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الشركة

شركة أنظمة القوى
للصناعات الكهربائية
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الشركة المصرية
للصناعات الكهربائية
()eel
شركة واركو للهندسة
والتجارة
الشركة العربية المصرية
للصناعات الكهربائية







املنتج
قاطع هوائى سعة  0222أمبير طراز F123E
قاطع مقولب سعة  0222أمبير طراز . F112E
قاطع مقولب سعة  1022أمبير طراز .F102E
قاطع مقولب سعة  1222أمبير طراز .F92E
قاطع مقولب سعة  022أمبير طراز F82
قاطع مقولب سعة  032أمبير طراز . F71
قاطع مقولب سعة  022أمبير طراز .F62
قاطع مقولب سعة  022أمبير طراز . F51
قاطع مقولب سعة  022أمبير طراز .F31
قاطع مقولب سعة  061أمبير طراز . F21
قبول لوحة الجهد المنخفض انتاج الشركة المصرية للصناعات الكهربائية
قبول لوحة الربط الحلقي ( )1+3جهد 10ك.ف سعة  032امبير انتاج الشركة المصرية
للصناعات الكهربائية مزودة بسكاكين فصل على الحمل سعة  032امبير جهد  10ك.ف –
ذات سعة تيار قصر 02ك.أ1 /ث.
كشك كهربائى حتى قدرة  1222ك.ف.أ جهد  10ك.ف يشمل لوحة الربط الحلقى ولوحة
الجهد المنخفض المعتمدين عاليه .
اعتماد مكثف جهد منخفض مكثف جهد منخفض قدرة  02ك.فار (سعة  9063×3ميكرو
فأراد) – جهد  202فولت صناعة شركة  RTRاإلسبانية.
اعتماد لسكينة الفيوز الثالثية جهد منخفض ( 222 )Switch Fuseفولت سعة  032أمبير
طراز  NH3صناعة شركة PRONUTEEاالسبانية.

تاريخ االعتماد

0212/0/02

0212/2/9

0212/9/00
0212/2/10

مدة سريان اخلطاب

لمدة سنتين

لمدة ثالث سنوات

لمدة سنتين
لمدة سنتين
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شركة جنرال كابل مصر

0

شركة بتروليفت
قطعة 100/190المنطقة
الصناعية األولى – مدينة
بدر -القاهرة
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اعتماد كل من:
كابل ألومنيوم معزول قطاع  32×0مم( XLPE 0هوائي) جهد  022/1222فولت
.C.B %0.2
كابل ألومنيوم معزول قطاع  22×0مم( XLPE 0هوائي) جهد  022/1222فولت
.C.B %0.2
كابل ألومنيوم معزول قطاع  92×0مم( XLPE 0هوائي) جهد  022/1222فولت
.C.B %0.2
كابل ألومنيوم معزول قطاع 22+102×3مم XLPE 0مسلح جهد  022/1222فولت
غالف .PVC
اعتماد كل من:
توريد الويرات الصلب بجميع األطوال والحموالت.
توريد القوايش واحزمة االمان بجميع االطوال والحموالت.
اعمال التفتيش الهندسي على معدات الرفع واصدار شهادات الصالحية.
التدريب على عمليات الرفع واختبارات سائقي األوناش.
توريد مهمات الوقاية الشخصية 3M.
اعتماد موصل جهد  /260ك.ف قطاع 10*0مم 0إنتاج شركة الجيزة باور للصناعة.

–
–
0212/2/02
–
–

شركة الجيزة باور
للصناعة الكيلو  00المنطقة
الصناعية
 اعتماد عداد رقمى أحادى  02/12أمبيير  002فولت طراز sx1b7-pdlt-20مسبوق
الهيئة العربية للتصنيع
الدفع باستخدام كارت شحن.
(اإللكترونيات)
شركة إيماس  10ش بغداد  لوحة الربط الحلقي  )1+3( SF6جهد  00ك.ف .طراز DJH-RRRT00إنتاج شركة
إيماس بترخيص من شركة سيمنس تحتوي على عدد  3سكينة  SF6جهد  00ك.ف .سعة
– الكوربة – مصر
 032أمبير – ذات سعة تيار قصر  01ك.أ3/.ثانية ماركة سيمنس طراز ( )Rوسكينة
الجديدة.
فصل على الحمل بالفيوز  SF6جهد  00ك.ف .سعة  022أمبير – ذات سعة تيار قصر
 01ك.ا3/.ثانية طراز (– )Tوعلى أن يتم توريد نهاية خاصة ( )ELBOلكل سكينة .SF6

