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منذ ما يزيد عن 30 عاما وشركة بن طامى تعمل في تجارة قطع غيار التكييف والتبريد وأعمال صيانة 

التكييف المركزي، وبزيادة الفروع والعمالة وحجم ا4عمال والنهضة العمرانية التي تشهدها البالد 

أصبح لزاما إنشاء شركة متخصصه في تنفيذ مشاريع التكييف والكهرباء، حيث تم إنشاء شركة 

خدمات الكهرباء والميكانيك والتكييف المحدودة (الماك) لتقوم بأعمال شركة بن طامى في 

ا4نشطة الموضحة آنفا، وا4ن تعتبر (الماك) من أكبر الشركات المتخصصة في قطع غيار التكييف 

المركزي وصيانتها وكذلك أعمال الكهروميكانيك .

حيث توجد المخازن والمعارض الكبرى فى كل من الرياض وجدة والخبر، والطواقم الفنية المؤهلة، 

وبوجود المركز المتخصص و المجهز  على أعلى مستوى من ا4جهزة وا4دوات الالزمة لتجديد 

الكمبروسورات النصف مغلقة، مما يعطى (الماك) ميزة خاصة تنفرد بها عن غيرها من الشركات، 

بحيث يٌمكن تأمين قطع الغيار وأعمال التنفيذ والتركيب والصيانة فى مكان واحد خدمة للعميل 

وطمعا فى نيل رضاه .

 

 

 لمحة عامة



م . عبدا� حمود الطامي
الرئيس

شركة خدمات الكهرباء والميكانيك والتكييف المحدودة 

(الماك) شركة متخصصة في نشاط صيانة أجهزة التكييف 

المركزي، وتنفيذ مشاريع التكييف وا4لكتروميكانيك، 

وكذلك تأمين كل قطع الغيار الالزمة لتلك ا<عمال .

إن تخصصنا في حقل من حقول الخدمات (تنفيذ وصيانة أجهزة ومعدات 

التكييف المركزي والتغذية والتمديدات لLنظمة الكهربية وصيانتها) يشعرنا 

بمسئولية كبيرة لذلك نسعى دومN لتطوير وإجادة أعمالنا مع ا4ستعانة 

بأفضل التكنولوجيا المتوفرة في هذا المجال الحيوي .

إن رضا العميل هو محور إهتمامنا فجميع جهودنا وموظفينا وأطقمنا الفنية 

تعمل على مدار الساعة لهدف واحد وهو رضا العميل ، ، نأمل أن نوفق . .

 كلمة الرئيس
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م . عبدا� بن حمود الطامي
الرئيس

بكالوريوس الهندسة الكيميائية

السيد / عبدالرحمن بن حمود الطامي

نائب الرئيس 

بكالوريوس إدارة ا<عمال

م . عبدالفتاح عشماوي

مدير المشاريع والصيانة

بكالوريوس هندسة ميكانيكية 

السيد / يزيد سعود عبدالعزيز

مدير الموارد البشرية 

بكالوريوس إدارة ا<عمال

م . أحمد حاج أسعد

المدير العام

بكالوريوس هندسة ميكانيكية

السيد / عمار بخيت

المدير المالي

بكالوريوس إدارة ا<عمال وإقتصاد

السيد / محمد عالء الدين

مدير المشتريات

م . أحمد فوزي
مدير فرع جدة

بكالوريوس هندسة الميكاترونيك

م . مجد فياض
مدير فرع الخبر

بكالوريوس هندسة ميكانيكية

ــ يليهم مهندسي المكتب الفني و ا4شراف بالمواقع والمبيعات
 ثم ا<طقم الفنية المنفذة  . .

 ا4دارة العليا



أن تكون شركة الماك الرائدة خدمي^ بالمملكة والمنطقة فى مجال الكهروميكانيك وصناعة وصيانة 

التكييف والتبريد.

تفعيل وتطوير وتحقيق نظام إدارة الجودة الشاملة لكافة أعمالنا بما يتوافق مع متطلبات 

ومواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والمواصفات والمقاييس الدولية .

مواصلة تقديم المنتجات المتطورة ذات الجودة والكفاءة العالية و التركيز على تحقيق توقعات 

العمالء  .

