تأسست الشركة عام  5002وقامت بدراسة وتصميم وإنشاء وتنفيذ المحطات االذاعيه والتلفيزيون
مثل االرضية التلفزيونيه والفضائية و قاعات السينما واستديوهات التصوير والصوت وتعمل
الشركه وفقا للمعايير العالميه فى وضع المواصفات واالكواد العالميه فى جميع اعمالها التى تشمل
تكنولوجيا العزل الصوتى و االتصاالت فى مصر و الشرق االوسط
اينوشمنك للتكنولوجيا شركه متخصصه فى تقديم حلول هندسيه مبتكره فى مجالى العزل الصوتى
وهندسه االتصاالت حيث ان ابتكارتنا وقدراتنا االبداعيه تعتمد فى المقام االول على قدرتنا على
تصميم كل الحلول الهندسيه فى مجال الصوت وذلك فى السوق المصرى و العربى بشكل عام فنحن
نقوم بتصنيع منتجات معالجات الصوت مثل الواح معالجه الصوت للحوائط والستائر الصوتيه
واالرضيات العائمه واالسقف المعلقه وكل هذه المنتجات تستطيع ان تحل مشاكل الصدى و التحكم
فى الضوضاء بأداء ممتاز وتطبق فى مجال واسع من التطبيقات مثل االستديوهات االذاعيه مثل
قاعات السنيما استديوهات الصوت وهذه المنتجات متوافقه مع المواصفات و المعايير االمريكيه حيث
ان الشركه هى
عضو فى الجمعية االمريكية للصوتيات
عضو فى جمعية الفزيائيين العالمية
عضومؤسس فى الجمعية المصرية للصوتيات
من خالل الخبرات العالميه لطاقم المهندسين و الفنين تقدم الشركه الكثير من الحلول الفعاله بالسوق
المحلى و العربى بجوده عاليه



رؤية الشركه:

من خالل دراستنا للسوق المصرى بشكل خاص وجدنا عدم وجود شركات
متخصصة طبقا للمعايير الدوليه و العالميه في هذا المجال لذلك قامت الشركه
بالعمل على وضع نظام قياس لتنفيذ كل مشروعاتها طبقا للمعايير الدوليه وذلك
مع مرونه فى العمل الهندسى لطبيعه السوق المصرى و العربى

 رسالة الشركة :
تقديم اعلى مستوى من الجودة فى خدماتنا و منتجاتنا الرضاء عمالئنا وايضا لتلبية
احتياجات السوق المصرى والعربي فى مجالى العزل الصوتى و المعالجات و
االتصاالت

 نشاط الشركة:
تمتد انشطة الشركه الى خارج مصر حيث بدأت الشركه بعمل مشروعات فى سوريا-
االردن -لبنان -المملكه العربيه السعوديه وذلك من خالل درستنا لكل هذة االسواق
وايضا تقوم بعمل دراسات جدوى فى شتى مجاالت البث االذاعى و التلفزيونى مع
وجود فريق متخصص على اعلى مستوى
وانشطة الشركه تحديدا في السوق المصرى و العربى

تنقسم الى جزئين كبيرين هما
 -1البث االذاعى و االتصاالت
 -2العزل و المعالجه الصوتيه
 نحن نوفر لعماالئنا حلول متكامله لتغطيه كل اجزاء البث االذاعى والتلفزيونى و االتصاالت حيث اننا نقوم بدراسه كل مشروع ونقدم افضل
الحلول الهندسيه مع اكبر الشركات فى السوق العالمى للبث و االتصاالت
وايضآ من خالل دراستنا و خبرات فريق العمل لدينا يقوم بأبحاث دوريه
لالطالع على كل جديد حتى نقوم بأعطاء عمالئنا خدمه على اعلى مستوى و
بأسعار تنافسيه

مهندسى البث االذاعى والفنين يقومون بوضع نظام متكامل للصيانه الدوري
للمعدات بعد تركيبها وفقا للمعاير الدوريه وقسم الهندسه االذاعيه لدينا يقوم
بتقديم الخدمات للعمالء مثل تصميم كامل للمشروع

 المسانده الهندسيه تحليل االنظمه المتكامله التركيب لالجهزه االختباروالمعاينه  :حيث ان المشروعات المتكامله لدينا ذات االهتمام االكبرمن خالل وضع الخطط المناسبه لكل عميل على حدة وهذه الخدمات تنقسم
الى.
 -1االستشارات الهندسيه
 تصميم االنظمه توريد وتركيب االنظمه المتكامله االختبار و المعاينه بعد التركيب وذلك على استديوهات الردايو حيث تقوم بتصميم وتوريد وتركيباستديوهات االنتاج االذاعى الرقمى و االنلوج
 التحكم االلى فى اداره الصوت فى المحطات االذاعيه -2تقديم حلول شبكات الصوت VOIP
 خدمات االعمال المتكامله الستديوهات التصوير
تصميم كامل للمشروع مع توريد وتركيب معدات االنلوج والدجيتال
الستديوهات التلفزيون واستديوهات االنتاج التلفزيونى وكل االضاءة
ومعدات الصوت الالزمه
 االعمال المتكامله للهوائيات
 التصميم الهندسى للهواء
 االعمال المدنيه المتاحه