 12شركة ABB

لمدة ثالث سنوات

 أعتماد كل من:
 لوحة ربط حلقى ( )1+0جهد  10ك.ف )COMPACT( .إنتاج  ABBأراب تحتوى على
عدد  0سكينة فصل على الحمل جهد  10ك.ف .سعة  032أمبير –  3162ك.أ 1 /.ثانية
طراز  NAL 12مزودة بسكينة تأريض – وسكينة فصل على الحمل بالفيوز جهد 10

0212/2/00

لمدة ثالث سنوات

0212/2/9

لمدة ثالث سنوات

0212/0/0

لمدة ثالث سنوات

0212/2/01

0212/0/03

لمدة سنتين

لمدة ثالث سنوات

ك.ف .سعة  032أمبير –  3162ك.أ1/.ثانية طراز  NALF12إنتاج  ABBعلى أن يكون
(. )pole center 17 cm
 لوحة ربط حلقى ( )1+0جهد  00ك.ف )BAR( .إنتاج  ABBأراب تحتوى على عدد 0
سكينة فصل على الحمل جهد  00ك.ف .سعة  032أمبير –  3162ك.أ 1 /.ثانية طراز
 NAL 24مزودة بسكينة تأريض – وسكينة فصل على الحمل بالفيوز جهد 00ك.ف .سعة
 032أمبير –  3162ك.أ1/.ثانية طراز  NALF24إنتاج  ABBعلى أن يكون ( pole
)center 27.5 cm

11

10

13

10

 اعتماد كل من:
شركة ABB
 سكينة داخلية ثالثية األوجه جهد  10ك.ف .سعة  032أمبير –  3162ك.أ 1/.ثانية طراز
) (NAL12صناعة . (POLE CENTER 17 CM) ABB
 سكينة داخلية ثالثية األوجه جهد  00ك.ف .سعة  032أمبير –  3162ك.أ 1/.ثانية طراز
) (NAL24صناعة .(POLE CENTER 27.5 CM ABB
 اعتمااد لوحااة ربااط حلقااى طااراز  ABB-UNISECوالماازودة بسااكاكين معزولااة بغاااز SF6
شركة ABB
كاألتى -:
 لوحة ربط حلقى  032أمبير –  )1+0( – SF6طراز  UNISECبسكينة كابل طراز SDC
وسكينة محول طراز  SFCتجميع شركة  ABBأراب بعرض الخلية  22سم جهد 00
ك.ف .بتيار قصر  01ك.ا 3/.ثانية  ،جهد  10ك.ف .بتيار قصر  02ك.أ 0/.ثانية.
 لوحة ربط حلقى  022أمبير –  )1+0( – SF6جهد  10ك.ف .بتيار قصر  02ك.أ0/.
ثانية طراز  UNISECبسكينة كابل طراز  SDCوسكينة محول  SFCتجميع شركة ABB
أراب بعرض خلية السكينة  22سم.
 على أن تلتزم شركة  ABBأراب بتركيب ) (Rubber Cupمناسبة لتغطية نقط ربط
القضبان
شركة شنيدر إلكتريك قطعة  خلية جهد  00ك.ف .سعة  0222أمبير طراز ( – )MCset4إنتاج شركة شنيدر إلكتريك
مزودة بقاطع  SF6طراز  SF2سعة  0222أمبير -ذات تيار قصر  3162ك.أ3/.ثانية
رقم  – 090/091التجمع
إنتاج شركة شنيدر إلكتريك وذلك لشركات التوزيع ،والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
الخامس
 لوحة الجهد المتوسط جهد  10ك.ف .سعة  1022أمبير طراز ( – )MCset2ذات تيار
شركة شنيدر إلكتريك قطعة
قصر  3162ك.أ 1/.ثانية إنتاج شركة شنيدر إليكتريك مزودة بقاطع  SF6جهد 10ك.ف.
رقم  – 090/09التجمع
سعة  1022أمبير ماركة شنيدر إليكتريك طراز (.)LF2
الخامس

