزلية  /كابالت هوائية  /كابالت �صناعية  /كابالت �ضغط متو�سط
كابالت �أملنيوم مقوى بالفوالذ  ،كابالت مي�سالك  ،كابالت حما�سي ع�ساري  /كابالت �أخرى وبكرات
� 420ألف م 2

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني
عنوان الشركة وفروعها :المنطقة الصناعية بسكرة -الجزائر
املدينة :القبة
ب�سكرة
�ص.ب131 :
00213-33-741866
هاتف:
00213-33-741519
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:
المدراء والمسؤولون التنفيذيون
هاتف
الإ�سم
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:
34

البلد :الجزائر
خا�صة

719
166

امييل

اسم الشركة  :مؤسسة إلكتروصناعي 			Electro-Industries
حكومية
م�ساهمة عامة م�ساهمة حمدودة
ال�صفة القانونية:
1999
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
حمركات كهربائية ثالثية الأطوار بقوم � 0.25إلى  400ك.ف�.أ
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع) :حمركات كهربائية �أحادية الأطوار  /مناوبات بقوة � 17.5إلى  200ك.ف� .أ
حموالت التوزيع بقوة � 50إلى  2000ك.ف�/.أ
� 470ألف م2
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:
عدد المستخدمين952 :
582
مهند�سني وفنيني
370
اداريني وماليني
عنوان الشركة وفروعها :الطريق الوطني رقم 12
والية تيزي وزو
عزازقة الرمز الربيدي 15300 :
�ص.ب17 :
00213-26-341686
هاتف:
00213-26-341424
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:
المدراء والمسؤولون التنفيذيون
امييل
هاتف
الإ�سم
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:
البلد :الجزائر
اسم الشركة  :مؤسسة إيديال 						IDIEL
خا�صة
حكومية
م�ساهمة عامة م�ساهمة حمدودة
ال�صفة القانونية:
1999
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
لوحات توزيع  10ك.ف  30 ،ك.ف  /حمطات توزيع  30ك.ف
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع) :حمول التوزيع مركب على عمود  /لوحات توزيع �ضغط منخف�ض
�صناديق توزيع �ضغط منخف�ض
� 70ألف م2
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:
عدد المستخدمين500 :
380
مهند�سني وفنيني
120
اداريني وماليني
عنوان الشركة وفروعها :وادي الرمان – العاشور
املدينة :اجلزائر
�ص.ب03 :
00213-21-300270
هاتف:
00213-21-300130
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:
المدراء والمسؤولون التنفيذيون
امييل
هاتف
الإ�سم
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:
خا�صة

البلد :الجزائر
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اسم الشركة  :الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابالت(كابالت الرياض) البلد :السعودية
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة
1984

حكومية

م�ساهمة حمدودة

خا�صة

كابالت �ضغط منخف�ض  /كابالت �ضغط متو�سط  /كابالت �ضغط عايل  /كابالت حتكم  /خطوط نقل هوائية
 650,000مرت مربع

عدد المستخدمين2000 :
مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

عنوان الشركة وفروعها:
�ص.ب26862 :

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

الرمز الربيدي11496 :
00966-1-2650850
00966-1-2651423
rcgc@riyadh-cables.com
www.riyadh-cables.com

املدينة :الريا�ض

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

الإ�سم
ال�سيد حكمت �سعدالدين الزعيم

امييل

هاتف

اسم الشركة  :المصنع الوطني لألسالك والكابالت الكهربائية
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة

م�ساهمة حمدودة

حكومية

البلد :السعودية
خا�صة

�أ�سالك وكابالت هاتفية � /أ�سالك وكابالت كهربائية جهد منخف�ض

عدد المستخدمين:
مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

عنوان الشركة وفروعها:
�ص.ب569 :

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

الرمز الربيدي21421 :
00966-2-6366054
00966-2-6478762

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
الإ�سم
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

املدينة :جدة

00966-2-6471750

هاتف

امييل
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اسم الشركة  :شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك)
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة
1993

حكومية

م�ساهمة حمدودة

البلد :السعودية
خا�صة

ا�سالك وكابالت كهربائية مرنة � /أ�سالك وكابالت حرارية ( مقاومة للحريق)  /كابالت مغلفة بالر�صا�ص
� /أ�سالك وكابالت كهربائية مغلفة بالنايلون � /أ�سالك وكابالت هاتفية  /كابالت نقل املعلومات والتحكم

عدد المستخدمين:

الرمز الربيدي11383 :
00966-1-4767373
00966-1-4723192
sales.ksa@MESCcables.com
www.mesccables.com.sa

املدينة :الريا�ض

00966-1-2650555

هاتف

الإ�سم
املهند�س عبد العزيز النملة

م�ساهمة عامة

1975
4030009931

م�ساهمة حمدودة

حكومية

خا�صة

�أ�سالك وكابالت كهربائية نحا�سية  /كابالت �أجهزة القيا�س والتحكم
�أ�سالك وكابالت هاتفية � /أ�سالك وكابالت �ألياف ب�صرية

700

املدينة :جدة

الرمز الربيدي21497 :

00966-2-6360770
00966-2-6956364

00966-2-6364695

www.jeddah-cable.com

الإ�سم
ال�سيد هالل ال�سويدي

هاتف

امييل

معتز �سند

00966-2-6360770

msanada@cables.energya.com

					
اسم الشركة  :شركة السويدي للكابالت
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة
2006

حكومية

م�ساهمة حمدودة

البلد :السعودية
خا�صة

كابالت �ضغط منخف�ض  /كابالت �ضغط متو�سط  /كابالت �ضغط عايل  /خطوط هوائية  /لفائف �أ�سالك
 104,000مرت مربع

عدد المستخدمين:
مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

عنوان الشركة وفروعها:
الرمز الربيدي21491 :
00966-2-6694060
00966-2-6379877

املدينة :جدة

�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

00966-2-6380080

www.saudicable.com

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
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رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

البلد :السعودية

عنوان الشركة وفروعها:

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

امييل

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

عدد المستخدمين:

�ص.ب4403 :

�أ�سالك وكابالت كهربائية نحا�سية � /أ�سالك وكابالت �أملنيوم  /كابالت �ضغط عايل نحا�سية � /أملنيوم
�أ�سالك وكابالت هاتفية � /أ�سالك وكابالت حرارية خا�صة � /أ�سالك تك�سية بال�سليكون  /كابالت معزولة باملطاط

�ص.ب31248 :

				
اسم الشركة  :شركة الكابالت السعودية
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

1988

عنوان الشركة وفروعها:

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

عنوان الشركة وفروعها:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

م�ساهمة عامة

م�ساهمة حمدودة

خا�صة

عدد المستخدمين:

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني
�ص.ب585 :

					
اسم الشركة  :شركة كابالت جدة المحدودة
حكومية

البلد :السعودية

الإ�سم

الرمز الربيدي :

املدينة :جدة

(+966) 26687488 – (+966) 26687499
(+966) 26687480
ksa@elsewedy.com:
www.elsewedy.com

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
هاتف

امييل

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

الإ�سم

هاتف

امييل
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اسم الشركة  :شركة بحرة المتطورة لصناعة الكابالت الكهربائية
م�ساهمة عامة

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

2008

م�ساهمة حمدودة

البلد :السعودية

حكومية

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

خا�صة

كابالت �ضغط منخف�ض ومتو�سط وعايل  /خطوط نقل هوائية  /كوابل حتكم
200,000م2

عدد المستخدمين:

�ص.ب5989 :

52
6

املدينة :جدة

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

املدينة :الدمام

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

الإ�سم
م .طالل �إدري�س /الرئي�س التنفيذي لل�شركة

م�ساهمة عامة

31472
الرمز الربيدي:
 0096638120998و 8120997
0096638122199
info@arabiantransformers.com
www.arabiantransformers.com

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:
امييل

هاتف

اسم الشركة  :مصنع الخليج للكابالت					
م�ساهمة حمدودة

حكومية

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

البلد :السعودية
خا�صة

الإ�سم
طالل حممود ال�شريف
0096638120998
على ح�سن ريحان
=
اكرام اهلل �سهيل
=
رامى املالح

�أ�سالك كهربائية متنوعة  /كابالت طاقة كهربائية

هاتف

امييل
info@arabiantransformers.com

		
اسم الشركة  :الشركة المتحدة للمحوالت الكهربائية المحدودة
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة
2001

م�ساهمة حمدودة

حكومية

البلد :السعودية
خا�صة

حموالت توزيع  3150 - 50ك  .ف � .أ  /حمطات توزيع جممعة (  2000 - 100ك.ف�.أ)
مفاتيح اجلهد املتو�سط ( )SF6

عدد المستخدمين:

عدد المستخدمين:

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

عنوان الشركة وفروعها:

عنوان الشركة وفروعها:
الرمز الربيدي11352 :
00966-1-2600037
00966-1-2600038

�ص.ب385 :

املدينة :الريا�ض

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

الإ�سم

11383
الرمز الربيدي:
00966-1-4984590
00966-1-4983831
info@utec.com.sa
www.utec.com.sa

املدينة :الريا�ض

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
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حموالت كهربائية جافة وزيتية حتى جهد  33000ف  /وحمطات حتويل مدجمة
 10000م 2

�ص.ب7541 :

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

حكومية

عنوان الشركة وفروعها:
الرمز الربيدي 21432 :
00966 2 591 1115
00966 2 591 5683
sales@bahra-cables.com

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

H 1418
2050033943

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

عنوان الشركة وفروعها:

�ص.ب271700 :

م�ساهمة عامة

خا�صة

عدد المستخدمين:

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

					
اسم الشركة  :الشركة العربية للمحوالت
م�ساهمة حمدودة

البلد :السعودية

هاتف

امييل

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

الإ�سم
ال�سيد عبداللطيف الفوزان

هاتف

امييل

عبداهلل الفوزان

00966-1-4984590

info@utec.com.sa
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دليل الشركات المصنعة للمعدات الكهربائية في الوطن العربي

المملكة العربية السعودية

			
اسم الشركة :المصنع السعودي للمحوالت الكهربائية
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة
1999

م�ساهمة حمدودة

حكومية

البلد :السعودية
خا�صة

medium voltage cast resin transformer / low voltage dry-type auto transformer
low voltage control transformer / low voltage, dry-type, power and distribution transformer

عنوان الشركة وفروعها:

عنوان الشركة وفروعها:
الرمز الربيدي21461 :
00966-2-6081524
00966-2-6081535

�ص.ب4729 :

املدينة :جدة

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

www.setf.com.sa

الإ�سم

امييل

هاتف

				
اسم الشركة  :شركة المحوالت السعودية المحدودة
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة

م�ساهمة حمدودة

حكومية

البلد :السعودية
خا�صة

حموالت توزيع (تربيد زيت /جافة راتنجية) بقدرة من  50حتى  3150ك.ف�.أ.
حمطات حتويل جممعة بقدرة من  50حتى  3150ك.ف�.أ
لوحات توزيع كهربائية جهد منخف�ض حتى � 4000أمبري

الرمز الربيدي31432 :
00966-3-8472399 00966-3-8473020
00966-3-8473301
info@sauditransformers.com
www.sauditransformers.com

املدينة :الدمام

هاتف

			
اسم الشركة  :المصنع الفني للوحات التوزيع الكهربائية
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:

ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):

م�ساهمة عامة

م�ساهمة حمدودة

حكومية

خا�صة

البلد :السعودية

حموالت رفع كهربائية جهد منخف�ض
حموالت خف�ض كهربائية طهد متو�سط حتى  33ك.ف وقدرة حتى  3000ك.ف�.أ
حمطات حتويل فرعية بقدرة حتى  1500ك.ف � .أ
لوحات توزيع كهربائية جهد منخف�ض حتى � 3000أمبري

عنوان الشركة وفروعها:
�ص.ب20652 :

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

11465
الرمز الربيدي:
00966-1-4983336
00966-1-4985919

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
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امييل

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

عنوان الشركة وفروعها:

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

الإ�سم

املدينة :الدمام

عدد المستخدمين:

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

عدد المستخدمين:

�ص.ب5785 :

31412
الرمز الربيدي:
00966-3-8576259
00966-3-8576271

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

لوحات توزيع كهربائية

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة

م�ساهمة حمدودة

خا�صة

عدد المستخدمين:

عدد المستخدمين:

�ص.ب2761 :

			
اسم الشركة  :المصنع الفني للوحات التوزيع الكهربائية
حكومية

البلد :السعودية

الإ�سم

هاتف

امييل

رمزي الر�شود

00966-3-8473020

info@sauditransformers.com

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

الإ�سم

هاتف

املدينة :الريا�ض

امييل
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دليل الشركات المصنعة للمعدات الكهربائية في الوطن العربي

المملكة العربية السعودية

اسم الشركة  :شركة الخليج الدولية لتصنيع أجهزة التوزيع الكهربائية
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:

ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة

م�ساهمة حمدودة

حكومية

البلد :السعودية

خا�صة

حمطات حتويل فرعية  /حموالت كهربائية جافة  /وحدات حتكم عن بعد  /قواطع تيار ذات �سعة �صغرية
قواطع تيار لل�صناعات  /قواطع تيار ذات �سعة �صغرية  /قواطع تيار لل�صناعات
قواطع تيار لل�صناعات ذات جهد متو�سط  /قواطع حتويل اجلهد  /لوحات توزيع كهربائية
لوحات حتكم كهربائية  /لوحات توزيع الأحمال للمناطق  /لوحات توزيع الإ�ضاءة
لوحات توزيع كهربائية جهد متو�سط  /حمطات كهربائية جهد متو�سط  /مو�صالت التيار

عدد المستخدمين:

�ص.ب6838 :

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

21452
الرمز الربيدي:
00966-2-6364340
00966-2-6376702

الإ�سم

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

عدد المستخدمين:
مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

عنوان الشركة وفروعها:
�ص.ب1684 :

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

م�ساهمة عامة

1977
2050060191
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عدد المستخدمين:
مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

هاتف

م�ساهمة حمدودة

امييل

حكومية

البلد :السعودية

خا�صة

70
10

الرمز الربيدي:

00966-3-8472061
00966-3-8472056
info@hawaepbf.com
www.hawaepbf.com

الإ�سم
يون�س حممد حوا
مازن يون�س حوا
عدي حممد ابراهيم
فادي �أبو حميدة
ال�سيد عدي حممد �إبراهيم

الرمز الربيدي11383 :
00966-1-4981987
00966-1-4984063
00966-1-4982491

املدينة :الريا�ض

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

حمطات حتويل فرعية  /لوحات توزيع كهربائية  /لوحات حتكم كهربائية
لوحات حتكم املحركات الكهربائية  /لوحات مفاتيح ت�شغيل جهد منخف�ض
لوحات مفاتيح ت�شغيل جهد متو�سط � /إ�ضاءات م�ست�شفيات
� 22ألف مرت مربع

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

حمطات حتويل فرعية  /لوحات توزيع كهربائية

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

املدينة :جدة

			
اسم الشركة  :شركة حوا مصنع لوحات التوزيع الكهربائية

ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

�ص.ب565 :

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:

م�ساهمة عامة

م�ساهمة حمدودة

خا�صة

عنوان الشركة وفروعها:

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

عنوان الشركة وفروعها:

		
اسم الشركة  :شركة مصنع مساعد للوحات التوزيع الكهربائية
حكومية

البلد :السعودية

الإ�سم

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

امييل

هاتف

			
اسم الشركة  :مصنع البابطين لإلنارة ولوحات التوزيع
م�ساهمة عامة

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة حمدودة

حكومية

البلد :السعودية
خا�صة

حوامل وجماري كابالت وملحقاتها � /صناديق عدادات كهربائية  /قواعد ملبات الفلور�سنت
لوحات توزيع كهربائية جهد منخف�ض  /وحدات �إنارة ال�شوارع واملالعب واحلدائق

عدد المستخدمين:
مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

عنوان الشركة وفروعها:
31441

�ص.ب88373 :

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

املدينة :الدمام

الرمز الربيدي11662 :
00966-1-2413912
00966-1-2413395

املدينة :الريا�ض

00966-1-2411222

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
هاتف

00966 3 8472061
00966 3 8473935
00966-3-8472061

امييل

info@hawaepbf.com
info@hawaepbf.com
oday@ hawaepbf.com
info@hawaepbf.com
oday@ hawaepbf.com

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

الإ�سم

م .رائد يو�سف

هاتف

00966-1-2411222

امييل

fawaz@al-babtain.com.sa
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دليل الشركات المصنعة للمعدات الكهربائية في الوطن العربي

المملكة العربية السعودية

اسم الشركة  :الشركة السعودية لصناعة أنظمة التحكم الكهربائية وااللكترونية البلد :السعودية
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة

م�ساهمة حمدودة

حكومية

خا�صة

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

لوحات توزيع كهربائية �ضخمة ومتو�سطة  /ناقالت احلركة

عدد المستخدمين:

الرمز الربيدي11525 :
00966-1-4020520
00966-1-4025217

عنوان الشركة وفروعها:

املدينة :الريا�ض

�ص.ب56986 :

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

الإ�سم

م�ساهمة عامة

امييل

هاتف

م�ساهمة حمدودة

حكومية

هاتف

			
اسم الشركة  :شركة الشرق األوسط للقواطع الكهربائية
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة

م�ساهمة حمدودة

حكومية

البلد :السعودية
خا�صة

قواطع كهربائية

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني
الرمز الربيدي:

11521

00966-1-2174001
00966-1-2174014

عنوان الشركة وفروعها:

املدينة :الريا�ض

�ص.ب8915 :

00966-1-2650101

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
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الإ�سم

امييل

عدد المستخدمين:

عنوان الشركة وفروعها:

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

البلد :السعودية

لوحات توزيع كهربائية جهد منخف�ض  /حموالت فرعية جهد متو�سط حتى  36ك.ف
لوحات مفاتيح جهد متو�سط حتى  36ك.ف  /لوحات ت�شغيل وحتكم جهد ( منخف�ض /متو�سط)

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

خا�صة

عدد المستخدمين:

�ص.ب41380 :

الرمز الربيدي11564 :
00966-1-4982783
00966-1-4983664

املدينة :الريا�ض

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

اسم الشركة  :الشركة العربية للتصنيع والخدمات الكهربائية « ميسكو»
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

حوامل كابالت  /لوحات توزيع كهربائية

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

عنوان الشركة وفروعها:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

م�ساهمة عامة

م�ساهمة حمدودة

خا�صة

عدد المستخدمين:

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني
�ص.ب59939 :

				
اسم الشركة  :شركة األمل للوحات الكهربائية
حكومية

البلد :السعودية

الإ�سم

هاتف

امييل

الرمز الربيدي:

11492

00966-1-4827376
00966-1-4982983

املدينة :الريا�ض

00966-1-4982763

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

الإ�سم

هاتف

امييل

47
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المملكة العربية السعودية

			
اسم الشركة  :شركة الصناعات االلكترونية والكهربائية
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة

م�ساهمة حمدودة

البلد :السعودية
خا�صة

حكومية

حمطات كهربائية  /لوحات توزيع كهربائية حلقية
لوحات توزيع وحتكم ومراقبة كهربائية � /صناديق علب التوزيع الكهربائية

عدد المستخدمين:

الرمز الربيدي11383 :
00966-1-2652953
00966-1-2652443

عنوان الشركة وفروعها:

املدينة :الريا�ض

�ص.ب8796 :

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

الإ�سم

امييل

هاتف

			
الشركة  :شركة الصناعات الكهربائية المتعددة
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة

م�ساهمة حمدودة

حكومية

البلد :السعودية
خا�صة

حوامل كابالت  /علب معدنية للكهرباء  /حمطات حتويل فرعية  /ر�ؤو�س كابالت
لوحات توزيع كهربائية رئي�سية  /لوحات حتكم وتوزيع كهربائية

عدد المستخدمين:
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المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

الإ�سم
ال�سيد حممد �شعبان

هاتف

00966-1-2653030

م�صطفى التينة

00966-2-6696909

					
اسم الشركة  :شركة ربط الكهرباء
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

عنوان الشركة وفروعها:

الرمز الربيدي21491 :
00966-2-6806000 00966-2-6533066
00966-2-2806111

�ص.ب20362 :

املدينة :جدة

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

م�ساهمة عامة

م�ساهمة حمدودة

حكومية

امييل

خا�صة

البلد :السعودية

حوامل كابالت  /لوحات حتكم كهربائية

الإ�سم

الرمز الربيدي11455 :
00966-1-4768309
00966-1-4788092

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

www.abb.com.sa

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

عنوان الشركة وفروعها:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

الرمز الربيدي11492 :
00966-1-2653030
00966-1-2651211

املدينة :الريا�ض

عدد المستخدمين:

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني
�ص.ب4432 :

حموالت كهربائية بقدرة من  25حتى  5000ك.ف�.أ  /مكثفات تقومي معامل القدرة
وحدات حلقية رئي�سية حتى  24ك.ف  /قواطع تيار هوائية جهد منخف�ض من � 1250-6300أمبري
مفاتيح ف�صل �أحمال حتى  36ك.ف  /لوحات توزيع كهربائية
لوحات مفاتيح ت�شغيل جهد منخف�ض  /لوحات مفاتيح ت�شغيل جهد متو�سط

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):

م�ساهمة عامة
1986

م�ساهمة حمدودة

حكومية

خا�صة

عدد المستخدمين:

عنوان الشركة وفروعها:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:

امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني
�ص.ب168 :

		
الشركة  :شركة إي بي بي للصناعات الكهربائية المحدودة

البلد :السعودية

هاتف

امييل

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

الإ�سم

املدينة :الريا�ض

00966-1-4956504

هاتف

امييل
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المملكة العربية السعودية

			
اسم الشركة  :شركة مصنع الرياض للوحات الكهربائية
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة

م�ساهمة حمدودة

البلد :السعودية
خا�صة

حكومية

حوامل كابالت � /صناديق بعدادات  /حمطات حتويل فرعية
لوحات مفاتيح كهربائية ومراكز حتكم باملحركات ذات فولت منخف�ض  /مفاتيح كهربائية ذات فولت عايل ت�صل �إلى  36ك.ف
لوحات توزيع كهربائية رئي�سية  /لوحات توزيع فرعية من � 100-225أمبري

عدد المستخدمين:

الرمز الربيدي11545 :

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

املدينة :الريا�ض

00966-1-4890391

00966-1-4980935
00966-1-4985879

عنوان الشركة وفروعها:
�ص.ب2389:

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

امييل

الإ�سم

هاتف

وليد �سمان

00966-1-4890391

م�ساهمة عامة

م�ساهمة حمدودة

حكومية

البلد :السعودية
خا�صة

لوحات توزيع كهربائية جهد منخف�ض  /لوحات توزيع وحتكم ومراقبة كهربائية

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

عنوان الشركة وفروعها:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:
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مانعات �صواعق بجهد كهربائية حتى  36ك.ف
حمطات متكاملة بقدرات  1600ك.ف �أ وحهد حتى  33ك.ف
حموالت قوى كهربائية بقدرات حتى  20000ك.ف�.أ وحهد حتى  69ك.ف
مفاتيح حتويل جهد منخف�ض حتى � 4000أمبري  /فواطع كهربائية
لوحات حتكم كهربائية  /لوحات كهربائية حتى � 400أمبري
ق�ضبان كهربائية جهد منخف�ض ومتو�سط حتى � 5000أمبري و�سعة حتى  15ك.ف
 37000م2
600

الرمز الربيدي31451 :
00966-3-8471965
00966-3-8471684
wescosa@wescosa.com
www.wescosa.com

املدينة :الدمام

00966-3-8474242

الرمز الربيدي11383 :
00966-1-4106771
00966-1-4106774

الإ�سم

الإ�سم

امييل

هاتف

		
اسم الشركة  :مؤسسة الخدمات الكهربائية -مصنع اللوحات
م�ساهمة عامة

م�ساهمة حمدودة

حكومية

البلد :السعودية
خا�صة

لوحات توزيع كهربائية

عدد المستخدمين:

املدينة :الريا�ض

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

عنوان الشركة وفروعها:

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

عدد المستخدمين:

�ص.ب355950 :

م�ساهمة عامة
1976

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

		
اسم الشركة  :شركة مصنع دار األنظمة للوحات الكهربائية
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة حمدودة

خا�صة

عدد المستخدمين:

عنوان الشركة وفروعها:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:

ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني
�ص.ب60454 :

اسم الشركة  :شركة واحة العربية السعودية لإلمدادات الكهربائية «وسكوسا»
حكومية

البلد :السعودية

�ص.ب41380 :

هاتف

امييل

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

الرمز الربيدي11431 :
00966-1-4420166
00966-1-4416816

املدينة :الريا�ض
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المملكة العربية السعودية

				
اسم الشركة  :مصنع السواري للوحات الكهربائية
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة
1975

م�ساهمة حمدودة

حكومية

خا�صة

البلد :السعودية

لوحات توزيع كهربائية

عدد المستخدمين:

الرمز الربيدي:

عنوان الشركة وفروعها:

املدينة :جدة

21471

00966-2-6421549
00966-2-6425011
info@sawary-sa.com
www.sawary-sa.com

�ص.ب101709 :

00966-5-4598374

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

الإ�سم

امييل

هاتف

م�ساهمة عامة

م�ساهمة حمدودة

حكومية

البلد :السعودية
خا�صة

حمطات حتويل فرعية  /لوحات حتكم كهربائية  /لوحات ت�شغيل مولدات �أوتوماتيكية

عدد المستخدمين:
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هاتف

		
اسم الشركة  :مصنع النويصر لتصنيع لوحات التوزيع الكهربائية
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة

م�ساهمة حمدودة

حكومية

البلد :السعودية
خا�صة

حوامل كابالت  /لوحات توزيع كهربائية  /لوحات حتكم كهربائية  /لوحات حتويل

الرمز الربيدي11584 :
00966-1-4773500
00966-1-4782680

عنوان الشركة وفروعها:

املدينة :الريا�ض

�ص.ب42077 :

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

الإ�سم

الرمز الربيدي11541 :
00966-1-4486345
00966-1-4484684

املدينة :الريا�ض

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

الإ�سم

امييل

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

عنوان الشركة وفروعها:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

00966-1-4986958

عدد المستخدمين:

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني
�ص.ب57777 :

الرمز الربيدي11665 :
00966-1-4986923
00966-1-4986956

املدينة :الريا�ض

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

		
اسم الشركة  :مصنع اللوحات الكهربائية ومحطات التحويل
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

علب توزيع كهربائية مقا�سات خمتلفة  /لوحات توزيع كهربائية

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

عنوان الشركة وفروعها:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة

م�ساهمة حمدودة

خا�صة

عدد المستخدمين:

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني
�ص.ب3420 :

			
اسم الشركة  :مصنع المرحالت الكهربائية المتخصصة
حكومية

البلد :السعودية

هاتف

امييل

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

الإ�سم

هاتف

امييل
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اسم الشركة  :شركة لوحات التوزيع والقواطع الكهربائية المحدودة
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:

ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):

امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة

م�ساهمة حمدودة

حكومية

البلد :السعودية
خا�صة

حموالت كهربائية داخلية قدرة  37م.ف�.أ
حموالت كهربائية خارجية قدرة  127م.ف .أ�
قواطع دوائر كهربائية جهد منخف�ض هوائية ول�شدة تيار من � 3200-6300أمبري
لوحات حتكم كهربائية
لوحات حتكم املحركات الكهربائية
لوحات توزيع كهربائية جهد منخف�ض حتى � 4000أمبري
حمطات حتويل جممعة جهد متو�سط وجهد منخف�ض حتى جهد  33م.ف
لوحات توزيع جهد متو�سط حتى  33ك.ف

حمطات كهربائية  /لوحات توزيع كهربائية حلقية  /لوحات توزيع وحتكم ومراقبة كهربائية
�صناديق علب التوزيع الكهربائية

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

عنوان الشركة وفروعها:
الرمز الربيدي11682 :
00966-1-2651064
00966-1-2651860

املدينة :الريا�ض

00966-1-2651515

الإ�سم

هاتف

الرمز الربيدي11411 :
00966-1-4793312
00966-1-4793312

املدينة :الريا�ض

00966-1-4779111

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

م�ساهمة حمدودة

عدد المستخدمين:

�ص.ب321 :

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة

حكومية

خا�صة

عنوان الشركة وفروعها:

عدد المستخدمين:

�ص.ب89249 :

اسم الشركة :الشركة السعودية المتحدة للصناعات الميكانيكية والكهربائية

البلد :السعودية

امييل

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

الإ�سم

امييل

هاتف

			
اسم الشركة  :شركة الشرق األوسط للقواطع الكهربائية
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة

م�ساهمة حمدودة

حكومية

البلد :السعودية
خا�صة

قواطع كهربائية

عدد المستخدمين:
مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

عنوان الشركة وفروعها:
�ص.ب8915 :

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

الرمز الربيدي11492 :
00966-1-4827376
00966-1-4982983

املدينة :الريا�ض

00966-1-4982763

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:
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الإ�سم

هاتف

امييل
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المملكة العربية السعودية

					
اسم الشركة  :شركة رمال للكهرباء
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:

ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة

م�ساهمة حمدودة

خا�صة

حكومية

البلد :السعودية

حمطات حتويل فرعية جممعة  /معدات ف�صل وتو�صيل التيار جهد متو�سط حتى  36ك.ف مغلفة
لوحات توزيع كهربائية جهد منخف�ض

عدد المستخدمين:

�ص.ب1498 :

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

الرمز الربيدي31952 :
8121266
8121295
info@remalelectric.com.sa

الإ�سم

فوزي العلوان

املدينة :اخلرب

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

م�ساهمة عامة

هاتف

امييل

8121266

info@remalelectric.com.sa

م�ساهمة حمدودة

حكومية

خا�صة

�صناديق عدادات كهربائية من الفايرب جال�س  /حموالت كهربائية  /حمطات حتويل فرعية مدجمة
لوحات توزيع كهربائية  /كبائن كهربائية خارجية  /عوازل �ضغط منخف�ض

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:
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هاتف

اسم الشركة  :شركة مصنع محطات ولوحات الجزيرة الكهربائية المحدودة
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة

م�ساهمة حمدودة

حكومية

البلد :السعودية

خا�صة

حمطات حتويل فرعية حتى جهد  3.8ك.ف وقدرة حتى  2000ك.ف�.أ
لوحات توزيع كهربائية جهد منخف�ض �سعة حتى � 5000أمبري

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني
الرمز الربيدي11484 :
00966-1-4982450 00966-1-4982122
00966-1-4982454
Ojaimi_tech@yahoo.com

املدينة :الريا�ض

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

الإ�سم

امييل

عدد المستخدمين:

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني
�ص.ب17458 :

الرمز الربيدي21463 :
00966-2-2362988
00966-2-6695975

املدينة :جدة

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

عدد المستخدمين:
عنوان الشركة وفروعها:

عدد المستخدمين:

�ص.ب52489 :

اسم الشركة  :مصنع محمد سالم العجيمي للوحات الكهربائية ومحطات التحويل الفرعية البلد :السعودية
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

لوحات توزيع كهربائية

عنوان الشركة وفروعها:

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة

م�ساهمة حمدودة

خا�صة

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

عنوان الشركة وفروعها:

اسم الشركة  :مصنع مركز القوى الكهربائية				
حكومية

البلد :السعودية

الإ�سم

فريد �أحمد

هاتف

امييل

66900-1-0542894

Ojaimi_tech@yahoo.com

عنوان الشركة وفروعها:
�ص.ب41738 :

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

الرمز الربيدي11531 :
00966-1-4489595
00966-1-4485927

املدينة :الريا�ض

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

الإ�سم

هاتف

امييل
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المملكة العربية السعودية

			
اسم الشركة  :الفنار لألنظمة الكهربائية
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:

ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):

م�ساهمة عامة

م�ساهمة حمدودة

		
حكومية

البلد :السعودية

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

خا�صة

�أعمدة نقل الطاقة الكهربائءية
�أبراج نقل الطاقة الكهربائية واالت�صاالت
�أعمدة �إنارة
كابالت كهربائية �ضغط متو�سط
حموالت كهربائية بقدرة من  25حتى 5000ك.ف�.أ
حمطات حتويل فرعية
قواطع كهربائية
لوحات توزيع كهربائية
�أ�سالك كهربائية مغلفة بالبال�ستيك
�أ�سالك وكابالت كهربائية جهد منخف�ض

عنوان الشركة وفروعها:
�ص.ب26065 :

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

الرمز الربيدي11342 :
00966-1-2425003
00966-1-2425003

املدينة :الريا�ض

00966-1-2424944

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

عنوان الشركة وفروعها:
الرمز الربيدي11495 :
00966-1-2651114
00966-1-2652184

املدينة :الريا�ض

الإ�سم

امييل

هاتف

اسم الشركة  :الشركة السعودية السويسرية للعدادات الكهربائية

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

لوحات توزيع كهربائية  /لوحات حتكم كهربائية

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

عدد المستخدمين:

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

م�ساهمة عامة

م�ساهمة حمدودة

خا�صة

عدد المستخدمين:

امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

�ص.ب22208 :

			
اسم الشركة  :مصنع لوحات التحكم الكهربائية
حكومية

البلد :السعودية

الإ�سم

هاتف

�س� .س .بوفانان

00966-1-2654280 / 335

امييل

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة

م�ساهمة حمدودة

حكومية

البلد :السعودية

خا�صة

عدادات كهربائية

عدد المستخدمين:
مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

عنوان الشركة وفروعها:
�ص.ب990 :

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

الرمز الربيدي21421 :
00966-2-6690240
00966-2-6520666

املدينة :جدة

00966-2-6520718

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:
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الإ�سم

هاتف

فهد املغريين

00966-2-6520666

امييل
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اسم الشركة  :شركة مصنع الشرق األوسط للعدادات الكهربائية
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:

ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة

م�ساهمة حمدودة

حكومية

خا�صة

البلد :السعودية

حموالت تيار جهد منخف�ض  /قواطع كهربائية  /مو�صالت ومرابط نهايات كابالت الكهربء
عدادات مياه  /عدادات كهربائية �أحادية وثالثية ال�أطوار
عدادات قيا�س (قيا�س التيار واجلهد والذبذبة والقدرة وفاقد الطاقة)

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

الرمز الربيدي11575 :
00966-1-4066669
00966-1-2650360

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

الإ�سم

حممد �أ�شفاق

املدينة :الريا�ض

م�ساهمة عامة

�ص.ب2705 :

00966-1-2650515
00966-1-4069691

هاتف

00966-1-4066669

Memf_ksa@memf.com.sa

م�ساهمة حمدودة

خا�صة

الإ�سم

هاتف

عامر �سعيد

 00966-3-8122964فرعي Ammar.saeed@altuwairqi.com 270

			
اسم الشركة  :مصنع الشرق والغرب  EWFفرع من ATCO
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة
1977

حكومية

م�ساهمة حمدودة

البلد :السعودية
خا�صة

حمطات حتويل جممعة  /مفاتيح �آلية  /لوحات توزيع  /لوحات حتكم � /صناديق عدادات

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

عنوان الشركة وفروعها:
الرمز الربيدي21412 :
00966-2-6658420
00966-2-6658490

املدينة :جدة

�ص.ب718 :

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
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رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

امييل

عدد المستخدمين:

عنوان الشركة وفروعها:

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

البلد :السعودية

لوحات حتكم ب�إ�شارات املرور قابلة للربجمة  /ت�أمني ا�ستمرارية التغذية بالطاقة الكهربائية
كبائن حتكم قابلة للربجمة  /كبائن حتكم بالعمليات
لوحات تغذية رئي�سية جهد منخف�ض  /لوحات توزيع كهربائية جهد منخف�ض

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

املدينة :الدمام

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

امييل

حكومية

الرمز الربيدي31461 :
 00966-3-8122964فرعي 270
00966-3-8123156
Tiepco.@altuwairqi.com
www.altuwairqi.com

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

عدد المستخدمين:

�ص.ب4621 :

�صناعة املحوالت واملفاتيح الكهربائية منخف�ضة الفولتية ومفاتيح التحكم
املحوالت واملفاتيح امل�صندقة باملعدن  /حمطات فرعية متكاملة
12000م2

عنوان الشركة وفروعها:

		
اسم الشركة  :مصنع المعدات واألجهزة الكهربائية واإللكترونية
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة حمدودة

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

�ص.ب61891 :

م�ساهمة عامة
1988

حكومية

خا�صة

عدد المستخدمين:

عدد المستخدمين:
عنوان الشركة وفروعها:

			
اسم الشركة  :شركة المنتجات الكهربائية الدولية TIEPCO

البلد :السعودية

الإ�سم

الرمز الربيدي 31421 :
00966 3 847-2956 / 3913 / 4188
00966 3 847-3909
nadi.ewf@atco.com.sa
www.atco.com.sa

املدينة :الدمام

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
هاتف

امييل

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

الإ�سم
Mr. Nadi Dawood

هاتف

امييل
nadi.ewf@atco.com.sa
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ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة
1982

م�ساهمة حمدودة

خا�صة

�أعمدة و�أبراج كهربائية

عدد المستخدمين:
مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني
عنوان الشركة وفروعها ، :منطقة جدة الصناعية المرحلة الثانية
�ص.ب11809 :

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

الرمز الربيدي 21463 :
00966 2 637 4450
00966 2 637 5428
marketingandsales@hidada.com.sa
www.hidada.com.sa