التوسع في إدخال التقنيات الحديثة المتطورة لفائدة اfنسان وأعمال الشركة لضمان جودة المنتج 

والخدمة مع^.

توفير فرص عمل مميزة للكوادر السعودية ولفترات طويلة تضمن حياة مهنية ناجحة ومستقرة 

بكافة أقسام الشركة .

الرؤية و المهمة



تتنوع أعمال الشركة فى حقل ا4عمال الميكانيكية إلى أنواع مختلفة من ا4عمال مثل  :

-  دراسة وتصميم وتنفيذ واfشراف على مشاريع ا4عمال الميكانيكية.

-  توريد وتركيب كرات اfطفاء الذاتي (أفضل وأحدث طفاية حريق ذاتية).

-  إحالل وإستبدال أنظمة التكييف القديمة.

-  توريد وتركيب وحدات التكييف بكافة أنواعها وفئاتها (سبليت  – مخفى  – مجمع  –  مركزي)  .   

. (ASHRAE) بحسب مواصفات الجمعية ا4مريكية للتبريد والتكييف والتسخين والتهوية      

.  (SMACNA) توريد وتركيب مجارى الهواء (الدكت) بحسب مواصفات  -

-  عمل موازنة للهواء والماء البارد المغذى لnماكن المكيفة .

-  أعمال تنظيف وتعقيم مجارى الهواء (الدكت) . 

-  أعمال التهوية الصناعية والميكانيكية .

-  إعادة تقييم دراسات المشاريع .

 

ا<عمال الميكانيكية  



تتنوع أعمال الشركة فى حقل ا4عمال الكهربائية إلى أنواع مختلفة من ا4عمال مثل  :

-  توريد وتركيب وصيانة وإصالح التمديدات والتغذية الكهربية للمبانى والمنشآت .

-  توريد وتركيب وصيانة وإصالح اللوحات الكهربية .

-  توريد وتمديد كيابل الجهد المتوسط والمنخفض .

-  توريد وتركيب وصيانة وإصالح محوالت الضغط المتوسط والمنخفض .

-  أعمال التيار المنخفض (سنتراالت  – كاميرات  –  تليفونات) .

. ( A T S) توريد وتركيب المولدات ومفاتيح التحكم ا4توماتيكى  -

-  توريد وتركيب وصيانة وإصالح أنظمة مكافحة الحريق  (اfنذار– اfطفاء) .

-  توريد وتركيب أنظمة القوى والتحكم الكهربية .

-  إعادة تاهيل اtنظمة الكهربية .

ا<عمال الكهربائية



قطع الغيار

قطع غيار الكمبروسر :
الماك هى الوكيل المعتمد لشركة (CMP) ا4مريكية فى المملكة العربية السعودية.الخاصة بتصنيع 

وتوريد قطع الغيار ذات الجودة والكفاءة العالية وا4سعار المناسبة للكمبروسرات النصف مفتوحة 
مثل كارير –كوبالند-ترين-يورك .

المحركات الكهربية (فاسكو)  :
منذ أكثر من 50 عام^ والمحركات الكهربية من النوع فاسكو ذات المواصفات والجودة العالية والتى 

تستخدم فى مجال التكييف والتدفئة فى وحدات توزيع الهواء ومحركات مراوح المكثف وكذلك 
محركات مراوح الشفط وهذا على سبيل المثال .

لمراوح الطاردة (الو)  : 
منذ أكثر من 50 عام^ ومراوح الو تستخدم فى مجال التكييف والتدفئة والتهوية كما تعد هى المورد 

الرئيسى للمراوح الطاردة المركزية وتستخدم كبديل لكافة ا4نواع ا4خرى .

أخرى  :
باfضافة إلى منتجات CMP –LAU –FASCO متوفر لدينا أكثر من 5000 صنف خاصة بالتكييف والتبريد 

والتحكم الكهربى والمستهلكات ا4خرى مثل:
منتجات الكو واميرسون من مجففات الفريون – وصمامات التمدد .

منتجات فرناس قواطع كهربية .
ماركة جونسون كنترول الخاصة بالتحكم فى الحرارة والزيت والضغوط .