0212/0/02

لمدة ثالث سنوات

0212/0/02

لمدة ثالث سنوات

0212/2/00

لمدة ثالث سنوات

0212/2/10

لمدة ثالث سنوات



 12شركة تيبكو
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 12شركة تيبكو

 10شركة تيبكو
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CHINT WEST ASIA
&AFRICA FZE

02

CHINT WEST ASIA
&AFRICA FZE








اعتماد كل من:
خلية جهد  10ك.ف .إنتاج شركة تيبكو طراز ( )NEX-TEPCOمزودة بقاطع  ))SF6سعة
 0222أمبير – ذات تيار قصر  3162ك.أ 3/.ثانية طراز  LF3ماركة شنيدر إليكتريك.
خلية جهد  10ك.ف .إنتاج شركة تيبكو طراز ( )NEX-TEPCOمزودة بقاطع  ))SF6سعة
 1022أمبير -ذات تيار قصر  02ك.أ 3162 ،.ك.أ .لمدة  3ثانية طراز  LF2ماركة
شنيدر إليكتريك.
مع ضرورة عزل أزرع القواطع للخاليا المقدمة بأنابيب انكماشية.
اعتماد الخلية جهد  10ك.ف .سعة  1022أمبير إنتاج شركة تيبكو طراز (NEX-
 )TEPCOباستخدام قاطع فراغى ( – )EVOLISذات تيار قصر  3162ك.أ 3/.ثانية سعة
 1022أمبير ماركة شنيدر إليكتريك .
اعتماد خلية جهد  00ك.ف .طراز  MCM-24إنتاج شركة تيبكو بقاطع سعة  1022أمبير
– ذات تيار قصر  02ك.ا3/.ثانية – طراز NVL2A/24/25/1250/275ماركة
 ،ORMAZABALعلى أن تلتزم شركة تيبكو بتدبير وسيلة مناسبة لفك وتركيب وصيانة
محوالت التيار بالخلية.
اعتماد لوحة ربط حلقى جهد 00ك.ف )GIS( .ماركة  ORMAZABALألماني طراز
( )GAإنتاج شركة تيبكو تحتوى على سكاكين  – SF6جهد  00ك.ف .سعة  032أمبير –
ذات تيار قصر  00ك.ا 1 /.ثانية طراز ) – (TS) ،(KBعلى أن تلتزم شركة تيبكو بتوريد
نهاية  ELBOمناسبة لمساحة مقطع الكابالت لكل سكينة .
اعتماد كل من:
القاطع ثالثى المقولب جهد منخفض سعة  102أمبير – ماركة  CHINTطراز
( )NM8-125S-3P125عند درجة حرارة مرجعية للبيئة المحيطة  22درجة مئوية.
القاطع ثالثى المقولب جهد منخفض سعة  032أمبير – ماركة  CHINTطراز
( )NM8S-630S-3P630عند درجة حرارة مرجعية للبيئة المحيطة  22درجة مئوية.
على أن تقوم شركة  CHINTبتقديم شهادة إختبار ( .S.Cتيار القصر) للقواطع أعاله.
اعتماد كل من:
قاطع تيار هوائي سعة  0222أمبير جهد منخفض ( )Ui=1000vطراز (fixed type-
 )NA1-2000إنتاج شركة  CHINTالصينية.
قاطع تيار ثالثي سعة  1022أمبير جهد منخفض ( )Ui=750vطراز (NM8S-
 )1600S/1600/3إنتاج شركة  CHINTالصينية.
قاطع تيار ثالثي سعة  1022أمبير جهد منخفض ( )Ui=800vطراز (NM8S-

