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   مقدمة عن الشركة

   الهيكل االداري

   شهادات الجودة ـ شهادات االختبار

   المشاريع المنفذة داخل سوريا

   المشاريع المنفذة خارج سوريا

   معلومات عن أهم المشاريع المنفذة

   االتصال بالشركة

  



 

 

شركة خلوف لطاقة المستقبل لمحة عن  
 

  KFP شركة خلوف لطاقة المستقبل.م أوجد فرع جـديد للشركة متخصص بالطــاقــة الشمسية تحــت اسم  2002فـي عام  . .م كشركة تجارية صناعية1791في حماة ـ سوريا عام  شركة خلوفتأسست 

 وف.   ـــــــــــــكشـركة مستقلة مــن مجمـــــوعة شركـــات خل

 ـة معايير ــدت الشركـــب المفرغة في الشرق األوسط. منـذ نشأتها اعتمــتعد شركة خلوف لطاقة المستقبل كأحــد أهـــم مصنعي ومـــوردي أجهـــزة تسخين المـــاء بالطاقة الشمسية باستخدام األنابي

 ة.ــــــــانيــاأللمـ (CWT)ة ـركــــالمنتجــات والخدمــات إلى المستهلك عبــر فريقها المختص، الدعـــم الفني يتــم بالتعــــاون مـــع ش ـلــصـــارمة لضمان الجــــودة فــي منتجـاتهـا كـي تؤمــن أفضـ

 لسوق المحلية والدولية .ـة  في اــإن هدفنا األساسي في الشركة هـو تقديم أفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا مـن منتجات صديقة للبيئة وخدمات ذات قيمة عالي

 نأمل بكل صدق وبالتعاون مع زبائننا األعزاء الوصول إلى بيئة نظيفة واقتصادية حول العالم .

  ر ـــــــ قط وديةـــــالسع ـ  دةـــة المتحـــالعربي اراتــــاإلمـ  رــــــونس ـ الجزائــــر ـ تــــــ مص األردن  –ان ـــلبن –وريا ــجهاز طاقة شمسيه منزلي في كل من س 000 16 قامت الشركة بتركيب أكثر من  

 ا الغربية. وحوض البحر األبيض المتوسط.ـــفتح أسواق جديدة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا و أورب إلى كما تتطلع الشركة 

 ابح المفتوحة و المغلقةـــة المســـتدفئ ـي ــــــالمشاف ـ ادقـــــــالفن ـة ـــات السكنيــاخن للمجمعـــــاء الســـــيوجد في الشركة قسم خاص لدراسة و تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية الكبيرة لتأمين الم

 درجة مئوية.  95ليتر يوميًا وبدرجات حرارة تصل إلى  000 300 ل إلى ــات تصـــــبكمي ـصـانــــعن للمــــــاء الساخــــــن المــــــــتأمي ة ـ ــــدعم التدفئة المركزي

 ان.ــــاليون ـدة ـــربية المتحــارات العــــــماإل ـ األردن ـ انـــــلبنـ   اــــــوريــس كــل مــن البلـــــدان التاليـــة  : في مشروع منها 000تم تنفيذ  مشروع متنوع 1000كما قامت الشركة بدراسة أكثر من 

 . صنعناالمصنعة في م باستخدام أحدث التقنيات األلمانية ألجهزة الطاقة الشمسية 

 

 وفــــد خلــر محمـــياس                                                                                                                                                                                              

المدير العام                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 



 

 

 لشركة خلوف لطاقة المستقبل الهيكل االداري

 

 

 

 

 

  



 

     ISO 9001:2008   الجودة ـ ةشهاد  

 



 

2102األوربي )اليونان( شهادة إختبار من االتحاد   

  



 

 شهادة اختبار

 

 

 



المشاريع المنفذة داخل سوريابعض 



 

 

المشاريع المنفذة خارج سوريابعض  

 

  