ماركة ايتون الخاصة ببلوف التحكم وصمامات التمدد .
ماركة كليكسون والخاصة بالحساسات الالزمة fعادة لف المحركات الكهربية ووحدات حماية 

المحركات والكمبروسر .
الزيوت الخاصة بالضواغط .

جميع أنواع غازات التبريد فريون 134-22-11أ - 502.

قطع الغيار





إسم المشروع 

العمل الذي تم انجازه

العناية بالكمبروسر :
نقوم بأعادة تأهيل جميع أنواع الكمبروسرات النصف مفتوحة ذات القدرات المختلفة بداية من 7.5 

حصان إلى 100 حصان والمجددة فى مركز الماك والمجهز بأحدث التقنيات لهذا الغرض.
يتم تجديد الكمبروسرات فى مركز الماك بواسطة فريق فنى متخصص على أعلى مستوى 

ضمان على أعمال التجديد للكمبروسرات .

صيانة وإصالح ا4جهزة :
الماك تقوم بصيانة وإصالح جميع أجهزة التكييف والتبريد مثل الشيلرات –غرف التبريد-التكييف 

المركزى من النوع المدمج والنوع المنفصل فحص ومعاينة جميع أنواع ا4جهزة وتقديم تقرير فنى 
بنتائج الفحص .

تنفيذ عقود صيانة سنوية تشمل قطع الغيار أو بدون 4عمال الصيانة الوقائية وإصالحات الطوارى . 

تنظيف مجارى الهواء للتكييف المركزى :
الماك لديها ا4جهزة المتخصصة التي تزيل الغبار وا4تربة والميكروبات المتواجدة في مجاري هواء 
التكييف المركزي بواسطة فنيين متخصصيين في هذا المجال وبجودة وتقنية عالية وبأستخدام 

أحدث الوسائل التكنولوجية مما يساعد على :
الحفاظ على صحة ا4سرة من الحساسية .

توفير هواء بارد وصحي بالمنزل والعمل .
خفض فاتورة الكهرباء .

زيادة عمر وحدات التكييف .
زيادة عمر وحدات مناولة الهواء .

الصيانة وا4صالح



مشروع إنشاءات مرفأ ميناء للصيد ،
الموقع  : العزيزية ينبع  ـ  المدينة المنورة.

نوعية ا4عمال  : أعمال بنية تحتية شاملة باfضافة 4عمال إليكتروميكانيكال.

صور حية من موقع العمل  . . 

الصيانة وا4صالح



صور حية من موقع العمل  . . 



وزارة الدفاع السعودية ،
قوة الصواريخ اfستراتيجية ـ قسم البناء والصيانة ـ العقود

 والمشتريات.
الموقع : الطائف.

نوعية ا4عمال : أعمال كهربائية (تمديدات كابالت عمومية  ،
توريدات و تركيبات لقطع غيار كهربائية  ،  ومنها محوالت 

كهربائية قدرة 800 ك. ف. أ )

قوات الدفاع الجوية الملكية السعودية ،
قسم الهندسة  ـ كلية الملك عبد ا� ـ الدفاع الجوي  .

الموقع : الطائف 
نوعية ا4عمال :  إحالل و تجديد  4عمال كهربائية .

حجم ا4عمال  1420935 ريال سعودي .

الموقع :  القيادة الشمالية الغربية 3 .
نوعية ا4عمال : توريد 4عمال تكييف مركزي  باfضافة لكباسات مضغوطة .

حجم ا4عمال  2 مليون  ريال سعودي .

الموقع  : قيادة منطقة الخرج ،
نوعية ا4عمال : توريدات وتركيبات لقطع غيار خاصة  بأعمال تكييف مركزي باfضافة 4عمال 

تشغيل وصيانة  /  .حجم ا4عمال  220729 ريال سعودي .

الموقع  : الرياض  ـ وحدة الدراسة اfشتقصائية العامة الخاصة بالتوزيع الجغرافي  لمسئولي 
القوات المسلحة .

نوعية ا4عمال  : أعمال صيانة وتشغيل لمجمل  أنظمة التكييف الموجودة.



