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صناعة هياكل تركيب خاصة  ل  Qi-Energy/  SPS الشركتين مشروع مشترك بين

 في الجزائر.  وحات فلطائية ضوئية ذات جودة عاليةلب

 

ذات جودة وحات شمسية جهودها لصناعة هياكل تركيب خاصة  بل Qi-Energyو   SPSالشركاتان  العنوان : تضم

 . ةو اإلفريقي ةللسوق الجزائري في الجزائر موجهة  عالية

                                                    http://www.sps-dz.com/  / http : //www.qi-energy.ae/   

حات فلطائية ضوئية ذات صناعة هياكل تركيب خاصة  بلول   Qi-Energy/  SPS  مشروع مشترك بين فوري :  نشر

 في الجزائر.جودة عالية  

 0202جوان  02في   ،الجزائر

عقدت شركة من طرف السلطات العمومية بالجزائر ، عنها المعلن في إطار بروز سوق للطاقة الفلطائية الضوئية مستقبال 

Système Panneaux Sandwich (SPS)   الشطائرية ، الهياكل و في مجال اللوائح التي تحتل الريادة الوطنية

ذات  ضوئيال فلطائيالتركيب للهياكل صناعة من أجل    Qi-Energy مع مشترك  لمشروع المجنبات برتوكول اتفاق

 في الجزائر.  جودة عالية
 

 61ــاوات من الفلطائية الضوئية ) ف ض( خالل السنوات األربع القادمة و ڨجيـ 4للتذكير تستهدف الجزائر إنشاء 
الدعم على سعر  تقليص التبعية للطاقات األحفورية ، تقييد بغرض  0202 بحلول عام ــاوات من الفلطائية الضوئية ڨجيـ

 لتصدير .كة المحلية و تحرير كميات الغاز الموجهة لللشبالكهرباء 
 

 فيما يخص النوعية و االقتدار.المطابق للمعايير العالمية و عتاد المصنوع محلياسيتم هذا التحول الطاقوي بإعطاء أولوية لل
 

. في في حلقة سلسلة القيمعلى أنه عنصر غير رئيسي  ال الهياكل المعدنية خطأ تم اعتبار مجو في هذا السياق ، غالبا ما ي

 على سبيل المثال( .  شمسيةكامل لمزرعة النظام ال –( ) توازن النظام  BOSلواقع يتعلق األمر بعنصر جد هام  للـ  ) ا

 

: عقد شراء  PPA: منتج الطاقة المستقل ، IPP /PPA (IPPالعقود الطويلة المدى  علىمن أجل المطابقة للمعايير الدولية و 

 تحتية لصناعة هيكل يستجيب لهذه المتطلبات.التكنولوجيا النتا  طافة خضراء تنافسية ، من المهم التحكم في الطاقة ( إل
 

 يلي :ما  SPSاختارت شركة و في هذا الصدد 

 
 نجاعة كبيرة .و   عالية بآليةتمتاز  و نيوزيلندية ةأوروبيانتقاء تجهيزات  (أ

 
خبرة  و مهارة  طالت عقود من الزمن في مجال هياكل تركيب التي ستجلب  Qi-Energyاالشتراك مع   (ب

ب مع وللتجا و الشمسية العائمة ، الهندسة ، االقتدار و الحلول اإلبداعية  سقوف ، المزارع الشمسية األرضيةال
 تكنولوجيات اآلنية و المستقبلية.ال

 

و تقديم حل دقيق لكل التطبيقات على مستوى سوق الطاقة الشمسية الفلطائية  أخد طلبات فورية  SPSبإمكان 

 الضوئية.
 
 
 

 

http://www.sps-dz.com/


 ياسة الجزائرية الرامية إلىتستجيب للس Qi-Energyإن شراكتنا مع : "  SPSشركة مهدي بن ديمراد ، مدير عام 
التحدي بإدرا  ضمن السوق الجزائرية حلوال رفع  SPSنجاز عتاد محلي ، ذكي و نوعي . لقد اخترنا على مستوى إ

المحطات الشمسية الفلطائية و الخاصة باإلقامة و عن قريب  لمحطات األرضية ،ارفيعة المستوى   فيما يخص 
الضوئية بالنسبة لمصانع تحلية ماء البحر التي تتطلب مواد جديدة ) مواد مركبة (. زيادة على ذلك ، ستسمح لنا هذه 

نحو السوق اإلفريقية )  في الجزائر مصنوعةال والعالية الجودة  SPSالشراكة بتحضير أنفسنا لتصدير هياكل شركة 
 ".)0202عام ــاوات بحلول ڨجيـ 02
 

Neil Doe ر عام شركة رئيس مديQi-Energy  " : كان لنا دائما طموح قوي لنشر أنظمتنا للتركيب الشمسي و
شركاء  عن نبحث دائما إننا .نثق فيه ا وقتا في إيجاد شريك قويتكنولوجياتنا في السوق اإلفريقية ، غير اننا أستغرقن

للنمو كما نعطي قيمة كبيرة للسمعة و نولي إعجابا للمؤسسات التي تتكيف في شغفنا يتقاسمون  في األسواق الدولية 
قد برهنوا أن لديهم قدرة تقنية وفهم  دقيق لقيمة الجودة الجزائر   SPSلـ ين تغيير هذه . إن الموظفين التنفيدأوقات ال
 موحدة الواضحة و النظرة النفس    SPS و   Qi-Energyبالسوق المحلية . تتقاسم فرق جيدا متصلين  كما أنهم

 في الجزائر. نالرئيسييإلى احتالل مكانة أحد الممونين  الرامية 
 

بوجود فرصة  الجزائر و األسواق اإلفريقية و متأكدون من أجل  SPSمع   يرا ، نحن جد مسرورين بشراكتنا أخ
 بفضل تضافر جهودنا. رائعة أمامنا 

 
 

 :  Qi-Energyفيما يخص 
 

 Qi-Energy سقوف ، المزارع الشمسية الو مختصة في هياكل أنظمة   شركة متواجدة بدبي في مجال الطاقات المتجددة

التطوير و من الخبرة في مجال الهندسة ، البناء  ا عقود  Qi-Energy. لقد اكتسبت فرقة و الشمسية العائمةاألرضية 

  األلمنيوم ، الفوالذ و المواد المركبة ، توفر  ة على المرتكز تشكيلة الهياكل في قطاع الطاقات المتجددة . على غرار
Qi-Energy   و حلوال شمسية متنقلة. فلطائية ضوئية مدمجة للبنايات  هجينة إلنتا  الطاقة ، حلوالأيضا أنظمة 

 
 


