المنهل للطاقة المتجددة شركة متخصصة في مجال الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة تاسست
عام  2014بعد ان انبثقت عن المنهل لحماية ودعم المعلومات بكامل خبراتها وكادرها المتميز
في هذا المجال الكتر من  25عاما .
تاسست المنهل للطاقة المتجددة على مبادئ التميز والخبرة العالية بهدف احداث نقلة نوعية في
مجال الطاقة وتوفير خدمات متكاملة من خالل تلبية متطلبات كافة عمالءها
تفخر المنهل كونها شركة رائدة في االردن في تقديم حلول الطاقة حيث انها شركة متخصصة
في مجال توريد وتركيب انظمة الحماية الكهربائية مثل المولدات واجهزة مانع انقطاع التيار
الكهربائي وانظمة الطاقة المتجددة و مكيفات والسخانات الشمسية .
وقد تم تأ سييس معرض الشركة لتوفير جميع احتياجاات الزباائن والعماالء مان مساتلزمات الطاقاة
مثل االنارة والكوابل والقواطع واللوحات واجهزة الحماية للشرائها بشكل مباشر وسريع

أن تكون المنهل األولى في مجال الحماية من مشاكل الطاقة الحرجة وتوفير حلول الطاقة البديلة
والخيار األول بتقديم خدمات و منتجات مبتكرة لالسواق.

فريق المنهل للطاقة المتجددة ملتزم بالعمل بتحقيق هدف واحد وهو حماية كل باحاث عان حماياة
بياناته ومعداته من مشاكل الطاقة الحرجاة بواساطة تقاديم أف ال الحلاول والخادمات و المنتجاات
لمساعدة المنظمات واألفراد في توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والتقنية وحلاول الطاقاة البديلاة
من خالل أف ل السبل والوسائل:
 توفير بيئة عمل مريحة /تنمية روح الفريق.
 المشاركة في الفعاليات المحلية والمناسبات االجتماعية.
 مواكبة التطور التكنولوجي.
 تحقيق سعادة العميل عن طريق توفير االف ل لهم مان الخادمات والمنتجاات ات الجاودة
العالية .

نعتمد منهاج القيم الجوهرية ويشمل:
 العمل الجماعي
.
 الشفافية
 المسؤولية و االلتزام بالخدمة

 .1بناء عالقات قوية مع العمالء وكسب رضاهم
 .2العمل على تعزيز ورفع قدرات الشركة

تم وضع نظام إلدارة الجوودة تتواقوم توع تتات واا توا و  ISO 9001:2008حيو توم تو
خالله-:
 تحديد العتتياا الالزت لنظوام ددارة الجوودة وتا يتاتوه التخاوا لاوا والتاووير التروتتر توتتك العتتياا
 تحديد التداخالا والعالقاا ي تتك العتتياا تحديد التعايير والارم الالزت لتتأكد ت أ الضوا ا لاذه العتتياا ذاا قعالي توقير التوارد والتعتوتاا الضروري لد م التن يذ والتراق لتتك العتتياا تراق وقياس وتحتيل هذه العتتياا تا يووم اإلجووراتاا الضووروري لتحتيووم النتوواط التخاووا لاووا والتاوووير الترووتتر ت و تتووكالعتتياا

تسعى المنهل للطاقة المتجددة لتوفير حماية عالياة إساتثمارات وبياناات شاركائنا وعمالئناا مان
خالل توفير منتجات وخدمات عالية الجودة لنفوق توقعات عمالئنا .
حياث ت امن إدارة المنهاال مراجعاة األهااداف بشاكل دورا بناااء علاى إجااراءات النظاام واإلتاازام
بالقوانين والتشريعات التي تتعلق بالخدمات التي تقدمها المنهل.
و نحن في المنهل للطاقة المتجددة إدارة وموظفين نؤمن بأن تحقيق هذه الرساالة ياأتي مان خاالل
التطبياق والتطاوير المساتمر لنظااام إدارة الجاودة التاي تتوافاق مااع متطلباات وموا افات ISO
 9001:2008واإهتمام بالموظفين ورفع كفاءتهم وإعادة تأهيلهم