المفتشية العامة لوزارة الدفاع و الطيران  السعودية إدارة  -
إدارة ا4شراف و الصيانة - قسم العقود و المشتريات .

الموقع : المنطقة الغربية بأكملها .
نوعية ا4عمال : أعمال كهربية ( إنارة) .

الموقع : مستودعات توريد قطع الغيار - المنطقة الغربية .
نوعية ا4عمال : توريدات و تركيبات لقطع غيار خاصة بأنظمة -

تكييف مركزي .
حجم ا4عمال : 90720 ريال سعوديي.

الموقع : وزارة الدفاع و الطيران السعودية - رئاسة هيئة االركان العامة - المديرية -
العامة للمسح العسكري - برنامج الدعم اليومي.

الموقع :  الرياض ـ المشروع المرجعي الجغرافي .
نوعية ا4عمال : تحسين وصيانة 4داء نظام التكييف المركزي بالموقع .

حجم ا4عمال : 195000 ريال سعودي . 

الموقع : قوة الصواريخ اfسترتيجية ـ إدارة البناء والصيانة ـ قسم العقود والمشتريات ـ
 المنطقة الغربية

نوعية ا4عمال : توريدات وتركيبات لقطع غيار لتشيلرات ترين.
حجم االعمال : 174700 ريال سعودي.



المؤسسة العامة للتحلية بالمملكة العربية السعودية

الموقع : جدة.
نوعية ا4عمال : إعادة تنظيم و تأهيل أنظمة توزيع الكهرباء -

 غرف (الجهد المنخفض) - باfضافة 4عمال إليكتروميكانيكال
 - و أيضا“ أعمال مدنية.

حجم ا4عمال : 249500 ريال سعودي.

الموقع : إدارة التشغيل و الصيانة - الدمام.
نوعية ا4عمال : توريدات و تركيبات 4نظمة مكافحة الحريق.

حجم ا4عمال : 949740 ريال سعودي.

الموقع : الرياض.
نوعية ا4عمال : توريدات و تركيبات لنظام التكييف المركزي لمباني المستودعات الكيميائية.

حجم ا4عمال : 430000 ريال سعودي.

الموقع : محطة الرياض.
نوعية ا4عمال : إعادة تأهيل نظام التكييف المركزي لغرف الكنترول التناضح العكسي بالمحطة.

حجم ا4عمال : 589000 ريال سعودي.

الموقع : محطات جدة.
نوعية ا4عمال : توريدات و تركيبات لوحدات التكييف المركزي لمبني ا4من و السالمة.

حجم ا4عمال : 96500 ريال سعودي. 

نوعية ا4عمال : إعادة تأهيل 4نظمة التكييف المركزي الخاصة بغرف  القواطع الكهربائية .
حجم ا4عمال :  596000 ريال سعودي .



مؤسسة التدريب الفني والمهني ـ اfدارة العامة 
للصيانة والمشاريع .

الموقع :  الثانوية الصناعية ـ الدمام .
نوعية ا4عمال : توريدات وتركيبات 4نظمة إنذار ومكافحة 

الحريق . 
حجم ا4عمال  :  959740 ريال سعودي .

الموقع : الثانوية الصناعية  - عنيزة .
نوعية ا4عمال : تنفيذ إمدادات الطاقة الخاصة بورش العمل ا4ساسية والتدريب .

حجم ا4عمال  : 312500 ريال سعودي .

نوعية ا4عمال  :  إستبدال لوحات الكهرباء الرئيسية باfضافة 4عمال إنارة .
حجم ا4عمال  :  373430 ريال سعودي .

الموقع : الثانوية الصناعية - اfحساء .
نوعية ا4عمال : توريدات وتركيبات 4عمال التكييف المركزي .

حجم ا4عمال  :  1129800 ريال سعودي .

الموقع :  مبنى مجلس التدريب الفني والمهني - الجوف .
نوعية ا4عمال  : توريدات وتركيبات 4عمال التكييف المركزي .

حجم ا4عمال  : 499800 ريال سعودي .

الموقع  : الثانوية الصناعية - مكة .
نوعية ا4عمال  : توريدات وتركيبات 4عمال التكييف المركزي .

