شركة الطاقة الزرقاء
لألنشطة الهندسية المحدودة

* حول شركة الطاقة الزرقاء :
تعتبر شركة الزرقاء متخصصة في مجال التصاميم الهندسية وتركيب الواح الطاقة الشمسية
وتركيب طلمبات المياة في كافة واليات السودان مع مهندسون أكفاء ومنتجات تحمل عالمة
الجودة لرفع مستوي االنتاجية بشكل عام .
إن شركة الطاقة الزرقاء متخصصة في مجاالت متعددة منها :
 تركيب ألواح الطاقة الشمسية في كافة واليات السودان . التصميم الهندسي لكافة الخرط الهندسية للشركات واألفراد . تشييد كافة المباني للشركات واألفراد مع مواعيد تسليم دقيقة وتنفيذ عالي الدقة  . -إستيرادكافة مضخات المياة (الغاطسة  /المواتير.
 -لدينا خدمة إنارة الشوارع بأجود مصابيح اإلنارة واقل تكلة لإلستهالك ممكنة .

 -نحن متخصصون في كافة أنظمة البيوت المختلفة في كافة واليات السودان.

* كلمة السيد المدير:
بســـــم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل و الصالة والسالم على رسول هللا نبينا محمد صلى هللا عليه و سلم أما بعد،
إنه لمن دواعي السرور والسعادة أن يكون لي الشرف في تدوين هذه الكلمة المتواضعة كافتتاحية
للموقع االلكتروني الجديد الخاص بشركة الطاقة الزرقاء لألنشطة الهندسية المتعددة و التي من
خالله حاولنا وضع آلية تواصل عصرية مع كل عمالءنا الكرام  ،و هذا لتقريب المسافة بين

االدارة و المواطن و تسهيل سبل االتصال و االطالع على مختلف األحداث و التطورات الحاصلة
في قطاع الخدمات على المستوى الوالئي و الوطني ،ال سيما و أن شركتنا تبذل جهودا حثيثة في
سبيل حماية المستهلك من جهة و حماية االقتصاد الوطني من جهة أخرى والنهوض به في ظل
الرغبة و اإلرادة القوية لمسؤولي القطاع لتحويل الشركة الى قطب تجاري و اقتصادي رائد .
لذا يسعدني أن أتقدم بكل الشكر و التقدير لكل الطاقم الذي سهر على إنشاء هذا الموقع و كل من
ساهم من قريب أو من بعيد في تطويره ،و كذا لكل الموظفين و العاملين على ما يبذلونه من جهد
و عطاء في تحسين أداء الشركة بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لقطاع زبائننا بصفة عامة.
فمرحبا بكم في موقعنا االلكتروني و نسأل هللا العلي القدير التوفيق و النجاح لما فيه الخير للجميع
و الســالم عليكــــم ورحمـــة هللا وبركاتـــــه .

* أهـــدافــنا :
نحن نسعي لتحقيق ما ياي :
أن نكون الشركة األكثر تميزا في المنطقة وأن نقدم خدمات لزبائننا تساهم في تشكيل أفضلالفرص االستثمارية .
أن نحقق الريادة في السوق من خالل تقديم أعلى معايير الجودة في كل من أعمالنا وأن نقدمأعمالنا بإطار من االبتكار والمرونة واإلبداع .
كسب رضا ووالء العاملين والعمالء .المساهمة في تعزيز االقتصاد الوطني من خالل االنتاج وتوطين االيدي العاملة .االعتماد على اليد العاملة ذات الكفاءة واالتقان والجودة العالية . -تكريس االعتزاز بالعمل لدى الشركة.

* قــيـمــنــا :
نؤمن بأن الوصول إلى مرحلة الناجح يتطلب أكثر من مجرد بناء مشاريع كبيرة  ،فنحن في طراز
نتفانى بهدف تأسيس شراكة دائمة وراسخة مع عمالئنا .
التفاني  :أن نقدم أرقى األعمال الفريدة من نوعها إلى زبا~ننا الكرام .

المصداقية  :أن نولي مستثمرينا وعمالئنا األولوية القصوى وأن نأخذ احتياجاتهم بعين االعتبار
عند المضي بقراراتنا .
االبتكار  :السعي الحقيقي والدائم نحو االبتكار ،واإليمان بأن االبتكار هو ثقافة تبدأ من داخل
الشركة .
التركيز على العميل  :يعتبر عمالئنا هم محور إرتكازنا وهم محور اهتمامنا بكافة أعمالنا .

