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2012الشركات المالطية المشاركة في معرض ليبيا للبناء 



List of Maltese Exhibitors قائمة العارضين المالطيين 

Sorted Alphabetically حسب الترتيب األبجدي 
 

Company Name Category 
Pavilion.Stand

No. 
 رقم الجناح

 اسم الشركة  قطاع الخدمات

Advent Lifts Services Ltd. Lifts and Electromechanical Systems 70.21 شركة أدفنت المحدودة لخدمات المصاعد  المصاعد والمنظومات الكھروميكانكية 
Attard Bros Construction Materials Ltd. Construction Materials 70.16 شركة أتارد إخوان المحدودة  مواد البناء 
Blue Concept Ltd. Furniture 84.24 شركة بلو كونسبت المحدودة  األثاث 
Camray Co. Ltd. Turnkey Contractors 70.14 شركة كامراي المحدودة  ت مشاريع تسليم مفتاحمقاوال 
Central Lifts Co. Ltd. Lifts and Electromechanical Systems 20.4 شركة سنترال ليفتس المحدودة للمصاعد  المصاعد والمنظومات الكھروميكانيكية 

FM Environmental (Malta) Ltd. Environmental Solutions 
Water and Wastewater Treatment 70.15 الحلول البيئية  

  المحدودة) مالطا(للبيئة  FMشركة   معالجة المياه ومياه الصرف الصحي

Francesco Fenech Ltd. Construction Materials; Cement Tiles 82.41 شركة فرانشيسكو فينيك المحدودة  ط األسمنتيمواد البناء؛ البال 
FXB Group of Companies Furniture 84.11 مجموعة شركات   األثاثFXB  

Hydroelectric Ltd. Electrical Appliances, Television and 
Radio  82.27 ،أجھزة اإلذاعتين المرئية  األجھزة الكھربائية

 شركة ھيدروإلكتريك المحدودة  والمسموعة

Idroplast Manufacturing Ltd. Water Tanks 82.37 شركة إيدروبالست المحدودة  خزانات المياه 
Industrial Chemical Products Ltd. Paints and Pastes 84.7 شركة المنتجات الكيميائية الصناعية المحدودة  الطالء والمعاجين 
Kasco Engineering Co. Ltd. - Tekhne Industrial Printing Machinery 70.12 شركة كاسكو الھندسية المحدودة  آالت الطباعة 
Malta Enterprise Governmental Entity 70.22 مؤسسة مالطا للتجارة واالستثمار  مؤسسة حكومية 
Mediterranean Aviation Co Ltd / Pillow Space 
Frames  Aluminum Structures 84.23  شركة طيران البحر المتوسط المحدودة  األلمونيومھياكل/  

 فريمز المحدودة شركة بيلو سبيس
New Styles Malta Garage Doors, Shutters and Gates 82.20 شركة نيو ستايلز مالطا  أبواب ونوافذ وبوابات المرآب 
Pavimenti Ltd. Construction Materials; Floor and 

Wall Tiles 70.18 شركة يافيمنتي المحدودة  لبناء؛ بالط األرضيات وتكسية الحوائطمواد ا 
Philip A Tabone International  Concrete Technology 71.8 شركة فيليب تابوني العالمية  التقنية الخرسانية 
QPM Ltd. Project Management 70.20  شركة   المشاريعإدارةQPM المحدودة  

Tektraco Ltd. Telecom Projects, Laboratory 
Solutions, Medical Engineering  84.8 عملية، تقنية ممشاريع االتصاالت، الحلول ال

 شركة تيكتراكو المحدودة  الھندسة الطبية

Torfin Malta Ltd. 
Doors and Windows
Power and Electrical Systems 82.22 أبواب ونوافذ  

 شركة تورفين مالطا المحدودة  منظومات الطاقة الكھربائية

 



List of Maltese Exhibitors  قائمة العارضين المالطيين 

Sorted as per Pavilion.Stand  حسب رقم الجناحمرتبة  
 

Pavilion.Stand 
No. 

الجناح رقم  
Company Name Category اسم الشركة  قطاع الخدمات 

20.4 Central Lifts Co. Ltd. Lifts and Electromechanical Systems شركة سنترال ليفتس المحدودة للمصاعد  المصاعد والمنظومات الكھروميكانيكية 
70.12 Kasco Engineering Co. Ltd. - Tekhne Industrial Printing Machinery شركة كاسكو الھندسية المحدودة  آالت الطباعة 
70.14 Camray Co. Ltd. Turnkey Contractors شركة كامراي المحدودة  مقاوالت مشاريع تسليم مفتاح 

70.15 FM Environmental (Malta) Ltd. Environmental Solutions 
Water and Wastewater Treatment 

  الحلول البيئية
  المحدودة) مالطا(للبيئة  FMشركة   معالجة المياه ومياه الصرف الصحي

70.16 Attard Bros Construction Materials Ltd. Construction Materials شركة أتارد إخوان المحدودة  مواد البناء 
70.18 Pavimenti Ltd. Construction Materials; Floor and 

Wall Tiles شركة يافيمنتي المحدودة  مواد البناء؛ بالط األرضيات وتكسية الحوائط 
70.20 QPM Ltd. Project Management شركة   إدارة المشاريعQPM المحدودة  
70.21 Advent Lifts Services Ltd. Lifts and Electromechanical Systems شركة أدفنت المحدودة لخدمات المصاعد  المصاعد والمنظومات الكھروميكانكية 
70.22 Malta Enterprise Governmental Entity مؤسسة مالطا للتجارة واالستثمار  مؤسسة حكومية 
71.8 Philip A Tabone International  Concrete Technology شركة فيليب تابوني العالمية  التقنية الخرسانية 

