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شركة أسيك
للتحكم اآللي

ASEC Automation (ASA)

 25 عاًما من المشروعات
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عمالء وشركاء الشركة

تأسست شركة أسيك للتحكم اآللي عام 1997،
وهي إحدى الشركات التابعة لـمجموعة أسيك القابضة

ومجموعة القلعة لالستثمارات المالية. 
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تأسيس الشركة

تأسست أسيك للتحكم اآللي

كشركة تابعة لعائلة أسيك

القابضة.

 
للريادة في تقديم خدمات

المقاوالت الكهربائية المتكاملة.

في عام 2004، أصبحت "أسيك

القابضة" إحدى الشركات التابعة

لمجموعة القلعة لالستثمارات تحت

إدارة د. أحمد هيكل.
 

وهو ما منح شركة أسيك للتحكم

اآللي دعماً قوياً للتوسع في سوق

المقاوالت الكهربائية التنافسي.

تفتخر أسيك للتحكم اآللي بسابقة

أعمال عىل مدار 25 عاًما جعلتها

قادرة عىل التعامل مع التغييرات
والمستجدات في الصناعة

المحلية والعالمية.

 
مع خطة للتطوير واالعتماد عىل

التكنولوجيا الحديثة وتوفير

الخدمات الهندسية عن بعد في

قطاعات مختلفة.

أهدف الشركة

رحلة الشركة منذ 1997

أن نكون االختيار األول ألصحاب األعمال في مجال المقاوالت الكهربائية، لتقديم نمًوا

مستداًما من خالل استخدام تقنيات توفير الطاقة والطاقة المتجددة وخدمات عن بُعد.

أن نحافظ عىل وضع أهداف واحتياجات عمالئنا كمحور للعمل من خالل توفير

خدمات المقاوالت الكهربائية المتكاملة.

الرؤية

الرسالة



تأسيس الشركة

نتميز بمواءمة قدراتنا مع احتياجات المشروع، من خالل اعتماد نموذج أعمال مرن يزيد

من قدرتنا عىل التوسع باستخدام نماذج مختلفة للتعاقد وتوفير عددج عمالة يناسب

حجم وأهداف المشروع مثل: (TPA والـ Subcontracting و اتفاقيات عمل كطرف

ثالث) التي ترتبط بشكل مباشر مع األهداف اإلستراتيجية واإليرادات والميزانية العامة

للشركة.

نموذج عمل شركة أسيك للتحكم اآللي



تأسيس الشركة

أهم أرقام أسيك للتحكم اآللي

350 
 مليون جنيه

ميزانية للشركة

مشروعات

وأعمال في أكثر

من        دولة

500
موظف بالشركة

40

مشروعات ASA حول العالم

مكاتب أسيك حول العالم مشروعات أسيك حول العالم
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خدمات الشركة

قطاعات العمل بالشركة



خدمات الشركة

قطاع المقاوالت



خدمات الشركة

قطاع الصيانة والتشغيل



خدمات الشركة

ورشة اللوحات الكهربائية

عىل مساحات من 1400 م2

إىل 2000 م2

ورشة لف المواتير
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قوائم بمشروعات الشركة في مختلف القطاعات
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قوائم بمشروعات الشركة في مختلف القطاعات

سابقة أعمال الشركة



قائمة ببعض أعمال اللوحات

سابقة أعمال الشركة



2020

Schnieder Electric مشروع زراعي صناعي مع شركة القناة للسكر و

أكبر مصنع للسكر بمصر

2020

PCS - Hima Cement Plant  تطوير نظام تحكم

مصنع HIMA لألسمنت -أوغندا

 2003
SPIE ENTRABS CO مشروع في قطاع السكة الحديد بالتعاون مع شركة

لوحات LV لمترو األنفاق-الخط الثاني

2017

ELSEWEDY PSP مشروع في قطاع توليد الطاقة مع شركة

محطة كهرباء - بني سويف

2011

ORASCOM مشروع في قطاع تحلية المياه مع شركة

NCWWTP PLANT

قائمة ببعض المشروعات عىل مدار 25 عاًما 

سابقة أعمال الشركة

2021

Dina Farms مشروع في قطاع الطاقة الشمسية لشركة

6 MW - DINA FARMS
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الجودة والكفاءة

أحد القيم الرئيسية الهامة ألسيك للتحكم اآللي:

الصحة/السالمة/البيئة

تعتبر أسيك للتحكم اآللي أن الصحة والسالمة

وحماية البيئة هي اهتمامات مستديمة وأولوية

في جميع عملياتها وتطوير مشاريعها.

تبادر أسيك للتحكم اآللي ببرامج سياسات يتم

إتباعها في هذا المجال مثل: الفحص الطبي

وبرامج العناية الوقائية لضمان الحماية الكاملة

لطاقمها والحفاظ عىل ظروف عمل آمنة. 

إن لشركة أسيك للتحكم اآللي المسئولية المستمرة

ً ألن الناس وتحقيق األولوية للصحة والسالمة نظرا

يتعرضون كل يوم لظروف عمل معينة قاسية

وأي مشروع يتم تنفيذه بواسطة أسيك للتحكم اآللي

يكون عىل أساس دراسات تهدف إىل االلتزام بالمعايير

الدولية واألنظمة الخاصة بمصر و المتعلقة بحماية البيئة
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ISO 14001
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ISO 9001
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BS OHSAS 18001
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@ASA-Automation

@ASA.Automation

@ASA_Automation

للتواصل معنا
 

 
الموقع:

www.asecautomation.com
 

البريد اإللكتروني:
sales@asecautomation.com

 
مكتبنا في مصر:

9 شارع 286، المعادي الجديدة،
القاهرة، مصر

 
مكتبنا في اإلمارات:

الجزيرة الحمراء، رأس الخيمة،31291

اإلمارات العربية المتحدة

 
مكتبنا في الفلبين:

22 سان لورينزو درايف، ماكاتي
مانيال، الفلبين

 

http://www.asecautomation.com/
https://www.linkedin.com/company/asa-automation
https://www.facebook.com/ASA.Automation
https://twitter.com/ASA_Automation
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