املدينة :جدة

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:
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الإ�سم

هاتف

علي م العطا�س

+966 2 637 4450

امييل

جمهورية السودان

					
اسم الشركة  :شركة الحدادة المحدودة
حكومية

البلد :السعودية

دليل الشركات المصنعة للمعدات الكهربائية في الوطن العربي

جمهورية السودان

		
اسم الشركة  :مصنع ضياء الدين لالسالك الكهربائية
ال�صفة القانونية :
تاريخ التا�سي�س
ال�سجل التجاري
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع)
امل�ساحة االجمالية للم�صنع

م�ساهمة عامة
2002م

خا�صة

م�ساهمة حمدودة حكومية

البلد :السودان

ال�صفة القانونية :
تاريخ التا�سي�س
ال�سجل التجاري
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع)
امل�ساحة االجمالية للم�صنع

ا�سالك كهربائية
400م2

عدد المستخدمين :

				
الرمز الربيدي :

00249-91-2633966

اال�سم
امني خالد عبا�س

املدينة  :ام درمان

هاتف

00249-91-2219142

امييل

م�ساهمة عامة
1973
�ش 2973/40/22 1027 /
ا�سالك وكوابل كهربائية
 2500مرت مربع

خا�صة

				
الرمز الربيدي :
00249 183 320906
00249 183 314424
electrical-industries@hotmail.com

00249-91-2152846
00249-96-1611111

			
اسم الشركة  :ليدر تكنولوجي للمنتجات الهندسية
ال�صفة القانونية :
تاريخ التا�سي�س
ال�سجل التجاري
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع)
امل�ساحة االجمالية للم�صنع

�ص.ب 44508

هاتف

فاك�س
امييل
املوقع على االنرتنت

المدراء والمسؤولون التنفيذيون :

64

هاتف

00249-155-6121611

امييل

م�ساهمة عامة

2002/2/10م
3413

م�ساهمة حمدودة حكومية

البلد :السودان
خا�صة

كوابل النحا�س امل�سلحة ومو�صالت االملونيوم
 5000م م
55
20

عنوان الشركة وفروعها :
املدينة :اخلرطوم بحري

فيلب ا�سكندر ابراهيم

اال�سم
ادوارد ا�سعد ايوب
ادوارد ا�سعد ايوب
م.يا�سر فتحي
الفو�س ا�سكندر

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

عنوان الشركة وفروعها :

رئي�س جمل�س االدارة
املدير العام
املدير التقني (الفني)
املدير املايل
م�س�ؤول االت�صال

Alshargcable-factory@hotmail.com

عدد المستخدمين :

25
2

اال�سم
جورج ا�سكندر ابراهيم
فيلب ا�سكندر ابراهيم
جمدي فخري

00249 183 460692

رئي�س جمل�س االدارة
املدير العام
املدير التقني (الفني)
املدير املايل
م�س�ؤول االت�صال

البلد :السودان

عدد المستخدمين :

�ص.ب 1062
هاتف
فاك�س
امييل
املوقع على االنرتنت

				
الرمز الربيدي :

املدينة  :اخلرطوم

المدراء والمسؤولون التنفيذيون :

م�ساهمة حمدودة حكومية

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

4
30

�ص.ب
هاتف
فاك�س
امييل
املوقع على االنرتنت

			
اسم الشركة  :شركة الصناعات الكهربائية المحدودة
ال�صفة القانونية :
تاريخ التا�سي�س
ال�سجل التجاري
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع)
امل�ساحة االجمالية للم�صنع

211

كابالت ال�ضغط املنخف�ض – تو�صيالت داخلية

عنوان الشركة وفروعها :

المدراء والمسؤولون التنفيذيون :
رئي�س جمل�س االدارة
املدير العام
املدير التقني (الفني)
املدير املايل
م�س�ؤول االت�صال

م�ساهمة عامة
2002م

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

عنوان الشركة وفروعها :
�ص.ب
هاتف
فاك�س
امييل
املوقع على االنرتنت

م�ساهمة حمدودة

خا�صة

عدد المستخدمين :

 4فنيني
 3اداريني

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

						
اسم الشركة  :مصنع كابالت الشرق
حكومية

البلد :السودان

				
الرمز الربيدي :

00249-15-5772175
00249-15-5772540
00249-183-474788
leadeatecnology@yahoo.com
www.ltg-sd.com

املدينة  :اخلرطوم

المدراء والمسؤولون التنفيذيون :
هاتف

امييل

رئي�س جمل�س االدارة
املدير العام
املدير التقني (الفني)
املدير املايل
م�س�ؤول االت�صال

اال�سم
ف�ضل حممد خري
حممد املر�ضي عبد الرحيم
م .من�صور ر�ضا
عبد املنعم عكا�شة

هاتف

00249-91-2300369
00249-91-2306254
00249-92-2081975
00249-91-2588033

امييل

leadeatecnology@yahoo.com
leadeatecnology@yahoo.com
leadeatecnology@yahoo.com
leadeatecnology@yahoo.com
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دليل الشركات المصنعة للمعدات الكهربائية في الوطن العربي

جمهورية السودان

						
اسم الشركة  :كابالت جياد السويدي
ال�صفة القانونية :
تاريخ التا�سي�س
ال�سجل التجاري
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع)
امل�ساحة االجمالية للم�صنع

م�ساهمة عامة

2002/4/24
و�ص 1370/9

م�ساهمة حمدودة حكومية

البلد :السودان

ال�صفة القانونية :
تاريخ التا�سي�س
ال�سجل التجاري
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع)
امل�ساحة االجمالية للم�صنع

خا�صة

ا�سالك وكابالت الكهرباء
 9000م م

				
الرمز الربيدي :

00249-183-203335
00249-183-764117/8/9
00249-183-200015
00249-183-746116
y.fathelrahman@yahoo.com
www.Giad.com

فاك�س
امييل
املوقع على االنرتنت

�ص.ب
هاتف
فاك�س
امييل
املوقع على االنرتنت

املدينة :

اال�سم
م.االمني حممد حمد
م.ح�سن عثمان حممد
م.يو�سف فتح الرحمن �سعيد
�أ.كامل عبد احلميد
م.وئام عبد الغني

هاتف

00249-12-3007818
00249-12-3008761
00249-12-3040416
00249-12-3040470
00249-91-2165347

امييل
Hassan-os@yahoo.com
y.fathelrahman@yahoo.com
k.sawan@elsewedy.com
w.ghani@ elsewedy.com

				
اسم الشركة  :الممتاز لتصنيع االسالك الكهربائية
ال�صفة القانونية :
تاريخ التا�سي�س
ال�سجل التجاري
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع)
امل�ساحة االجمالية للم�صنع

م�ساهمة عامة
2007
58754

م�ساهمة حمدودة حكومية

البلد :السودان
خا�صة

ت�صنيع ا�سالك الكهرباء
 1000مرت مربع

عدد المستخدمين :
4
7
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رئي�س جمل�س االدارة
املدير العام
املدير التقني (الفني)
املدير املايل
م�س�ؤول االت�صال

اال�سم
م .يا�سر حممد القر�شي
م.النذير عبد اهلل مو�سى
م� .أحمد عبد اهلل
بدر الدين الر�شيد
خالد الطيب ابنعوف

امييل

هاتف

agany@hotmail.com

00249-91-2539187
00249-91-2363827
00249-91-2363842
00249-91-5020766
00249-91-2363923

					
اسم الشركة  :مصنع محجوب النتاج الكوابل
م�ساهمة عامة
2003

ال�صفة القانونية :
تاريخ التا�سي�س
ال�سجل التجاري
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع)
امل�ساحة االجمالية للم�صنع

م�ساهمة حمدودة حكومية

البلد :السودان
خا�صة

ت�صنيع كوابل وا�سالك كهرباء
 4000م م
9
4

عنوان الشركة وفروعها :
				
الرمز الربيدي :

00249-15-530267
00249-15-5222215

املدينة :

�ص.ب
هاتف
فاك�س
امييل
املوقع على االنرتنت

المدراء والمسؤولون التنفيذيون :
رئي�س جمل�س االدارة
املدير العام
املدير التقني (الفني)
املدير املايل
م�س�ؤول االت�صال

00249-183-799633
00249-91-2363827
00249-183-799634
adany@hotmail.com

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

عنوان الشركة وفروعها :
�ص.ب
هاتف
فاك�س
امييل
املوقع على االنرتنت

			
الرمز الربيدي :

عدد المستخدمين :

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

املدينة  :اخلرطوم

المدراء والمسؤولون التنفيذيون :

المدراء والمسؤولون التنفيذيون :
رئي�س جمل�س االدارة
املدير العام
املدير التقني
املدير املايل
م�س�ؤول االت�صال

26
4

عنوان الشركة وفروعها :

عنوان الشركة وفروعها :
هاتف

م�ساهمة حمدودة حكومية

�صناعة طبلونات وملبات كهرباء ومعدات كهرباء (توزيع)
 2610م م

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

223
19

�ص.ب 11714

2004
و�ص3956/9/

خا�صة

عدد المستخدمين :

عدد المستخدمين :
مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

				
اسم الشركة  :مصنع معارج لصناعة الكابالت
م�ساهمة عامة

البلد :السودان

اال�سم
املعز عبد الوهاب
املعز عبد الوهاب
حممد ال�ضمري
منى ح�سن
عمر يحي

هاتف

00249-92-2301515

00249-92-2026150

امييل

00249-91-1107478

			
الرمز الربيدي :

00249-12-1107478
abuwaleed@mail.com

املدينة :ام درمان

المدراء والمسؤولون التنفيذيون :
رئي�س جمل�س االدارة
املدير العام
املدير التقني (الفني)
املدير املايل
م�س�ؤول االت�صال

اال�سم
حمجوب حمدان حممد
حمجوب حمدان حممد
نعمة حممد علي عمر
عبد العزيز عبد احلميد
نعمة حممد علي عمر

هاتف

00249-12-1107478

امييل

00249-91-1107478
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اسم الشركة  :مصنع المحوالت
ال�صفة القانونية :
تاريخ التا�سي�س
ال�سجل التجاري
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع)
امل�ساحة االجمالية للم�صنع

م�ساهمة عامة
نوفمرب 1997م

م�ساهمة حمدودة

البلد :السودان
خا�صة

حكومية

37362

ت�صنيع املحوالت الكهربائية
 4000م م

عدد المستخدمين 41 :
مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

عنوان الشركة وفروعها  :الشركة السودانية للتوزيع المحدودة  /مصنع المحوالت السوداني
				
الرمز الربيدي :

00249-183-273529
00249-183-273529
transudan@yahoo.com

هاتف
فاك�س
امييل
املوقع على االنرتنت

املدينة  :اخلرطوم

اال�سم

هاتف

حامت علي عبد اهلل
ع�صام الدين ح�سن

00249-91-2989055
00249-91-2902554

عدد المستخدمين 200 :
مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

م�ساهمة حمدودة حكومية

البلد :السـودان

خا�صة

م�ساهمة عامة
2005م
رقم  232642 :تاريخ 2005/4/27م
حموالت التوزيع الكهربائية – املحطات املتكاملة –اللوحات – لوحات حت�سني معامل القدرة
 7000م م

فاك�س
امييل
املوقع على االنرتنت

150
50

				
الرمز الربيدي :

00249-185-313379
00249-185-313103/4
00249-185-313394
w.ghany@elsewedy.com
www.elsewedy.com

املدينة  :اخلرطوم
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30
6

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

عنوان الشركة وفروعها :

رئي�س جمل�س االدارة
املدير العام
املدير التقني (الفني)
املدير املايل
م�س�ؤول االت�صال

			
الرمز الربيدي 11111 :
00249-185-335815
00249-185-343943
keindco@gmail.com

املدينة :اخلرطوم بحري

هاتف

اال�سم
�سيموين جياتي اميديو
ال�صادق االمني حميدة
حممد عمر حممد االمني
اليا�س حبيب �شا�شاتي
الطيب مرغني بابكر

00249-91-2372098
00249-91-2135131
00249-61-5674605
00249-92-2599473
00249-91-2895646

امييل

sboscondi@hotmail.com
sadigagabai@hotmail.com
keindco@gmail.com

		
اسم الشركة  :مشروع توالن لتجميع وتصنيع المنتجات الكهربية والمعدنية
ال�صفة القانونية :
حكومية
م�ساهمة حمدودة
م�ساهمة عامة
2004
تاريخ التا�سي�س
110009774300
ال�سجل التجاري
االعمال الكهربائية واحلديدية (طبلونات،حمطات توزيع،ابراج انارة)
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع)
 21.114مرت مربع  4415 +مرت مربع
امل�ساحة االجمالية للم�صنع

البلد :السودان
خا�صة

هاتف

عنوان الشركة وفروعها :
هاتف
فاك�س
امييل
املوقع على االنرتنت

امييل

اال�سم
م .احمد ال�سويدي
م.عالء الدين عبد احلميد

00249-91-2173115

www.elsewedy.com
Al.mohamed. elsewedy.com

�أ.الوليد �أحمد
م.وئام عبدالغني

00249-91-2300731
00249-91-2165347

w.ghany@elsewedy.com

50
10

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني
�ص.ب 11893

المدراء والمسؤولون التنفيذيون :
رئي�س جمل�س االدارة
املدير العام
املدير التقني
املدير املايل
م�س�ؤول االت�صال

ت�صنيع لوحات توزيع الكهرباء ولف موتورات واملكثفات
 3200م م

عدد المستخدمين  200 :عامل

عنوان الشركة وفروعها :
�ص.ب
هاتف

2001
وق �ص1912/9/

المدراء والمسؤولون التنفيذيون :

امييل

		
اسم الشركة  :الشركة السودانية المصرية للصناعات الكهربائية (سوداتراف)
ال�صفة القانونية :
تاريخ التا�سي�س
ال�سجل التجاري
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع)
امل�ساحة االجمالية للم�صنع

ال�صفة القانونية :
تاريخ التا�سي�س
ال�سجل التجاري
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع)
امل�ساحة االجمالية للم�صنع

�ص.ب  937اخلرطوم
هاتف
فاك�س
امييل
املوقع على االنرتنت

المدراء والمسؤولون التنفيذيون :
رئي�س جمل�س االدارة
املدير العام
املدير التقني (الفني)
املدير املايل
م�س�ؤول االت�صال

م�ساهمة عامة

خا�صة

عدد المستخدمين :

35
6

�ص.ب 1380

			
اسم الشركة  :شركة الخرطوم للصناعات الكهربائية المحدودة
م�ساهمة حمدودة حكومية

البلد :السودان

		
الرمز الربيدي :

00249-185-219928
00249-185-219929
inf@tolan-sd.com
www. tolan-sd.com

		
11111

املدينة  :اخلرطوم

المدراء والمسؤولون التنفيذيون :
رئي�س جمل�س االدارة
املدير العام
املدير التقني (الفني)
املدير املايل
م�س�ؤول االت�صال

اال�سم
م.اميل يو�سف �سالمة
احمد وقيع اهلل احمد
م.نبيل فائز جورج

هاتف

00249-91-2302915
00249-91-2302755
00249-91-2300773

امييل

tolasudan@yahoo.com
nawyt@yahoo.com
Nabil.f@yahoo.com
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ايديل للمنتجات الحديدية				

ال�صفة القانونية :
تاريخ التا�سي�س
ال�سجل التجاري
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع)
امل�ساحة االجمالية للم�صنع

م�ساهمة عامة

خا�صة

م�ساهمة حمدودة حكومية

2007/7/17م
(� )511صناعي بتاريخ 2007/7/25

ابراج الكهرباء – اعمدة انارة – اك�س�سوارات
 4500م م

عدد المستخدمين :
50
15

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

عنوان الشركة وفروعها  :الخرطوم – ام درمان – العمارات ش1
		
الرمز الربيدي makki - enrg :

�ص.ب
هاتف
فاك�س
امييل
املوقع على االنرتنت

00249-15-5240555
00249-15-5240555
Makki-enrg1999@hotmail.com
www.Idest.org

املدينة  :ام درمان

المدراء والمسؤولون التنفيذيون :
رئي�س جمل�س االدارة
املدير العام
املدير التقني
املدير املايل
م�س�ؤول االت�صال

اال�سم
د.ا�سماعيل مكي حممد مكي
د.ا�سماعيل مكي حممد مكي
م.عبد الرحيم ابراهيم
حممد عثمان حممود
م�.شيماء عبد اهلل مو�سى

هاتف

00249-91-2300444
00249-12-3030710
00249-91-6404474
00249-12-3200333
00249-12-2855996

امييل

Makki-enrg1999@hotmail.com
igg@hotmail.com
igg@hotmail.com
igg@hotmail.com
igg@hotmail.com

				
اسم الشركة  :الخندقاوي للصناعات الكهربائية
ال�صفة القانونية :
تاريخ التا�سي�س
ال�سجل التجاري
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع)
امل�ساحة االجمالية للم�صنع

م�ساهمة عامة
1998

البلد :السودان
خا�صة

م�ساهمة حمدودة حكومية

طبلونات ولوحات التوزيع والتحكم واملحوالت
 1500م م

عدد المستخدمين :

34
8

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

عنوان الشركة وفروعها :
�ص.ب 6004
هاتف
فاك�س
امييل
املوقع على االنرتنت

				
الرمز الربيدي :

00249-12-0781179
00249-183-562464
kndgindustry@hotmail.com

املدينة  :اخلرطوم

المدراء والمسؤولون التنفيذيون :
رئي�س جمل�س االدارة
املدير العام
املدير التقني (الفني)
املدير املايل
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اال�سم
حممد عمر م�صطفى
عبد العظيم جعفر
ابوبكر ال�شفيع الب�شري
حيدر عبد الرازق

هاتف

00249-12-3025410
00249-12-3010175
00249-12-3032530
00249-12-3054871

امييل

kndgindustry@hotmail.com
kndgindustry@hotmail.com
kndgindustry@hotmail.com
kndgindustry@hotmail.com
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اسم الشركة :

البلد :السودان
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اسم الشركة  :الحديثة إلنتاج العدادات الكهربائية
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة
2005/5/5
6958

			
حكومية

م�ساهمة حمدودة

البلد :سوريا

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

خا�صة

ت�صنيع العدادات الإلكرتونية �أحادية وثالثية الطور
 4500م2

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

70
10

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

عنوان الشركة وفروعها:
�ص.ب 85

00963-11-6719671
00963-11-6714552
mmc-co@scs-net.org
www.mmc-sy.com

املدينة :ريف دم�شق �أ�شرفية �صحنارية

�ص.ب
هاتف
فاك�س
امييل
املوقع على الإنرتنت

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
هاتف

امييل

00963-11-6709671

mmc-co@scs-net.org

اسم الشركة  :دامسك للصناعة والتجارة				
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة

2001/12/24

حكومية

م�ساهمة حمدودة

		

