الغرب
 SDMOبريست
هاتف +33 (0) 2 98 41 13 48
فاكس +33 (0) 2 98 41 13 57

الشرق
 SDMOميتز
هاتف +33 (0) 3 87 37 88 50
فاكس +33 (0) 3 87 37 88 59

ألمانيا
شركة SDMO GmbH
هاتف +49 (0)63 32 97 15 00
فاكس +49 (0)63 32 97 15 11

إسبانيا
 SDMOللصناعات أيبيريا
هاتف +34 (9) 35 86 34 00
فاكس +34 (9)35 86 31 36

جنوب أفريقيا
 SDMOجنوب أفريقيا
هاتف +27 (0) 8 32 33 55 61
فاكس +33 (0)1 72 27 61 51

الوسط الغربي
 SDMOشوليه
هاتف +33 (0) 2 41 75 96 70
فاكس +33 (0)2 41 75 96 71

الجنوب الشرقي
 SDMOفاالنس
هاتف +33 (0) 4 75 81 31 00
فاكس 10 31 81 75 4 )0( +33

أمريكا الالتينية
ومنطقة الكاريبي
 SDMOللمولدات
هاتف +1 305 863 0012
فاكس +1 954 432 8330

بريطانيا العظمى
 SDMOللطاقة ،شركة محدودة
هاتف +44 (0)16 06 83 81 20
فاكس +44 (0)16 06 83 78 63

الجزائر
 SDMOالجزائر العاصمة
هاتف +213 (0)23 47 05 19
فاكس +213 (0)23 47 05 15

روسيا
 SDMOموسكو
هاتف فاكس +7 495 665 16 98

دبي
 SDMOالشرق األوسط
هاتف +971 4 458 70 20
فاكس +971 4 458 69 85

باريس/شمال نورماندي
 SDMOجنفيلييه
هاتف +33 (0) 1 41 88 38 00
فاكس +33 (0) 1 41 88 38 37
 SDMOأراس
هاتف +33 (0) 3 21 73 38 26
فاكس +33 (0) 3 21 73 14 59

 SDMOأيكس اون بروفانس
هاتف +33 (0) 4 42 52 51 60
فاكس +33 (0) 4 42 52 51 61
الجنوب الغربي
 SDMOتولوز
هاتف +33 (0) 5 61 24 75 75
فاكس +33 (0) 5 61 24 75 79

بلجيكا
SDMO NV/SA
هاتف +32 36 46 04 15
فاكس +32 36 46 06 25

توجو
 SDMOغرب افريقيا
هاتف +228 22 22 63 65
تركيا
 SDMOإسطنبول
هاتف +90 53 07 35 09 10

التصويرGuillaume Team ،Istock ،Getty Images ،Franck Betermin :
ماركة  KOHLER-SDMOهى ماركة خاصة ومسجلة لشركة  .SDMO Industriesوثيقة ال يستند إليها في التعاقد  -نظرً ا لحرصها على تحسين
جودة منتجاتها ،تحتفظ شركة SDMO Industries
بحقها في تعديل جميع الخصائص الفنية الواردة في هذا الكتالوج دون إخطار مسبق.

الوكاالت التجارية في فرنسا

الفروع

المكاتب

في كل مكان ،إعطاء
الطاقة للناس الذين يحتاجونها

مصر
شركة  SDMOالقاهرة
هاتف/فاكس + 20 2 22 69 15 26

SDMO Industries – CS40047 – 29801 BREST Cedex 9 – France
المقر الرئيسي للشركة – 270, rue de Kerervern – 29490 GUIPAVAS – France
هاتف +33 (0)2 98 41 41 41

