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شمس الصحراء هي شركة ذات خبرة يف توفير حلول كفاءة الطاقة والطاقة الشمسية يف اململكة
العربية السعودية .اسمنا مستوحى من طبيعة اململكة العربية السعودية الغنية باملوارد املتجددة ،
ومن أهم وأقوى هذه املوارد هي طاقة الشمس .فنحن نتطلع الى مستقبل حيث يعيش فيه األفراد
والشركات واملؤسسات واملجتمعات يف سالم وانسجام مع بيئتهم النظيفة من خالل استخدام حلول
الطاقة األكثر كفائة واألقل ضررا وتلوثا للبيئة مثل املوارد املتجددة.
كما تهدف شمس الصحراء إلى تزويد العمالء بحلول مبتكرة سواء باستخدام الطاقة الشمسية أو أنظمة
الطاقة األكثر كفاءة والتي ستساهم بشكل فعال يف املحافظة ىلع البيئة وكذلك تقليل التكاليف
التشغيلية .وليس ذلك فحسب ،بل تساعد شمس الصحراء العمالء ً
أيضا ىلع تحقيق حلول طاقة

مجدية ومبتكرة لتحسين جودة منتجاتهم وخدماتهم التي تقدمها للسوق املحلي باململكة العربية
السعودية وتعزز حصتهم ومشاركتهم يف السوق ،كما تفيد حلول الطاقة الشمسية والطاقة املتجددة
يف اململكة العربية السعودية املؤسسات الصناعية والتجارية بشكل كبير من خالل منتجاتنا وخدماتنا
املتعددة وعالية الجودة.
وتقدم شمس الصحراء خدمات تطوير وتصميم وتوريد وتركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية أو
أنظمة الطاقة األكثر كفاءة باالضافة الى الدعم الفني من خالل فريق من املصممين واملهندسين
والفنيين املؤهلين ىلع أىلع مستوى من الكفاءة فى هذا املجال.
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تقنية الخاليا الكهروضوئية

تحويل أشعة الشمس إلى كهرباء
يتم جمع الطاقة عن طريق ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية املصنوعة من مواد أشباه املوصالت مثل
السيليكون .هذه األلواح تحول الطاقة الشمسية إلى مصدر مباشر للكهرباء .ويمكن تخزينها يف بطاريات الستخدامها
يف وقت الحق أو تحويلها إلى تيار متردد واستهالكها مباشرة أو نقلها عبر شبكة الكهرباء الى العمالء الستهالكها.
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تتحول الطاقة إلى حرارة عندما تسقط

تصنع األلواح الشمسية من مادة

عندما تسقط أشعة الشمس على

ثم يتم تحويل هذه الكهرباء إلى طاقة

أشعة الشمس على جسم ما

السيليكون املسؤلة عن انتاج الكهرباء

السيليكون تتحول الطاقة إلى تيار

نظيفة تناسب كافة االستخدامات

من أشعة الشمس

كهربائى

وبأسعار معقولة

ملاذا التحول إلى الطاقة الشمسية
اليوم الطاقة الشمسية هي أنظف وأكثر أنواع الطاقة املتجددة موثوقية ،سواء كانت أهدافك الخاصة بالتحول إلى
الطاقة الشمسية أهداف اقتصادية أو بيئية ،فال شك يف أن هذه الخطوة ستزيد من قدرة شركتك ىلع املنافسة
والتقليل من انبعاثات الكربون مع تحسين ربحك وزيادة قيمة العقار .من بين العديد من فوائد تركيب الطاقة
الشمسية الخاصة بك ،فإننا نستعرض ما يلي كأهم املحفزات:

حماية البيئة

تخفيض فواتير
الكهرباء

زيادة قيمة
العقار

عائد مجدي على
االستثمار

الحاجة إلى الصيانة
قليلة أو محدودة
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ما نقدمه لعمالئنا

دراسات فنية

تحليل األداء

واقتصادية

إستشارات

4

التصميم والهندسة
والبناء

خدمة العمالء

صيانة وضمان

خطوات العمل لدينا

-1التخطيط

🔶
🔶 🔶التصميم الفني
🔶 🔶تقدير انتاج الطاقة
🔶 🔶تحليل الجدوى الفنية واالقتصادية
🔶تقييم ومسح املوقع

 -4اإلنشاءات

 -2التصميم والهندسة

🔶
🔶 🔶تحديد مواصفات املواد
🔶 🔶التصميم الكهربائي واالنشائي
🔶 🔶تقدير كلفة املشروع

🔶
🔶 🔶أعمال اإلنشاءات
🔶 🔶إدارة ومراقبة اإلنشاءات
🔶 🔶ضمان الجودة
🔶 🔶سياسة السالمة والصحة املهنية
🔶 🔶الفحص واالختبار
🔶توريد العمالة املدربة