حجم ا4عمال  :   288650 ريال سعودي .

الموقع :  المبنى اfداري للكلية التقنية والتكنولوجية - اfحساء .
نوعية ا4عمال : توريدات وتركيبات 4نظمة التكييف المركزي.

حجم ا4عمال : 126040 ريال سعودي .

الموقع : مبنى الكلية الفنية - الرياض .
نوعية ا4عمال : توريدات وتركيبات لنظام التكييف المركزي .

حجم ا4عمال  : 260590 ريال سعودي . 



وزارة الصحة .

الموقع : مستشفي الشارقة - الشارقة.
نوعية ا4عمال :  خدمات تنظيف و تنقية بمجاري الهواء كاملة.

حجم ا4عمال : 150000 ريال سعودي.

الموقع :         مستشفي دار ماء - الرياض.

  مستشفي القويا - القوية.

مستشفي الملك خالد - تبوك.  

مستشفي الملك فيصل - الطائف.  

مستشفي الصحة العقلية - جدة.  

مستشفي وادي الدواسر - وادي الدواسر.  

مستشفي الجديد - الدوادمي.  

مستشفي ا4مومة و الطفولة - اfحساء.  

نوعية ا4عمال :  تجديد لعقود الماك كمورد عام و رئيسي باfضافة كمقاول عام
 4عمال التركيبات و الصيانة و التشغيل.



مشروع إنشاءات رصيف ومركز كامل متكامل ومتقدم لحرس الحدود.
الموقع : جزيرة الحويصات - البحر ا4حمر .

نوعية ا4عمال : أعمال بنية تحتية كاملة باfضافة الخرى إليكتروميكانيكال  كاملة / 40 مليون ريال .

صور حية من موقع العمل  . . 



صور حية من موقع العمل  . . 



صور حية من موقع العمل  . . 



صور حية من موقع العمل  . . 
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AND SOME OF THE REST OF OUR CUSTOMERS
و إليكم بعض من بقية عمالئنا
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Live Photos from The Site ..
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Live Photos from The Site ..
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Live Photos from The Site ..



The project of establishing a pier & Advanced integrated center for border -
g ards .  Location  Al oisat sland - ed Sea .
T pe of or s  nfrastr ct re or s & lect. ech. or s  orth  S  .

Live Photos from The Site ..
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Ministry of Health

Location  Sha ra Hospital - Sha ra .
Type of or s  leaning & disinfection for air - 
ducts / Worth 150000 SR .

Location  Darmaa Hospital - Riyadh .

  Quwaiya Hospital - Quwaiya .

  King Khalid Hospital - Tabuk .

  K ng aisal Hospital  - Taif  .

  Mental Health Hospital - Jeddah .

  Wadi Al Dwaser Hospital - Wadi Al Dwaser .

  ew Hospital - Al Dwadmy .

  Maternity & Children's Hospital - Al Ahsa .

Type of Works  Renewal of ELMAC contracts as a main supplier, main -
contractor & sub contractor for supply , install & maintenance .
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Technical & Vocational Training Corporation - 
General Dept. of Maintenance & Projects . 

Location  Secondary ndustrial nstitute - 
Damam . 
Taype of Works  Supply & nstall .  & .A - 
networks / Worth 959740 SR .

Location  Secondary ndustrial nstitute -
Onaizah . 
Type of Works  mplementation of the power supply for the workshop basic -
training work / Worth 312500 SR .

Type of Works  Replacement of Elect. panels  & lighting works / Worth -
373430 SR .

Location   Secondary ndustrial nstitute - Al Ahsa .
Type of Works  Supply & nstall for HVAC works / Worth 1129 00 SR .

Location  Technical & vocational training council building  - Al-Jawf .
Type of Works  Supply & nstall for HVAC works / Worth 499 00 SR .

Location  Secondary ndustrial nstitute - Makhwah
Type of Works  Supply & nstall for HVAC units  LG  / Worth 2 50 SR .

Location  Administrative technology at the technical college building - 
Al Ahsa . 
Type of Works  Supply & nstall for HVAC works / Worth  12 040 SR .