www.kohler-sdmo.com

MK-CO-GN-DO-AR-181

عظمة مهنة هي في توحيد الناس قبل كل شيء
سانت إكزوبري

منذ أكثر من  50عاما ولدت قصة إنسانية وصناعية أصبحت
خبرة معترف بها في جميع أنحاء العالم .وقد أعطت هذه
القصة كل قوتها إلى مهنة :توفير الطاقة في كل األماكن
حيث ال غنى عنها للقيام باألنشطة البشرية .ولتحقيق هذه
المهمة لدينا مصممين ومهندسين وفنيين يشعرون بشغف
حقيقي تجاه عملهم .يتجلى هذا الشغف بثقافة هندسية فعالة
مدفوعة بالرغبة في القيام دائما باألفضل .ثقافة عبرت الحدود
وبلغت القارات وتنتشر اآلن في جميع أنحاء العالم .من
ميامي إلى موسكو ،من بريست إلى دبيSDMO ،
 Industriesهي مجموعة صناعية ُتعتبر واحدة من
الشركات الرائدة في السوق .ولكن االعتراف بها كشركة
ملتزمة تجاه عمالئها ،قريبة منهم وصاغية لهم ،مع بحث متواصل للتقدم ،هو أكثر ما يؤثر فينا
ويعطينا الطاقة لتحقيق المزيد من التقدم.
Hervé Prigent
رئيس شركة SDMO Industries

1996-1969

2005-1969

اختراق السوق والتمركز في فرنسا
تطوير شبكات توزيع في أفريقيا والشرق األوسط
وأمريكا الجنوبية
افتتاح الشركات التابعة في أوروبا
(إسبانيا وإنجلترا) وسنغافورة

1966
إنشاء شركة SDMO Industries
من قبل مجموعة Meunier

قصة جذورنا،
هي قصة طويلة

2012-2005

افتتاح مواقع جديدة في أمريكا
(األرجنتين والبرازيل والواليات
المتحدة األمريكية) وأوروبا (بلجيكا)
وأفريقيا (الجزائر)

افتتاح مواقع في أوروبا وأفريقيا والشرق
األوسط (روسيا وألمانيا وجنوب أفريقيا
ودبي ومصر)

2016-2012
افتتاح مواقع جديدة
في توجو وتركيا

1969

1996

2005

2012

2017

تتخصص SDMO Industries
في تصنيع المولدات الكهربائية

افتتاح مصنع
إنتاج
من  15 000م 2في فرنسا في
موقع Kergaradec

الشركة القابضة  Meunierتبيع
 SDMO Industriesو SOREEL
و  BESإلى المجموعة األمريكية
KOHLER Co

تتوسّع Kergaradec 2
وتصبح موقع االنتاج الرئيسي
لمجموعة SDMO Industries
2
مع مساحة تبلغ  40 000م

نقطة تحول في تاريخها:
العالمة التجارية  SDMOتصبح .KOHLER-SDMO
تغيِّر  SDMO Industriesموقفها وتبدأ في بناء
محركات الديزل الخاصة بها.
يتم تجميع البنى التحتية الموجودة في بريست
مع افتتاح المقر الرئيسي الجديد.

CLARKE ENERGY

أبعد في العالم،
أقرب إليكم

SDMO INDUSTRIES
المقر الرئيسي وموقعيّ تصنيع

فرنسا

المقر الرئيسي

المملكة المتحدة

KOHLER
المقر الرئيسي وموقع تصنيع

 ،KOHLERويسكونسن

أبعد في مرافقتكم ،أقرب من احتياجاتكم،
تبسط  SDMO Industriesشبكتها الدولية عبر  130بلداً.

مجموعة  – KOHLERنظام الطاقة
المقر الرئيسي لشركة  SDMO Industriesفي فرنسا
المقر الرئيسي لشركة  KOHLERفي الواليات المتحدة
المقر الرئيسي لشركة  Clarke Energyفي المملكة المتحدة
 6مواقع تصنيع (فرنسا ،الواليات المتحدة األمريكية ،البرازيل ،سنغافورة ،الهند ،الصين)