* أقسام شركة الطاقة الزرقاء لألنشطة الهندسية المتعددة :
 -1الواح الطاقة الشمسية :
تركيب كافة ألواح الطاقة الشمسية بواسطة مهندسون أكفاء في كافة أنحاء السودان:
تعني شركة الطاقة الزرقاء بتركيب الواح الطاقة الشمسية والتي هي طبقات من مواد كيميائية
تستخدم لتوليد الكهرباء من أشعة الشمس الساقطة عليها وهي مصدر للكهرباء وتعد من الطاقة
النظيفة والمتجددة خالفا بمولدات الكهرباء األخرى .وتثبت اللوح الشمسي على المبنى ومعرضا
ألشعة الشمس بزاوية ميل معينة للحصول على تركيز أشعة الشمس وهي من مصادر الكهرباء
الموصى بها لتوفير المواد الغير متجددة اآلخر والتي تعتمد في استخدامها على مشتقات البترول .
 تستخدم "االلواح الشمسية" إلمداد كال من؛ المنازل ,الشركات ومختلف المباني بالطاقةالكهربائية ،مضخات الري ومن أمثلة استخدام االلواح الشمسية وأعمدة اإلنارة بالطاقة الشمسية .
 وتستخدم ايضا كمصدر طاقة للطائرات بدون طيار والقطارات ...بل إنها تستخدم في محطاتتوليد الكهرباء وتقوم هذه المحطات بتأمين الكهرباء لمدن كاملة وليس فقط المنازل .
* نحن نقوم بتركيب ألواح الطاقة الشمسية لضمان طاقة نظيفة ومستدامة .

 - 2التصميم الهندسي :
تصميم كافة المشاريع الهندسية بواسطة مهندسون أكفاء:
تضم شركة الطاقة الزرقاء لألنشة الهندسية المحدودة قسم التصميم الهندسي ) Engineering
 ( Designللشركات واألفراد .
ونعتمد في التصميم الهندسي على فكرة تلبية متطلبات اإلنسان الحياتية و الخدمية و اإلنتاجية من
خالل االستفادة من مجموعة من المعلومات و االستعانة بمجموعة من المهارات و توظيف
التكنولوجيا لعمل منتج أو خدمة بمواصفات متميزة تجعلها قادرة على التنافس مع مثيلتها في
األسواق .
و يفترض بالتصميم الهندسي الناجح أن يقوم بتلبية حاجات العميل بشكل كامل ،بل و يحقق الرضا
لدى العمالء كذلك ،مع االهتمام بتصنيعه من خالل المكونات المتوافرة و المناسبة في السوق
المحلي أو التي يتم استيرادها خصيصا لهذا الغرض ،و ال يجب إغفال الدور الهام للتكلفة و السعر
السوقي ،حيث يجب أن تكون التكلفة مناسبة للمنتج و يشعر المستهلك بالقيمة التي دفع مقابل
الحصول عليها من المنتج ،كما يجب مراعاة الجانب التنافسي في المنتج عند التصميم ،و إذا كان
التصميم الهندسي جيدا خاص بجهاز إلكتروني فيفترض به أن يكون قادرا على تكرار وظيفته و
أن ينتج عائدا ماديا متميزا من خالل المبيعات ،بما يعزز و يقوي سمعة الشركة و مكانتها في
السوق .
و يرتبط التصميم الهندسي الناجح ألي منتج بقياس مدى رضاء العمالء عنه و عدم رضاء البعض
اآلخر منهم بشكل دراسات مخصصة لهذا الغرض ،يتم عملها باستخدام االستبيانات و استطالعات
الرأي المختلفة للوقوف على وضع المنتج في السوق و حاجته للتطوير.