82.20 New Styles Malta Garage Doors, Shutters and Gates شركة نيو ستايلز مالطا  أبواب ونوافذ وبوابات المرآب 

82.22 Torfin Malta Ltd. 
Doors and Windows
Power and Electrical Systems 

  أبواب ونوافذ
 شركة تورفين مالطا المحدودة  منظومات الطاقة الكھربائية

82.27 Hydroelectric Ltd. Electrical Appliances, Television and 
Radio  

األجھزة الكھربائية، أجھزة اإلذاعتين المرئية 
 شركة ھيدروإلكتريك المحدودة  والمسموعة

82.37 Idroplast Manufacturing Ltd. Water Tanks شركة إيدروبالست المحدودة  خزانات المياه 
82.41 Francesco Fenech Ltd. Construction Materials; Cement Tiles شركة فرانشيسكو فينيك المحدودة  مواد البناء؛ البالط األسمنتي 
84.7 Industrial Chemical Products Ltd. Paints and Pastes شركة المنتجات الكيميائية الصناعية المحدودة  الطالء والمعاجين 

84.8 Tektraco Ltd. Telecom Projects, Laboratory 
Solutions, Medical Engineering  

عملية، تقنية ممشاريع االتصاالت، الحلول ال
 شركة تيكتراكو المحدودة  ةالھندسة الطبي

84.11 FXB Group of Companies Furniture مجموعة شركات   األثاثFXB  

84.23 Mediterranean Aviation Co Ltd / Pillow Space 
Frames  Aluminum Structures المتوسط المحدودة شركة طيران البحر  ھياكل األلمونيوم/  

 شركة بيلو سبيس فريمز المحدودة
84.24 Blue Concept Ltd. Furniture شركة بلو كونسبت المحدودة  األثاث 



 
Pavilion.Stand No.: 70.21 
Company Name: Advent Lifts Services Ltd. 
Contact Person: Stephen Farrugia 
Address: 21, Hal-Dwin Street 

ZBG 3061 
Zebbug, Malta 

Tel.: 00356 21 463581 
Fax: 00356 23 331182 
Email: s.farrugia@adventliftsltd.com 
Website: www.adventliftsltd.com 
Category: Lifts and Electromechanical Systems 
 
Advent Lifts Services Ltd is a medium-sized business specializing in design, supply, 
installation, assembly, servicing and refurbishing of safe, stylish and energy efficient 
escalators, goods lifts, parking systems and passenger lifts in hydraulic and traction 
types including machine room less in Malta, Europe and North Africa. With 
experienced staff of nearly 20 full-time employees, most of which have been 
employed with the company for many years, Advent Lifts Services Ltd sold and is 
servicing over 600 lifts in Malta and the Mediterranean Region over the past 14 years. 
The directors of the company have a combined experience of over 40 years and 
always seek to provide the best advice for each individual situation ensuring that the 
company’s clients are always kept satisfied with all the products and services. 
 
شركة أدفنت المحدودة لخدمات المصاعد ھي شركة تجارية متوسطة الحجم متخصصة في تصميم 
وتوريد وتركيب وصيانة وتجديد الساللم المتحركة اآلمنة من حيث التشغيل واألنيقة من حيث المظھر 
والموفرة الستخدام الطاقة، إضافًة إلى مصاعد تحميل البضائع وأنظمة وقوف السيارات ومصاعد 

ركاب سواء من األنواع الھيدروليكية أو أنواع السحب والجر من النوع الذي يستخدم حيزاً أقل ال
موظفاً من ذوي الخبرة والذين  20ومن خالل حوالي . لآللة، وتعمل في مالطا وأوروبا وشمال أفريقيا

اعد ببيع يعملون بدوام كامل ولسنوات عديدة مع الشركة، قامت شركة أدفنت المحدودة لخدمات المص
على مدى مصعد في مالطا ومنطقة البحر األبيض المتوسط  600وتقديم الخدمة لما يزيد على 
 40ويمتلك أعضاء مجلس إدارة الشركة خبرة مجتمعة ألكثر من . السنوات األربعة عشر الماضية

العمالء  عاما، وتسعى الشركة دائماً لتقديم أفضل النصائح والحلول لكل حالة على حدة وضمان رضا
 .دائماً عن جميع المنتجات والخدمات التي توفرھا الشركة

 Pavilion.Stand No.: 70.16 
Company Name: Attard Bros Construction Materials Ltd. 
Contact Person: Carl Attard 
Address: "Mikesand", Industrial Zone 

ATD 4000 
Ta' Qali, Malta 

Tel.: 00356 21 415332 
Fax: 00356 21 430967 
Email: info@attardbros.com 
Website: www.attardbros.com 
Category: Construction Materials 
 
Attard Bros. is renowned as a producer of top quality construction and related 
materials. The formula for this success has been meeting customer needs and 
consistent investment in plant and machinery as well as on-going innovation. The 
track record of Attard Bros. is testimony of the fact that the Group has always been 
on the forefront of innovation, introducing new processes and products on the local 
market on a regular basis. This has established Attard Bros. as a leading supplier to 
the Maltese construction industry catering for the needs of large as well as small 
contractors. All the production facilities of the Group are centrally located at Ta’ Qali 
and cover an area of about 45,000 sq.m. 
 