SDMO Industries
 12فرعا ً ومكتبا ً في جميع أنحاء العالم
    
 198موزعا ً في أوروبا ،وأفريقيا ،والشرق األوسط
وأمريكا الجنوبية

موقع االنتاج في بريست

ال شيء عظيم يتم إنجازه
دون شغف
ما الذي يحفز اإلبداع لدى األشخاص إن لم يكن الرضى عن استخدام مواهبهم لتحقيق إنجازات
عظيمة؟ ولكن الموهبة ليست كافية من دون طاقة الشغف ،فهو الوحيد القادر على التغلب على
الصعوبات.
وتتميز  SDMO Industriesبفرص تكريس كل ما لديها من دراية في صناعة واحدة .ويؤدي
هذا التخصص بشكل طبيعي إلى التزام ال مثيل له.
يوما ً بعد يوم ،يلتزم المهندسون والفنيون وأعضاء فرق البحث والتطوير التزاما ً قويا ً بعملهم األساسي
وبمجال عمل تكثر فيه المنافسة ولكنها تشكل أيضا عامال مح ّفزا .ويتعين عليهم أن يتابعوا عن
كثب تطور السوق ،واالبتكار باستمرار .إنه تح ّد مثير.
مع مهاراتهم العالية وتدريبهم المستمر ،إنّ األشخاص الذين ي دعمون ماركة
 KOHLER-SDMOهم أيضا مدفوعين بقضية عزيزة على قلوبهم :تعلّقهم بأرضهم.
هذا التعلق ببريست هو الذي يبني هوية الشركة منذ إنشائها ،وهو الذي يفسر حماس
العاملين فيها.

قلب  KOHLER-SDMOيدق
في بريست!
وفي بريست بالضبط ،على رأس منطقة بريتاني ،بدأ كل شيء.
في عام  ،2012ضاعفت الشركة نطاق إنتاج مصنعها وعززت
بالتالي ارتباطها بأرضها .هذا التعلق ينعكس أيضا في والء
الموظفين .ففي عام  2016معهم احتفلت الشركة بـ  50عاما
من الوجود والنجاح.

باريس
بريست

محركا ً
عندما يصبح التفوق
ِّ
في عام  2016بدأت  SDMO Industriesببناء محركاتها الخاصة:
إنه مثال على قدرتها على التكيف واإلقدام على المخاطرة ،وح ّبها
للتحديات ومعرفتها بالسوق.

التفوق
هو هاجسها
خصصت  SDMO Industriesنشاطها للمولدات الكهربائية فقط .وبالتالي فإن الشركة قد رفعت
إلى أعلى مستوى مهاراتها الحصرية ،من التصميم إلى دراسات التنفيذ والتصنيع والتشغيل والصيانة
والتدريب وخدمة ما بعد البيع.
وبفضل هذا التخصص يتطور أداء أدواتها الصناعية بدعم من البنى التحتية االستثنائية.
وتشارك  ،SDMO Industriesالتي تعترف بها الهيئات الرسمية ،في وضع القواعد التنظيمية
بصفتها عضو في فريق عامل تابع للّجنة األوروبية.
مختبر الشركة هو كيان مستقل وال يوجد مثله إالّ ثالثة فقط في العالم .إنه معتمد في مجال القياسات
واالختبارات (المعيار  ،)NF EN ISO/CEI 17025 : 2005ومعترف به لدرايته ونوعية
خدماته.
وباإلضافة إلى ذلك ،تبرع  SDMO Industriesفي استخدام أدوات النمذجة  3Dالجديدة،
وحسابات الهياكل والمعوقات ،والمحاكاة الدينامية الحرارية ،والصوتية .إنها تسمح لها بالحصول
على أفضل النتائج .أما بالنسبة للحلول المصممة "على القياس" فيتم تكريس فريق من المهندسين
لها .وتقوم بتطوير مشاريع متكاملة يمكن أن تشمل تصميم مباني الهندسة المدنية.
كل هذا يؤدي إلى إنتاج مولدات كهربائية وفقا ألعلى معايير الجودة ،غالبا ما تتجاوز المعايير
األكثر تطلبا.