 - 3البناء والتشييد :
شركة الطاقة الزرقاء للبناء والتشييد :
هندسة االنشاءات (باإلنجليزية )Construction Engineering :هي أحد أقسام الهندسة
المدنية وهي تخطيط وإدارة وبناء المنشآت مثل الطرق السريعة و الجسور و المطارات والسكك
الحديدية والمباني و السدود والخزانات ]3[]2[]1[.تجمع هندسة التشييد بين تخصصي الهندسة
المدنية وإدارة المشاريع .يتطلب بناء مثل هذه المشاريع اإللمام بمبادئ الهندسة ،وإدارة األعمال،
واإلجراءات ،واالقتصاد ،والسلوك اإلنساني .إن من صالحيات مهندسي التشييد تصميم المباني
ذات الطابع المؤقت ،وضمان ومراقبة الجودة ،والتخطيط و مسح موقع التشييد ،واختبار مواد
التشييد في الموقع والرفع المساحي لمواقع التشييد ،وتصميم خلطات الخرسانة ،وتقدير التكاليف
والتخطيط والجدولة ،وهندسة السالمة ،والمواد والمشتريات ،واختيار المعدات ،والتكاليف
والهندسية ومراقبة الميزانية .تختلف هندسة التشييد عن إدارة التشييد من زاوية مستوى
الرياضيات والعلوم والهندسة المستخدمة لتحليل مشاكل وعمليات التشييد .

 - 4مضخات المياة :
شركة الطاقة الزرقاء لوتريد كل مضخات المياة .

ي ُو ِجدَت
في ُمواكبة ُمتطلّبات الحياة واحتياجاتها نتيجة
ّ
ي والصناع ّ
التطور العمران ّ
سوائل ،وخاصة الماء ،من مكان آلخر بسرعة وجهد عا ٍل ،إذ كانت
الحاجة لنقل ال ّ
سابق من أكثر ال َمه ّمات صعوبة واستنزافا للوقت والجهد،
َمه ّمة نقل الماء في ال ّ
وعليه ،ت ّم اختراع المض ّخة ،وهي جهاز يُستخدَم لنقل الموائع من مكان إلى آخر .
لهذا نحن في شركة الطاقة الزرقاء نعمل في توريد اجود أنواع المضخات لكافة
المستويات  :مصانع  -شركات  -منازل  -قري  -مشاريع زراعية ...

 – 5مصابيح إنارة الشوارع :
الطاقة الزرقاء لتركيب كافة مصابيح اإلنارة لكل المستويات .
إنارة الشوارع لها في حياتنا أهمية كبيرة  ،لذا فنحن كشركة الطاقة الزرقاء إهتممنا بمصابيح
األنارة وإخترنا أجود المصابيح التي تناسب عمالءنا بحيث نوفر إضاءة قوية باقل طاقة ممكنة .

 – 6أنظمة البيوت :
تركيب كل ما يحتاجة المنزل من لوازم .
شركة الطاقة الزرقاء لألنشطة المتعددة تقوم بتركيب كل ما يحتاجة المنزل من اللوازم الضرورية
من تركيب الكيبالت الكهربائية والوازمها من اكباس ومراوح وتركيب مضخات المياة والسهاريج
وتركيب السقف المستعار واعمال الجبص وغير ذلك ...

 – 7عقارات الزرقاء :
بيع  -شراء  -إيجار كافة العقارات .
تقدم شركة الطاقة الزرقاء لالنشطة المتعددة كافة أنواع العقارات من بيع وشراء وايجار لكافة
انواع العقارات  :عمارات  -شقق  -بيوت  -اراضي سكنية  -اراضي زراعية  -مزارع الخ ...
بيع  -شراء  -إيجار كافة العقارات.
تقدم شركة الطاقة الزرقاء لالنشطة المتعددة كافة أنواع العقارات من بيع وشراء وايجار لكافة
انواع العقارات  :عمارات  -شقق  -بيوت  -اراضي سكنية  -اراضي زراعية  -مزارع الخ ...

 – 8اآلالت الزراعــية :
تستورد شركة الطاقة الزرقاء اجود اآلآلت الزراراعية .
توفر شركة الطاقة الزرقاء كل االالت الزراعية لعمليات الحرث والحصاد والري ومولدات الطاقة
الكهربائية مع مهندسون خبراء في كافة عمليات التركيب والصيانة ...

• الخاتمة :
إن شركة الطاقة الزرقاء تسعي دوما إلرضاء كل زبائنها وأن تكون فاعلة في
تطوير اإلقتصاد السوداني وذلك بإتباع أعلي معايير المهنية والدقة في العمل .

للتواصل معنا  :الخرطوم شارع المشتل بجوار منتجع السمك .
BLUE ENERGY ENGINEERING
ACTIVITIES Co. Ltd
Sudan - Khartoum - Mashtel St.
Tel: +249-183-528-044
WhatsApp: +249-990-000-535
Fax: +249-183-528-066
Web: www.blue-sd.com
Email : blueenergy.sd@gmail.com
Email2: info@blue-sd.com