ء عالية الجودة والمواد تشتھر شركة أتارد إخوان المحدودة لمواد البناء كشركة منتجة لمواد البنا
وتعتمد صيغة ھذا النجاح على تلبية احتياجات العمالء واالستثمار المستمر في . المتعلقة بذلك

ويعد سجل الشركة الحافل باإلنجازات . المصانع واآلالت، فضالً عن االبتكار والتحديث المستمرين
كار وإدخال عمليات ومنتجات جديدة في بمثابة شھادة على حقيقة أن الفريق كان دائما في طليعة االبت

السوق المحلية وبشكل منتظم، األمر الذي جعل الشركة تعتبر المورد الرئيسي للمواد المطلوبة في 
توجد جميع مرافق . قطاع اإلنشاءات في مالطا لتلبية احتياجات المقاولين الكبيرة وكذلك الصغيرة

 .متر مربع 45000تغطي مساحة تبلغ نحو اإلنتاج الخاصة بالمجموعة في منطقة تاآللي، و



  
Pavilion.Stand No.: 84.24 
Company Name: Blue Concept Ltd. 
Contact Person: Luca Catani 
Address: 18 Drive 41, Thomas Calleja Street 

BKR 4518 
Birkirkara, Malta 

Tel.: 00356 21 470999 
0039 33 93554639 
Fax: 00356 21 470944 
Email: lcattani@blueconcept.com.mt 
Website: www.blueconcept.com.mt 
Category: Furniture 
 
Blue Concept Ltd. is a local furniture company and very active on the international 
side.  The company has been visiting Libya on a regular basis after the war and in 
coming September will be opening a branch in Tripoli for architecture design 
furniture and construction.  The company is participating in the Libya Build with a 
50sqm to show products and services to all the Libyan partners. 
 

وتقوم الشركة . شركة بلو كونسبت المحدودة ھي شركة أثاث محلية ونشطة للغاية على الصعيد الدولي
بزيارة ليبيا بشكل منتظم بعد انتھاء الحرب، وستقوم بافتتاح فرع للشركة في طرابلس في شھر 

للبناء وتشارك الشركة في معرض ليبيا . سبتمبر المقبل ألعمال التصميم المعماري لألثاث والبناء
 .متر مربع إلظھار المنتجات والخدمات لجميع األطراف في ليبيا 50بمساحة  2012

 Pavilion.Stand No.: 70.14 
Company Name: Camray Co. Ltd. 
Contact Person: Paul Sultana 
Address: KW4 Industrial Estate 

PLA 3000 
Kordin, Paola, Malta 

Tel.: 00356 21 696015 
Fax: 00356 21 677771 
Email: paul.camray@fimet.net 
Website: www.camraycoltd.com 
Category: Turnkey Contractors 
 
Camray Co Ltd dates back to 1988 and since then has developed into a major turnkey 
and finishes contactor, having been entrusted with numerous prestigious projects. 
Camray is the brainchild of Mr. Raymond Camilleri who combined his 
entrepreneurial skills with his love for finishes and details to form a turnkey 
company completely dedicated to client satisfaction. Camray’s mission statement is 
to ensure that projects are carried out within agreed budgets, timeframes and to the 
required specifications.  The reputation and growth of Camray are a direct result of 
its rigorous adherence to job and time programming, technical assurance, design 
co-ordination, and most importantly immediate response to the client’s needs 
throughout the project. 
 

ومنذ ذلك الحين تطورت لتصبح شركة  1988حدودة إلى عام يرجع تاريخ إنشاء شركة كامراي الم
مقاوالت كبرى في مجال مشاريع تسليم المفتاح وأعمال التشطيبات، بعد أن أسندت إليھا العديد من 

تعد فكرة تأسيس الشركة من بنات أفكار السيد ريموند كاميليري الذي جمع بين . المشاريع المرموقة
ال التشطيبات والتفاصيل في صورة شركة مشاريع تسليم مفتاح مكرسة مھاراته الريادية وحبه ألعم

من بين المھام التي تھدف إليھا الشركة ضمان تنفيذ أعمال المشاريع ضمن . تماما إلرضاء العمالء
إن سمعة ونمو شركة كامراي ھما . الميزانيات المتفق عليھا واألطر الزمنية والمواصفات المطلوبة

زامھا الصارم باألعمال والبرامج الزمنية والضمانات الفنية والتنسيق ما بين أعمال نتيجة مباشرة اللت
 .التصميم، واألكثر أھمية من ذلك ھو االستجابة الفورية الحتياجات العميل في جميع مراحل المشروع



  
Pavilion.Stand No.: 20.4 
Company Name: Central Lifts Co. Ltd. 
Contact Person: Allan Mifsud 
Address: ARtech, Fleur de Lys Road 

BKR 9064 
Birkirkara, Malta 

Tel.: 00356 21 441300 
Fax: 00356 21 498474 
Email: allan@artechmalta.com 
Website: www.artechmalta.com 
Category: Lifts and Electromechanical Systems 
 
Central Lifts Co. Ltd. has been established 2 years ago. Presently their offices are 
located in B’Kara, however they are planning to open a new factory at Mqabba.  As a 
company they design, manufacture and trade complete lifts and lift components. 
Their experience in lifts installation, maintenance and trading led them to create a 
plan for manufacturing and export trading of full packages, modernizations kits and 
solutions according to any request. 
 