 DIP   _DIP HOTELفندق روع :        ــــاسـم المش

 -01UP 1800/58طراز     U-Pipeأجهزة ضغط عالي   ة :ــدمـزة المستخــــاألجه االمارات العربية المتحدة ـ دبي ــــوقع :ـــــــالمــــــ

 أنبوب  031 ــــابيب :ـعــــــــدد األنـــــ DIP HOTEL – Dubai ــــــــــــل :ـــالعميـــ

 جهاز       02 ـــزة :ــعــــــــدد األجهـــــ تركيب نظام طاقة شمسية روع :ـدف المشـــه

 18/2102 تاريــــــــخ التنفيــــــــــذ : ليتر / اليوم 5911باستطاعة  صحيماء ساخن لالستخدام التزويد  ـــف :ـالوصــــــــــــ

 



 

 TenCate_  روع :        مصنع العشب الصناعي ــــاسـم المش

 -01UP 1800/58طراز     U-Pipeأجهزة ضغط عالي   ة :ــدمـزة المستخــــاألجه االمارات العربية المتحدة ـ دبي ــــوقع :ـــــــالمــــــ

 أنبوب  0211 ــــابيب :ـعــــــــدد األنـــــ TenCate – Dubai ــــــــــــل :ـــالعميـــ

 جهاز       01 ـــزة :ــعــــــــدد األجهـــــ تركيب نظام طاقة شمسية روع :ـدف المشـــه

 10/2102 تاريــــــــخ التنفيــــــــــذ : ليتر / اليوم 02111ساخن لالستخدام الصناعي باستطاعة تزويد ماء  ـــف :ـالوصــــــــــــ



 

 روع :      الشركة العامة لصناعة الصوف والسجاد ــــاسـم المش

 -01UP 1800/58طراز     U-Pipeأجهزة ضغط عالي   ة :ــدمـزة المستخــــاألجه سوريا ـ حماة ــــوقع :ـــــــالمــــــ

 أنبوب  2011 ــــابيب :ـعــــــــدد األنـــــ وزارة الصناعة ــــــــــــل :ـــالعميـــ

 جهاز       81 ـــزة :ــعــــــــدد األجهـــــ تركيب نظام طاقة شمسية روع :ـدف المشـــه

 02/2100 تاريــــــــخ التنفيــــــــــذ : ليتر / اليوم 29111تزويد ماء ساخن لالستخدام الصناعي  باستطاعة  ـــف :ـالوصــــــــــــ

 



 مشفى المشفى      روع :    ــــاسـم المش

 -01UP 1800/58طراز     U-Pipeأجهزة ضغط عالي   ة :ــدمـزة المستخــــاألجه السعودية ـ جدة  ــــوقع :ـــــــالمــــــ

 أنبوب  021 ــــابيب :ـعــــــــدد األنـــــ المشفىمشفى   ــــــــــــل :ـــالعميـــ

 أجهزة       0 ـــزة :ــعــــــــدد األجهـــــ تركيب نظام طاقة شمسية روع :ـدف المشـــه

 15/2100 تاريــــــــخ التنفيــــــــــذ : ليتر / اليوم 0011تزويد ماء ساخن لالستخدام الصحي باستطاعة  ـــف :ـالوصــــــــــــ



 +  المبنى الرياضي  جامعة البتراء ـ  سكن الطالبات  روع :       ــــاسـم المش

 -21UP 1800/58طراز     U-Pipeأجهزة ضغط عالي   ة :ــدمـزة المستخــــاألجه األردن ـ عمان  ــــوقع :ـــــــالمــــــ

 أنبوب  501 ــــابيب :ـاألنـــــعــــــــدد  جامعة البتراء ــــــــــــل :ـــالعميـــ

 جهاز     00 ـــزة :ــعــــــــدد األجهـــــ تركيب نظام طاقة شمسية روع :ـدف المشـــه

 13/2100 تاريــــــــخ التنفيــــــــــذ : ليتر / اليوم 01111تزويد ماء ساخن لالستخدام الصحي باستطاعة  ـــف :ـالوصــــــــــــ