0212/2/10

0212/2/10

0212/2/10

0212/2/10

0212/0/2

0212/0/2

لمدة ثالث سنوات

لمدة ثالث سنوات

لمدة ثالث سنوات

لمدة ثالث سنوات

لمدة ثالث سنوات

لمدة سنتين
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شركة إنسوال

00

الشركة المصرية لصناعة
" العازالت الكهربائية
"ECMEI







 )1250S/1250/3إنتاج شركة  CHINTالصينية.
قاطع تيار ثالثي سعة  022أمبير جهد منخفض ( – )Ui=750vطراز (NM8-
 )1250S/800/3إنتاج شركة  CHINTالصينية.
قاطع تيار ثالثي سعة  222أمبير (- )Ui=750vطراز ( )NM8-630S/500/3إنتاج
شركة  CHINTالصينية.
قاطع تيار ثالثي سعة  022أمبير (- )Ui=750vطراز ( )NM8-400S/400/3إنتاج
شركة  CHINTالصينية.
قاطع تيار ثالثي األوجه جهد منخفض سعة  022أمبير ( )Ui=800vطراز (NM1-
 )250R/3300إنتاج شركة  CHINTالصينية.
قاطع تيار ثالثي األوجه جهد منخفض سعة  022أمبير ( )Ui=800vطراز (NM8-
 )250Sإنتاج شركة  CHINTالصينية.
قاطع تيار ثالثي األوجه جهد منخفض سعة  102أمبير ( )Ui=800vطراز (NM1-
 )125Sإنتاج شركة  CHINTالصينية.
على أن يتحمل القاطع التشغيل عند درجة الحرارة الموضعية للبيئة المحيطة "  22درجة
مئوية".
على أن تلتزم شركة  chintبتقديم شهادات اختبار الـ ( S.Cتيار القصر) ألي قاطع من
القواطع المذكورة أعاله طبقا للمناقصة لشركة الكهرباء المعنية .
أعتماد كل من:
محوالت تيار (جهد  10ك.ف طراز  ،IGWجهد  00ك.ف طراز  )IGWRبنسب تحويل
مختلفة إنتاج شركة مصر للعازالت الكهربائية (أنسوال) حتى  0222أمبير (تيار ابتدائي).
العازالت جهد  00،10ك.ف إنتاج شركة مصر للعازالت الكهربائية "أنسوال" للتركيب
داخل المبنى :طراز 10-13201وطراز  J06 125-210- 00/92على التوالي
اعتماد كل من:
عازل قرص جهد متوسط طراز .ECMEI 046
عازل جهد منخفض  10سم طراز .ECMEI EGYPT
عازل جهد منخفض  12سم طراز ECMEI EGYPT

0212/0/10

0212/0/02

لمدة ثالث سنوات

لمدة ثالث سنوات

03

شركة الكتروجورج

00

شركة االيمان

02

شركة انكو ستيل

00

شركة سلكو بالست
للكابالت

02

شركة لكترو للصناعات
الكهربائية والمقاوالت

00

شركة لكترو للصناعات
الكهربائية والمقاوالت

09

شركة الوكل الكهربائية
(جيال)














خلية جهد 00ك.ف .سعة  1022امبير طراز (Simoprimeانتاج شركة الكتروجورج)
خلية جهد 00ك.ف سعة 0222أمبير طراز a4
خلية جهد 12ك.ف سعة  0222أمبير طراز a4
خلية جهد 10ك.ف سعة  1022أمبير طرا ( Simoprimeانتاج شركة الكتروجورج)

اعتماد لوحة جهد منخفض سعه  1022امبير انتاج شركة االيمان
قبول اعمدة الجهد المنخفض االتية-:
عمود مدرج مجلفن  3/0/0بطول  0متر بحمل تصميمى  122كجم.
عمود مدرج مجلفن  3/0/0بطول 12متر بحمل تصميمى  122كجم.
عمود مدرج مجلفن  0/0/0بطول  0متر بحمل تصميمى  322كجم.
عمود مدرج مجلفن  0/0/0بطول  12متر بحمل تصميمى  322كجم.
طلب األعمدة المدرجة مدهونة ومجلفنة جهد منخفض ومتوسط واألعمدة المسلوبة أطوال
حتى 10متر واألبراج الهيكلية والمواسير الحديد أقطار من نصف بوصة حتى  10بوصة
سوداء ومجلفنة .
 موصل نحاس مجدول قطاع 32مم 0انتاج شركة سلكو بالست للكابالت .










