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نبذة عن شركة چاكو

تاريخ شركتنا
شركة الجارحي للمقاوالت و التوكيالت (چاكو) هي شركة مقاوالت كهروميكانيكية مملوكة لعائلة
الجارحي ،تأسست الشركة عام  ،1986و على مر العقود تفتخر شركتنا بأنها نفذت مشاريع كبرى
لصالح أعرق الكيانات بالقطاعين العام و الخاص في مصر من خالل تصميم و توريد و تركيب
جميع أنواع األنظمة الكهروميكانيكية المتكاملة لعمالئنا ،تختص چاكو بتصميم و تركيب أنظمة
تدفئة و تهوية و تبريد تستهلك أقل طاقة ممكنة و أنظمة اإلنذار اآللي و اإلطفاء التلقائي لمكافحة
الحريق ،تهدف چاكو ألن تكون رائدة في تطبيق المعايير الهندسية الدولية في مصر و منطقة
الشرق األوسط ،نسعى لتحقيق هذه الريادة من خالل تطبيق المعايير الدولية بما يتسق مع عاداتنا
المحلية من خالل اإلستفادة من أحدث تكنولوجيا متاحة عالميا و تطويع إستخدامها لتلبية إحتياجات
األسواق التي نعمل بها.

المبادئ و المزايا التنافسية التي تقوم عليها شركتنا
الميزة التنافسية األساسية لشركة چاكو هي إكتساب المعرفة و تطبيقاتها العملية بشكل تراكمي و
مستمر ،و في إطار سعي چاكو المستمر لإلطالع على أحدث التطورات في المجاالت التي نعمل
بها نقوم ببناء شراكات مع مصنعين و جهات ذوي سمعة عالمية مثل كارير ،تيكو ،أنسول ،نشونال
فوم ،الجمعية األمريكية للحماية ضد أخطار الحريق ( ،)NFPAالجمعية األمريكية لمهندسي التدفئة
و التبريد و التكييف ( ،)ASHRAEتلك الشراكات مع مصنعين و جهات مرموقين تسمح لنا أن
نقدم لعمالئنا أنظمة هندسية متكاملة ذات جودة عالية بأقل أسعار ممكنة.
مهندسي چاكو يحضرون الدورات التدريبية التي ينظمها شركائنا بانتظام للتزود بأجدد أنماط
المعرفة و تطبيقاتها العملية.
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شركائنا

اتساقا مع مبادئنا ،دائما ما تبحث چاكو على اإلبتكارات و التكنولوجيا الجديدة التي يمكن إستخدامها مع أنظمتنا
حتى نحسن من مستوى الخدامات المقدمة لعمالئنا بإستمرار ،سعت چاكو منذ نشأتها إلى تقديم الجيل الجديد من
المكيفات "الذكية" و هي صديقة للبيئة و موفرة للطاقة.
هذه المكيفات الذكية من الممكن إستخدمها في المنشآت الصناعية كبديل للتكييف المركزي أو كنظام مكمل له
بغرض رفع كفأته و التوفير في الطاقة المستهلكة ،هذه المكيفات الذكية ليس لها أي آثار جانبية سلبية على البيئة،
و هي تستخدم الهواء الخارجي مما له آثار إيجابية على صحة اإلنسان .في المناطق ذو المناخ الجاف مثل منطقه
البحر االحمر و الصعيد و بعض مناطق الخليج من الممكن استبدال انظمه التكييف التقليديه كليا بهذه المكيفات.
توفير هذه المكيفات الذكية للطاقة يتراوح بين  %10و  ,%60النسبه المحدده تعتمد علي نوع التطبيق.

نظام تبريد موفر للطاقه لمرحله صهر السكر الخام ,مصنع شركه المتحده للسكر (سافوال) ,العين السخنه
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أنظمة مكافحة الحريق التي تصممها و توردها و تركبها چاكو تحمي مستودعات المنتجات البترولية ذات األهمية
اإلستراتيجية و المملوكة لشركات الهيئة العامة المصرية للبترول ،حيث أن چاكو معترف بها كوكيل حصري
ألنظمة شركة نشونال فوم األمريكية -و هي من كبرى الشركات المتخصصة في تصنيع أنظمة مكافحة الحريق
بالسائل الرغوي -داخل جمهورية مصر العربية فأن عمالئنا يشعرون بالثقة و الراحة عند اإلستعانة بخبراتنا في
مجال أنظمة مكافحة الحريق ،هذا الشعور نابع من معرفة عمالئنا بأن خدامات ما بعد البيع المقدمة من چاكو ال
مثيل لها ،و قد برهننا على جودة خدمة ما بعد البيع التي نقدمها من خالل تحمل نفقات رحلة ممثل شركة نشونال
فوم األمريكية إلى مصر ليشرف على التشغيل التجريبي لنظام مكافحة حريق صممته و ركبته چاكو لصالح شركة
أنابيب البترول.