🔶مخططات املوقع

 -3املشتريات والتوريد

🔶
🔶 🔶توريد املحوالت
🔶 🔶توريد هياكل التثبيت
🔶 🔶توريد أجهزة الوقاية
🔶 🔶توريد معدات الجهد املتوسط
🔶توريد األلواح الشمسية

 -5إدارة املحطة وإدارة التشغيل والصيانة

🔶
🔶 🔶التحليل واصدار التقارير
🔶 🔶اجراء الصيانات الدورية والوقائية والتصحيحية
🔶 🔶خدمات اإلدارة عن بعد
🔶 🔶التدخل السريع والصيانة عند الحاجة
🔶مراقبة النظام والتحقق من األداء
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ملاذا تختار شمس الصحراء
تتميز شمس الصحراء باستثمار خبرتها الختيار الحل األكثر فاعلية باستخدام التقنية األكثر تقدما وكفاءة بأفضل
األسعار يف السوق

فريق هندسي متميز ومعتمد من
الشركة السعودية للكهرباء
األسرع في التركيب والتنفيذ

أكثر األسعار تنافسية في السوق

ضمان أعلى إنتاجية ملشروعك
تركيب منتجات بأعلى درجات
الجودة
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رؤيتنا
نحن فى شمس الصحراء نسعي جاهدين للحفاظ علي التكنولوجيا املتطورة التي تعتمد بشكل أساسى ىلع الطاقة النظيفة واملتجددة .فنحن
نؤمن بأن كوكبنا هو إرثنا ،وال يوجد سوى كوكب واحد فقط نعيش عليه .لذلك فإن االستخدام املتزايد للوقود األحفوري يعرضنا الى أضرار ال رجعة
فيها .فكلما انتظرنا ،كلما ازداد سو ًءا .لذلك فان استغالل مواردنا الغنية قد يكون أمرا ضروريا ،حيث تحصل اململكة العربية السعودية ىلع كمية هائلة

عمليًا من أشعة الشمس  ،فلماذا ال نستفيد منها للقيام بدورنا لحماية البيئة؟ ،دعونا نختار طريقة أكثر مسؤولية لتغذية حياتنا بالطاقة الشمسية.