البلد :سوريا

خا�صة

5136
�أبراج و�أعمدة نقل الطاقوية الكهربائية �-أبراج ات�صاالت – مراكز حتويل
�أنابيب حديدية مدورة ومربعة وم�ستطيلة ) �أ�سالك م�سحوبة على البارد
 70000م2
220
55
الرمز الربيدي:

1654

00963-11-5813030
00963-11-5813131
Info@damaskmetals.com
www.damaskmetals.com

املدينة :دم�شق

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
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الإ�سم
حممد ع�صام �شموط
حممد عالء �شموط
�أحمد معني ال�سيد
فرا�س �إدلبي
حممد عالء �شموط

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

30
20
11587
00963-11-5850550
00963-11-5850551
info@elaco-td.com

املدينة :دم�شق

الرمز الربيدي:

هاتف
00963-11-5813030

امييل

ishammout@damaskmetals.com
ashammout@damaskmetals.com
msayed@damaskmetals.com
fedlbi@damaskmetals.com
ashammout@damaskmetals.com

الإ�سم
حممد �أ�سامة رباط
حممد �أ�سامة رباط
م .فرا�س خرما
ال�سيدة ندى رباط

هاتف

09 44 21 21 88
09 3382 6025
09 4461 5515

امييل
Feras.kharma@elaco-td.com

						
اسم الشركة  :شركة السويدي للكابالت
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة

حكومية

م�ساهمة حمدودة

البلد :سوريا
خا�صة

كابالت �ضغط منخف�ض  /كابالت �ضغط متو�سط  /كابالت �ضغط مرتفع  /خطوط هوائية
�أ�سالك نحا�سية  /كابالت  / PVCكابالت حتكم  /كابالت ب�أنواعها
 50.000مرت مربع

عدد المستخدمين:
مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

عنوان الشركة وفروعها :ريف دمشق –عدرا -المدينة الصناعية

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني (الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

ت�صنيع جتهيزات التوتر املتو�سط ولوحات القيادة ولوحات احلماية ملحطات التحويل
 6500م2

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

الإ�سم
عبدالغني عطار
�سليمان �أر�سالن
عمار حورية
ممدوح عبدال�سالم
�شفيق �ساعاتي

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

�ص.ب
هاتف
فاك�س
امييل
املوقع على الإنرتنت

2004
13897

حكومية

عنوان الشركة وفروعها:
الرمز الربيدي:

هاتف
فاك�س
امييل
املوقع على الإنرتنت

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

م�ساهمة عامة

خا�صة

عدد المستخدمين:

عدد المستخدمين:

عدد المستخدمين:

			
اسم الشركة  :شركة محمد أسامة بشار رباط وشريكتهما
م�ساهمة حمدودة

البلد :سوريا

200

عنوان الشركة وفروعها:
�ص.ب36633 :

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

املدينة :املزة  -دم�شق

الرمز الربيدي:

00963 11 612 38 62
00963 11 612 38 60
syria-cables@elsewedy.com
syria.info@elsewedy.com
www.elsewedy.com

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

الإ�سم

هاتف

امييل
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اسم الشركة  :شركة السويدي الكتريك المساهمة العامة
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة

حكومية

م�ساهمة حمدودة

خا�صة

البلد :سوريا

حموالت قدرة كهربائية متو�سطة /عالية
 12,000مرت مربع

شركات أخرى /سوريا

عدد المستخدمين:
مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

�شركة �سهيل بن حنا امل�سعد
العنوان  :ريف دم�شق – جرمانا – حي الرو�ضة � -ص.ب 397
هاتف00963-11-5619695 :
00963-11-5613018
املوقع الإلكرتوينwww.mora-st.com :
جمال العمل :منظمات اجلهد -حموالت قدرة كهربائية متو�سطة /عالية.

عنوان الشركة وفروعها :ريف دمشق – المدينة الصناعية بعدرا
�ص.ب12874 :

هاتف:
فاك�س:

امييل:
املوقع على الإنرتنت:

املدينة :دم�شق

الرمز الربيدي:

 -مق�سم 30/31/32

00963-11-5850291
00963-11-5850290
syria-transformers@elsewedy.com
elsewedy-sales@elsewedy.com
www.elsewedy.com

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

الإ�سم

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

امييل

هاتف

						
اسم الشركة  :شركة حلب لصناعة الكابالت
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:
عدد المستخدمين372 :
مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

م�ساهمة عامة
1979

م�ساهمة حمدودة

حكومية

البلد :سوريا

خا�صة

الكابالت والأ�شرطة الكهربائية املنزلية وال�صناعية
و�أمرا�س نقل القدرة وكابالت االت�صاالت
� 250ألف م2
340
32

عنوان الشركة وفروعها :حلب – طريق السفيرة
�ص.ب6671 :

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

الرمز الربيدي:

00963 21 6830061
00963 21 6830067
alpcable@net.sy
www.alebcable.com

املدينة :حلب

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:
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الإ�سم

هاتف

�شركة املتحدة للمحوالت الكهربائية املحدودة امل�س�ؤولية
العنوان :ريف دم�شق املدينة ال�صناعية بعدرا -مق�سم 78-77-76-79
هاتف00963-11-2320995 :
جمال العمل  :حموالت قدرة كهربائية متو�سطة عالية.

امييل

�شركة املحوالت احلديثة امل�ساهمة
العنوان ريف دم�شق – تل كردي
هاتف00963-11-3347721 :
جمال العمل  :لوحات حتكم للقدرة الكهربائية متو�سطة الفولتاج �أجهزة �إنارة /حموالت قدرة كهربائية متو�سطة /عالية
ال�شركة ال�سورية ل�صناعة امللفات واملحوالت الكهربائية
العنوان :
ريف دم�شق – املليحة -طريق �شبعا الزراعي
�ص.ب  4786دم�شق � -سوريا
هاتف00963-11-5481853 :
فاك�س00963-11-54890911 :
بريد �إلكرتوينm-doghmosh@mail.sy :
جمال العمل :امللفات وحموالت اجلهد
�شركة �أبناء زهري الغرييواتي و�شركاه
العنوان :ريف دم�شق – عدرا – تل كردي – حو�ش الفارة
�ص.ب  3114دم�شق –�سوريا
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هاتف00963-11-5811692 :
00963-11-5811696
فرعي 9787
00963-11- 5811697
بريد �إلكرتوينs.m.c@net.sy :
املوقع الإلكرتوينwww.smcable.net :
جمال العمل � :أ�سالك معزولة وكابالت
ال�شركة العامة ل�صناعة الكابالت
العنوان  :ريف دم�شق –حو�ش بال�س-مفرق �أ�شرفية �صحنايا
�ص.ب  827دم�شق –�سوريا
هاتف00963-11-2119771 - 00963-11-2119772 :
فاك�س00963-11-8821491 :
الربيد الإلكرتوينdamacable@mail.sy :
املوقع الإلكرتوينwww.damacable.com :
جمال العمل� :أ�سالك معزولة وكابالت –�أجرا�س كهربائية
�شركة رباط �إخوان
العنوان  :دم�شق – القابون -ال�شارع العام – طريق حر�ستا القدمي -بناء رباط و�سكر
�ص.ب  11587دم�شق � -سوريا
هاتف00963-11-5850550 :
فاك�س00963-11-5850551 :
بريد �إلكرتوينinfos@elaco-td.com :
املوقع الإلكرتوينwww.elaco-td.com :
جمال العمل :قواطع وقاية للدوائر الكهربائية للفولتاج املتو�سط  .لوحات حتكم للقدرة الكهربائية متو�سطة الفولتاج
�شركة �آل تيل ال�شرق الأو�سط املحدودة امل�س�ؤولية
العنوان  :ريف دم�شق – ك�سوة – دير علي
�ص.ب  13052دم�شق � -سوريا
هاتف00963-11-2212345 :
00963-11-2212340
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فاك�س00963-11-44694459 :
بريد �إلكرتوينeltel@mail.sy :
املوقع الإلكرتوينwww.eltelnetworks.com :
جمال العمل :الأبراج املعدنية
�شركة مازن الوادي و�شركاه
العنوان  :ريف دم�شق – �سبينة الكربى -عقار رقم 964
�ص.ب  9317دم�شق � -سوريا
هاتف00963-11-8213900 :
00963-11-8211659
فاك�س00963-11-8213901 :
بريد �إلكرتوينmohdawadi@scs-net.org :
جمال العمل  :الأبراج املعدنية لالت�صاالت والكهرباء .خزانات مياه وغاليات ومراجل.
�شركة �أر�سالن و�شركاه
العنوان  :ريف دم�شق – �أ�شرفية �صحنايا -عقار 1430
�ص.ب � :85صحنايا -دم�شق � -سوريا
هاتف00963-11-6719671 :
فاك�س00963-11-6714552 :
بريد �إلكرتوينmmc-co@scs-net.org :
املوقع الإلكرتوينwww.mmc-sy.com :
جمال العمل :العدادات الكهربائية الإلكرتونية الرقمية

ال�شركة ال�سورية الأوكرانية
العنوان  :دم�شق – القابون – مقر �شركة �سريونيك�س
هاتف00963-11-4529528 :
00963-11-4529526
فاك�س00963-11-5120263 :
جمال العمل :اللواقط الكهرو�ضوئية
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سلطة عمان

سلطة عمان

اسم الشركة :

		
شركة فولتامب العمانية للمحوالت ش.م.م

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة

1991/3/26
1317369

م�ساهمة حمدودة

حكومية

البلد :سلطنة عمان
خا�صة

�صناعة املحوالت الكهربائية
9652م2

عدد المستخدمين:
122
41

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

عنوان الشركة وفروعها:
الرمز الربيدي124 :
00968-24-446501
00968-24-446502
contact@voltampoman.com
www.voltampoman.com

�ص.ب75 :

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

املدينة :الر�سيل

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
الإ�سم
قي�س اليو�سف
الوك بهارجاها
جني�ست�ش عارجودا
يبوت�س بهاجريا

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

اسم الشركة :

هاتف

00968-24-562009
00968-24-446501

			
شركة فولتامب للطاقة ش.م .ع .ع

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة

1987/8/3
1262947

م�ساهمة حمدودة

حكومية

امييل

البلد :سلطنة عمان
خا�صة

�صناعة املفاتيح الكهربائية
 4410م2

عدد المستخدمين:
مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

55
21

عنوان الشركة وفروعها:
�ص.ب75 :

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

124
الرمز الربيدي:
00968-24-446501
00968-24-446502
contact@voltampoman.com
www.voltampoman.com

املدينة :الر�سيل

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

الإ�سم
قي�س اليو�سف
الوك بهارجاها
جني�ست�ش نارجودا
يبوت�س بهاجريا

هاتف

00968-24-562009
00968-24-446501

امييل
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اسم الشركة :

سلطنة عمان

				
شركة صناعة الكابالت العمانية

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة حمدودة

م�ساهمة عامة

1984

حكومية

البلد :سلطنة ُعمان

خا�صة

كابالت �ضغط منخف�ض  /كابالت �ضغط متو�سط  /كابالت حتكم  /خطوط نقل هوائية
 10,000مرت مربع

عدد المستخدمين:
مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني
�ص.ب25 :

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

الرمز الربيدي 124
00968- 24 - 446464
00968- 24 - 446096
omancables@omancables.com
www.omancables.com

الإ�سم
ال�سيد م�صطفى خمتار علي اللواتي

م�ساهمة عامة

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

1990/1/12
0850031

�إنتاج لوحات املفاتيح الكهربائية
 14000مرت مربع
191
19

عنوان الشركة وفروعها:

املدينة :م�سقط

�ص.ب130 :

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

هاتف

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

م�ساهمة حمدودة

حكومية

خا�صة

الرمز الربيدي115 :
00968 -24- 591283
00968 -24- 596899
secahsg@al-hassan.com
Al-hassan@omantel.net.om

املدينة :غالء ال�صناعية

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

امييل

					
اسم الشركة  :العصر للصناعات الكهربائية
2000/4/17
1640275

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:
مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

م�ساهمة عامة

م�ساهمة حمدودة

خا�صة

عدد المستخدمين:

 300موظف

عنوان الشركة وفروعها:

				
اسم الشركة  :مصنع الحسن للمفاتيح الكهربائية
حكومية

البلد :سلطنة عمان

الإ�سم
ح�سن بن علي �سلمان
جوزيف �شاندرو
عمران �أحمد قري�شي
عبا�س ملجياين
جوزيف �شاندرو

هاتف

00968-24-810575
00968-24-591283
00968-24-591283
00968-24-810575
00968-24-591283

امييل

Chandru.j@al-hassan.com
Imran.g@al-hassan.com
Chandru.j@al-hassan.com

البلد :سلطنة عمان

�صناعة وجتميع منتجات كهربائية و�إلكرتونية
�صناعة عدادات الكهرباء �أو الغاز �أو املياه

عدد المستخدمين:
9=2+7
2

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

عنوان الشركة وفروعها:
�ص.ب808 :

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

الرمز الربيدي100 :
00968-24-446809
00968-24-446809
alasr@omantel.net.om
www.binsalin.com

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

80

الإ�سم
ال�شيخ �أفليح حمد �سامل الرواحي
ال�شيخ ا�سحاق احمد �سامل الرواحي
تي ا�س .قوبالنة
ا�ستانلي دي�سوزا
ايوب الرواحي

هاتف

املدينة :م�سقط

00968-24-562033
00968-24-563011
00968-24-446809
00968-24-561708
00968-99-659156

امييل
alasr@omantel.net.om

81

جمهورية العراق

جمهورية العراق

						
اسم الشركة  :شركة التحدي العامة
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:

م�ساهمة حمدودة

م�ساهمة عامة
1991

حكومية

البلد :العراق
خا�صة

ت�صنيع حموالت التيار والفولتية لغر�ض القيا�س واحلماية � /إنتاج ملفات حمركات اجلهد العايل واملتو�سط
�إنتاج �ألواح الرت�سيب للمر�سبات الكهرو�ستاتيكية� / .إنتاج �أقطاب التفريغ للمر�سبات الكهرو�ستاتيكية
 15دومن ( � 15ألف مرت مربع)

ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

عدد المستخدمين:
301
69

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

عنوان الشركة وفروعها:
�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

املدينة :بغداد

الرمز الربيدي:

00964 - 7901469375

Altahady-room@altahadyco.com / altahadycompny@yahoo.com
www.altahadyco.com

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

الإ�سم
رزاق عبي�س مرزوق
رزاق عبي�س مرزوق

هاتف

خالدة جميل �سلطان

امييل

00964-7901469375
00964-7901469375

altahadycompny@yahoo.com

00964-7901517053

					
اسم الشركة  :شركة أور العامة للصناعات الهندسية
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة

م�ساهمة حمدودة

 1974-1975دجمت ال�شركتان يف عام 1988

حكومية

البلد :العراق

خا�صة

�شركة حكومية
كابالت و�أ�سالك كهربائية و�أ�سالك لف املحركات ومقاطع الأملنيوم و�صفائح و�أ�شرطة الأملنيوم
 1كم2

عدد المستخدمين:
مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

3998
708

عنوان الشركة وفروعها:
�ص.ب44 :

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

املدينة :النا�صرية

الرمز الربيدي:

00964-4-234008

urscoe@yahoo.com
www.urengiraq.com

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

الإ�سم
جليل حمي�سن علي
جليل حمي�سن علي
حيدر قنديل كاظم
حمد جواد ح�سن
علي ح�سن علي

هاتف

07801705959
07801705959
07800687465
07801204860
07801255199

امييل

83

دليل الشركات المصنعة للمعدات الكهربائية في الوطن العربي

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:

م�ساهمة عامة
1988

ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

عدد المستخدمين:

حكومية

_
�شركة �صناعية متخ�ص�صة يف �إنتاج لوحات التوزيع وال�سيطرة الكهربائية للجهد املتو�سط ولغاية  33ك.ف وحمطات
التوزيع املجمعة ولغاية  1600ك .ف واجلهد املنخف�ض ومنظومات احلماية الكاثودية و�شاحنات البطاريات
ال�صناعية وبطاقات الدوائر الإلكرتونية املطبوعة بالإ�ضافة �إلى �إنتاج وت�أهيل منظومات ال�سيطرة املربجمة.
60000م2
728
254

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

عنوان الشركة وفروعها:
�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

املدينة :بغداد

الرمز الربيدي:

07901154186 ‘ 07400145386

_

Alzawraa_co@hotmail.com
www.alzawraaelectric.com

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني (الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

م�ساهمة حمدودة

خا�صة

الإ�سم
رعد ح�سني خ�ضري
رعد ح�سني خ�ضري
زهراء ماجد عبد
نبيل عبداحل�سني
حيدر نوري عبد اجلليل

امييل

هاتف

Raad_ng59@yahoo.com
Raad_ng59@yahoo.com
Zahraa19652000@yahoo.com
Eny70hn@yahoo.com

07901345372
07901345372
07901856040
07901758415
07901702753

				
اسم الشركة  :شركة ديالي العامة للصناعات الكهربائية
م�ساهمة عامة

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:

1974

ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

عدد المستخدمين:

_
ت�صنيع حموالت القدرة  ،وحموالت التوزيع والعدادات الكهربائية طور واحد ،وثالثة �أطوار �إ�ضافة �إلى
منتجات �أخرى (الكابالت ال�ضوئية�..إلخ)
2,429,348م2
2692
531

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

عنوان الشركة وفروعها:
�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

84

املدينة :ديالى – بعقوبة

الرمز الربيدي7 :
00964-25530710

_

info@dialacompany.com
www.dialacompany.com

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني (الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

م�ساهمة حمدودة

حكومية

خا�صة

البلد :العراق

هاتف

الإ�سم
عبدالودود عبدال�ستار حممود
عبدالودود عبدال�ستار حممود
00964-25530710
جنان زهدي حممد
هدى ي�سوع جرج�س
هيام ها�شم ح�سن /مدير التخطيط

امييل
info@dialacompany.com

دولة فلسطين

اسم الشركة  :شركة الزوراء العامة						

البلد :العراق

دليل الشركات المصنعة للمعدات الكهربائية في الوطن العربي

دولة فلسطين

إسم الشركة  :الشركة الهندسية الكهروميكانيكية
م�ساهمة عامة

ال�صفة القانونية
تاريخ الت�أ�سي�س :
ال�سجل التجاري
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع ):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

1986/6/23

م�ساهمة حمدودة

عنوان الشركة وفروعها :
�ص.ب912:

الرمز الربيدي:

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

الإ�سم
م/زياد البندكي
�إليا�س �أبو الزلف
وائل �أبو الزلف
جمدي �شوملي
--------

ال�صفة القانونية
تاريخ الت�أ�سي�س :
ال�سجل التجاري
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع ):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع :

1981
56401232

�إمييل
-------------------------------

هاتف
-------------------------------

		
م�ساهمة حمدودة

حكومية

البلد  :فلسطين
خا�صة

مهند�سني وفنيني
�إداريني وماليني

عنوان الشركة وفروعها :

�ص.ب:

الرمز الربيدي:

00970 9 2598307
00970 9 2598308
00970 92598637
info@satco.com.ps
www.satco.com.ps

هاتف:
فاك�س:
�إمييل:
املوقع على الإنرتنت :

الرمز الربيدي:

حكومية

5
55

عنوان الشركة وفروعها  :المنطقة الصناعية  -عقربا

املدينة  :نابل�س

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة :
املدير العام :
املدير التقني (الفني ):
املدير املايل :
م�س�ؤول الإت�صال:

15
2

م�ساهمة حمدودة

خا�صة

ت�صنيع وجلفنة �أعمدة اجلهد املتو�سط واملنخف�ض وملحقاتها كالأذرع وال�سالمل وغريها وت�صنيع �أعمدة الإنارة
ت�صنيع لوحات توزيع اجلهد املتو�سط واملنخف�ض ولوحات حت�سني معامل القدرة ولوحات عداد حمول التيار
العادي وعداد م�سبق الدفع
�إ�ضافة �إلى وحدات قيا�س ا�ستهالك الطاقة على �شبكة اجلهد املتو�سط
� 10ألف مرت مربع

الإ�سم

لوحات كهرباء
 1500م2

عدد المستخدمين :

هاتف:
فاك�س:
�إمييل:
املوقع على الإنرتنت :

عدد المستخدمين 60 :
مهند�سني وفنيني
�إداريني وماليني

املدينة :بيت حلم

إسم الشركة  :الشركة الهندسية للتصنيع
م�ساهمة عامة

1992

امل�ساحة الإجمالية للم�صنع :

00970-2740555
00970-2777227
info@Elemco.ps
www.elemco.ps

هاتف:
فاك�س:
�إمييل:
املوقع على الإنرتنت :

م�ساهمة عامة

ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع ):

16+2
3

مهند�سني وفنيني
�إداريني وماليني

�ص.ب1923 :

خا�صة

ال�صفة القانونية
تاريخ الت�أ�سي�س :
ال�سجل التجاري

ت�صنيع لوحات كهربائية وتوريدات
م 1200

عدد المستخدمين :

رئي�س جمل�س الإدارة :
املدير العام :
املدير التقني (الفني ):
املدير املايل :
م�س�ؤول الإت�صال:

		
حكومية

البلد  :فلسطين

إسم الشركة  :شركة سرطبة للتجارة والمقاوالت ( ساتكو)

البلد  :فلسطين

م� .أمين فوزي بني ف�ضل

هاتف
00970 59 9256444

�إمييل
Ayman.fawzi@satco.com.ps

املدينة :رام اهلل

00970-2953811
00970-2959357
Samir_emco@yahoo.com

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة :
املدير العام :
املدير التقني (الفني ):
املدير املايل :
م�س�ؤول الإت�صال:

86

الإ�سم
�سمري احلايك
�سمري احلايك
ماجد ال�شاعر
عماد ال�صاع
�سمري احلايك

هاتف

00970 2983811

�إمييل

87

دولة قطر

Midal Spans the Globe ...
Whether with Aluminium or Aluminium alloy rods, wires or overhead
conductors, MIDAL manufactures to high quality specifications for
demanding clients across the world.
Over 30 years, MIDAL has firmly established itself as an industry
leader and is one of the few companies in the world capable of
producing several types of alloy rods.
Currently manufacturing over 180,000 metric tonnes per annum,
MIDAL exports virtually it's entire product range throughout the
U.S., Europe, Middle East, Asia, Africa, Australia and New Zealand.
With its integrated management systems (IMS) certified to
ISO 9001:2000, OHSAS 18001:1999 and ISO 14001:2004, MIDAL
has been internationally recognised for its assured commitment
to quality, health, safety and environmental protection.
For high quality aluminium and alloy rods, wires or complete
range of bare conductor requirements MIDAL is the name to trust.

MIDAL CABLES LTD.

P.O. Box 5939, Manama, Kingdom of Bahrain,
Tel: (+973) 17832832, 17832833, Fax: (+973) 17832932, 17832933
E-mail: midalcbl@midalcable.com, Website: www.midalcable.com

دليل الشركات المصنعة للمعدات الكهربائية في الوطن العربي

دولة قطر

						
اسم الشركة  :قطر العالمية للكابالت
م�ساهمة عامة

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

2007/12/30
37764

حكومية

م�ساهمة حمدودة

البلد :دولة قطر
خا�صة

كابالت كهربائية �ضغط منخف�ض ومتو�سط ومرتفع
70,000م( 2-حاليا 20,000م)2

الرمز الربيدي15991 :
00974-4763009
00974-4673230
info@qicc-qatar.com
www.qicc-qatar.com

�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

الإ�سم
�إبراهيم النعمة
�سيربين فيدر�شبيل
رالف �شايلديكري
راجو �سينغا
م�صطفى دبوق

املدينة :الدوحة

املدينة :الدوحة

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
امييل

هاتف

00974-4666201

Cyprien.federspiel@nexans.com
Ralf.scheidecker@nexans.com
sraju@qicc-qatar.com
Mostafa.dbouk@nexans.com

00974-4673009

م�ساهمة حمدودة

م�ساهمة عامة
2007/3/6
34999

حكومية

البلد :قطر

خا�صة

�صناعة املحوالت
11,501م2

عدد المستخدمين:

الإ�سم

امييل

هاتف

00974-5510005
حممد ح�سني املفتاح
حممد �أحمد يو�سف ال�سيد 00974-5545202
00974-5828183
ح�سن عرتي�س
00974-5847981
جاتن باتاك
00974-4423105
�إبراهيم حممد املفتاح

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

muftah@qatar.net.qa

اسم الشركة  :الشركة القطرية األلمانية لتصنيع اللوحات الكهربائية		
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة

2004/6/15
28225

م�ساهمة حمدودة

حكومية

البلد :قطر

خا�صة

اللوحات الكهربائية (  415فولت و  3.3ك.ف �إلى  11ك.ف)
3000م2

عدد المستخدمين:
8
3

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

34
4

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

عنوان الشركة وفروعها:

عنوان الشركة وفروعها:
الرمز الربيدي:

00974-4114863
00974-4114345
contact@voltampqatar.com
www.voltampqatar.com

املدينة :الدوحة

�ص.ب23661 :

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

املدينة :الدوحة

00974-4504535

00974-4601992
00974-4601676
info@qgc-qatar.com
www.qgc-qatar.com

00974-4601376

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

90

الرمز الربيدي:

00974-4423105
00974-4423360
muftah@qatar.net.qa
www.mhalmuftah.com

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

							
اسم الشركة  :شركة فولتامب للتصنيع
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

4

�ص.ب8348 :

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

ت�صنيع لوحات كهربائية
2000م2

عنوان الشركة وفروعها:

عنوان الشركة وفروعها:

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

1974
1812

 6مهند�سني  3 ،فنيني

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

76
48

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

�ص.ب30987 :

م�ؤ�س�سة

عدد المستخدمين:

عدد المستخدمين:

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

						
اسم الشركة  :مؤسسة محمد حسين المفتاح
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

البلد :قطر

الإ�سم
مقبول حبيب خلفان
�سي بي �سريفا�ستفا

00974-5536400
00974-5994481

هاتف

يف بي رازق
دي بورناند ريدي

00974-6619379
00974-6017045

امييل

maqbool@gulfcoours.com

Purnand.reddy@voltmpqatar.com

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني (الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

الإ�سم
ح�سام عبدال�سالم �أبوعي�سى
لوكندرا ناث جو�سامي
فرا�س �أبو جهي�س
�إبراهيم فراج
�أ�شرف فتيان

هاتف

00974-4833744
00974-5846134
00974-5883208
00974-4861411
00974-5815955

امييل

h.abuissa@salaminternational.com
l.goswami@qgc-qatar.com
f.abudhais@qgc-qatar.com
i.farraj@salaminternational.com
a.fetian@qgc-qatar.com
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دولة الكويت

دولة الكويت

							
اسم الشركة  :األهلية للوحات المفاتيح
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة
1982
33118

م�ساهمة حمدودة

حكومية

البلد :الكويت

خا�صة

مفاتيح  ،حموالت  ،حمطات حتويل  ،حمطات �أمتتة � ،شواحن بطاريات
100,000م2

عدد المستخدمين:
مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

2000

عنوان الشركة وفروعها:
�ص.ب25876 :

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

الرمز الربيدي13119 :
00965 1822600 - 00965-24737019
00965-24761963
commercial@ahleiasg.com
www.ahleiasg.com

املدينة :ال�صفاة

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

الإ�سم
ال�سيد ن�صر اهلل البهبهاين

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

امييل

هاتف

						
اسم الشركة  :شركة إيبوماك ()EBOMAC
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة
1978

م�ساهمة حمدودة

حكومية

خا�صة

البلد :الكويت

لوحات مفاتيح اجلهد املنخف�ض واجلهد املتو�سط  /حموالت كهربائية  /اك�س�سوارات تو�صيل الكابالت

عدد المستخدمين:
مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

عنوان الشركة وفروعها:
�ص.ب25428 :

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

13115

الرمز الربيدي:

املدينة :ال�صفاة

00965-24727550
00965-24765059
ebomac@ebomac.com
www.ebomac.com

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني (الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

الإ�سم
ال�سيد ح�سن بهزاد

هاتف

امييل

hassanbahzad@ebomac.com
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دليل الشركات المصنعة للمعدات الكهربائية في الوطن العربي

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة حمدودة

م�ساهمة عامة

حكومية

خا�صة

1970
18442

�أعمدة �إنارة  /نظام دعم الكابالت  /لوحات توزيع

عدد المستخدمين:
مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

عنوان الشركة وفروعها:
13054

�ص.ب5377 :

الرمز الربيدي:

هاتف:

00965-4763644

فاك�س:

00965-4726730

امييل:

keplic@keplic.com

املوقع على الإنرتنت:

www.keplic.com

املدينة :ال�صفاة

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
الإ�سم
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

94

هاتف

امييل

الجمهورية اللبنانية

							
اسم الشركة  :شركة كيبلك ()Keplic

البلد :الكويت

دليل الشركات المصنعة للمعدات الكهربائية في الوطن العربي

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة

1774
 14156بعبدا

م�ساهمة حمدودة

خا�صة

حكومية

معمل ل�صناعة املحطات الكهربائية ذات التوتر العايل واملتو�سط واملنخف�ض واملحوالت واملعدات الكهربائية
املختلفة واجهزة التحكم ومراقبة وتوزيع الكهرباء
70000م2

عدد المستخدمين:
مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

75
40

عنوان الشركة:
�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

الرمز الربيدي12 :
00961 9 620920
00961 9 620934
matelec@matelecgroup.com
www.matelecgroup.com

املدينة :جبيل

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

الإ�سم
اليا�س مي�شال �ضومط
�سامي ف�ؤاد �صغري
�سامي ف�ؤاد �صغري
ابراهيم اخلوري
كارال ن�صر

			
اسم الشركة  :شركة كابالت لبنان
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة
1967

امييل

هاتف

carla.nasr@matelecgroup.com

		
تابعة لـ Nexans Group
م�ساهمة حمدودة

حكومية

البلد :لبنان
خا�صة

كابالت �صناعية  /كابالت داخلية  /كابالت �شبكة الطاقة  /كابالت �شبكة االت�صاالت
 25000م2

عدد المستخدمين436 :
مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

20
70

عنوان الشركة وفروعها:
�ص.ب11 :

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

6008

الرمز الربيدي:

00961-1-350040
00961-1-350042
info@libancables.com.lb
www.libancables.com.lb

املدينة :بريوت

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

96

هاتف

الإ�سم
م .غ�سان البلبل
م .غ�سان البلبل

00961-1-350040

م .موري�س قزي

00961-1-350040
Ext 112

امييل

mazzi@libancables.com.lb

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى

						
اسم الشركة  :مجموعة ماتيليك ()MATELEC

البلد :لبنان

دليل الشركات المصنعة للمعدات الكهربائية في الوطن العربي

اســـم الشركـة  -:شركة الصناعات الكهربائية
ال�صفة القانونية
تاريخ الت�أ�سي�س
ال�سجل التجاري
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع)
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع

م�ساهمة عامة

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى

				

م�ساهمة حمدودة

2004-02-23
�صناعي � 1126شعبة 12

حكومية

البلـد  -:ليبيا

خا�صة

ال�صناعات الكهربائية
 60,000م. 2

عدد المستخدمين :
مهند�سني وفنيني
�إداريني وماليني

هاتف
فاك�س
�إمييل
املوقع علي الإنرتنت

69
13

املدينة  :طرابل�س

الرمز الربيدي:

00218215820572
00218215820571
Info@eico.com.ly

1995
36620

هاتف

00218214815514
00218215820572
00218217152650
00218215820571
00218217152649

م�ساهمة حمدودة

اسم الشركة :

		

حكومية

البلد :ليبيا

خا�صة

�صناعات هند�سية ( �أبراج كهربائية � ،أعمدة �إنارة ،منتجات �سلكية خمتلفة الأنواع)
 26هكتار
354
67

املدينة :طرابل�س

الرمز الربيدي

98

الإ�سم

هاتف

00218-21-3705417
00218-21-3705481
00218-912142667
00218-92-4955994
00218-21-3705418

00218-23-5800808
info@hei.com.ly

هاتف

نور الدين ح�سني الب�شتي
م�سعود خليفة دخان

00218-91-2150645
00218-91-3735107

info@hei.com.ly

ه�شام ح�سن بن عي�سى

00218-91-3209845

الشركة العامة لألعمال الكهربائية				

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:
مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

92
6

عدد المستخدمين:

م�ساهمة حمدودة

الرمز الربيدي:

الإ�سم
م� .أمين مفتاح الذيب

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):

م .عمر �أحمد م�سعود

املدير املايل:

عو�ض ع�ساكر �سامل

م�س�ؤول الإت�صال:

ب�شري الهادي حميد

حكومية

خا�صة

البلد :ليبيا

املدينة :طرابل�س

00218-21-5622048
00218-21-5622037
info@pewco-libya.com
www.pewco.libya.com

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

امييل

املدينة :الزاوية

م�ساهمة عامة
1975/5/31
104
ت�صنيع الأعمدة اخلر�سانية خمتلفة الأطوال  8م  14م
ت�صنيع الأبراج احلديدية وملحقات الأعمدة بخطوط(  11ك .ف)
 5.5هكتار

�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

المدراء والمسئولين التنفيذيون :
رئي�س جمل�س الإدارة
املدير العام
املدير التقني
املدير املايل
املدير التجاري

الرمز الربيدي:

م�ساهمة حمدودة

خا�صة

امييل

عنوان الشركة وفروعها:

00218213705416-19
00218213705415
info@acei.com.ly
www.acei.com.ly

اال�سم
يون�س ح�سني الدليو
ــ
م.ميالد خليفة هدية
عبد اخلالق عمران بن رابحة
م /عبد احلكيم عمر خمي�س

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني (الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

�إمييل

عنوان الشركة :
�ص .ب
هاتف
فاك�س
امييل
املوقع على االنرتنت

1993
� 18187صناعي

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

الإ�سم
حممد ال�صغري بن عامر
�سافيور زميت
عبداملطلب الفيتوري خمزوم
ا�سماعيل �سامل كعب�ص
حامت حمفوظ ال�شنيتي

م�ساهمة عامة

م�ساهمة عامة

حكومية

00218-91-2150645
00218-23-7628878
alhussienelectric@yahoo.com
www.hei.com.ly

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

عدد المستخدمين :
مهند�سني وفنيني
�إداريني وماليني

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

49
4

�ص.ب16255 :

اسم الشركة  -:شركة اإلنماء للصناعات الهندسية المساهمة
ال�صفة القانونية
تاريخ الت�أ�سي�س
ال�سجل التجاري
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع)
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع

�صناعة لوحات توزيع ال�ضغط املنخف�ض
6000م2

عنوان الشركة وفروعها:

المدراء والمسؤولون التنفيذيون -:
رئي�س جمل�س الإدارة
املدير العام
املدير التقني (الفني)
املدير املايل
م�س�ؤول الإت�صال

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

عدد المستخدمين:

عنوان الشركــة -:
�ص.ب2448:

			
اسم الشركة  :شركة الحسين للخدمات والصناعات الكهربائية

البلد :ليبيا

هاتف

00218-21-5622048
00218-91-2204464

امييل

00218-21-5623113
00218-91-2129731
00218-21-5623115
00218-91-2204463
00218-21-5623637
00218-91-3786357
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دليل الشركات المصنعة للمعدات الكهربائية في الوطن العربي

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة حمدودة

م�ساهمة عامة

1981/7/6
7087
Cross Arms
785.98م2

خا�صة

عدد المستخدمين:
14
3

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

عنوان الشركة وفروعها:
�ص.ب17011 :

الرمز الربيدي:

2220377
2230292
Come-libya@yahoo.com

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

املدينة :بنغازي

حتت الإجناز

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني (الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

الإ�سم
م  .عبدالكرمي �صالح العمروين
�ستيفان زخاريف
م .عبدال�سالم ح�سني الرتهوين
�سعد ناجي �سعد
فرج �أحمد الدراجي

هاتف

00218-91-2128293
00218-91-3827329
00218-91-8581759
00218-91-3764599
00218-91-3796204

اسم الشركة :شركة اإلنشاءات الكهربائية
ال�صفة القانونية
تاريخ الت�أ�سي�س
ال�سجل التجاري
ن�شاط ال�شركة ( جمال الت�صنيع)
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع

م�ساهمة عامة

1978/07/19
9276

امييل

		
م�ساهمة حمدودة

حكومية

البلد  :ليبيــــــــــــا
خا�صة

* القيام بعمليات ت�صنيع �أية معدات �أو مواد الداخلة يف تنفيذ امل�شروعات الكهربائية
* ت�شغيل و�صيانة حمطات التوليد و �شبكات نقل الطاقة الكهربائية
500مرت مربع

عدد المستخدمين:
مهند�سني و فنيني
�إداريني و ماليني

302
93

عنوان الشركة :باب بن غشير  /طرابلس /ليبيا
�ص  .ب5309 :

هاتف:
فاك�س
�أمييل
املوقع على الأنرنت

املدينة :طرابل�س

الرمز الربيدي:

00218213615485
00218213615461
www.info@ecco.ly
www.ecco.ly

المدراء و المسئولون التنفيذيون :
رئي�س جمل�س الإدارة
املدير العام
املدير الثقني ( الفني)
املدير املايل
م�ش�ؤول الإت�صال
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الأ�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
م /فتحي ح�سني بوزريبة
م /فيفك ف�ستفا
م /توفيق الهادي الرابطي
حممد كامل القلعاوي
مكتب املعلومات و املتابعة