أنشئت شركة سنترال ليفتس المحدودة للمصاعد قبل سنتين، وتوجد مكاتبھا في الوقت الحاضر في 

تقوم الشركة بتصميم . منطقة بيركيركارا في مالطا، إال أنھا تخطط لفتح مصنع جديد في منطقة المقّبع
تجربتھا في تركيب وصيانة وتجارة المصاعد إلى  وتصنيع وتجارة المصاعد ومكوناتھا، وقد أدت

 .وضع خطة لتصنيع وتصدير مجموعات متكاملة وعدة حديثة وتقديم الحلول تلبيًة ألي طلب

 Pavilion.Stand No.: 70.15 
Company Name: FM Environmental (Malta) Ltd. 
Contact Person: Reuben Cauchi 
Address: Water Technology House, A15B Industrial Estate 

MRS 3000 
Marsa, Malta 

Tel.: 00356 21 226172/3 
Fax: 00356 21 226171 
Email: fmmalta@fmenvironmental.com 
Website: www.fmenvironmental.com 
Category: Environmental Solutions 
Water and Wastewater Treatment 
 
FM Environmental (Malta) Ltd has a wide range of expertise in the water and 
wastewater treatment industry, including the design, contracting, manufacturing and 
installation of a wide range of packaged wastewater treatment plants, for various 
applications. FM Environmental (Malta) Ltd is part of FM Environmental Group of 
Northern Ireland. Through its experience the company has solid credentials, in 
emphasizing on the ideals of fulfilling customers specific needs, through cost-
conscious and high quality treatment plants. Our company is ISO9001:2000 
accredited and manufactures to rigorous standards, ensuring the highest level of 
performance. Participating in this event the company will promote wastewater 
treatment equipment in Libya. 
 

المحدودة بخبرة واسعة في مجال معالجة المياه ومياه الصرف ) مالطا(للبيئة   FMتتمتع شركة
الصحي، ويشمل ذلك أعمال التصميم والتصنيع والمقاوالت وتركيب أنواع مختلفة من محطات 

المحدودة جزءا ) مالطا)  FMتعد شركة. معالجة مياه الصرف الصحي ولمختلف أنواع االستعماالت
ومن خالل تجربتھا وخبرتھا فإن لدى الشركة شھادات . موعة البيئية في إيرلندا الشماليةمن المج

تركز على تلبية االحتياجات الخاصة للعمالء، من حيث التكلفة المناسبة والجودة العالية لمحطات 
المعتمدة وتخضع لمعايير صارمة في  ISO9001: 2000 المعالجة، وھي متحصلة على شھادة

تسعى الشركة إلى تسويق معدات معالجة مياه . نيع لضمان أعلى مستوى من األداءمجال التص
 .2012الصرف الصحي في ليبيا من خالل مشاركتھا في معرض ليبيا للبناء 



  
Pavilion.Stand No.: 82.41 
Company Name: Francesco Fenech Ltd. 
Contact Person: Marisa Caruana 
Address: Valletta Road 

MST 9017 
Mosta, Malta 

Tel.: 00356 21 434555 
Fax: 00356 21 433517 
Email: francescofenech@gmail.com 
Website: www.francescofenech.com 
Category: Construction Materials; Cement Tiles 
 
Francesco Fenech Ltd – set up in 1924, pioneered the trading of cements tiles and 
patterned cements tiles in Malta, which were manufactured by the company itself.  
Later on, the company introduced tiles on the Maltese market.  In those initial years, 
the company’s clientele included in particular the Colonial Government of Malta, the 
Air Ministry and of course a number of private clients.  The Business operated from 
small premises in Mosta.  Predictably, with business expansion, the company had to 
move to substantially larger premises in Mosta. 
 

وتعد رائدة في تجارة البالط األسمنتي والبالط  1924تأسست شركة فرانشيسكو فينيك المحدودة عام 
حق بإدخالھا إلى المزخرف في مالطا، والتي تم تصنيعھا من قبل الشركة نفسھا وقامت في وقت ال

في السنوات األولى، كان من بين عمالء الشركة وعلى وجه الخصوص الحكومة في . السوق المالطي
بدايًة كان يتم تسيير . مالطا ووزارة الطيران، وبطبيعة الحال عدد من الزبائن في القطاع الخاص
ية انتقلت الشركة إلى مقر األعمال من مبنى صغير في  منطقة موستا، لكن مع توسيع األعمال التجار

 .أكبر في منطقة موستا

 Pavilion.Stand No.: 84.11 
Company Name: FXB Group of Companies 
Contact Person: Joseph Borg 
Address: Factory 'N', Industrial Estate 

XWK 3000 
Xewkija, Gozo, Malta 

Tel.: 00356 21 556818 
Fax: 00356 21 553526 
Email: jborg@fxb.com.mt 
Website: www.fxb.com.mt 
Category: Furniture 
 
The FXB Group of Companies is the leading Maltese furniture group involved in the 
manufacturing and retailing of domestic and contract furniture. Nine (9) subsidiary 
companies most of which are wholly owned by FXB Holdings have been incorporated 
to form the FXB Group of Companies. 
The  Group  has  a  workforce  of  100  specially  trained  and  highly qualified people 
in its administration departments, manufacturing companies  and  retail  outlets.  
The Group acknowledges that its success and growth would not have been possible 
without the dedication and support of its employees. Having   a   forward   looking 
mentality,   the   Group   can   boast of flexibility in its production lines, and ability to 
introduce new working techniques in its manufacturing strategies, and a capability to 
penetrate into new markets. 
 