جزء من سوقنا الرئيسي هو سوق مستهلكي الطاقاة الحرجاة و والاذين يحتااجون لحماياة معاداتهم
من أا اضطراب وانقطاع في التيار من المصدر الرئيسي للطاقة الكهربائية.
وحديثا سعت المنهل الى توفير أنظمة الطاقة المتجددة لعمالئها رغبة منها في تقديم الحلول المثلى
لمن يرغب في استخدام الطاقة المتجددة واستخدام أنظمة ديقة للبيئة
المنهل تسعى جاهدة للمساعدة في حل معظم الق ايا الحرجة التي تواجه عمالئنا و تساعى جاهادة
لفهم إحتياجات العمالء في كل من األسواق التي تخدمها مان خاالل تاوفير حلاول فعالاة فاي الوقات
المناسب مع تقديم منتجات أمن موثوقة وعالية األداء.
متخذو القرار والمدراء هم االشخاص المستهدفين في المنظمات والشركات .
وبما ان السوق بنمو مستمر وزيادة في الطلب وعليه يجب زيادة المبيعات والحصة السوقية .
وهناا مجااالت جدياادة ومتطلباات جديادة فااي هاذا السااوق يجاب مواكبتهاا اوال باااول والبقااء علااى
اتصال مع حاجة العمالء والسوق .

على مر السنين قمنا ببناء سمعة طيبة على درجة عالية من اإحتراف لتقديم المشورة والتوجيه
بشأن إستراتيجية حماية المعلومات حيث:
 نتصف بالمرونة  :فنحن نصوغ حلولنا لتناسب عملك بدال من إنتظار تكيفك مع مبدأ
عملنا
 لدينا أف ل األجهزة فنحن ال نتعامل إال مع الشركات الرائدة في تقديم الحلول
التكنولوجية
من األمثلة على الشركات:






 /Eaton Powering Business WordWideالواليات المتحدة االمريكية
 /BORRIايطاليا
 /AJ-Powerبريطانيا
 /Lister Petterبريطانيا
 /Atlantis Solarالواليات المتحدة االمريكية









نقدم أف ل الحلول و المشورات وأكثرها سالمة ونتأكد من الحيتها ومالءمتها
الحتياجاتكم ونحل المشكالت التي تواجهكم وتتناسب مع خططك المستقبلية
فريق المنهل و كفاءة ومعرفة عالية تلبي احتياجاتك
نتبع منهجية واضحة في تقديم الخدمة والسلعة
نسير وفق إتفاقيات واضحة ومحددة المسؤوليات
تعمل على تلبية احتياجاتك بسرعة قصوى
تلتزم المنهل بدرجة عالية من األمن والحماية

لدينا قائمة عمالء على نطاق واسع و ومن جميع القطاعات
• القطاع الحكومي والقوات المسلحة
• قطاع البناء والمقاوالت
• قطاع توليد الطاقة والنفط والغاز
• القطاع الصحي
• قطاع الخدمات
• قطاع النقل
• قطاع اإتصاالت
• قطاع تكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات
• القطاع الصناعي
• القطاع التجارا
• قطاع البنو و المصارف والمؤسسات المالية
• القطاع الزراعي
• القطاع السكني
قائمة العمالء متوفرة ويتم تزويدها عند الطلب

رقم الهاتف + 962 6 5604101 :
رقم الفاكس+ 962 6 5690634 :
البريد االلكترونيinfo@al-manhal.com :
الموقع االلكتروني www.Al-Manhal.com :
الموقع  :عمان – مركز عمان التجارا – العبدلي – الطابق السادس
ندوق بريد  926395عمان –  11119االردن