رسالتنا
يف إطار مراحل العمل املختلفة ،نلتقي مع عمالئنا ملساعدتهم ىلع تحديد أهدافهم  ،وتقييم خياراتهم ،واتخاذ قرارات مستنيرة وواثقة .فنحن
نعتني بجميع مراحل العمل املختلفة ،من التصميم ،والتوريد ،والتركيب واملراقبة ،والصيانة بحيث يصبح التحول الى الطاقة الشمسية عملية سلسة
وخالية من املتاعب.
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أنظمة الطاقة الشمسية
تقدم شمس الصحراء عدة أنواع من أنظمة الطاقة الشمسية بقدرات مختلفة لتناسب جميع االحتياجات املنزلية والتجارية والصناعية .وتتميز أنظمة الطاقة الشمسية
الخاصة بنا بكفائتها العالية فى جميع الظروف املناخية ىلع مدار العام حيث أنها مصممة خصيصًا لتعمل فى جميع أحوال الطقس السعودى ىلع مدار العام .فنحن نطور
باستمرار أنظمة الطاقة الشمسية لدينا بالكامل من خالل توفير حلول طاقة شمسية لعمالئنا من رائدي الصناعة عامليا .فنحن نقدم حلول ذكية (أنظمة متكاملة ىلع
التشغيل) .حيث تتناسب هذه الحلول بمرونة مع جميع التطبيقات واالحتياجات التي يحتاجها العميل.
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نظام الطاقة الشمسية املتصل بالشبكة
يعد نظام الطاقة الشمسية املتصل بالشبكة ( )On-Grid PV systemأبسط األنظمة الشمسية وأكثرها فعالية من حيث التكلفة ملعظم التطبيقات واملواقع .ويعمل هذا
النظام ىلع إنتاج الطاقة الكهربائية وضخها مباشرة إلى الشبكة الكهربائية املحلية من خالل األلواح الكهروضوئية الشمسية خالل فترات النهار فقط .ويوفر هذا النظام من
عاما بتكلفة صيانة بسيطة.
فاتورة الكهرباء الشهرية خالل أكثر من ً 25
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نظام الطاقة الشمسية املعزول عن الشبكة
يشتمل النظام الكهروضوئي غير املتصل بالشبكة أو ما يعرف بالنظام املعزول ( )Off-Grid or Stand-Alone PV Systemىلع كميات كبيرة من بطاريات التخزين وذلك لتوفير
الطاقة لعدة أيام وليالي ويف األوقات التي ال يتوفر فيها ضوء الشمس .ويجب أن تكون مجموعة األلواح الشمسية كبيرة بما يكفي لتوفير جميع احتياجات الطاقة يف املوقع
باالضافة إلى إعادة شحن البطاريات.
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نظام مضخات الطاقة الشمسية
هو نظام لضخ املياه باستخدام الطاقة الشمسية ،ويستخدم بدالً من املضخات التي تعمل بالطاقة الكهربائية التقليدية أو بالديزل .ويستخدم هذا النظام لتوفير املياه للزراعة
أو لإلنتاج الحيواني .وال توجد حاجة إلى بطاريات التخزين يف هذا النظام ،حيث يعمل بفترات النهار فقط .وتوفر األلواح الشمسية الطاقة الكهربائية ملحرك املضخة بواسطة
مذبذب تيار أو ما يعرف باسم االنفيرتر (.)Inverter
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نظام اإلضاءة الشمسي
يعمل نظام اإلضاءة الشمسي بشكل مستقل دون االتصال بالشبكة الكهربائية .يعتمد كليا ىلع الشمس كمصدر للطاقة .وهذا النظام يتكون بشكل أساسي من األلواح
الشمسية ومصباح اإلضاءة وعادة يكون من نوع الليد ووحدة التحكم وبطارية لتخزين الطاقة .يقوم اللوح الشمسي بتوليد الطاقة الكهربائية يف وقت النهار وتخزينها يف
البطارية إلعادة استهالكها يف وقت الليل .هذه العملية بأكملها تتم بدون أي استهالك من الشبكة الكهربائية .لذلك ،يمكنك استخدام هذا النظام يف تأمين االضاءة وقت
الليل بدون فواتير كهرباء ،وال حاجة للكابالت ،وال وجود للتلوث ،ويتميز بسهولة التركيب ،ويكلفك تكاليف استثمارية ملرة واحدة فقط.
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نظام التسخين الشمسي
حيث تقوم األلواح الشمسية بإنتاج الكهرباء باستخدام أشعة الشمس .لكن هذا النظام يمتص أشعة الشمس عبر مجمعات شمسية تعمل ىلع إمتصاصها وتحويلها إلى طاقة
حرارية تنتقل بعد ذلك إلى خزان حراري .ويمكن االستفادة من هذا النظام يف العديد من األنشطة مثل التطبيقات الصناعية واملنزلية والتجارية.
سخان املياه بالطاقة الشمسية هو واحد من أنظمة التدفئة التي تقدمها الشركة كتطبيق منزلى .حيث يعمل مع أحدث تكنولوجيا التدفئة الشمسية .إما بنظام األنابيب
املفرغة  ،أو بنظام األلواح املسطحة والذي يضمن كفاءة تشغيل عالية بحيث يصل بسرعة إلى دراجات حرارية عالية تصل إلى  95درجة مئوية .سخانات املياه بالطاقة
الشمسية لدينا لديها قدرة فعالة ىلع تحقيق جميع االحتياجات لألغراض التجارية والصناعية .وحيث تقدم الشركة منتجاتها التى تتميز بأىلع أداء وأقل أعمال للصيانة من
خالل توريد أفضل التقنيات من رواد هذه الصناعة لتناسب جميع قطاعات السوق الرئيسية وتلبي مختلف تطبيقاتها مثل املصانع واملستشفيات والقطاع العسكري والفنادق
واملدارس والعديد من األنشطة األخرى.
كما نقوم ً
أيضا بتصميم وتنفيذ املشاريع الصناعية كبيرة الحجم والتى تتطلب كميات كبيرة من املياه الساخنة.
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خدمات مراجعة وتدقيق الطاقة
تقدم شمس الصحراء خدمات تدقيق الطاقة يف املباني بداية من املنازل الفردية حتى املنشآت الصناعية والتجارية ،وذلك من خالل معرفة سيناريو استهالك الطاقة
باملباني وتحديد االستخدام الحالي للطاقة بهدف تحديد فرص توفير الطاقة لكل مبنى أو منشأة.
حيث يتم جمع بيانات استهالل الطاقة ألى مرفق قبل زيارة املوقع وملدة ال تقل عن  36شه ًرا وذلك للسماح للمدقق بمعرفة معدل استهالك الطاقة يف املبنى وتحليل

االتجاهات املوسمية .ويف زيارة املوقع يتم التركيز ىلع غالف املبنى واإلضاءة والتكييف والوقود والكهرباء واستخدامات املياه وكذلك البحث عن فرص التوفير وتحديد
مساحات التحسين املمكنة باملوقع.
نقدم الخدمات التالية للمباني أو املرافق القائمة:

🔶
🔶 🔶تقديم التوصيات التي يمكن تنفيذها لتوفير الطاقة بناءا ىلع ظروف التشغيل الحالية ومبادئ الحفاظ ىلع الطاقة.
🔶 🔶توقع التكاليف املرتبطة بكل توصية ،باإلضافة إلى الوفر السنوي الناتج عن تنفيذ هذه التوصيات.
🔶 🔶تقدير فترة االسترداد وجميع التكاليف املرتبطة بكل من التوصيات املقترحة للحفاظ ىلع الطاقة.

🔶تحليل األنظمة الكهربائية وامليكانيكية ،واستخدامات املاء الساخن ،مع تحديد فرص التوفير والتحسينات املوصى بها.
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