بسبار( 2222 LSB II500 )Bus Ductامبير.
بسبار(  ) Bus Ductطراز LSB II 302سعة  3022أمبير .
بسبار (  ) Bus Ductطراز LSB II 022سعة  0222أمبير.
بسبار (  ) Bus Ductطراز LSB II 022سعة  0222أمبير.
بسبار(  ) Bus Ductطراز LSB II 102سعة  1022أمبير.
اعتماد لوحة جهد منخفض سعة  2222امبير ،
لوحة جهد منخفض سعة  3022امبير
لوحة جهد منفض (كوفرية) سعة  022امبير
لوحة جهد منخفض سعة  3022امبير بقاطع هوائى رئيسى سعه  3022امبير وفرعيات
قواطع او سويتش فيوز على ان تكون جميع مكونات اللوحة من االنواع المعتمدة بالشركة
القابضة للكهرباء.

0212/0/10

لمدة ثالث سنوات

0212/0/10

لمدة ثالث سنوات

0212/9/10

لمدة ثالث سنوات

0212/9/12

لمدة ثالث سنوات

0212/0/10

لمدة ثالث سنوات

0212/0/0

لمدة ثالث سنوات

0212/9/2

لمدة ثالث سنوات

32

شركة الوكل الكهربائية
(جيال)

31

الشركة المصرية
للصناعات الكهربائية
eel

30

الشركة المصرية
للصناعات الكهربائية
eel

33

30

الشركة الدولية لتشكيل
وتشغيل المعادن العشرى
ستيل

شركة ايماس

شركة للصناعات GSI
32
الكهربائية
الشركة الهندسية لصناعة
30
GMSاالنظمة الكهربائية
الشركة العربية للتحكم
 32والقوى (ساى للصناعات
الكهربائية)

 لوحة ربط حلقى SF6طراز ( SM6تجميع) شركة التوكل الكهربائية (جيال) .
 قاطع جهد منخفض سعة  022امبير – ماركة  EEIطراز (. )E250S
 قاطع جهد منخفض سعة  022أمبير – ماركة EEIطراز (.)E400S
 قاطع جهد منخفض سعة  1222أمبير – ماركة EEIطراز (. )S1222E
 سكينة هوائية خارجية ثالثية األوجة سعة  032أمبير  ،جهد 00ك.ف – طراز (.)E630
 سكينةهوائية خارجية ثالثية األوجة سعة  022أمبير  ،جهد 00ك.ف – طراز
بالمصهرات.
 سكينة هوائية داخلية ثالثية األوجة سعة  022أمبير  ،جهد 10ك.ف .
 عمود مدرج مجلفن  3/0/0بطول  0متر .
 عمود مدرج مجلفن  3/0/0بطول  12متر .
 عمود مدرج مجلفن  0/0/0بطول  0متر.
 عمود مدرج مجلفن  0/0/0بطول  12متر.
 لوحة الجهد المنخفض سعة  0222امبير انتاج شركة ايماس على ان تكون المكونات
الداخلية القواطع – السويتش فيوز من االنواع المعتمدة من الشركة القابضة لكهرباء مصر
 كشك جهد  10،00ك.ف مزودة بلوحة ربط حلقى طراز  8DJH-RRRTبترخيص من
شركة سيمنس بسكاكين فصل على الحمل جهد  10ك.ف ولوحة جهد منخفض سعة 0222
امبير على ان تكون المكونات الداخلية القواطع – السويتش قيوز من االنواع المعتمدة من
الشركة القابضة لكهرباء مصر.
 لوحة الجهد المنخفض سعة  0222امبير طراز  MLV-TR1-5Mعلى ان تكون جميع
مكونات اللوحة من االنواع المعتمدة بالشركة القابضة للكهرباء
 اعتماد لوحة جهد منخفض سعة  3022امبير انتاج الشركة الهندسية لصناعة االنظمة
الكهربائية .
 اعتماد لوحة جهد منخفض سعة  3022أمبير إنتاج الشركة العربية للتحكم والقوى (ساى
للصناعات الكهربائية ) .
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0212/9/2

0212/9/2

لمدة ثالث سنوات

لمدة ثالث سنوات

لمدة ثالث سنوات

0212/9/2

لمدة ثالث سنوات

0212/0/02

لمدة ثالث سنوات

0212/0/02

لمدة ثالث سنوات

0212/0/10

لمدة ثالث سنوات

0212/0/02

لمدة ثالث سنوات
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شركة واركو للهندسة
والتجارة



