
حلول الطاقة الشمسية

RENEWABLE ENERGY SOLUTIONS EXPERTS  
خبراء حلول الطاقة المتجددة

SOLAR ENERGY SOLUTIONS



صوالمصر هي شركة مساهمة 
طاقة  كمقاول  تعمل  مصرية، 
سوق  تحديات  لتلبية  شمسية 
المتنامي  المتجددة  الطاقة 
خبرتها  واقع  من  بسرعة 
الهندسية  وقدراتها  الواسعة 
في مشروعات الطاقة الشمسية 
الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، 

واستجابتها المتميزة.

وتنفذ  صوالمصر  تصمم 
الطاقة  وتختبر وتسلم مشاريع 
إلي  الجودة  عالية  الشمسية 

العمالء محليا وإقليميًا.
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إحدي مشروعاتنا للخاليا 
المدمجة بالواجهات



 حلول متكاملة
تأتي خبرة صوال مصر عبر مجموعة التطبيقات الكاملة ألنظمة للطاقة الشمسية، بدءا من المحطات الشمسية 

المربوطة علي الشبكة القومية إلى مشاريع معقدة متكاملة لتخزين الطاقة.
عقود من الخبرة لمجلس إدارة وفريق عمل صوالمصر في قطاع الطاقة سواء الكهربية أو الحرارية أو كفاءة 
الطاقة ، مما يجعلنا شريكا مثاليا للتطبيقات الهجينة، والتي تجمع بين مزايا مصادر الطاقة المتجددة مع رفع 

كفاءة الطاقة التقليدية. 
شمسية  طاقة  مشروعات  تنفيذ  من  تمكنا  الكهربائية،  التحتية  البنية  مجال  في  كبيرة  هندسية  خبرة  لدينا 

مربوطة علي شبكة الكهرباء بكفاءة تامة.
 400 تتعدي  مصر  في  الشمسية  الطاقة  لقطاع  والعملي  النظري  التدريب  علي  كبيرة  خبرة  لديها  صوالمصر 

مهندس باإلضافة إلي تصنيع معدات تدريبية كأول شركة إقليمية

 عمالئنا
اكتسبت شركة صوالمصر سمعتها الممتازة بإعتراف األخرين من خالل تصميم وتركيب أنظمة الطاقة 

المتجددة التي تتسم بالكفاءة الهندسية والموثوقية لتلبية احتياجات عمالئنا الخاصة.
تركز صوالمصر على خدمة العمالء الرئيسيين في قطاع الطاقة الشمسية علي السواء مع عمالئها من األفراد 
المهتمين بالتغير إلي الطاقة المتجددة، مع محفظة عمالء تضم بعض من كبار المستثمرين في مجال الطاقة 

المتجددة. 
العالقات هي صميم نمو أعمالنا حيث تقدم صوالمصر أفضل الخدمات المهنية الممكنة، وضمان أن مشروع 

الطاقة المتجددة الخاص بك سوف يتجاوز التوقعات المتعلقة بجودة الصنعة العالية  والقيمة اإلجمالية.
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من نحن
لدينا الخبرة والقدرة على دعم المشاريع الشمسية منذ البداية، في جميع مراحل التطوير والبناء طول عمر المحطة

التصميم، تدبير المنتجات
& اعمال بناء المحطة

رائدة  مقاوالت  شركة  هي  صوالمصر 
المفتاح  بنظام  متكاملة  حلول  تقدم 

لمحطات الطاقة الشمسية.
تشمل  لألنظمة  المتكاملة  حلولنا 
خاليا  من  النظام  مكونات  كامل  توريد 
وعواكس تيار ونظام تثبيت  ومستلزمات 

التركيب.

• التنفيذ بنظام تسليم مفتاح 
•  التصميم بواسطة فريق ذاتي من 

الخبراء 
على  قائمة  المشتريات  استراتيجية   •

الموردين من الدرجة األولى المعتمدة
شبكة  علي  المربوطة  المحطات  بناء   •

الكهرباء
الشبكة  عن  المفصولة  المحطات  بناء   •

ودمجها مع أنظمة التخزين.

من  شاملة  مجموعة  صوالمصر  تقدم 
المشروعات  وإدارة  االستشارية  الخدمات 
أو شركات  أوالمقاوالت  سواء للمطورين 

الطاقة الشمسية. 

مراحل  جميع  تغطي  األستشارية  خدماتنا 
مشروعات الطاقة الشمسية:

الجدوى  ذلك  في  بما  الجدوى  دراسات   •
الفنية والمالية.

المفاوضات  التطوير شامل  و  التصميم   •
قبل العقود.

• إدارة البناء بما في ذلك اختبارات القبول
• خدمات اإلدارة التشغيلية للمحطات بما 

في ذلك إدارة األصول.