هاتف

00218912090452
00218917162208
00218912204052
00218912123043
00218213615485

�أمييل

fbouzreiba@ecco.ly
vivek.bhel2009@ecco.ly
er_tawfeek_386@ecco.ly
mgalawi@ecco.ly
www.info@ecco.ly

جمهورية مصر العربية

اسم الشركة :الشركة الهندسية ألعمال الكهرباء والميكانيكا			
حكومية

البلد :ليبيا

دليل الشركات المصنعة للمعدات الكهربائية في الوطن العربي

جمهورية مصر العربية

اسم الشركة  :شركة النصر لصناعة المحوالت الكهربائية (الماكو ) 		
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة
1957

م�ساهمة حمدودة

حكومية

البلد :مصر

خا�صة

املحوالت الكهربائية ب�أنواعها � /سكاكني  /م�صهرات

				
اسم الشركة  :المؤسسة الهندسية للصناعات الكهربائية
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

عدد المستخدمين:

عدد المستخدمين:

عنوان الشركة:

عنوان الشركة:

 1150موظف
�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

الرمز الربيدي� 3 :شارع الكابالت  -املطرية

�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

املدينة :القاهرة

0020 222826021
0020 222829551
0020 222825100

elmaco@elmaco-egypt.com.eg

الإ�سم
م .حممد علي الد�سوقي

امييل

هاتف

رئي�س جمل�س الإدارة:

م�ساهمة عامة
1998

م�ساهمة حمدودة

حكومية

البلد :مصر

خا�صة

حموالت توزيع مغمورة بالزيت ب�سعات خمتلفة  /خاليا جهد منخف�ض وجهد عايل  / .لوحات توزيع

هاتف

م .عاطف عبد املنعم

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:

ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):

عنوان الشركة:

عنوان الشركة:

م�ساهمة عامة
1985

امييل

0020 224174921
0020 224174921

اسم الشركة :مؤسسة الفاتح الكهربائية					

امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

 90موظف

م�ساهمة حمدودة

حكومية

البلد :مصر

خا�صة

حموالت كهربائية �صغرية  /حموالت ثالثية الأطوار ذات قدرات خمتلفة
حموالت جافة Of Line UPS /

 20موظف

الرمز الربيدي� 7 :شارع د .حممد كامل ح�سني – النزهة اجلديدة املدينة :القاهرة
0020 22262225
0020 26222664
Mohamed.fouad@eg.abb.com
www.abb.com

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
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0020 228640154
0020 228641408
technical@egyptarafo.com / sales@egyptrafo.com
ni_cd@egyptrafo.com
www.egytrafo.com

املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

عدد المستخدمين:

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

� 7شارع ال�شهيد ابراهيم �سامل – كلية البنات – املريغنى

الإ�سم

عدد المستخدمين:

�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

حموالت توزيع ب�سعات خمتلفة  /حموالت حلام �أحادية وثالثية الأطوار
حموالت جافة � /سكاكني هوائية  /بطاريات نيكل – كاديوم

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

						
اسم الشركة  :أيه بي بي للمحوالت ( ) ABB
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

1998

خا�صة

 65موظف

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

م�ساهمة عامة

م�ساهمة حمدودة

حكومية

البلد :مصر

الإ�سم
م .حممد ف�ؤاد

هاتف

0020 226222665
0020 226222556

امييل
Mohamed.fouad@eg.abb.com

�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

� 18ش .فوزي ال�شتوى –  1فيالت  23يوليو – ج�سر ال�سوي�س

القاهرة

00202 22986338 / 00202 23988507
00202 2969890
fatehest@link.com.eg

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

الإ�سم
م.ا�سامة الفاحت

هاتف

00202 23988507
00202 22986338

امييل
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اسم الشركة :الشركة المصرية األلمانية للصناعات الكهربائية
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة
1978

م�ساهمة حمدودة

حكومية

البلد :مصر

خا�صة

القواطع الكهربائية والقواطع على احلمل وال�سكاكني .
لوحات التوزيع للجهود املنخف�ضة واملتو�سطة و�أك�شاك املحوالت واللوحات والعوازل احللقية .
حموالت قيا�س اجلهد  /لوحات الت�شغيل والوقاية والتحكم للمحطات .
ت�صنيع حمطات املحوالت املتنقلة.

�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

الرمز الربيدي� 1 :شارع الكابالت – املطرية  -القاهرة
00202 2284293 / 00202 22832951
00202 22832535 / 00202 22837671
Egemac2@link.net
www.egemac.com.eg

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

الإ�سم
م .حممد فكري نوارة

امييل

هاتف

م�ساهمة عامة
1979

م�ساهمة حمدودة

حكومية
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الرمز الربيدي� 33 :شارع �أحمد ح�شمت – الزمالك

 -القاهرة

00202 27380944 / 00202 27361797
00202 27365046
M.shaswki@electrogrorge.com
www.electrogeorge.com

الإ�سم
جورج عديل ايوب

امييل

هاتف

					
اسم الشركة  :شنيدر اليكتريك
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة
1978

م�ساهمة حمدودة

		
حكومية

البلد :مصر

خا�صة

القواطع  ( Moulded- Caseاملقولب) ( / Miniatureاملنمنمات)
لوحات توزيع اجلهد املتو�سط واجلهد املنخف�ض � /سكاكني الف�صل على احلمل للجهد املتو�سط .
�أجهزة حتكم � /أجهزة الوقاية

عنوان الشركة:
�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

املنطقة ال�صناعية ب – 1مدينة العا�شر من رم�ضان – القاهرة .
00202 26251495 / 00202 26251400
00202 26251322 / 00202 26251410
Ossama.abou-ghoneima@eg.abb.com
www.abb.com.eg

الإ�سم
م .ب�سيم �سامي يو�سف

هاتف

القاهرة اجلديدة -التجمع اخلام�س امتداد �ش  ، 90امام �أول ار�ض املخابرات .
00202 28650000 / 00202 26189189
00202 26189263
Customer _suport@eg.schnider-electric.co
www.schneider.com.eg

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

البلد :مصر

لوحات اجلهد املنحف�ض واملتو�سط  /قواطع جهد متو�سط  SF6 /فيوزات جهد منخف�ض وجهد متو�سط.
�سكينة ف�صل على احلمل للجهد املتو�سط.

 1600موظف
�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

خا�صة

عدد المستخدمين:
عنوان الشركة:

لوحات توزيع اجلهد املتو�سط و اجلهد املنخف�ض PLC /

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

اسم الشركة  :شركة المقاولون العرب للصناعات الكهربائية أيه بي بي أراب
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

1986

حكومية

عدد المستخدمين:
عنوان الشركة:

 690موظف

�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة

م�ساهمة حمدودة

خا�صة

 500موظف

عدد المستخدمين:
عنوان الشركة:

اسم الشركة  :الشركة الدولية للصناعات الكهربائية وااللكترونية( الكتروجورج )

البلد :مصر

امييل

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

الإ�سم
م .عبد احلميد ال�صياد

هاتف

امييل
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اسم الشركة  :اسيتو للصناعة
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):

م�ساهمة عامة
1973

جمهورية مصر العربية

					
م�ساهمة حمدودة

حكومية

البلد :مصر

خا�صة

املحوالت والأك�شاك  /لوحات التوزيع الكهربائية واملفاتيح والقواطع.
وحدات الربط احللقية � /أنظمة القيا�س ل�شبكات النقل والتوزيع  /لوحات توزيع اجلهد املنخف�ض

�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

� 25شارع جابر بن حيان – القى – اجليزة
00202 37600589 / 00202 37480843
00202 37497910
Aceto@link.net
www.aceto-industries.com
الإ�سم
م .عبد املجيد حممد �سالمة

هاتف

ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة
1979

م�ساهمة حمدودة

حكومية

البلد :مصر

خا�صة
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اسم الشركة  :المتحدة للهندسة والتجارة (يونتكو )

عنوان الشركة:
�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

� 11ش� .أحمد ال�شاطوري – دقى اجليزة
00202 37607972 / 00202 33374555
00202 37605148
tepcoegypt@tepcoegypt.com

م�ساهمة عامة
1977

م�ساهمة حمدودة

حكومية

البلد :مصر

خا�صة

�سكاكني كهربائية هوائية (بالقاعدة �أو بدون ) قواعد م�صهرات خارجية � /سكاكني داخلية ثالثية .
قواعد م�صهرات داخلية � /شدادات للخطوط الهوائية  /عوازل م�سمار.

الإ�سم
م .فوزي ابراهيم كيالين

هاتف

 1349كورني�ش النيل – ال�ساحل – القاهرة
00202 22047493 / 00202 24305682
00202 22046630
unetco@maktoob.com
www.unetco-eg.com

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

هاتف

 16موظف

 300موظف
�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

الإ�سم
م� .أمني �أحمد خليل

امييل

عدد المستخدمين:

عدد المستخدمين:
عنوان الشركة:

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

لوحات توزيع اجلهد املتو�سط و املنخف�ض  /وحدات الربط احللقية .
وحدات �إدارة الأحمال ومعامل القدرة  /قواطع جهد متو�سط SF6
�أك�شاك حموالت ( جهد متو�سط ومنخف�ض )

� 8ش حمدان من �ش.مراد – اجليزة
00202 35703944 / 00202 35688525
00202 35688525
novoegypt@yahoo.com

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

امييل

				
اسم الشركة  :الشركة الفنية للمشروعات الكهربائية ( تيبكو)
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:

لوحات توزيع اجلهد املتو�سط و املنخف�ض  /حوامل كابالت جملفنة

عنوان الشركة:

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

1989

 65موظف

 100موظف
�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة

م�ساهمة حمدودة

خا�صة

عدد المستخدمين:

عدد المستخدمين:
عنوان الشركة:

			
اسم الشركة  :الشركة الهندسية للصناعات الكهربائية ( نوفو)
حكومية

البلد :مصر

امييل

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

الإ�سم
م� .أحمد ا�سامة خليل

هاتف

امييل
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اسم الشركة  :ايه بي بي النظمة الطاقة والتحكم اآللي				
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة
1999

حكومية

م�ساهمة حمدودة

البلد :مصر

خا�صة

م�ستلزمات حمطات اجلهد العايل

امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

 400موظف
�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

عنوان الشركة:

00202 26222589 / 00202 26222590
00202 26222592
Magdy.mahmoud@eg.abb.com

�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

الإ�سم
م .ب�سيم �سامي يو�سف

امييل

هاتف

م�ساهمة عامة
1987

حكومية

م�ساهمة حمدودة

خا�صة

لوحات التوزيع العمومية  /لوحات التزامن  /لوحات املولدات ATS
لوحات كنرتول بجميع �أنواعها  /لوحات املباين وال�شقق  ،ولوحات املكثفات
�صناديق التوزيع وكوفريهات العمارات والفيالت اخلا�صة ل�شبكات التوزيع

عدد المستخدمين:

�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:
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 14عمارات العبور – �صالح �سامل – مدينة ن�صر

00202 24010147
00202 24013875
Ultimatr@link.net

البلد :مصر

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

الإ�سم

امييل

هاتف

م .عالء عدوي

			
اسم الشركة  :مصر للصناعات الكهربائية والميكانيكية (ميمكو )
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:

م�ساهمة عامة
1984

حكومية

م�ساهمة حمدودة

خا�صة

البلد :مصر

لوحات حتكم و توزيع ثابتة وقابلة لل�سحب  /لوحات حتويل اتوماتيكية  /لوحات تزامن موزعات جهد متو�سط
لوحات توزيع حلقية � /أك�شاك حموالت جهد � /أنظمة التحم واحلماية لتوزيع اجلهد العايل
لوحات توزيع لال�ستخدام خارج املباين  /لوحات املراقبة والتحكم عن بعد
 CONSOLESلوحات الت�شغيل والتحكم والقيا�سات لل�صناعات ()PLC&SCADA systems &mimics

عدد المستخدمين:
 200موظف

� 20شارع املتحف الزراعي – العجوزة
00202 33371562 / 00202 37606446
00202 37606446
Arabegyptian1_co@yahoo.com

عنوان الشركة:

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

لوحات التوزيع الكهربائية متعددة اخلاليا .
لوحات الكنرتول مبختلف �أنواعها لوحات ت�شغيل املحركات – �ستار  /دلتا .
لوحات حت�سني معامل القدرة مبختلف قدراتها .
لوحات التحويل االوتوماتيكي بني م�صدرين �أو �أكرث ( ( . ATS

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

 50موظف

عنوان الشركة:

م�ساهمة حمدودة

 47موظف

برج ايه بي بي � 7 :شارع د .حممد كامل ح�سني – النزهة اجلديدة – م�صر اجلديدة

اسم الشركة  :العربية المصرية للصناعات الكهربائية 				
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:

م�ساهمة عامة
2005

حكومية

خا�صة

عدد المستخدمين:

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:

ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):

عدد المستخدمين:
عنوان الشركة:

اسم الشركة  :التيماترو للصناعات الهندسية 				

البلد :مصر

الإ�سم
م� .صفوت �أديب يو�سف

هاتف

امييل

�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

� 25ش الطريان – مدينة ن�صر – القاهرة
00202 22620642 / 00202 24016523
00202 24035262
memico@memico-group.com
www.memico-group.com

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

الإ�سم

هاتف

امييل

م� .أحمد �شكري توكل
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اسم الشركة  :مؤسسة عبيد للوحات الكهربائية			
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة
1985

حكومية

م�ساهمة حمدودة

		

البلد :مصر

خا�صة

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:

لوحات توزيع الكهرباء مبختلف �أنواعها  /لوحات التحويل االتوماتيكي . ATS
لوحات ت�شغيل املحركات – �ستار – دلتا .

ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

عدد المستخدمين:

�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

عنوان الشركة:

� 304ش جمال عبد النا�صر – الأكادميية – ميامي – اال�سكندرية

�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

00203 5499374 / 00203 5496094
00203 5496094
manager@ebidegypt.com
asmaa@ebidegypt.com
www.ebidegypt.com

الإ�سم

امييل

هاتف

م�ساهمة عامة
1989

حكومية

م�ساهمة حمدودة

خا�صة

حمطة حموالت جهد متو�سط ومنخف�ض  /حمطة توليد ديزل احتياطية .
لوحات كهربائية جهد منخف�ض

امييل:
املوقع على الإنرتنت:
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00202 22366893 / 00202 22359263
00202 2357588
gamal@industrialsystemsco.com

البلد :مصر

الإ�سم
م .جمال الدين حممد جمال

امييل

هاتف

اسم الشركة  :ستاركو لألدوات الكهربائية						
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة
1987

م�ساهمة حمدودة

حكومية

البلد :مصر

خا�صة

لوحات توزيع كهرباء جهد منخف�ض وجهد متو�سط  /لوحات حتكم
لوحات التحويل الأوتوماتيكي  / ATSلوحات ت�شغيل املحركات – �ستار/دلتا

 55موظف

عنوان الشركة:

� 17 , 16شارع جمل�س ال�شعب – الظوغلى
00202 27962824 / 00202 27924094
00202 27956969
A_zedan@sofi.com.net
omegaconsultan@tedata.net.eg

�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

الإ�سم
م�.سامي عبد الر�سول عبد املق�صود زيدان

� 33ش املدار�س -طنطا

00202 25775665
00202 25775665
gm@starco87.com
www.starco87.com

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

� 35ش الرتعة البوالقية – �شربا

عدد المستخدمين:

 72موظف
�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

م.حممد فكري عقل

عدد المستخدمين:
عنوان الشركة:

لوحات توزيع كهرباء جهد منخف�ض وجهد متو�سط  /لوحات املكثفات لتح�سني معامل القدرة.
لوحات التحويل الأوتوماتيكي  / ATS.لوحات ت�شغيل املحركات – �ستار/دلتا

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

		
اسم الشركة  :أوميجا لإلستشارات والمقاوالت الميكانيكية والكهربائية
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

1962

 60موظف

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

م�ساهمة عامة

م�ساهمة حمدودة

خا�صة

عدد المستخدمين:

 25موظف

عنوان الشركة:

اسم الشركة  :شركة جمال للهندسة االلكترونية					
حكومية

البلد :مصر

هاتف

امييل

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

الإ�سم

هاتف

امييل

م .عبد الغفار حممد عبد الغفار قا�سم
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اسم الشركة  :شركة الكابالت الكهربائية المصرية E.C.E
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة
1954

م�ساهمة حمدودة

			
حكومية

البلد :مصر

خا�صة

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

كابالت اجلهد العايل واملنخف�ض / .خطوط هوائية ACSR

عدد المستخدمين:

عنوان الشركة:
�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

ك  5،4طريق ترعة اال�سماعيلية م�سطرد

00202 42205090 / 00202 42207205
00202 44724500 / 00202 42202103
ecei@soficom.com.eg
www.ece.com.eg

الإ�سم
م� .أحمد حممد عبداهلل احل�سيني

اسم الشركة  :شركة الجيزة للكابالت – السويدي
م�ساهمة عامة
1984

م�ساهمة حمدودة

امييل

هاتف

				
حكومية

خا�صة

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:

كابالت كهربائية  /جهد منخف�ض  /كابالت بحرية

امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

الإ�سم
م� .أحمد �أحمد ال�سويدي

امييل

هاتف

م�ساهمة عامة
1954

م�ساهمة حمدودة

حكومية

البلد :مصر

خا�صة

مو�صالت هوائية . ACSR ,(AL/ST),AAC ,ASC,AAAC :
مو�صالت هوائية ( نحا�س او املنيوم ) معزولة PVC

عدد المستخدمين:
 2140موظف

عنوان الشركة:

عنوان الشركة:

�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

� 8ش عبد ال�سالم زكي الكوربة م�صر اجلديدة
00202 22903561 / 00202 22903562
00202 24157763
gizac@thewayout.net

الإ�سم
م .ه�شام هالل ال�سويدي

عني حلوان القاهرة – امل�صانع احلربية

00202 25559709 / 00202 25559714
00202 25559708

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
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� 16ش بغداد الكوربة – م�صر اجلديدة
0020 105366667 / 00202 24148366
00202 24148373
egy@elsewedy.com
www.elsewedycables.com

		
اسم الشركة  :شركة حلوان للصناعات الغير حديدية ( مصنع  63الحربي )

ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):

 250موظف

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

البلد :مصر

عدد المستخدمين:

�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

كابالت  :جهد متو�سط ومنخف�ض  ،معزولة( ، )XLPEبحرية  ،حتكم  /خطوط هوائية

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

1998

م�ساهمة حمدودة

خا�صة

 750موظف

عنوان الشركة:

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

م�ساهمة عامة

حكومية

		

عدد المستخدمين:

 2000موظف
�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

اسم الشركة  :شركة ايجيتك السويدي 				

البلد :مصر

هاتف

امييل

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

الإ�سم

هاتف

امييل

لواء مهند�س حممد حممد القندلى
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اسم الشركة  :المسلة لصناعة مستلزمات الكابالت (أميكا ) 			
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:

ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة
1992

م�ساهمة حمدودة

حكومية

البلد :مصر

خا�صة

و�صالت ونهايات كابالت القوى الكهربائية والكنرتول  /الأكوا�س وال�سرفيالت اخلا�صة بالكابالت .
بريات تق�شري الكابالت  /مكاب�س ميكانيكية لكب�س ال�سرفيالت والأكوا�س اخلا�صة بالكابالت .
نظم الأر�ضي وجلندات الكابالت .