ھي الشركة المالطية الرائدة في مجال تصنيع وتجارة األثاث بالتجزئة سواء  FXB مجموعة شركات
تسع شركات فرعية معظمھا ) 9(وقد تم دمج . فيما يتعلق باألثاث المنزلي أو الخاص بالمشاريع

 .FXB القابضة لتشكل معاً مجموعة شركات  FXB مملوكة بالكامل لشركة
ً والمؤھلين تأھيالً  100ت نحو يعمل لدى مجموعة الشركا ً خاصا شخص من العمالة المدربة تدريبا

ً في أقسام اإلدارات وشركات التصنيع ومنافذ البيع بالتجزئة، وتعترف المجموعة بأن نجاحھا  عاليا
وتتباھى المجموعة . ونموھا لم يكونا ممكنين من دون تفاني ودعم موظفيھا وبعد نظرتھم المستقبلية

خطوط إنتاجھا، وإمكانية إدخال تقنيات جديدة في استراتيجيات التصنيع، والقدرة على  بالمرونة في
 .النفاذ لألسواق الجديدة



  
Pavilion.Stand No.: 82.27 
Company Name: Hydroelectric Ltd. 
Contact Person: Mary Cordina 
Address: Il-Kappillan Mifsud Street 

HMR 1855 
Hamrun, Malta 

Tel.: 00356 21 241111 
Fax: 00356 21 243706 
Email: mary.cordina@hydroelectric.com.mt 
Website: www.hydroelectric.com.mt 
Category: Electrical Appliances, Television and Radio 
 
Hydroelectric Ltd is a private company categorized under Electrical Appliances, 
Television and Radio and located in Hamrun.  By participating in the Libya Build, the 
company intends to expose the no. of brands that they represent on a regional level.  
Promote services attended from Malta that are of added value.  Promote Malta as a 
hub for large multi-national market who are seeking entry in the North African 
Market. 
 
شركة ھيدروإلكتريك المحدودة ھي شركة خاصة تصنف ضمن قطاع األجھزة الكھربائية والتلفزيون 

 2012تعتزم الشركة من خالل مشاركتھا في معرض ليبيا للبناء . واإلذاعة وتقع في منطقة حمرون
 عرض مجموعة من العالمات التجارية التي تمثلھا على الصعيد اإلقليمي، والتسويق للخدمات التي
يمكن لمالطا تقديمھا كقيمة مضافة، والتسويق لمالطا كمركز محوري لسوق كبيرة متعددة الجنسيات 

 .للشركات التي تسعى إلى دخول سوق شمال أفريقيا

 Pavilion.Stand No.: 82.37 
Company Name: Idroplast Manufacturing Ltd. 
Contact Person: Doreen Cutrona 
Address: Claf Bldgs, Il-Kummerc Road 

QRM 3000 
Qormi, Malta 

Tel.: 00356 21 650127 
Fax:  
Email: italcristrading@melita.com 
Website:  
Category: Water Tanks 
 
Idroplast Manufacturing Ltd was established to manufacture water storage tanks in 
20 various shapes and sizes starting from 300 up to 5000 liters.  Rectangular tanks, 
Agricultural and  Industrial tanks,  Septic tanks,  Portable water tanks,  Underground 
water tanks,  Rain water harvesting tanks,  Bowser  type water tank, round   water 
tanks,  Corrugated  Sheets,  Street barriers (New Jersey type) etc., Idroplast  
polyethylene   water storage tanks are manufactured  at a rotational  molding  
process. 
 

ً مختلفة ابتداء  20تم تأسيس شركة ايدروبالسست المحدودة لتصنيع خزانات المياه من  شكالً وحجما
وتشمل الخزانات المستطيلة والخزانات الزراعية والصناعية . لتر 5000إلى  300من سعة 

ميع المياه وخزانات الصرف الصحي وخزانات المياه المتنقلة وخزانات المياه الجوفية وخزانات تج
المطر وخزانات المياه من نوع العربة وخزانات المياه الدائرية، باإلضافة إلى تصنيع الصفائح 

وما إلى ذلك، كما تقوم بتصنيع خزانات المياه من ) نوع نيو جيرسي(المتموجة وحواجز الشوارع 
 .البولي ايثيلين بطريقة القولبة الدورانية



  
Pavilion.Stand No.: 84.7 
Company Name: Industrial Chemical Products Ltd. 
Contact Person: John Borg 
Address: Zabbar Road 

FGR 1016 
Fgura, Malta 

Tel.: 00356 21 662028/9 
Fax: 00356 21 697593 
Email: info@betapaints.com 
john@betapaints.com 
Website: www.betapaints.com 
Category: Paints and Pastes 
 
Since its founding in 1979, Industrial Chemical Products Ltd have always strived to 
achieve the highest standards in decorative paints and special coatings. Through the 
use of only the highest quality raw materials and finest machinery Beta Paints has 
today become a household name and the leading paint brand in Malta offering a 
complete range of interior, exterior, wood and special finishes.  Through Libya Build, 
the company will establish new contacts and reputation with possible clientele in the 
North African Market. 
 