Location  Technical college building - Riyadh .
Type of Works  Supply & nstall for HVAC works / Worth 2 0590 SR .
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Saline Water Conversion Corporation S.W.C.C.

Location  Jeddah . 
Type of Works  Rehabilitation of the electrical -
distribution room low voltage - Containing all -
Electro - Mechanical  works plus Civil works - 
Worth  249500 SR .

Location  Dept. of O&M - Damam .
Type of Works  Supply & nstall for .  network  / Worth 949740 SR .

Location  Riyadh .
Type of Works  Supply & nstall for central HVAC units to Chemical warehouse -
building / Worth 430000 SR .

Location  Jeddah Station . 
Type of Works  Renovation for the HVAC system of control room station reverse 
 osmosis  / Worth 5 9000 SR .

Location  Jeddah Station .
Type of Works  Supply & nstall for HVAC units of safety building / Worth 
96500 SR .

Location  Jeddah Station .
Type of Works  Rehabilitation for HVAC systems of electrical circuit breakers -
champer / Worth 596000 SR .v 
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Saudi Ministry of Defence & Aviation & general - 
nspectorate - Admin. of Const. & Maintenance -
Dept. of Contracts & Purchases .

Location  Supplies Warehouses -  Western Area ,
Type of Works  Supply of TRA E Chillers & -
Spare Parts / Worth 1165700 SR .

Location  Western Area , 
Type of Works  Electrical Works  Lighting  / worth 0000 SR .

Location   Warehouses - King Khalid City ,
Type of Works  Supply & nstall HVAC Spare Parts / Worth 90720 SR .

Saudi Ministry of Defence & Aviation & general - 
nspectorate - The presidency of the General Staff -General Directorate 
of Military Survey - program of daily support . 

Location  Geographical reference project - Riyadh .
Type of Works  Renovation & Maintenance for Central HVAC System / 
Worth 195000 SR .

Location  Strategic Missile orce - Construction & Maintenance Dept. - 
Dept. of Contracts & Procurement - Western Region . 
Type of Works  Supply & nstall spare parts for TRA E chillers / Worth 174700 SR .



ELMAC
Saudi Ministry of Defense, 
Strategic Missile Force - Dept. of Constructions
& Maintenance - Contracts & Procurement .

Location  Al Taif .

Type Of Works  Electrical Works - 
 E tending Cables, Supply & nstall -

  Elect. Trans. 800 K.V.A )

Saudi Royal Air Defense Forces,
Engineering Dept. - Faculty of King Abdullah - 
Air Defence .

Location  Al Taif ,
Type Of Works  Dismentle & Replacement for - 
Elect. Works / Worth 1420935 SR .

Location  orth Western Command 3 ,
Type of Works  Supply For Central Air - Conditioning Compressors / 
Worth 2000,000 SR .
 
Location  The Leadership of Al Kharj Region ,
Type of Works  Supply & nstall of HVAC Spare Parts for Facilities Maintenance / 
Worth 220729 SR .

Location  Riyadh - Geographical Attribution to The General Admin. of Military
Survey , 
Type of Works  Maintenance for Whole HVAC Systems . 
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Live Photos from The Site ..
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Some of Projects

The project of establishing a shing port , 
Location  Al Aziziyah anbu - Madina El Monawara .
Type of Works  nfrastructure works & Elect. works .

Live Photos from The Site ..
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Compressor Care 

We are remanufacturing all kind of Semi Hermetic Compressors starting from 7.5 HP up to 100 

HP from our fully equipped and sophisticated repair center.

Also we undertake repair work for any brand of HVAC semi hermetic compressors for all 

capacity.

All jobs are carry on by well trained staff and we follow the strict quality control before deliver 

the compressors.

We are providing 1-2 years warranty for all our compressors.

Maintenance & Services  

Elmac will handle all kind of HVAC maintenance work such as 

Repair and troubleshooting all kind of chillers, cold stores, package units, duct split units, etc.

Making survey and submit report for all kind of chillers.

Carryout yearly PPM (Planned Preventive Maintenance) contract with / without spare parts .

 

Air Duct Cleaning  

ELMAC Specialize in advance duct cleaning process with professional state of the art equip-

ment available.