عدد المستخدمين:

�ص.ب:

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

00202 22687151
00202 22677149
00202 22687152
massalla@tedate.net.eg
www.elmassalla.com

هاتف

الإ�سم

م .ميخائيل جنيب حنا

م�ساهمة عامة
2006

م�ساهمة حمدودة

حكومية

البلد :مصر

خا�صة

الأكوا�س وال�سرفيالت اخلا�صة بالكابالت  /الكلب�سات والكالمبات � /أذرع الإنارة والك�شافات

00202 22906371
00202 22904900
icc@datum.com.eg

الإ�سم

امييل

هاتف

ال�سيد حممد ممدوح خلف

اسم الشركة  :الشركة البريطانية العالمية للكابالت 				
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة
1996

حكومية

م�ساهمة حمدودة

البلد :مصر

خا�صة

املو�صالت والكابالت الكهربائية وملحقاتها

عدد المستخدمين:
 70موظف

عنوان الشركة 23 :ش المعهد االشتراكي خلف الميرالند مصر الجديدة فوق ماكدونالز – القاهرة

 50موظف

�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

� 22ش حممد عبده – الزقازيق – حمافظة ال�شرقية

00205 52358249 / 0020 106036141
00205 52358249

00202 22580201 / 00202 24546649
00202 24516574
bicc@link.com.eg

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
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رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

امييل

عدد المستخدمين:

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

كابالت اجلهد املتو�سط نحا�س واملنيوم  /مو�صالت نحا�س واملنيوم.

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

اسم الشركة  :مؤسسة اليكتريك بنك للتوريدات الكهربائية 			

�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

م�ساهمة حمدودة

عدد المستخدمين:

�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

� . 5شارع خالد طعيمة – مربع  1224خلف فندق �شرياتون هليوبولي�س – م�صر اجلديدة

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

عنوان الشركة:

حكومية

خا�صة

عنوان الشركة 102 :ب شارع الميرغني – مصر الجديدة – القاهرة

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة
1933

					

 90موظف

 90موظف

عنوان الشركة:

اسم الشركة  :الشركة العالمية للكابالت

البلد :مصر

الإ�سم
م .جمال عرابي حممد ح�سن

هاتف

امييل

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

الإ�سم
م .جنيب �سامي كرا�س

هاتف

امييل
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اسم الشركة  :الشركة المتحدة للكابالت المتخصصة
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة
1997

م�ساهمة حمدودة

			
حكومية

البلد :مصر

خا�صة

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

كابالت  :حتكم و�سيطرة �،إنذار ،االت�صاالت و�شبكات املعلومات .

عدد المستخدمين:

�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

00202 22729911
00202 22729191
uiecable@link.net

هاتف

الإ�سم
الأ�ستاذ م�صطفى احل�سيني ابو ال�سعود

م�ساهمة عامة
1980

					

م�ساهمة حمدودة

حكومية

كابالت  :جهد متو�سط وجهد منخف�ض  ) XLPE ( ،معزولة جهد عايل  /خطوط ومو�صالت هوائية

هاتف

اسم الشركة  :الشركة المصرية األلمانية لإلنشاءات المعدنية (فيروميتالكو ()DSD
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة
1979

م�ساهمة حمدودة

حكومية

البلد :مصر

خا�صة

هياكل معدنية ملحطات القوى الكهربائية واملائية  /الغالف الداخلي واخلارجي لتوربينات البخار
الهيكل املعدين للغاليات  /وحدات هيكل تربيد املياه � /إعادة حرارة الغاليات

 2000موظف
� 14ش بغداد – الكوربة –م�صر اجلديدة .
00202 22909430 / 00202 22907930
00202 22917078
m.shawkey@elsewedy.com
www.elsewedycables.com

عنوان الشركة:
�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
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رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

الإ�سم
م .عبداهلل عبد العزيز

امييل

عدد المستخدمين:

عنوان الشركة:

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

البلد :مصر

خا�صة

 650موظف

00202 25915686 / 00202 25933662
00202 25936799
metalco@menanet.net
www.metalco-co.com

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

امييل

عدد المستخدمين:

�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

الأبراج احلديدية املجلفنة خلطوط نقل الكهرباء وابراج االت�صاالت

عنوان الشركة 5 :أ ش  26يوليو – القاهرة

� 9شارع �أحمد عثمان – من الفريق عامر – مكرم عبيد مدينة ن�صر.

اسم الشركة  :العربية للكابالت (السويدي )
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

1968

خا�صة

 4000موظف

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

م�ساهمة عامة

م�ساهمة حمدودة

حكومية

		

عدد المستخدمين:

 25موظف

عنوان الشركة:

اسم الشركة  :الشركة المصرية لإلنشاءات المعدنية (ميتالكو)

البلد :مصر

الإ�سم
م� .أحمد �صادق ال�سويدي

هاتف

امييل

 17طريق الإ�سماعيلية ال�صحرواي – م�صر اجلديدة �أخرج�سر ال�سوي�س

00202 26240090
00202 26226702
dsdeg@tedata.net.eg

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

الإ�سم

هاتف

امييل

م .جمدي خمتار
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اسم الشركة  :الشركة العربية للصناعات الحديدية ( السويدي )
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة
1997

حكومية

م�ساهمة حمدودة

البلد :مصر

خا�صة

�إن�شاءات معدنية � /أوعية ال�ضغط واملبادالت احلرارية � /أبراج نقل الطاقة واالت�صاالت � /أعمدة نقل الطاقة

00202 24155750 / 00202 24155755
00202 24155345 / 00202 24170173
asf@elsewedy.com
www.elsewedyindustries.com

�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

الإ�سم
م� .صادق �أحمد ال�سويدي
م .ه�شام �سالم

م�ساهمة عامة
1997

هاتف

				

م�ساهمة حمدودة

حكومية

البلد :مصر

خا�صة

 300موظف
�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:
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الإ�سم
م� .أحمد �أحمد �صادق ال�سويدي
م .حممد �أحمد �أبو عامر

اسم الشركة  :شركة مصر للصناعات الكهربائية
م�ساهمة عامة
1971

م�ساهمة حمدودة

امييل

هاتف

				
حكومية

البلد :مصر

خا�صة

عازالت جهد منخف�ض  /لوحات مفاتيح جهد متو�سط � /صناديق توزيع  ،قواب�س  ،فيوزات

عدد المستخدمين:
� 11ش ال�شهيد حممود ع�صمت حمدي – �شريلتون هليوبولي�س – القاهرة

00202 22687314
00202 22687321
albabtainEgypt@yahoo.com
www.albabtain.com.eg

الإ�سم
م� .شريف جمال الدين

 150موظف

عنوان الشركة 50 :شارع قصر النيل – القاهرة
�ص.ب1419 :

هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

الأبراج احلديدية املجلفنة  /ت�صنيع �أعمدة الإنارة

00202 15 411252 / 00202 15 411253
00202 15 411255
ecmei@ecmei.com / info@ecmei.com
www.ecmei.com

المدراء والمسؤولون التنفيذيون:

امييل

عدد المستخدمين:
عنوان الشركة:

عازالت البور�سلني واجلهد املنخف�ض واملتو�سط والعايل  /عازالت القر�ص  ،عازالت امل�سمار  ،عازالت تعليق
عازالت �سكاكني  ،عازالت اخرتاق .

عنوان الشركة :المنطقة الصناعية الثالثة قطعة رقم  1-4العاشر من رمضان

 36تليفراند بجوار م�سجد الثورة – الكورية – م�صر اجلديدة – القاهرة .

اسم الشركة  :شركة البابطين للطاقة واالتصاالت
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

1994

 400موظف

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):

م�ساهمة عامة

م�ساهمة حمدودة

خا�صة

عدد المستخدمين:

 600موظف
�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

عدد المستخدمين:
عنوان الشركة:

اسم الشركة  :الشركة المصرية لصناعة العازالت الكهربائية ()ECMEI
حكومية

البلد :مصر

هاتف

امييل

00202 23917633 / 00202 23910407
00202 23913345

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

الإ�سم

هاتف

امييل

الأ�ستاذ نهاد بربري
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اسم الشركة  :شركة المعصره للصناعات الهندسية
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة
1952

			
حكومية

م�ساهمة حمدودة

البلد :مصر

خا�صة

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

عدادات كهربائية �أحادية وثالثية الأطوار و عدادات طاقة �سابقة التح�صيل .

عدد المستخدمين:
 2785موظف

عنوان الشركة:
�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

املع�صرة – حلوان – القاهرة

00202 23696027 / 00202 23697301
00202 23696025
Faco.45@iscc.gov.eg

�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

الإ�سم
م .حممود ا�سماعيل ال�شيخ

هاتف

امييل

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:
م�ساهمة عامة
1989

				
حكومية

م�ساهمة حمدودة

البلد :مصر

خا�صة

عدادات طاقة كهربائية ميكانيكية والكرتونية �أحادية وثالثية الأطوار
عددات �سابقة التح�صيل � /أجهزة قيا�س طاقة اوتوماتيكية � /أجهزة مع معايرة و�ضبط

00202 46650148 / 00202 46650147
00202 46651930
info@gamma-international.com / ceo@gamma-international.com
www.gamma-international.com

الإ�سم
م .ابراهيم وحيد خيال

اسم الشركة  :سيجما للصناعات االلكترونية
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة
2004

امييل

هاتف

				
حكومية

م�ساهمة حمدودة

البلد :مصر

خا�صة

عدادات قيا�س رقمية متعددة القراءات � /أجهزة مثبتات اجلهد �أحادية وثالثية الأطوار
�أجهزة حت�سني معامل القدرة

عدد المستخدمين:
 21موظف

عنوان الشركة:
مدينة  6اكتوبر املنطقة ال�صناعية الثانية قطعة رقم  173/154بجوار م�صنع يونيفر�سال

00202 38341011 / 00202 38314192
00202 38339530
emade@sewedy.com.eg
www.sewedy.com.eg

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
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مدينة العبور  -املنطقة ال�صناعية� -ش  130خلف �شركة الأهرام للم�شروبات .

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

 210موظف

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

عدادت ذكية �سابقة التح�صيل بجميع ملحقاتها  /عدادات الكرتونية �أحادية وثالثية الأوجة
�أجهزة التحكم عن بعد Smart meter

عنوان الشركة:

عدد المستخدمين:

�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

م�ساهمة حمدودة

 450موظف

اسم الشركة  :السويدي الكتروميتر مصر()S.A.E
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

2003

حكومية

خا�صة

عدد المستخدمين:

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

اسم الشركة  :جاما انترناشونال للعدادات
م�ساهمة عامة

					

البلد :مصر

الإ�سم
م .عماد ال�سويدي

هاتف

امييل

عنوان الشركة:
�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

 9عمارات العبور �صالح �سامل د – 16.القاهرة

00202 22625362
00202 22620562
support@sigma-electronics.com
www.sigma-electronics.com

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

الإ�سم
م .عادل �أحمد امل�شد

هاتف

امييل

121

دليل الشركات المصنعة للمعدات الكهربائية في الوطن العربي

جمهورية مصر العربية

اسم الشركة  :الشركة الوطنية للصناعات الحديدية
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة
1964

			
حكومية

م�ساهمة حمدودة

البلد :مصر

خا�صة

مبادالت حرارية  /هياكل معدنية  /انابيب مياه الغاليات  /اجزاء من مراجل حمطات القوى الكهربائية

عدد المستخدمين:

عنوان الشركة:

مبنى النيل �ستي كورني�ش النيل ادار اورا�سكوم

00202 24611111 / 0020224619400
00202 24619407 / 00202 24619408
nsfegypt@nsf.com

الإ�سم
م .نا�صيف �ساوير�س

هاتف

م�ساهمة حمدودة

حكومية

البلد :مصر

خا�صة

مبادالت حرارية  /مكثفات � /ضواغط هوائية  /زعانف (حديد –نحا�س-املنيوم –�إ�ستنل�س )

عنوان الشركة:

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
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اسم الشركة  :الشركة العالمية للمحوالت – ماتيليك ش.م.م		.
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

نا�صر حممود عبد الهادي

م�ساهمة عامة

2000/01/03

م�ساهمة حمدودة

حكومية

البلد :مصر

خا�صة

 2291ا�ستثمار -القاهرةت�صنيع وتركيب و�صيانة حموالت التوزيع الكهربائية بجميع �أنواعها وقدراتها وجهودها حتى  33ك ف
 12000م2

عدد المستخدمين40 :

�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

00203 5046442 / 0020 105145513
00203 5046442
elhamd@elhamdfins.com
www.elhamdfins.com

الإ�سم

هاتف

30
10

عنوان الشركة وفروعها:

� 144ش .حمطة ال�سوق – باكو�س رمل ا�سكندرية

املدينة :العا�شر من رم�ضان – املنطقة ال�صناعية الرابعة

)0020( 2 22901795 - )0020(2 24155614
)0020(2 24149004
itm.info@link.net
www.matelecgroup.com

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
هاتف

امييل

م .عاطف �سعد عبد العال

مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

 11موظف

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

الإ�سم

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

عدد المستخدمين:

�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

0020 15 366528 / 0020 15 364216
0020 15 366527
Cw10_cepc@yahoo.com
www.cairoepc.com

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

امييل

						
اسم الشركة  :شركة الحمد للمبادالت الحرارية
م�ساهمة عامة
1996

مدينة العا�شر من رم�ضان – املنطقة ال�صناعية ب� – 2ش م�صر وال�سودان

�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

المدراء والمسؤولون التنفيذيون

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

علب امل�سخنات ( / .) Basketsاملبادالت احلرارية / .ملفات الغاليات

 180موظف

عنوان الشركة:

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:
ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):
امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة
1990

م�ساهمة حمدودة

خا�صة

عدد المستخدمين:

 3500موظف
�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

					
اسم الشركة  :الورش المركزية بالعاشر من رمضان
حكومية

البلد :مصر

امييل
nasserhady2@hotmail.com

رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:

الإ�سم
اليا�س مي�شال �ضومط
جورج خمايل معو�ض
هاين �سمري ثابت
خالد جمال الدين
�شريف �أحمد حممود

هاتف
0020 10 1014831
0020 18 1332006
0020 12 3477666
0020 18 1332005

امييل

itm.office@link.net
itm.office@link.net
itm.factory@link.net
itm.office@link.net
itm.sales@link.net
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Morocco المغرب
Fabricants
AFRIQUE CABLES
Raison Sociale : AFRIQUE CABLES
Adresse : Usine Bd Ahl Loghlam, route de Tit Mellil 20600 - Casablanca - Maroc Téléphone : (212) 522
75 35 10 / 11
Fax : (212) 522 75 35 19
E.mail : electra@electrabatterie.com
Date de création : 1992
Capital : 111 387 000,00 Dh
Effectif : 246 personnes
Direction et Conseil d’Administration :
M. CHAABI Miloud - Président du Conseil
M. CHAABI Faouzi - Administrateur
M. HITMI Rachid - Administrateur
M. ELGUERMAI Ahmed - Administrateur
M. LACHAM Mohamed - Administrateur
Secteurs d’activité :
Fabrication et Commercialisation des Batteries & Câbles Téléphoniques
Désignation des produits :
• Distribués :
Batteries industrielles - Câbles Isolés HT et THT : câbles pour centraux de Télécommunication.
• Fabriqués :
Batteries :
- Batteries de démarrage - Batteries d’énergie pour installations photovoltaïques - Batteries d’énergie
pour télévisions.
Câbles :
- Câbles pour réseaux locaux : séries 88/89 – 78/79 – 74-98/99
- Câbles de branchement séries 5/9 5/10 – 92
- Câbles d’intérieur : séries 278-281-282
- Câbles pour téléphones privés SYT1 – SYT2
- Câbles spéciaux : ZPFU
Certifications : ISO 9001 Version 2000 et ISO/TS 16949

AFRIC TRANSFO
Raison Sociale : AFRIC TRANSFO
Adresse : 514 Bd Panoramique Polo - Casablanca - Maroc
Téléphone : 05 22 21 47 75/76
Fax : 05 22 21 46 06
Email: africtransfo@menara.ma
Date de création : Mars 2003
Capital : 3 000.000,00 Dh
Effectif : 10 personnes
Direction et Conseil d’Administration :
M. Abderrahim EL HAIBA - Président Directeur Général
M. Omar BENSEBAA - Directeur Général
M. Mustapha EL HAIBA - Directeur Administratif
M. Abdelghani EL HAIBA - Directeur Technique
Secteurs d’activité :
Fabrication de transformateurs
Désignation des produits :
Transformateurs et tous Matériels électriques
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المملكة المغربية

المملكة المغربية

دليل الشركات المصنعة للمعدات الكهربائية في الوطن العربي

المملكة المغربية
CABLERIES DU MAROC

ALAMIA ELECTRO

Raison Sociale : LES CABLERIES DU MAROC
Adresse : 14 Bd Hassan El Alaoui - Aîn El Borja - Casablanca - Maroc
Téléphone : 0522 62 10 70 / 73
Fax : 0522 62 15 13
E.mail : cabmaroc@iam.net.ma
Site Web : www.cableriesdumaroc.ma
Date de création : 1960
Capital : 93 000 000 Dh
Effectif : 300 personnes
Direction et Conseil d’Administration :
M. TAGMOUTI Tayeb - Président
Secteurs d’activité :
- Fabrication de câbles électriques BT. MT. HT. THT
- Câbles télécommunication
- Câbles Spéciaux et fils émaillés
Désignation des produits :
• Fabriqués :
Les câbles MT/BT - Câbles de signalisations – Câbles téléphoniques : Câbles spéciaux et Fils émaillés
Certifications :

Raison Sociale : ALAMIA ELECTRO
Adresse : Zone Industrielle - BP 529 - Oujda - Maroc
Téléphone : (+212) 536 70 15 78
Fax : (+212) 536 70 15 77
E.mail : alamia@menara.ma
Date de création : 1992
Capital : 15 000 000 Dh
Effectif : 50 à 60 personnes
Direction et Conseil d’Administration :
M. HOUAT Abdelkrim : Directeur Général
M. HOUAT Driss - Président du Conseil d’Administration
Secteurs d’activité :
Câbles Electriques de basse et moyenne tension
Désignation des produits :
• Fabriqués : H07VU + 1000E1V + H03VH-H + 1000SE1V + 1000R02V + 1000RVFV Certifications : En
cours de certification ISO 9001