نظم  من  واسع  مدي  صوالمصر  لدي 
الطاقة  لمحطات  واألدارة  التشغيل 

الشمسية
، ونقدم مجموعة كاملة من نظم مراقبة 

المحطة ونظم الصيانة الوقائية
مدعومة  التصحيحية  الصيانة  وخدمات 
تبعا  الضمانات  مناسبة  بتعاقدات 

لمتطلبات العمالء.
• برامج الصيانة الوقائية

• إدارة قطع الغيار
• الصيانة التصحيحية

• مراقبة المحطة  عن بعد24/7 
• ضمانات توفر المحطة

• إدارة المعلومات والتقارير

األستشارات والخدمات 
الفنية

اإلدارة والصيانة
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مزايانا التنافسية

خبراء في تنفيذ المشروعات
التنفيذ الناجح لمشاريع الطاقة الشمسية على 
نطاق قطاع المرافق والقطاع الصناعي والذي 

يتطلب إدارة مشاريع ذو فاعليه والتخطيط 
من البدء حتى التسليم للعميل. نجاح صوالمصر 
نابع من التركيز الكامل لمحاور تنفيذ المشروع 

بنجاح.

الخبرة الهندسية
خبرتنا الهندسية الداخلية ومواردنا التقنية 

تمكن صوالمصر من االستجابة بمرونة 
للمتتطلبات المختلفة والنوعية لكل مشروع.

خبرتناة العالية ليست فقط في قطاع 
الطاقة الشمسية سواء الحرارية أو 

الكهروضوئية,ولكن تمتد للحلول الهندسية 
لكفاءة الطاقة.

مشاريع معقدة
صوالمصر هي شركة رائدة إقليميًا في 

السوق على نطاق األنظمة المدمجة بالمباني. 

مجموعة عملنا لديها قدرة ال مثيل لها في 
المنطقة لهذه النوعية من المشروعات 

والتعامل بفعالية مع التطبيقات المبتكرة 
والتحديات من الناحية الفنية.

سعر تنافسى
صوالمصر رائدة في السوق في توفير حلول 

تشغيل مفتاح  لتطوير وبناء أنظمة ومحطات 
طاقة شمسية كهروضوئية للمنشآت واألفراد 

مع أفضل الممارسات التقنية والجودة العالية 
بأسعار تنافسية بضمان “أفضل سعر”.

شريك موثوق به
نحن فخورون بأننا نجحنا في تسليم محطات 

الطاقة الشمسية لبعض من كبار المستثمرين 
في مجال الطاقة الشمسية ، بما في ذلك 

قطاع البنوك كبنك قطر الوطني وبنك االتحاد 
الوطني وغيرهم. ويدعم الوجود اإلقليمي 
لصوالمصر ان تكون   شريكا مثاليا لكبار 

المستثمرين في صناعة الطاقة الشمسية.
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حلول متكاملة

القطاع الفردي
أنشئت، فنحن نعلم كيفية تصميم  أو  سواء منشأة جديدة 
أنظمة طاقة الشمسية تعزز مظهر منزلك وتساعدك للحد 
من فاتورة الكهرباء، بل وتوفير الطاقة االحتياطية، أو حتي 

تمد منزلك بالطاقة خارج الشبكة تماما.

القطاع األداري والصناعي
تركب األنظمة الشمسيه التجارية علي المنشآت 
الصناعية، الفنادق، مراكز التسوق، ومحالت البيع 

بالتجزئة، المستودعات، المباني الحكومية، المباني 
األدارية، المدارس والجامعات.  ويعتبر النظام 

الشمسي هو الحل األمثل لخفض فاتورة الكهرباء 
لمثل تلك األنشطة نظرا لتوافق ساعات عمل 

المنشأة مع السطوع الشمسي مما تتيح أعلي 
عائد.

المدمجة  األنظمة  في  صوالمصر  خبرة  “تتيح 
في واجهات المباني إستغالل كافة المساحة 
الحرارية  الكفاءة  رفع  إلي  باألضافة  المتاحة 

للمبني”
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مشروع بنك األتحاد الوطني
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حلول ذات قيمة مضافة
كيف نستخدم الطاقة التي تولدها األلواح الشمسية؟

هناك ثالث طرق أساسية الستخدام الطاقة التي تولدها األلواح الشمسية. وهي: أنظمة مرتبطة بالشبكة، 
وأنظمة قائمة بذاتها خارج الشبكة وأنظمة ذات تخزين إحتياطي للطاقة )بطاريات(، 

األنظمة المربوطة علي الشبكة )المنشاءات داخل تغطية شبكة الكهرباء القومية(
الهدف من ربط النظام الشمسي علي الشبكة القومية هو استخدام الطاقة التي تنتجها خالل النهار في في 

وقت سطوع الشمس لتعويض استخدامك من الطاقة في أي وقت من اليوم.

أنظمة مربوطة علي الشبكة ذات تخزين إحتياطي للطاقة )المنشاءات داخل تغطية شبكة الكهرباء 
 القومية(

عند إنقطاع التيار. تعمل أنظمة التخزين األحتياطية علي توفير الطاقة لألجهزة الرئيسية أثناء انقطاع التيار 
الكهربائي.