زياره خبيرشركه ناشونال فوم لموقع شركه انابيب البترول ,القاهره
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سابقة أعمال شركتنا

(لطلب النسخة المفصلة من سابقه االعمال يرجى التواصل علي البريد االلكتروني)

االعمال الكهروميكانيكية
ر
االل.
المشوعات التاليه تتضمن اعمال تكييف مركزي ،أنظمة حريق مياه ،اعمال كهربائية ،أعمال سباكة ،مطابخ مركزية ،مصاعد و أنظمة التحكم ي

• مطبعة األهرام

• مطبعة األهرام بقليوب مرحلة ()1

• مطبعة األهرام بقليوب مرحلة ()1

• الجامعة الكندية (مرحلة أول)

• مطبعة األهرام بقليوب مرحلة ()2

• الجامعة الكندية (مرحلة ثانية )

• مصنع الجلود بالبساتي

• إستوديوهات ر
إنتأكتيف (مرحلة أول)

• مبن األهرام الرئيىس بالقاهره

• إستوديوهات ر
إنتأكتيف (مرحلة ثانية)

• مطبعة األهرام التجارية

• نادى القطامية الرياض

• مطبعة أخبار اليوم

• المبن اإلدارى ر
لشكة أى ىب ىس

• مطبعة األهرام التجارية مرحلة ()2

• مبن إتصاالت مرص – القطامية

• مبن األهرام اإلدارى بالقاهره

• مصنع أكديما – المبن اإلدارى

• مطبعة الجالء

• مركز أكديما لألبحاث الدوائية

• منطقة مطابع األهرام

• المبن اإلدارى ر
لشكة لينك – القرية الذكية

• إمتداد مطبعة األهرام

• موقع العمل ر
بشكة ليماك – مطار القاهره

• المبن اإلدارى ر
لشكة كاتو

• نادى بالتينيوم – القاهره الجديده
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أنظمه مكافحه الحريق المتخصصة (نوع النظام)

• مبن األهرام الجديد ( إنرجي)

• الجامعة الكندية – مرحلة ثانية (إنرجي)

• مطبعه االخبار ( ثاب أكسيد الكربون)

• مطبعة األهرام-مرحلة اول (إنرجي)

• مخازن األهرام 6-أكتوبر (ثاب أكسيد الكربون)

• محطه رفع مياه-جمعية المهنسي العرب

• مخازن الورق– قليوب (ثاب أكسيد الكربون)

• رشكة القاهره لتكرير ر
البتول (إنذار حريق)

• مخازن الورق– العامرية (ثاب أكسيد الكربون)

• القاهره لتكرير ر
البتول(ثاب أكسيد الكربون)

• مطبعة األهرام – مرحلة ثانية (إنرجي)

• رشكة أنابيب ر
البتول (انظمه فوم)

التبيد و التكييف الموفره للطاقه
انظمه ر
• مطبعة قليوب ( أنظمة تكييف موفره للطاقة )
• مطبعة األهرام – مرحلة أول ( أنظمة تكييف موفره للطاقه )
ر
الشكة المتحدة للسكر (سافوال) مصنع العي السخنة
•

توليد الكهرباء

• مطبعة األهرام –  6أكتوبر ( أعمال الديزل)
• مبن األهرام الرئيىس (وحدات الديزل اإلحتياطية )
• الجامعة الكندية (وحدات الديزل اإلحتياطية )
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إشادات بشركتنا
فيما يلي مجموعة مختارة من شهادتنا و إشادات على مر السنين:

1994
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1997
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2000
شهاده اختبار و جوده تركيب نظام "انرجن"من شركه ماتر+بالت
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2005
شهاده اختبار و ضمان نظام  𝐶𝑂2من رشكه انسول
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2005
شهاده اختبار و ضمان نظام  𝐶𝑂2من رشكه انسول
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2005
مراجعه تصميم نظام  𝐶𝑂2من قبل شركه انسول
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2016
شهاده جوده النظام و تقرير اختبار الفوم من شركه ناشونال فوم
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2017
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