شركة النمكى لالستشارات 
الهندسية والتجارة

شركة السويدى للصناعات
الهندسية
شركة الكتروجورج




شركة الكتروجورج
00

03

00
02
00




اعتماد مكثف جهد منخفض  32ك.فار(سعة  23،130*3ميكرو فاراد) – جهد  020فولت
& مكثف جهد منخفض قدرة  02ك.فار ( سعة  132،.1*3ميكرو فاراد) -جهد 002
فولت إنتاج شركة RTRاإلسبانية .
اعتماد لوحة جهد منخفض سعة  3222أمبير تجميع شركة النمكى لالستشارات الهندسية
والتجارة .
اعتماد قواطع منمنمة ومقولبة وهوائية جهد منخفض توريد شركة السويدى للصناعات
الهندسية وقد اعدت تقريرها فى هذا الخصوص والذى انتهى الى قبول القاطع الهوائى سعة
 3022أمبير طراز SA32KT32K3F3200Aانتاج خطوط السويدى بريكر بالصين .
تجديد اعتماد الموزعات جهد 10ك.ف طراز SIMOPRIMEوالموزعات جهد 00ك.ف.
طراز  SIMOPRIMEA4إنتاج شركة الكتروجورج .
تجديد اعتماد لوحة ربط حلقى جهد 10ك.ف وجهد طراز ECOSMARTانتاج شركة
الكترو جورج .
لوحة الربط الحلقى فصل على الحمل جهد  10ك.ف طراز  ECOSMARTوالسكينة طراز
TOZZIسعة  032أمبير تتحمل تيار قصر 02ك.أ1/ث.
لوحة الربط الحلقى فصل على الحمل جهد 00ك.ف طراز ECOSMARTوالسكينة طراز
 TOZZIسعة  032أمبير تتحمل قصر 02ك.أ 1 /ث .


 لوحة الجهد المنخفض سعة  022أمبير (صندوق توزيع سيمنس 2خط – 01قاعدة ) إنتاج
شركة العاشر على ان تكون المكونات الداخيلة للوحة من األنواع المعتمدة من الشركة
شركة العاشر من رمضان
القابضة لكهرباء مصر .
للصناعت الكهربائية
 لوحة الجهد المنخفض سعة  022أمبير طراز (كوفريه  )4460-250/160Aإنتاج شركة
العاشر من رمضان للصناعات الكهربائية .
 اعتماد األعمدة الهيكلية رسم ( )12/10&10/11&10/12&10/9انتاج شركة السد العالى
شركة السد العالى
للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايديليكو) .
للمشروعات الكهربائية
والصناعية (هايديليكو)
الشركة المصرية الصينية  اعتماد كابل جهد 32/10ك.ف قطاع 022*3مم 0إنتاج شركة المصرية الصينية لشبكات
الجهد الفائق .
لشبكات الجهد الفقد
الشركة العامة للمشروعات  اعتماد األعمدة الهيكلية – أعمدة جهد منخفض انتاج الشركة العامة للمشروعات الكهربائية
(إيليجكت) .
الكهربائية (إيليجكت)
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لمدة سنتين
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لمدة ثالث سنوات
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لمدة سنتين

0212/9/00

لمدة ثالث سنوات
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لمدة 0شهور
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لمدة ثالث سنوات
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لمدة ثالث سنوات
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لمدة ثالث سنوات
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لمدة ثالث سنوات
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 اعتماد لوحات جهد منخفض سعة 0222أمبير إنتاج الشركة المصرية األردنية ( ايجسكو )

الشركة المصرية األردنية
( ايجسكو )
شركة سمارت للصناعات  اعتماد لوحات جهد منخفض إنتاج شركة سمارت للصناعات .
شركة مصر للمشروعات  اعتماد األعمدة الهيكلية أنتاج شركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية (كهروميكا)
الميكانيكة والكهربائية
(كهروميكا)

0212/12/0

لمدة ثالث سنوات

0212/12/10

لمدة ثالث سنوات

0212/12/10

لمدة ثالث سنوات