 اعمال االبراج وما شابه
 تركيب الهوئيات وكوابله
 تركيب اجهزه القياس والمراقبه
 تركيب هوائيات الميكرويف واختبرها
ونقوم ايضا بعمل برامج تدريبيه للمواقع وصيانه دوريه من خالل مجال
واسع من الخدمات فى البلدان العربيه و المصريه و فى البث االذاعى و
التلفزيونى تستطيع عمل برامج للصيانه الدوريه للمحافظه على المعدات
الطول فتره ممكنه.

برامج الصيانه الدوريه
تحتوى على كل ما سبق ويقوم بعمل برامج محددة لعمل الصيانه الدوريه
طبقا الحتياجات العميل وبما ال يضر بأداء المعدات

نحن وكالء وموزعون لكبرى الشركات العالمية








لمعدات السنيمائيه
لحاويات المعزوله صوتيا
معدات النقل االذاعى من خالل االنترنت
لمعدات البث االذاعى و التلفزيوني
Armstrong transmitter
برامج اداره المحتوي االلكترونى
للهوئيات
()ups
لمنع انقطاع التيار

 ونحن موزعون لكل منUnipex 
Sound craft 

Ecresso Harbin
Whisper room
Stream on

Hardata
shively labs
superior electric

Shure 






DBX
Crown
JBL
Bose
Denon

 العزل الصوتى و المعالجات و التحكم فى الضوضاءفريقنا يتكون من .
 -1قسم البحوث و التطوير
هذا القسم يعمل دراسه فنيه لكل مشروع على حدة اليجاد التالى
 )aسمك الماده العازله
 )bزمن التردد وحلوله
 )cالموجه الواقعه وتقديم الحلول لها
 )dالمسافه الحرجه وتقديم حلول لها
 )eجوده الحديث
 -2االداره الهندسيه حيث لدينا مصمم داخلى على اعلى مستوى وتقديم
احدث التصميمات للعمالء وتستطيع عمل محاكاة لكل مشروع للعمالء
 -3ادارة المشروعات تقوم بعمل مخطط للوقت لكل مشروع وتقوم بتقديم
المساعده الفنيه للمشروعات و متابعتها لتقديم جوده عاليه فى الوقت
المحدد
 -4ادارة المصنع تستطيع عمل منتجات متخصصه لكل مشروع على حدة
مطابقه لدراسات التى قام بها قسم البحوث و التطوير في الشركة .
 -5قسم القياسات و المعايره هذا القسم المقصود به متابعه كل االقسام سابقه
الذكر حيث يقوم متابعه قسم البحوث والتطوير و التنسيق مع المصنع و
اداره المشروعات لعمل مطابقه بين الدراسه و التنفيذ وبعد انتهاء
المشروع يقوم بمطابقه المشروع مع المعايير الدوليه لالكواد الصوتيه
العالميه

 مشروعات الشركة: .1قنوات تليفزيونية (ارضية – فضائية)
 قنوات الحياة الفضائية
 قناة مودرن سبورت الفضائية
 قناة ميلودي تريكس الفضائية
 قناة مودرن مصر الفضائية
 قناة اوربت الرياضية
 قناة بلدنا
 قناة الساعة
 قناة الفراعين
 قناة بداية
 قناة ميلودى سبورت
 قناة مودرن كورة

) .2FMمحطات اذاعية (
 نجوم اف ام مصر
 نايل اف ام مصر
 راديو صوت المدينة – االردن
 محطة راديو أرابيسك (صوت العرب فى المانيا).
 محطة راديو شمس بالمملكة العربية السعودية.
 نجوم اف ام – االردن

 ميلودي اف ام – سوريا
 ميلودي اف ام – االردن
 ميلودي اف ام – لبنان.
 محطة راديو اسالم اون الين.
 ستوديو قناة  ANAالتليفزيونية.
 راديو السفارة الفلسطنية بالقاهرة .
 راديو مودرن اكاديمي (انشاءات  -ادارة)