إلى تحقيق أعلى  1979سعت شركة المنتجات الكيميائية الصناعية المحدودة ومنذ تأسيسھا في عام 
ومن خالل استخدام المواد الخام ذات الجودة . لدھانات الزخرفية وأنواع الطالء الخاصةالمعايير في ا

ً وعالمة تجارية معروفة رائدة في  ً مألوفا العالية وأفضل اآلالت، أصبحت دھانات بيتا اليوم اسما
 مجال الدھان في مالطا، حيث تقدم مجموعة كاملة من الدھانات الداخلية والخارجية وطالء الخشب

إلى تكوين  2012وتسعى الشركة من خالل مشاركتھا في معرض ليبيا للبناء . والتشطيبات الخاصة
 .عالقات جديدة مع الزبائن المحتملين في سوق شمال أفريقيا

 Pavilion.Stand No.: 70.12 
Company Name: Kasco Engineering Co. Ltd. - Tekhne Industrial 
Contact Person: Charles Micallef 
Address: BB 003A, Qasam Industrijali, Bulebel 

ZTN 3000 
Zejtun, Malta 

Tel.: 00356 21 802554 
Fax: 00356 21 663236 
Email: charles.micallef@kasco.com.mt 
Website: www.kasco.com.mt 
Category: Printing Machinery 
 
Starting as an auxiliary company to Kasco Paper, Kasco Engineering has grown to 
become the group’s technical arm. Providing an engineering expertise that is 
focused on the printing industry.  Representing some of the world’s leading printing 
machinery brands, Kasco Engineering is well positioned to deliver the quality service 
that it promises. Offering not only today’s state-of-the art printing technologies, but 
the guidance and support on how to apply them into an efficient workflow for 
tomorrow. 
 
بدأت شركة كاسكو الھندسية المحدودة كشركة مساعدة لشركة كاسكو لتصنيع الورق، ثم نمت شركة 

كز على كاسكو  الھندسية لتصبح الذراع التقني للمجموعة من حيث توفير الخبرات الھندسية التي تر
ومن خالل تمثيلھا لبعض العالمات التجارية الرائدة في العالم في مجال . صناعة الورق والطباعة

آالت الطباعة، فإن شركة كاسكو الھندسية تتمتع بوضع جيد لتقديم خدمات عالية الجودة يعتد بھا، 
ً ا لتوجيه والدعم بشأن وھي ال تسعى لتقديم تقنيات الطباعة الفنية في الوقت الحاضر فقط، بل أيضا

 .كيفية تطبيقھا وتحويلھا إلى كفاءة عمل مستقبالً 



  
Pavilion.Stand No.: 70.22 
Company Name: Malta Enterprise 
Contact Person: Carmen Walls 
Address: Malta Industrial Parks, Gwardamangia Hill 

MEC 0001 
Pieta`, Malta 

Tel.: 00356 25 420000 
Fax: 00356 25 423401 
Email: info@maltaenterprise.com 
Website: www.maltaenterprise.com 
Category: Governmental Entity 
 
Malta Enterprise is government’s exclusive focal point for enterprise in Malta and for 
all those considering investment, trade or commercial links with Malta. Malta 
Enterprise enables businesses to maximize Malta’s strategic resources and 
capabilities, particularly when competing in uniquely targeted niche markets. 
For all your business requirements, Malta Enterprise provides dedicated assistance 
in identifying suppliers and sources of expertise. We would be happy to host you and 
coordinate your logistics when visiting potential suppliers. 
 
مؤسسة مالطا للتجارة واالستثمار ھي مؤسسة مالطية حكومية لتشجيع التجارة واالستثمار، وتقدم 
سلسلة واسعة من الخدمات العلمية والحلول بالسعي في نشر نشاطاتھا وأعمالھا إلى الشركات العالمية 

 .التي تسعى للعمل أو االستثمار في مالطا
ؤسسة خدمات ترويج األعمال بھدف التعريف بھا لدى الشركات األجنبية ومؤسسات كما تقدم الم

 .التصنيع ومجھزي الخدمات والموردين والشركاء التجاريين المحتملين في مالطا

 Pavilion.Stand No.: 84.23 
Company Name: Mediterranean Aviation Co Ltd / Pillow Space Frames 
Contact Person: Joseph Formosa 
Address: P.O. Box 48, Malta International Airport 

LQA 4000 
Luqa, Malta 

Tel.: 00356 22 490000 
Fax: 00356 22 490145 
Email: jformosa@medavia.com.mt 
Website: www.medavia.com.mt 
Category: Aluminum Structures 
 
Pillow Space Frame Ltd. was set up in 1990 by Mr. Martin Pillow and Messrs. Pillow 
Color Ltd. Following over 25 years in steel and aluminum fabrication, the company 
management considers itself a pioneer in the field. 
Apart from catering for the local market Mr. Pillow often proudly claims that the 
family manufacturing facilities was the first to export its products to Libya and Saudi 
Arabia. Pillow Color Ltd. was established in 1984. Its main activities were mainly 
concerned with glazed aluminum structures and a wide range of specialized 
products as specified by its clients. Pillow Space Frame Ltd. is engaged in the 
design, fabrication, finishing and erection of purpose engineered space frame 
structures for industrial, commercial and amenity. 
 

شركة بيلو سبيس فريمز المحدودة أنشئت شركة بيلو سبيس / شركة طيران البحر المتوسط المحدودة 
 25من  م قبل السيد مارتن بيلو وشركة بيلو كولور المحدودة، وبعد أكثر 1990فريم المحدودة عام 

عاما من العمل في صناعة الحديد الصلب واأللمنيوم، تعتبر إدارة الشركة نفسھا رائدًة في ھذا 
 .المجال

إلى جانب تقديم الخدمات للسوق المحلية، كثيراً ما يفتخر السيد بيلو بأنه قد قام بتصدر أولى منتجاته 
، وتعنى أنشطتھا الرئيسية بشكل 1984تأسست شركة بيلو كولور المحدودة عام . إلى ليبيا والسعودية

أساسي بتصنيع ھياكل األلومنيوم ومجموعة واسعة من المنتجات المتخصصة بناًء على طلب 
وتشارك شركة بلو سبيس فريم المحدودة في تصميم وتصنيع وتشطيب وتركيب الھياكل . عمالئھا