ISO 9002 V 94, ISO 9001 V 2000 OHSAS 18001 (Sécurité, Santé, Hygiène)

Raison Sociale : Les Ateliers AM
Adresse : Parc Industriel de Bouskoura - Lot 68 - BP N° 198 - Casablanca - Maroc Téléphone : 0522 32
05 06 / 0522 32 07 38 / 0522 32 06 88 / 89
Fax : 0522 32 03 54
E.mail : lesatel.am@menara.ma / atel.am@menara.ma
Date de création : 2003
Capital : 3 000 000,00 Dh
Effectif : 50 personnes
Direction et Conseil d’Administration :
M. Ahmed MAM EL HAK - Directeur Général
Mme Fatima BARAKAT - Directeur Administratif
Mme Khadija HALOUANI - Directeur Marketing
M. Abdellah BAKKALI - Direction Financière
M. Nabil ZOUHARI - Ingénieur d’Affaires
M. Adil TAZI - Direction Commerciale
Secteurs d’activité :
- Fabrication de bobines moyenne tension
- Reconstruction de toutes les machines tournantes (Moteurs, Alternateurs,n   Transformateurs, etc...)
- Intervention sur site - Analyse classique et Chromatographie
- Fournitures et traitement d’huile de transformateur

CHINA MOROCCAN METERS
Raison Sociale : CHINA MOROCAN METERS
Adresse : Usine : Lot 112, ZI du SAHEL HAD SOUALEM, province de SETTAT - Maroc
Bureau : 210, Bd Zerktouni, 3ème étage, Casablanca, Maroc
Téléphone : 0522 20 44 86 / 0522 27 08 77
Fax : 0522 49 22 85
E.mail : cmm1@menara.ma
Date de création : 1993
Capital : MAD 23 400 000
Effectif : 227 personnes
Direction et Conseil d’Administration :
M. ABECASSIS Robert - Administrateur
M. OHAYON Moîse - Directeur Général
Secteurs d’activité :
Electricité
Désignation des produits :
• Fabriqués : Compteurs Electriques
Certifications : ISO 9001 version 2000

ELECTROCHIMIE AFRICAINE
Raison Sociale : L’ELECTRO CHIMIE AFRICAINE
Adresse : Allée 1 - Zone Industrielle N°18 - route de Tétouan - Tanger - Maroc
Téléphone : 0539.35.11.85
Fax : 0539.35.03.81
E.mail : Elecaffo@elecaf-co.ma
Date de création : 1962
Capital : 165.000.000,00 Dh
Effectif : Entre 400 et 600 personnes
Direction et Conseil d’Administration :
M. ABAAKIL Hossain - Président Directeur Général
M. ABAAKIL Taha - Administrateur
M. ABAAKIL Nourddine - Administrateur
Mme ABAAKIL Meryem - Administrateur
Secteurs d’activité :
Fabrication
Désignation des produits :
• Distribués : Par nos agences dans toutes les villes principales du Maroc.
• Fabriqués : Piles sèches électriques
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ATELIERS AM

BELTRANSFO
Raison Sociale : BELTRANSFO
Adresse : 32 Rue de COMPIEGNE. Belvédère 20300 - Casablanca - Maroc
Téléphone : 0522 24 08 83 / 0522 24 57 40 / 0522 24 40 97
Fax : 022 40 02 61
E.mail : mail@beltransfo.com
Site Web : www.beltransfo.com
Date de création : 1990
Capital : 2 000 000,00 Dh
Effectif : + 130 personnes
Secteurs d’activité :
Industrie
Désignation des produits :
Transformateur de Distribution de 50 KVA à 3150 KVA et Interrupteurs Aériens à coupure en charge.
• Fabriqués :
Transformateurs de Distribution de 50 KVA à 3150 KVA et Interrupteurs Aériens à coupure en charge.
Certifications : ISO 9001 Version 2000 par BVQI
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المملكة المغربية
INDECLAIR

ENERGY TRANSFO

Raison Sociale : INDECLAIR
Adresse : Zone Industrielle BP 275 - Oujda 60001 - Maroc
Téléphone : 00 212 536 68 49 10 / 00 212 536 68 19 06
Fax : 00 212 536 68 59 26
E.mail : contact@indeclair.com
Site Web : www.indeclair.com
Date de création : 1978
Capital : 6 000 000,00 Dh
Effectif : 55 personnes
Direction et Conseil d’Administration :
M. BOUZRI Issame - Président
Mme HOUAT Nadia- Directeur Général
Secteurs d’activité :
Produits Electriques
Désignation des produits :
• Ballasts pour lampes fluorescentes et lampes à décharge
• Amorceurs électroniques
• Transformateurs monophasés et triphasés
• Fil de cuivre émaillé
Certifications :
- Usage de conformité aux normes marocaines NM- ISO 9001 / Version 2000
- Trophée international de technologie de Frankfurt
- Norme française NFC 71-212

Raison Sociale : ENERGY TRANSFO
Adresse : Km 11,5 Route Côtière 111, Rue N- Z.I. Ain Sebaâ 20250 - Casablanca - Maroc
Téléphone : 0522 66 27 44 / 45 / 46
Fax : 0522 66 27 47
E.mail : energytransfo@energytransfo.co.ma
Site Web : www.energytransfo.ma
Date de création : 29 Juillet 1989
Capital : 5 600 000,00 Dh
Effectif : 90 personnes
Direction et Conseil d’Administration :
M. TAARIJI Abdelaziz - Président Directeur Général
Mme TAARIJI Nouzha - Directeur Général
Secteurs d’activité :
Fabrication et réparation des transformateurs de distribution de 50 à 2500 KVA et commercialisation de
matériel électrique MT / BT
Désignation des produits :
Transformateurs de distribution MT / BT ; Cellules préfabriquées MT ; Interrupteurs aériens ; Disjoncteurs MT/BT ; PUC : Postes Urbain Compact.
• Distribués : Cellules préfabriquées MT à coupure dans le SF6 ; Disjoncteurs MT à coupure dans le SF6
et dans le vide (DIFLU et DIVAC) et Disjoncteur BT ; PUC métallique et en béton ; Interrupteurs aériens
à coupure dans le SF6 (IAT, IACT, IATS).
• Fabriqués : - Transformateur de distribution MT/BT type haut de poteau et type cabine - PUC métallique
Certifications : ISO 9001 Version 2000

INES

IMACAB

Raison Sociale : INES
Adresse : Bd Chefchaouni Km 11,5 - Ain Sebaâ 20600 - Casablanca - Maroc
Téléphone : 0522 66 67 68
Fax : 0522 35 42 77
E.mail : ines@ines.ma
Site Web : www.ines-max.com
Date de création : 1980
Capital : 37 000 000,00 Dh
Effectif : 400 personnes
Direction et Conseil d’Administration :
M. ASKOUR Lahcen - Directeur Général
M. TACHAOU Ahmed - Directeur Commercial
Désignation des produits :
Matériels de lignes BT, MT & HT
Fabriqués : - Chaînes d’isolateurs pour lignes 15 KV, 24 KV, 33 KV & 60 KV équipées
en isolateurs composites en silicones
- Interrupteurs aériens à commandes manuelles JACM
- Accessoires de branchements basses tensions.
Certifications : NM ISO 9001 – V2000

Raison Sociale : IMACAB
Adresse : Boulevard AHL LOGHLAM. QI. Sidi Moumen 20400 - Casablanca - Maroc Téléphone : 0522 76
94 50
Fax : 0522 76 94 60
E.mail : imacab@imacab.ma
Date de création : 2000
Capital : 20 000 000,00 Dh
Effectif : 198 personnes
Direction et Conseil d’Administration :
M. SEKKAT Rachid - Directeur Général
M. BENMLIH FATH Karim - Directeur Général Adjoint
Secteurs d’activité :
Fabrication et commercialisation des câbles électriques.
Désignation des produits :
Câbles basse tension, moyenne, haute et très haute tension
Certifications :
ISO 9001 version 2000

INGELEC

IMEZE

Raison Sociale : INGELEC
Adresse : 323, Bd. Moulay Ismaîl 20300 - Casablanca - Maroc
Téléphone : + 212 (0) 522 40 15 48
Fax : + 212 (0) 522 40 11 50
E.mail : ingelec@ingelec.ma
Site Web : www.ingelec.ma
Date de création : 1975
Capital : 80 000 000,00 Dh
Effectif : 700 personnes
Direction et Conseil d’Administration :
M. SEKKAT Fouad - Directeur Général
M. SEKKAT Reda - Directeur Général Adjoint
Secteurs d’activité :
Fabrication de l’appareillage électrique basse tension
Désignation des produits :
• Fabriqués : Interrupteurs & prises, boites & coffrets, précâblage informatique (IPS),
éclairage, accessoires.

Raison Sociale : IMEZE
Adresse : N 79 Quartier Industriel Sidi Bouzekri-Meknés, Maroc
Téléphone : 0535 53 65 19
Fax : 0535 53 66 06
E.mail : imeze@imeze.ma
Site Web:www.imeze.net
Date de création : 2005
Capital : 5 000 000,00 Dh
Effectif : 63 personnes
Direction et Conseil d’Administration :
M. ZEROUAL Abdellah - Gérant
M. ZEROUAL Abdellah - Gérant
Secteurs d’activité :
Fabrication appareillage électrique
Désignation des produits :
Fabriqués: Coffrets - Hublots - Plafonniers - Disjoncteurs - Tube orange -....etc
Distribués: Hublots

Certifications : ISO 9001 version 2000
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Certification NF pour câbles basse tension

Installés: Hublots
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المملكة المغربية
O.G.E. (OMNIUM GENERAL D›ELECTRICITE)

MAROC TRANSFO

Raison Sociale : OMNIUM GENERAL D’ELECTRICITE (O.G.E)
Adresse : Zone Industrielle de SAPINO 1, Lot. 12 – NOUACEUR- - Maroc
Téléphone : 0 522.53.63.10 LG
Fax : 0 522.53.87.31
E.mail : michel.rossel@groupe-cahors.com
Site Web :www.groupe-cahors.com
Date de création : 1980
Capital : 4 M Dh
Effectif : 130 personnes
Direction et Conseil d’Administration :
ROSSEL Michel - Directeur Général
PRIN Stéphane - Directeur de Site
Secteurs d’activité :
Electricité - Eau - Télécom
Désignation des produits :
Coffrets & Equipements électriques
• Distribués : Connectique & isolation MT & BT ; Transformateurs & Cellules
• Fabriqués : Coffrets & armoires électriques (comptage & distribution)
Moutés : Matériel pour réseau aérien MT & BT ; Tableaux urbains BT
Certification : ISO 9001 VERSION 2000 (en cours)

Raison Sociale : MAROC TRANSFO
Adresse : Z.I du Sahel, BP.88, Km 30 Had Soualem. Maroc.
Téléphone : 05.22.96.41.12/13/15
Fax : 05.22.96.41.31
E.mail : b.yezrour@gmail.com
Date de création : 1996
Capital : 300.000 Dh
Effectif : 69 personnes
Direction et Conseil d’Administration :
M. BENJYA Omar : Président Directeur Général
Secteurs d’activité :
Fabrication
Désignation des produits :
Transformateurs de puissance

PANELLI MAROC
Raison Sociale : PANELLI MAROC (NOVELLI PUMPS).
Adresse : Lots 32/33, Q.I Bensouda - Fès - Maroc.
Téléphone : 05 35.65.57.69
Fax : 05 35.65.53.92
E.mail : mohadab@groupezine.com
Site Web : www.novellipumps.com
Capital : 5.000.000Dh
Effectif : 34 personnes
Direction et Conseil d’Administration :
M. ZINE FILALI Mostafa : Administrateur
M. ZINE FILALI Fouad : Administrateur
Secteurs d’activité :
Fabrication et Distribution.
Désignation des produits :
• Fabriqués : Electropompes immergées et de surface
• Distribués : Moteurs électriques

SIMON INTERNATIONAL
Raison Sociale : SIMON INTERNATIONAL SA
Adresse : Siège usine : ZI Gzenaya - Lot 152/160 Route de Rabat - 90 024 Tanger - Maroc
Direction Commerciale : Angle boulevard Mohamed V et Rue Laon - Imm. Sofia II - 1 er étage - Apt. 3Casablanca - Maroc
Téléphone : (212)539 39 34 34 (LG) - (212) 522 44 86 26
Fax : (212)539 39 32 11 - (212) 522 45 27 77
E.mail : marketing@simon.ma / export@simon.ma / commercial@simon.ma
Site Web : www.simon.ma
Date de création : 1998
Capital : 49 000 000,00 Dh
Effectif : 125 personnes
Direction et Conseil d’Administration :
M. Javier TORRA - Président
M. Stéphane GESBERT - Directeur Général
.
Certifications : AENOR - NM - NF - CEBEC / Société mère certifiée ISO
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MEDICABLE
Raison Sociale : MEDICABLE SA
Adresse : 10, Avenue des FAR - Casablanca 20000 - Maroc
Usine : Lot 25 Zone Industrielle Oulad Salah ; Bouskoura - Casablanca - Maroc
Téléphone : (+212) 522 33 42 / 34 / 35 // (+212) 522 33 42 61
Fax : (+212) 522 33 43 33
E.mail : medicable@menara.ma
Date de création : 2000
Capital : 80 600 000 Dh
Effectif : 150 personnes
Direction et Conseil d’Administration :
M. EL KESLASSY David - Président
M. ABECASSIS Robert - Directeur Général
Secteurs d’activité :
Fabrication
Désignation des produits :
Câble d’énergie électrique
Certifications : ISO 9001 Version 2000

NEXANS MAROC
Raison Sociale : NEXANS MAROC
Adresse : Bd Ahl Loghlam. Sidi Moumen - Casablanca - Maroc
Téléphone : 212 522 76 63 00
Fax : 212 522 76 62 92
E.mail : dircom@nexans.com
Site Web : www.nexans.com
Date de création : 1947
Capital : 224 352 000 Dh
Effectif : 514 personnes
Direction et Conseil d’Administration :
M. Bruno THOMAS - Président,
M. Karim BENNIS - Directeur Général
Administrateurs : Nexans Participations représentée par Magali VALAT - Abdelaziz Tazi Khalid El Kadiri - Driss Benhima - Maurice Deletoille - Marco Graziano

NOVACABLE
Raison Sociale : NOVACABLE
Adresse : Angle RAPHAEL MARISCAL et rue LOUIS FERRE - Ain BORJA - Casablanca Maroc
Téléphone : (+212) 522 63 51 55
Fax : (+212) 522 61 40 28
E.mail : novacable@menara.ma
Date de création : 2003
Capital : 2 000 000,00 Dh
Effectif : 35 personnes
Direction et Conseil d’Administration :
M. EL AROUI Said - Président
M. EL AROUI Mohamed - Directeur Général
Secteurs d’activité :
Fabrication des câbles électriques
Désignation des produits :
• Fabriqués : Câbles électriques
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SIMAPEL LEGRAND MAROC
Raison Sociale : SIMAPEL LEGRAND MAROC
Adresse : 10, Rue Chatila, Quartier Palmier, BP 23182, 230340- Casablanca - Maroc
Téléphone : 0522 35 35 52 / 0522 35 93 73 / 0522 35 21 45
Fax : 0522 35 58 30
Site Web : www.legrand.ma
Date de création : 1975
Capital : 13 000 000 Dh
Effectif : 42 personnes
Direction et Conseil d’Administration :
M. DEPRET Michel - Directeur Général
Secteurs d’activité :
Produits et systèmes pour installations électriques et réseaux d’information
Désignation des produits :
Appareils modulaires, coffrets de distribution, prises industrielles, solutions pour maisons intelligentes,
appareillages, DLP, VDI, systèmes de sécurité incendie, alarmes techniques etc...
• Distribués : par nos grossistes
• Fabriqués : LEGRAND FRANCE
• Installés : par nos installateurs

S.M.R.I
Raison Sociale : SOCIETE MAROCAINE DE REALISATIONS INDUSTRIELLES « SMRI » Adresse : 109 Rue
Abou Ishak Al Marouni - Maârif 20100 - Casablanca - Maroc Téléphone : 0522 25 94 90 / 0522 23 82 67
/ 0522 23 85 60
Fax : 0522 23 77 08
E.mail : smri@menara.ma
Date de création : 1970
Capital : 1 500 000 Dh
Effectif : 13 à 15 personnes
Direction et Conseil d’Administration :
M. RITOUNI Abdelaziz - Directeur Général
M. RITOUNI Mohamed - Administrateur
Mme BENKIRANE Leîla - Administrateur
Secteurs d’activité :
Importation, Fabrication et Commercialisation du Matériel Electrique et Industriel.
Désignation des produits :
Disjoncteurs - Transformateurs de mesure BT / MT - Sectionneurs - Interrupteurs - Parafoudres - Accessoires de ligne MT / HT - Isolateurs en verre et composite - Armoire et Coffrets Electriques et Electroniques - Climatiseurs Industriels etc...
• Distribués :
- Appareillage Electrique THT/ HT / MT - Divers matériels industriels - Matériels de protection et de sécurité etc...
• Fabriqués : Fusibles à Liquide Extincteur MT
- Modification des Armoires Electriques et Electroniques
- Montage des Systèmes de Climatisation d’Armoires Industrielles
- Montage des Chaînes d’Isolateurs, etc...
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الجمهورية اليمنية

							
اسم الشركة  :شركة السويدي للكابالت
ال�صفة القانونية:
تاريخ الت�أ�سي�س:
ال�سجل التجاري:

ن�شاط ال�شركة (جمال الت�صنيع):

امل�ساحة الإجمالية للم�صنع:

م�ساهمة عامة

م�ساهمة حمدودة

حكومية

خا�صة

�أ�سالك داخلية
كابالت �ضغط منخف�ض ومتو�سط
خطوط نقل هوائية
كابالت حتكم
كابالت م�ضادة للحريق
LSHF

كابالت هاتف
اك�س�سوارات كابالات
حموالت Transformers – Oil immersed distribution & Power Transformers
عدادات �إلكرتونية وكهربائية
�أعمدة �ألياف زجاجية

عدد المستخدمين:
مهند�سني وفنيني
اداريني وماليني

عنوان الشركة وفروعها:
�ص.ب:
هاتف:
فاك�س:
امييل:
املوقع على الإنرتنت:

الرمز الربيدي :

(+9671) 43 08 52
:(+9671) 43 08 53
yemen@elsewedy.com
www.elsewedyelectric.com

املدينة� :صنعاء

المدراء والمسؤولون التنفيذيون
رئي�س جمل�س الإدارة:
املدير العام:
املدير التقني ( الفني):
املدير املايل:
م�س�ؤول الإت�صال:
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البلد :اليمن

الإ�سم

هاتف

امييل