N° 1-2171
النطاق متاح على
WWW.COFRAC.FR

ثقتكم
تقوي التزامنا
ّ
تلتزم  SDMO Industriesالتزاما مستمرا لتلبية احتياجاتكم بفعالية وتعتبرها تحديات يجب
رفعها.
وينعكس التزام الشركة على وجه الخصوص بتطوير مولِّدات حسب الطلب ،بالتوازي مع إنتاج
النماذج القياسية .تقوم  SDMO industriesفي هذه الحالة بتصنيع مولِّدات تتكيف مع متطلبات
وخصوصيات قطاع نشاطكم .من خالل تطوير منتجاتها وحلولها تلتزم بتوفير استجابة تلبي
تماما التوقعات وتتجاوز القيود.
باإلضافة إلى تصميم وتنفيذ مولِّداتها ،تلتزم  SDMO Industriesأيضا من خالل جعل نفسها
متاحة واالستجابة بأسرع وقت ممكن .في جميع أنحاء العالم تترافق شبكتها من الموزعين مع
 12موقعا ودعما مستمرا كل أيام األسبوع  24/24وكل أيام السنة ( 365يوما) ،مع  7منصات
تخزين موزعة في جميع أنحاء العالم.

االلتزام،
حتى في مواجهة الكوارث

وأخيرا يمتد التزامها إلى نهج سالمة البيئة (.)QSEفهي تنوي العمل دائما بشكل أفضل فيما
يتعلق بوسائلها ومواردها وبيئتها .وتشهد على أهمية التدابير المتخذة لتحقيق هذه الغاية شهادتيّ
 ISO 14001و .ISO 9001

تش ِّكل االستجابة الطارئة جزءا من جوهر  .SDMO Industriesتؤ ِّمن
حضورا ميدانيا وتقوم بنشر الوسائل الالزمة بسرعة ،فالشركة تعرف
كيفية التعامل مع القيود واالحتياجات الناجمة عن العواصف وأمواج
تسونامي والزالزل وغيرها من الكوارث الطبيعية.

بالقرب منكم
لخدمتكم بشكل أفضل
نحن لم نصبح الرقم  3في العالم في مجال المولِّدات الكهربائية من دون معرفة معمّقة باحتياجات
عمالئنا .ولتعزيز هذه الخبرة ،طوّ رت  SDMO Industriesوجودا قويا في
 130بلدا.
تستند مكاتب االتصال والشركات التابعة على شبكة كثيفة من  198موزعا .للشركة عالقات وثيقة
معهم ووالءهم لها ثمين جدا.وتستمر هذه العالقة لمدة  15عاما في المتوسط،وقد بلغ أقدم تعاون
مع ِّ
موزع  43عاما! له ،كما ولغيره ،تؤمِّن  SDMO Industriesخبراتها ،قبل البيع وبعده،
مباشرة أو بدعم أحد مواقعها الـ  12الموجودين في العالم.

مخزون متاح دائما
الواليات المتحدة األمريكية (ميامي) ،دبي ،توجو ،المكسيك ،ألمانيا،
فرنسا (لو هافر) ،المملكة المتحدة :مع ما ال يقل عن  7منصات تخزين
في العالم ،تسمح  SDMO Industriesلعمالئها بالحصول بسرعة
على المنتجات في منطقتهم .ويؤدي ذلك إلى تحقيق وفورات كبيرة
في الوقت والكفاءة .وبطبيعة الحال ،يتم تكوين المجموعات في
المخزون وتكييفها بحسب احتياجات كل منطقة.

وبالمثل ،توفر لهم الدعم الدائم من خالل وسائل مختلفة (االجتماعات ،والتدريب في الموقع،
واإلنترانت ،والتسعير على االنترنت ،وما إلى ذلك) والموارد (محاورين مخصصين ،واالستقبال
على موقع بريست ،وما إلى ذلك).
يرحب مركز التدريب في بريست بالمتدربين على مدار السنة ويوفر المعرفة الالزمة لتركيب
المولدات وتشغيلها واستخدامها وصيانتها .وتبعا للحاجة ،تنتقل الجلسات ويتدخل المدربون في هذه
الحالة في قلب مؤسسات الشركة ،لدى ِّ
موزعيها أو مباشرة على مواقع العمالء.