 .الھندسية المستعملة لألغراض التجارية والصناعية ووسائل الراحة



  
Pavilion.Stand No.: 82.20 
Company Name: New Styles Malta 
Contact Person: Jonathan Aquilina 
Address:  

 
, Malta 

Tel.: 00356 99 330066 
Fax: 00356 21 257400 
Email: newstyle@maltanet.net.com 
Website: www.newstylesdoors.com 
Category: Garage Doors, Shutters and Gates 
 
New Styles is the company’s aim of producing latest innovations in motorized garage 
doors. Their commitment is to produce best quality material and the most reliable 
systems. The company manufactures doors for both residential and industrial 
market using the most reinforced panels for doors that are the only panel in the 
market in forced with an internal 25mm x 25mm hollow bar. They also manufacture 
roller shutters for garage doors and windows. Through the Libya Build the company 
intends to promote the aluminium PVC apertures and electric garage doors. 
 

أبواب المرآب اآللية، إن ھدف شركة نيو سايلز ھو إنتاج أساليب جديدة وأحدث االبتكارات في مجال 
تقوم . ويكمن التزامھا في إنتاج أفضل نوعية المواد والنظم التي يمكن االعتماد عليھا بشكل كبير

الشركة بتصنيع األبواب سواء لالستخدامات السكنية أو الصناعية باستعمال األلواح المسلحة لألبواب، 
مم، كما تقوم  25×مم 25جوف مقاس وھي الوحيدة الموجودة في السوق ن النوع المسلح بقضيب م

وتسعى الشركة من خالل مشاركتھا في . الشركة بتصنيع ستائر الحصيرة ألبواب ونوافذ المرآب
 .وأبواب المرآب الكھربائية PVC للتسويق لمنتجات فتحات األلومنيوم 2012معرض ليبيا للبناء 

 Pavilion.Stand No.: 70.18 
Company Name: Pavimenti Ltd. 
Contact Person: Carl Farrugia 
Address: Old Railway Track 

SVR 9017 
Santa Venera, Malta 

Tel.: 00356 21 472241 
Fax: 00356 21 472243 
Email: info@pavimenti.com.mt 
Website: www.pavimenti.com.mt 
Category: Construction Materials; Floor and Wall Tiles 
 
Pavimenti Ltd dates back to 1997 and imports its product, mainly floor and wall tiles, 
from Europe and Asian Countries.  It has supplied tiles to a large number of projects, 
apart to many households who visit the well designed showroom.  Pavimenti caters 
for different tiles, sizes and patterns leaving no option to the client but purchase 
from Pavimenti.The key to success is the good quality of the product with competitive 
prices. 
 

، وھي تستورد المواد، وخاصة بالط 1997يعود تاريخ إنشاء شركة بافيمنتي المحدودة إلى عام 
وقد قامت الشركة بتوريد البالط لعدد كبير من . األرضيات والجدران، من أوروبا والبلدان اآلسيوية

اكن الخاصة من الذين يزورون صالة العرض الخاصة بالشركة المشاريع إلى جانب أصحاب المس
توفر شركة بافيمنتي البالط من جميع األنواع واألحجام والنماذج مما ال . والمصممة أفضل تصميم

يدع خياراً للزبون سوى شراء منتجاتھا، ويكمن مفتاح النجاح في النوعية الجيدة للمنتجات وبأسعار 
 .منافسة



  
Pavilion.Stand No.: 71.8 
Company Name: Philip A Tabone International 
Contact Person: Oliver Lautier 
Address: 212, Tower Point Mansions/6, Tower Road 

SLM 1602 
Sliema, Malta 

Tel.: 00356 21 346109 
Fax: 00356 21 346632 
Email: ol@patabone.com 
Website: www.patabone.com 
Category: Concrete Technology 
 
Philip A Tabone International with a head office in Malta has been servicing the 
Concrete Industry for over 55 years with a great commitment to after sales service 
an area that the organization has managed to excel in over the years. Today with 
offices in Malta, Libya, Dubai and also Kuwait the firm is offering a complete package 
in the Concrete industry with start-up consultancy, supply of software, heavy plant 
and machinery and also engineering services areas bridging the supply and demand 
gaps in the Middle East and Euro-Mediterranean regions. 
 

في تقديم الخدمات في مجال صناعة  تعمل شركة فيليب تابونى من خالل مقرھا الرئيسي في مالطا
عاما مع التزام كبير بتقديم خدمة ما بعد البيع وھو المجال الذي تفوقت  55الخرسانة ألكثر من 

في الوقت الحاضر ومن خالل مكاتبھا في مالطا وليبيا ودبي . الشركة فيه خالل السنوات الماضية
الخرسانة من حيث استشارات بدء األعمال والكويت تقدم الشركة مجموعة متكاملة في مجال صناعة 

وتوفير التجھيزات والبرمجيات والمصانع واآلالت الثقيلة، وكذلك مجاالت الخدمات الھندسية وسد 
 .ثغرات العرض والطلب في الشرق األوسط ومناطق أوروبا والبحر األبيض المتوسط

 Pavilion.Stand No.: 70.20 
Company Name: QPM Ltd. 
Contact Person: Anthony Nutt 
Address: 51, Third Floor, Europa Centre, St. Anne Street 

FRN 9011 
Floriana, Malta 

Tel.: 00356 25 513000 
Fax: 00356 21 248090 
Email: mail@qpml.com 
Website: www.qpml.com 
Category: Project Management 
 
QPM Ltd dates back to the 1980’s and since then has developed into the largest 
international project management organization in Malta, having been entrusted with 
more than forty projects valued at over €1 billion.  QPM originated from a projects 
division within the Corinthia Group of Companies, an international organization with 
ownership and management interests in twenty-five hotels on three continents, 
which set up QPM to ensure that its hotels are built within agreed budgets, time 
frames and to the required specifications.  QPM, offers a range of project, 
construction and cost management services to a number of international clients in 
various countries. It has carried out construction and refurbishment projects in 
Malta, Libya, Hungary, Turkey, Czech Republic, Portugal, Tunisia, Sudan and the 
Russian Federation. 
 