 روع :      مبنى العيادات الشاملة ــــاسـم المش

 -01UP 1800/58طراز     U-Pipeأجهزة ضغط عالي   ة :ــدمـزة المستخــــاألجه سوريا ـ حماة ــــوقع :ـــــــالمــــــ

 أنبوب  021 ــــابيب :ـعــــــــدد األنـــــ وزارة الصحة ــــــــــــل :ـــالعميـــ

 جهاز    20 ـــزة :ــعــــــــدد األجهـــــ تركيب نظام طاقة شمسية روع :ـدف المشـــه

 02/2101 تاريــــــــخ التنفيــــــــــذ : ليتر / اليوم 0211تزويد ماء ساخن لالستخدام الصحي باستطاعة  ـــف :ـالوصــــــــــــ



  انتونيان انترناشونال سكولروع :      ــــاسـم المش

 -01UP 1800/58طراز     U-Pipeأجهزة ضغط عالي   ة :ــدمـزة المستخــــاألجه لبنان  ــــوقع :ـــــــالمــــــ

 أنبوب  091 ــــابيب :ـعــــــــدد األنـــــ اندريه ضاهر ــــــــــــل :ـــالعميـــ

 جهاز    19 ـــزة :ــعــــــــدد األجهـــــ تركيب نظام طاقة شمسية روع :ـدف المشـــه

 10/2101 تاريــــــــخ التنفيــــــــــذ : ليتر / اليوم 0911تزويد ماء ساخن لالستخدام الصحي باستطاعة  ـــف :ـالوصــــــــــــ



  فيال خاصةروع :       ــــاسـم المش

 -01UP 1800/58طراز     U-Pipeأجهزة ضغط عالي   ة :ــدمـزة المستخــــاألجه االمارات العربية المتحدة ـ دبي ــــوقع :ـــــــالمــــــ

 أنبوب  081 ــــابيب :ـعــــــــدد األنـــــ فيال خاصة ــــــــــــل :ـــالعميـــ

 جهاز    03 ـــزة :ــعــــــــدد األجهـــــ تركيب نظام طاقة شمسية روع :ـدف المشـــه

 13/2101 تاريــــــــخ التنفيــــــــــذ : متر مكعب 011جاكوزي باستطاعة تدفئة مسبح مع  ـــف :ـالوصــــــــــــ



  دير القديسة تقالروع :      ــــاسـم المش

 -01UP 1800/58طراز     U-Pipeأجهزة ضغط عالي   ة :ــدمـزة المستخــــاألجه ريف دمشق ـ بلودان ــــوقع :ـــــــالمــــــ

 أنبوب  201 ــــابيب :ـعــــــــدد األنـــــ دير القديسة تقال ــــــــــــل :ـــالعميـــ

 جهاز    8 ـــزة :ــعــــــــدد األجهـــــ تركيب نظام طاقة شمسية روع :ـدف المشـــه

 10/2101 التنفيــــــــــذ : تاريــــــــخ ليتر / اليوم 2011تزويد ماء ساخن لالستخدام الصحي باستطاعة  ـــف :ـالوصــــــــــــ



 فندق برج شاهين      روع :   ــــاسـم المش

 -01UP 1800/58طراز     U-Pipeأجهزة ضغط عالي   ة :ــدمـزة المستخــــاألجه سوريا ـ طرطوس ــــوقع :ـــــــالمــــــ

 أنبوب  511 ــــابيب :ـعــــــــدد األنـــــ فندق برج شاهين ــــــــــــل :ـــالعميـــ

 جهاز       01 ـــزة :ــعــــــــدد األجهـــــ تركيب نظام طاقة شمسية روع :ـدف المشـــه

 01/2115 تاريــــــــخ التنفيــــــــــذ : ليتر / اليوم 5111تزويد ماء ساخن لالستخدام الصحي باستطاعة  ـــف :ـالوصــــــــــــ

 