رضاكم
يحدد مسارنا
تتنوع تطبيقات المولِّدات بطريقة ال متناهية .ال يمكن للحلول القياسية أن تلبّي دائما جميع االحتياجات
وتو ّفر الرضى التام .ومع ذلك ،جعلت  SDMO Industriesرضاكم تتويجا لنهجها العام .هو
الذي يدفع قيمها.
أيا ً كانت حاجتكم للطاقة ،ومجال التطبيق ،ودرجة تعقيد التنفيذ ،يضمن قسم الهندسة تسليم المشروع
منتهياً ،مع التصنيع وفقا لمعايير الجودة العالية .يتم اختبار كل قطعة وكل المواد االستهالكية لتحقيق
التوافق األمثل مع المولد الكهربائي .وبالتالي ،يتم تحسين أدائه ،وتطول حياته ،ويظل استثماركم
محمياً.
يعتمد رضاكم أيضا على مستوى عال من الخدمات أينما كنتم في العالم .من بدء التشغيل إلى الوثائق
التقنية ،من الصيانة المخصصة إلى عمليات التفتيش السنوية ،فضال عن التدريب ،توفر لكم
 SDMO Industriesخدمة كاملة لضمان أقصى قدر من األداء لمنشآتكم ،ومعوّ ليّة كاملة طوال
دورة حياة المنتجات والمنشآت.
بفضل قربها منكم ،يمكن للشركة جمع العديد من المعلومات الميدانية .إنّ هذه التغذية المرتدة تسمح
للشركة بتكييف عرضها وإعدادات منتجاتها .وهي قد كرّست خلية لهذه التغذية المرتدة .إن تدفق
المعلومات الداخلية السريع جدا بين المواقع في العالم واإلدارة العامة ،هو ضمانة بالمرونة والتفاعلية.

لكل سوق عرضه
المخصص له
بحكم خبرتها SDMO Industries ،تعرف أن كل سوق يتطلب إجابات
محددة .االتصاالت ،الزراعة ،النقل ،مراكز البيانات ،الصحة ...كل قطاع
من األنشطة يتطلب حلول مكيفة له .ولذلك تقوم الشركة بتطوير عرض
خاص بكل سوق ،مع األخذ بعين االعتبار للقيود الخاصة بكل منها
والتي تلبي االحتياجات على أرض الواقع.

،SDMO INDUSTRIES
شركة تح ِّفزها القيم
الشغف،
التفوق،
االلتزام،
القرب
رضى العميل
لقد تطوّ رت  SDMO Industriesوال تزال تتطور اليوم بفضل االستناد الى هذه القيم القوية.
خمس قيم أساسية تم ِّكن الشركة من توحيد العاملين فيها ولديها ،واالستجابة إلى السوق من خالل
تقديم منتجات تتوافق مع التوقعات أو حتى تتجاوزها ،وتنمّي ثقة العمالء فيها حول العالم.

أي مكان
مفيدة للجميع ،في ّ
وأي مجال
ّ
المو ِّلدات ومجموعات إنتاج الطاقة  KOHLER-SDMOهي ُمستخدمة
وغالبا أساسية في جميع قطاعات األنشطة ،في شكل استخدام مستمر
أو احتياطي
المساكن ،وتنظيم األحداث ،ومركبات التدخل السريع ،والبناء ،والنقل،
والتجزئة ،والصحة ،ومحطات الطاقة ،والتوليد المشترك للطاقة ،والمناجم،
ومراكز البيانات ،والصناعة ،ومواقع استخراج المعادن ،والمواد الغذائية،
والتلفزيون ،والتأجير ،والخدمات المصرفية والتأمين ،والجماعات
العسكرية ،وأنشطة اإلغاثة ،واالتصاالت ،والنفط والغاز…