األنظمة القائمة بذاتها خارج الشبكة 
وتستخدم األلواح الشمسية لشحن البطاريات، والتي سوف يستخدمها المنزل لتلبية احتياجاته من الطاقة.
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نظام 
“صفر” 
الفاتورة

إجارءات حكومية منكاملة
ستتولي صوالمصر كافة األجراءات الحكومية الالزمة 
لربط نظام الطاقة الشمسية علي الشبكة القومية 

وتركيب عداد صافي التغذية )لحساب إنتاج محطتك(  
والذي سيتيح لك عمل تعويض لطاقتك الليلة بما 

تنتجه نهارً.

تطرح شركة صوالمصر 
أنظمة طاقة شمسية تتيح 
عدم دفع أي فواتير كهرباء.

أنواع التثبيت
لدي فريق التركيب التنفيذي المعرفة والخبرة لتلبية 
جميع أنواع التثبيت المناسبة لتليبة إحتياجاتك من 

حجم الطاقة والشكل الجمالي للتركيب :
< فوق سطح منزلك أو مكتبك. 
< فوق مظالت إنتظار السيارات.

<  مباشرة علي األرض.

المحدودة،  السطح  مساحة  يعوقق  لن 
بل سنضع لك الحل لتحقيق مستهدفك
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أنهت صوالمصر برامج النقل التكنولوجي وتدريب المدربيين التي تمت بالتعاون مع برنامج التعاون األنمائي 
األلماني giz وكل من أكاديمية DGS وأكاديمية RENAC األلمانيتان وعلي أثره تم تشكيل اللجنة الفنية 

المشتركة بين صوالمصر  واألكاديمية الدولية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من أكاديميين جامعيين وخبراء 
تنفيذيين ومنذ عام 2014 قدم هذا التعاون برامج تدريبية الي السوق المصري والمنطقة األقليمية لبناء القدرات 

واالستفادة من نمو مشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق األوسط.

400 15%

33% 28%

متدرب يغيرون مهنتهم

يطورون مهنتهم بادئي أعمال

Trainee Shifting career

Job developing Start-up

التدريب
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<< خدمات األختبارات والتدقيق
تقدم األكاديمية الدولية بالتعاون مع صوالمصر خدمة الفحص واألختبار 

لألنظمة الكهروضوئية مصدرة تقريرها الشامل لإلختبار وصادر طبقًا 
ألحدث المواصفات الدولية لالختبار.

 يقدم التقرير التفاصيل التقنية لجودة ومطابقة المحطة الكهروضوئية 
فيما يتعلق باألداء، وخصائص واالستدامة وسالمة التوصيل الكهربي 

لتوثيق جودة التركيب، ليضمن تحقق المتطلبات الفنية  لكي يعمل 
النظام بشكل صحيح.



الخدمات 
األستشارية

يوفر المهندسون االستشاريون لصوالمصر الخبرة والمشورة لدعم مشاريع الطاقة الشمسية في جميع أنحاء 
العالم. ففي األشهر األخيرة قدمت اللجنة الفنية للمؤسسيين المشورة التقنية للتطوير في مصر وماليزيا 

والسودان واإلمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية و ذلك لقطاعات مختلفة من المطورين 
والمالك والمقاولين والمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات.

هذا وقدمت اللجنة الفنية للمؤسسيين المشورة ألكثر من 60 ميجا وات من مشاريع الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية على مستوى العالم، هذا باإلضافة إلي تقييم مشاريع الطاقة الشمسية الكبيرة في أي مرحلة 

من مراحل التطوير.

تقدم صوالمصر بالتعاون مع األكاديمية الدولية مجموعة شاملة من الخدمات االستشارية تغطي جميع جوانب 
ومراحل مشروعات الطاقة الشمسية:

• دراسات الجدوى بما في ذلك الجدوى الفنية والمالية
• التصميم و التطوير شامل المفاوضات قبل العقود.

• إدارة البناء بما في ذلك اختبارات القبول
• خدمات اإلدارة التشغيلية للمحطات بما في ذلك إدارة األصول
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معدات 
معملية

 ركزت صوالمصر بصورة رئيسية علي التطور المعرفي 
للطاقة المتجددة والمساهمة في االنتقال لمصادر طاقة 

متجددة و تحفيز االبتكار العلمي لألجيال الصاعدة.

انطالقا من هذا المبدأ طورت صوالمصر معدات معملية 
تستهدف فئات مختلفة من المتدربين أبتدًأ من األطفال 

في المدارس والتي تعتبرهم مستقبل تطور الطاقة 
القادم وبذرة األبداع التي تحتاج إلي تطويرها باحترافية 

وبعناية.

أيضا يأتي تدريب الشباب ضمن أوليات صوالمصر 
ألهميتهم في السنوات القريبة القادمة في التحول إلي 

االعتماد الذاتي علي الطاقة المتجددة، ويأتي المهندسين 
والفنيين والجامعيين علي رأس القطاعات المستهدفة 

بالمعدات التدريبية والتي تهدف إلي محاكة األنظمة 
الواقعية لفهم أعمق إلداء النظم.
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من عمالؤنا

15



SOLAMISR  | 11 Obour Building, Salah Salem, CAIRO, Egypt.
www.solamisr.com | info@solamisr.com | +20 (02) 24051287 .  +20 (010) 18595805

We BRING SOLAR TO YOU 
PROFESSIONALLY