.3االستوديوهات(تصوير – صوت)
 ستوديو مودي الحكيم.
 ستوديو الخاص للمهندس سامي ابو الخير ( مدير.) Arabia MTV
 ستوديو صوت للجامعة االمريكية بالقاهرة الجديدة.
 ستوديو تصوير للجامعة االمريكية ( أدهم سنتر).
 ستديوهات االنتاج األذاعى بالجامعة االمريكية.
 ستديو شركة بيكسلز للدعاية واالعالن .
 ستوديو صوت لشركة ميك.
 ستوديو قناة  ANAالتلفزيونية .
 ستديو المهندس أحمد فهمى بالقطامية هايتس
 ستديو م /رأفت سمير.
 ستديو م /عالء الشين
 ستوديو التعيلق بقناة ميلودي سبورت
 ستوديو التعليق بقناة مودرن كورة

 ستوديو التعليق بقناة ميلودي سبورت
 ستوديو التعليق بقناة مودرن كورة
 ستوديو جريدة الوطن
 ستوديو بص وطل
 ستوديو شركة فنون مصر

كما قامت الشركة من خالل وكالتها العالمية لماكينات العرض السينمائى بعمل
االتي :
 .4توريد وتركيب ماكينات العرض و نظام الصوت المتكامل بكل من:
 مجمع شركة جود نيوز السينيمائي* بورتو مارينا :
 -1جود نيوز بورتو مارينا1
 -2جود نيوز بورتو مارينا2
 - 3جود نيوز بورتو مارينا3
* المصرية بالزا :
.1المصرية بالزا 1
 -2المصرية بالزا 2
 -3المصرية بالزا 3
 -4المصرية بالزا
*  -سينما حديقه النصر ( جهاز السينما )
*  -سينما االندلسية بمرسى مطروح :
 -1سينما اندلسية 1
 -2سينما اندلسية .2
 مجمع سينمات علي رجب بشبين القناطر .

 مجمع سينمات سنزو مول بالغردقة.
 سينما مارسيليا بيتش.2
 مجمع سينيمات ميتنج بوينت بالتجمع الخامس
 مجمع سينيمات سيتي سكيب بالسادس من اكتوبر

 .5قاعات مؤتمرات :
 قاعات المؤتمرات بالجامعة االمريكية.
 قاعة االجتماعات بمكتب تمثيل شركة الوطن للمعامالت المالية .
 قاعة االجتماعات بشركة

. Alcatel Egypt

 -1قاعة غرف الموسيقي بالجامعة االمريكية .
 قاعة االجتماعات بنقابة المحامين
 قاعة االجتماعات في اريكسون بالقرية الذكية
 قاعة اجتماعات مستشفي النجف االشراف بالعراق

االستشارات الهندسية6.











ستوديو مودى الحكيم
ستوديو صوت للجامعة المريكية بالقاهرة الجديدة
ستويدو تصوير للجامعة المريكة (ادهم سنتر)
ستوديو االنتاج االذاعى بالجامعة االمريكية
CIC
مشروع جود نيوز -مدينة االنتاج السينمائى
قاعة الواقع التخيلى لجامعة عين شمس (جمعية الصوتيات المصرية )
ERICSON
ضمن مجموعة عمل الكود المصرى للصوتيات التابع لمركز البحوث
قاعات الترجمة الفورية و قاعات االجتماعات و قاعة السينما بفندق مصطفى كامل
باالسكندرية

 هاردرووك كافيه خليج نبق
 تمارى الرونج
 ايدن رووك فيال طارق نور الجيزه الجديده

وكالئنا :
 شركة النور بسوريا
 شركة أصايل بفلسطين

منتجاتنا :
 حائط العزل الصوتي . Enosh wall Dumping
 تجاليد الحوائط الماصة للصوت .
 الدهانات الماصة للصوت ( براءة اختراع ) .
 اسقف  Enoshالمعلقة الماصة للصوت .

وقامت الشركة بعمل بروتوكول التعاون مع الشركة العالمية للبصريات بالقوات
المسلحة المصرية لدراسة وتصميم و تنفيذ االتي:
لوزارة التربية و التعليم و تعد هذه السينما األولي في مصر التي  -14Dسينما
تعمل علي فصل المؤثرات لكل كرسي علي حدة حيث ان بها كافة المؤثرات
الحركية و المناخيه .
 -2سينما كروية ( (DOMEلدار القوات الجوية الجديد كمتحف للقوات الجوية
لعرض تاريخ القوات الجوية العظيم و ما توصل الية من تطوير و تكنولوجيا و
سيكون هذا المشروع بمثابة حدث في عالم السينما في الشرق االوسط.
 مشروعات تحت التنفيذ :المشاريع المستقبلية للشركة انشاء مصنع الدهانات العازلة للصوت
والحرارة ويعتبر اول مصنع في الشرق االوسط في ذلك المجال .