ومنذ ذلك الحين تطورت لتصبح أكبر  1980المحدودة إلى عام  QPM يعود تاريخ إنشاء شركة
مشروعاً  40مالطا في مجال تنظيم إدارة المشاريع الدولية، بعد أن أسند إليھا أكثر من شركة في 

من قسم المشاريع في إطار مجموعة شركات  QPM نشأت شركة. بلغت قيمتھا أكثر من مليار يورو
فندقاً توجد في ثالث قارات، وقد أنشأت  25كورنثيا، وھي شركة دولية لھا مصالح في ملكية وإدارة 

لضمان أن يتم بناء فنادقھا ضمن الميزانيات المتفق عليھا واألطر الزمنية ووفقاً  QPM كةشر
مجموعة واسعة من خدمات المشاريع والبناء وخدمات  QPM تقدم شركة. للمواصفات المطلوبة

إدارة التكاليف لعدد من العمالء الدوليين في مختلف البلدان، وقد نفذت العديد من مشاريع البناء 
لتجديد في مالطا وليبيا والمجر وتركيا وجمھورية التشيك والبرتغال وتونس والسودان واالتحاد وا

 .الروسي



Pavilion.Stand No.: 84.8 
Company Name: Tektraco Ltd. 
Contact Person: Victor Sciberras 
Address: 176, B’Kara Road 

SGN 4190 
San Gwann, Malta 

Tel.: 00356 21 378088 
00356 21 374300 

Fax: 00356 21 376667 
Email: sales@tektraco.com 
marketing@tektraco.com 
Website: www.tektraco.com 
Category: Telecom Projects, Laboratory Solutions, Medical Engineering 
 
Tektraco Ltd is a Maltese company established in 1990 by professional engineers and 
entrepreneurs who pooled together their considerable experience in doing business 
in Libya and Malta. Three distinct divisions Telecom Projects, Laboratory Solutions, 
Medical Engineering were set-up as a natural continuation of their ongoing activities 
and these still form the core business of the company. Tektraco has over the years 
executed several projects of an important infrastructural nature both in Malta and in 
Libya. Through its policy of keeping abreast with science and technology the 
company has the necessary expertise and resources to continue building on its 
already reputable portfolio. 
 

من قبل مھندسين متخصصين ورجال  1990محدودة شركة مالطية أنشئت عام شركة تيكتراكو ال
ً خبراتھم العريقة في ممارسة األعمال التجارية في ليبيا ومالطا وقد تم . األعمال الذين أدمجوا معا

تأسيس ثالثة أقسام متميزة للشركة وھي مشاريع االتصاالت والحلول المعملية والھندسة الطبية، وذلك 
وقد قامت . طبيعي ألنشطة الشركة الحالية، وھي ال تزال تشكل النشاط الرئيسي للشركةكامتداد 

شركة تيكتراكو وعلى مدى السنوات بتنفيذ عدة مشاريع ذات طابع البنية التحتية الھامة في كل من 
 ومن خالل سياستھا لمواكبة العلوم والتكنولوجيا فإن لدى الشركة الخبرة والموارد. مالطا وليبيا

 .الالزمة لمواصلة البناء والمحافظة على سمعتھا الطيبة في مجال عملھا

 Pavilion.Stand No.: 82.22 
Company Name: Torfin Malta Ltd. 
Contact Person: Ibrahim Yassine 
Address: The Mall 

VLT 16 
Floriana, Malta 

Tel.: 00356 21 237640 
00356 99 588160 

Fax: 00356 21 243280 
Email: torfin@neostrada.pl 
torfinmalta@hotmail.com 
Website:  
Category: Doors and Windows, Power and Electrical Systems 
 
Torfin Malta Ltd was established on 1995 with main markets being Libya, Tunisia, 
Poland  Fields of activity: Solar Energy for hot water and electricity production, 
manufacturing  and installation; Supply of  energy cables and wires; Building 
material supplies; Curtain walling and external cladding of buildings, manufacturing 
and installation; Urban furniture, manufacturing and installation; Refurbishing of  
wires and cables manufacturing lines; Supply of raw materials for the production of 
electrical cables and wires. 
 

مع التركيز على األسواق الرئيسية في ليبيا  1995تم إنشاء شركة تورفين مالطا المحدودة عام 
تصنيع وتركيب ألواح الطاقة الشمسية المستخدمة لتسخين : وتشمل مجاالت النشاط. وتونس وبولندا

د البناء، وتصنيع وتركيب المياه وإنتاج الكھرباء، وتوريد كابالت وأسالك الطاقة، وتوريد موا
الجدران الساترة والكسوة الخارجية للمباني، وتصنيع وتركيب األثاث الحضري، وتجديد خطوط 

 .تصنيع األسالك والكابالت، وتوريد المواد الخام الالزمة إلنتاج الكابالت واألسالك الكھربائية

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  www.maltaenterprise.com 

 