 :      تدفئة   المسبح لفيال السيد أغيد قبانيروع ــــاسـم المش

 -21UP 1800/58طراز     U-Pipeأجهزة ضغط عالي   ة :ــدمـزة المستخــــاألجه ريف دمشق ـ يعفور ــــوقع :ـــــــالمــــــ

 أنبوب 031 ــــابيب :ـعــــــــدد األنـــــ السيد أغيد قباني ــــــــــــل :ـــالعميـــ

 أجهزة 8 ـــزة :ــعــــــــدد األجهـــــ تركيب نظام طاقة شمسية روع :ـالمش دفـــه

 15/2115 تاريــــــــخ التنفيــــــــــذ : متر مكعب 91تدفئة مسبح باستطاعة  ـــف :ـالوصــــــــــــ

 



 روع :      فندق األريزونا ــــاسـم المش

 TZ 1800/58 40P ة :ــدمـزة المستخــــاألجه الرقةسوريا ـ  ــــوقع :ـــــــالمــــــ

 انبوب  021 ــــابيب :ـعــــــــدد األنـــــ فندق االريزونا ــــــــــــل :ـــالعميـــ

 اجهزة  8 ـــزة :ــعــــــــدد األجهـــــ تركيب نظام طاقة شمسية روع :ـدف المشـــه

  10/2115 تاريــــــــخ التنفيــــــــــذ : ليتر / اليوم 0211لالستخدام الصحي باستطاعة      تزويد ماء ساخن ـــف :ـالوصــــــــــــ

 



 البحوث العلمية   مركزروع :      ــــاسـم المش

 TZ 1800/58 40P ة :ــدمـزة المستخــــاألجه دمشق –سوريا  ــــوقع :ـــــــالمــــــ

 انبوب  201 ــــابيب :ـعــــــــدد األنـــــ البحوث العلمية مركز ــــــــــــل :ـــالعميـــ

 اجهزة  3 ـــزة :ــعــــــــدد األجهـــــ تركيب نظام طاقة شمسية روع :ـدف المشـــه

  02/2118 التنفيــــــــــذ :تاريــــــــخ  ليتر / اليوم  2011تزويد ماء ساخن لالستخدام الصحي باستطاعة      ـــف :ـالوصــــــــــــ

 



 روع :      مطعم الكرمــــاسـم المش

 LP 1800/58 – 20P ة :ــدمـزة المستخــــاألجه حمص ـ مشتى الحلو ــــوقع :ـــــــالمــــــ

 انبوب  011 ــــابيب :ـعــــــــدد األنـــــ السيد نصري الخوري ــــــــــــل :ـــالعميـــ

 اجهزة  21 ـــزة :ــعــــــــدد األجهـــــ تركيب نظام طاقة شمسية روع :ـالمشدف ـــه

  18/2118 تاريــــــــخ التنفيــــــــــذ : ليتر / اليوم 0111تزويد ماء ساخن لالستخدام الصحي باستطاعة    ـــف :ـالوصــــــــــــ

 



 روع :       مصنع شوكوال ديلوكســــاسـم المش

 TZ 1800/58 40P ة :ــدمـزة المستخــــاألجه سوريا ـ حماة ــــوقع :ـــــــالمــــــ

 أنبوب  031 ــــابيب :ـعــــــــدد األنـــــ السيد فراس البرازي ــــــــــــل :ـــالعميـــ

 أجهزة  0 ـــزة :ــعــــــــدد األجهـــــ تركيب نظام طاقة شمسية روع :ـدف المشـــه

 10/2118 تاريــــــــخ التنفيــــــــــذ : ليتر / اليوم  0311تزويد ماء ساخن لالستخدام الصحي باستطاعة  ـــف :ـالوصــــــــــــ

 



 مسبح  آذارروع :      ــــاسـم المش

 -21UP 1800/58طراز     U-Pipeأجهزة ضغط عالي   ة :ــدمـزة المستخــــاألجه سوريا ـ حمص ــــوقع :ـــــــالمــــــ