With time air duct become dirty, with dirt and remains.

Our profssipnal staff put their hi-tech equipment on the job and make it clean as new to 

provide you with an environment that healthy and dust free.

Cleaner and healthier environment to your working and living place.

mproves the indoor breathing air quality.

Save you lot of energy and cost.

Reduce wear and tear of your cooling system.

A.H.U lives with you longer. 

Services & Repairs
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Spare Parts

Compressor Replacement Parts 
We are proud to represent CMP CORPORAT O  the world's leading independent 
manufacturer and supplier of HVAC replacement parts in Saudi Arabia because CMP 
Corporation has been committed to one goal - providing the highest quality parts and 
service at the lowest possible costs. CMP has the industry's best quality REPLACEM T 
COMPRESSOR PARTS for air conditioning and refrigeration compressors to t Carrier, 
Copeland, Trane, York and others. CMP parts are manufactured in state-of-the-art 
production facility designed speci cally to produce high quality, high precision replace-
ment parts and components for compressors. Only the nest quality materials available 
are utilized in the manufacturing process. And stringent quality control procedures 
insure only the nest quality parts leave their facility.

 
FASCO Motors    
For over 50 years, Fasco products have met or surpassed the industry's highest quality 
standards. Fasco have the industry's largest inventory of Fractional HP heating and air 
conditioning replacement motors like fan coil motors, direct drive blower motors, con-
denser fan motors, exhaust fan motors, etc.
 
Lau Fan lades 
For more than 50 years, Lau has been the major manufacturer of air moving equip-
ment for heating, air conditioning, ventilating and refrigeration original equipment 
manufactures. For 25 years Lau has been a major supplier of universal replacement 
blowers and propellers to the industry for after-market service applications. Universal 
replacement means that Lau may be used to replace any type of propeller regardless 
of manufactured in virtually all applications.
 
Others  
Apart from CMP, Fasco, Lau product we have large inventory (over 5000 items) for 
Refrigeration & Electrical controls and consumable items such as 
Alco Filter Driers, Filter Cores, Expansion Valves, Solenoid Valves, Coils
Furnas Contactors
Penn temperature, oil & pressure controls
Eaton lter driers, pressure regulating valves, expansion valves
Klixon Sensor for Motor Rewinding and Module for Motor protection
Suniso Refrigeration Oils

ELECTRO MECHANICAL & AIR CONDITIONING SERVICE CO.



Diversity of the company s works in the eld of electrical aspects such as 

Supply, install, maintain and repair of the electrical extensions & supply to buildings and 

other constructions.

Supply, t, maintain and repair the electrical panels.

Supply and extend the medium and low voltage cables.

Supply, install, maintain and repair the medium and low pressure transformers.

Low current works (Telephone centrals, cameras, telephones).

Supply & install the generators and their automated control switches.

Supply, install, maintain and repair re control systems (Alarm, and re ghting).

Supply & install the electrical power & control systems.

Requali cation of electrical systems.

ELMAC

Electrical Works
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Mechanical Works

Diversity of the company s works in the eld of mechanical aspects such as 

Study, design, implement and supervise the mechanical works.

Supply, install the self extinguishing balls (best and state-of-art self re extinguisher).

Water supply works as well as drawing works for buildings and other constructions.

Replace old A/C systems.

Supply & install all types & classes of A/C units (split, concealed, complex, central as 

per ASHRAE speci cations.

Supply and t air ducts as per SMAC A speci cations.

Make balance of air and cold water feeding the air-conditioned places.

Air ducts cleaning and sterilization.

ndustrial & mechanical ventilation works.

Reassessment of project’s studies.



To position ELMAC as a leading service provider company in the Kingdom as well as the 
region in the elds of electromechanical, industry, manufacturing and maintenance of 

air conditioning and cooling systems.

Activation, development and achievement in the overall quality management system 
for all our services in accordance with the requirements and speci cations of both the 

Saudi Standards Metrology Organization and nternational standards.

Continue to provide cutting-edge quality products with high ef ciency and focus on 
achieving customers high level expectations.