 أنبوب 81 ــــابيب :ـعــــــــدد األنـــــ مسبح آذار  ــــــــــــل :ـــالعميـــ

 أجهزة 0 ـــزة :ــعــــــــدد األجهـــــ تركيب نظام طاقة شمسية روع :ـدف المشـــه

 10/2118 التنفيــــــــــذ :تاريــــــــخ  متر مكعب 01تدفئة مسبح باستطاعة  ـــف :ـالوصــــــــــــ

 



 روع :       مصنع أعالف النعسانــــاسـم المش

 TZ 1800/58 40P ة :ــدمـزة المستخــــاألجه سوريا ـ حماة ــــوقع :ـــــــالمــــــ

 انبوب  031 ــــابيب :ـعــــــــدد األنـــــ مصنع أعالف النعسان ــــــــــــل :ـــالعميـــ

 أجهزة  0 ـــزة :ــعــــــــدد األجهـــــ تركيب نظام طاقة شمسية روع :ـدف المشـــه

 12/2118 تاريــــــــخ التنفيــــــــــذ : ليتر / اليوم   0311تزويد ماء ساخن لالستخدام الصحي باستطاعة  ـــف :ـالوصــــــــــــ

 



 روع :      فندق شاهينــــاسـم المش

 TZ 1800/58 40P ة :ــدمـزة المستخــــاألجه سوريا ـ طرطوس ــــوقع :ـــــــالمــــــ

 أنبوب 081 ــــابيب :ـعــــــــدد األنـــــ نزار شاهين ــــــــــــل :ـــالعميـــ

 أجهزة  5 ـــزة :ــعــــــــدد األجهـــــ تركيب نظام طاقة شمسية روع :ـدف المشـــه

 18/2110 تاريــــــــخ التنفيــــــــــذ : ليتر / اليوم 0811تزويد ماء ساخن لالستخدام الصحي باستطاعة  ـــف :ـالوصــــــــــــ

 



 روع :      جامعة القلمون ــــاسـم المش

 LP 1800/58 – 30P ة :ــدمـزة المستخــــاألجه ريف دمشق ـ دير عطية ــــوقع :ـــــــالمــــــ

 أنبوب  011 ــــابيب :ـعــــــــدد األنـــــ جامعة القلمون ــــــــــــل :ـــالعميـــ

 أجهزة  01 ـــزة :ــعــــــــدد األجهـــــ تركيب نظام طاقة شمسية روع :ـدف المشـــه

 15/2113 التنفيــــــــــذ :تاريــــــــخ  ليتر / اليوم 0111تزويد ماء ساخن لالستخدام الصحي باستطاعة   ـــف :ـالوصــــــــــــ

 



 مؤسسة االنتشاءات العسكرية             روع :      ــــاسـم المش

 LP 1800/58 – 10P ة :ــدمـزة المستخــــاألجه سوريا ـ دير الزور ــــوقع :ـــــــالمــــــ

 أنبوب 700 ــــابيب :ـاألنـــــعــــــــدد  مؤسسة االنتشاءات العسكرية ــــــــــــل :ـــالعميـــ

 أجهزة  70 ـــزة :ــعــــــــدد األجهـــــ تركيب نظام طاقة شمسية روع :ـدف المشـــه

 2113-3 تاريــــــــخ التنفيــــــــــذ : ليتر / اليوم 0111تزويد ماء ساخن لالستخدام الصحي باستطاعة  ـــف :ـالوصــــــــــــ

 

 



 
 

االتصالمعلومات 

  
P.O.Box: 288 – Hama – Syria 
Hama – Tel: +963 33 3020 – Fax: +963 33 2330560 
Damascus – Tel: + 963 11 4434024 – Fax: + 963 11 4434025 
E-mail:  info@khallouf-fp.com 
G. Manager:  yasser@khallouf-fp.com 
Seles Manager:  anas.k@khallouf-fp.com 
Marketing  Manager :  hayyan@khallouf-fp.com 
Operator Manager :  eng.baraa@khallouf-fp.com 
Designing Manager :  Hassan@khallouf-fp.com 
Web Site : www.khallouf-fp.com 
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