Expansion in introducing advanced new technologies for the bene ts of all humanity 
and the company's business yet to guarantee the quality of product and service 

together.

Providing distinctive long term job opportunities for Saudi’s to ensure a successful career 
and stability in all company departments.

ELMAC

Vision & Mission



Top Managment

Eng. Abdullah Bin Hamoud AL Tami
President

Bachelor of Chemical Engineering

Mr. Abdul Rahman Bin Hamoud AL Tami
Vice President

Bachelor of Business Administration

Eng. Abdulfattah Ashmawi
Projects and Maintenance Manager
Bachelor of Mechanical Engineering

Mr. Yazeed Saud Abdulaziz
HR Manager 

Bachelor of Business Management

Eng. Ahmed Haj Assad 
General Manager

Bachelor of Mechanical Engineering

Mr. Ammar Bakheet
Finance Manager

Bachelor of Business Administration & Economics

Mr. Mohammed Alaudeen
Purchasing Manager

Eng. Ahmed Fawzy
Branch Manager - Jeddah

Bachelor of Mechatronics Engineering

Followed by
-  technical of ce engineers
-  supervisors engineers in sites 
-  Sales Engineers
-  Technician 
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Eng. Abdullah Hamoud AL Tami
President

Electro Mechanical and Air condition Service Company
(ELMAC) is a specialized company in the eld of 
maintaining the Central Air Condition Units, 
implementation of A/C and Electro Mechanical 
Projects, and Supply the essential Spare Parts
for such works.

Our specialty in a eld of service ( mplementation and Maintenance 
of Central A/C equipments & controls, supply & maintenance of 
electrical power supply and electronics systems) puts a heavy 
responsibility on our shoulders for obtaining the customers satisfac-
tion.

Customer satisfaction is the core of our concern. All our efforts, em-
ployees and technical crews are steered round the clock for achiev-
ing one goal i.e., "Customer satisfaction", hoping to succeed.

Chairman Message

ELECTRO MECHANICAL & AIR CONDITIONING SERVICE CO.



Since more than 30 years and Bin Tami Co. was engaged in the spare parts and 
maintenance of central air conditioning business as well as providing support to 
clients in this area. As a major step to improve the volume of business, Bin Tami 
Co. expanded their business by opening of several branches and showrooms in 
major cities around the Kingdom (Riyadh - Jeddah - Khubar) in order to provide 
spare parts supported by a technical team of professional engineers to serve all 
customers.

With the continued development and growth of the company, this technical 
team was managed by the Electro Mechanical & Air Conditioning Service Co. 
(ELMAC) to increase the activity commensurate with the rapid development in 
the Kingdom where the company's business line includes spare parts trade, main-
tenance of central air conditioning, all electrical and mechanical works, re 
systems and electro-mechanical business in addition to a specialized center for 
compressors maintenance and re-repairs.

As we belief in our role in supporting and strengthening the national economy, 
we worked hard to develop a full team of engineers and technicians, who in 
turn are able to serve our customers with the highest standards.

Overview

ELMAC



Part of Bin Tami Group www.bintami.com

ELMAC



Email: info @elmac.com.sa 

لمركز الرئيسي - فرع الرياض - ص. ب ٢٨٦٧١
الرياض ١١٤٤٧

هاتف   ٤٧٧١٥٥٦ ١١ ٩٦٦ + 
فاكس ٤٧٩١٩٦٢ ١١ ٩٦٦ +

فرع جدة  - ص. ب ٦٣٩٤ 
جدة ٢١٤٤٢ 

هاتف  ٦٦٣٣٥٨١ ١٢ ٩٦٦ +
فاكس ٦٦٥٢٩٧٠ ١٢ ٩٦٦ +

فرع الخبر - ص. ب ٣٠١٥٢ 
الخبر ٣١٩٥٢ 

هاتف  ٨٩٩٠٠٧٨ ١٣ ٩٦٦ +
فاكس  ٨٩٩٠٠٧١ ١٣ ٩٦٦ +

Head e  i adh ran h P. . o  
i adh 

Tel     
a     

eddah ran h P. . o   
eddah  

Tel     
a      

Al hobar ran h P. . o   
hobar  

Tel    
a     


