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 نظم بناء الفي والحلول  

 الفي طاقة فعالة , نظم بناء , حلول 
 

الي   40یبدأ البناء بحائط الفي وباستخدام مركبات السقف التي تؤدي الي تخفیض الطاقة بنسبة تصل من 
الي تسریع العائد   ء الي النصف , مما یؤدي ستغرقھ البناوربما اكثر , وتخفض الوقت الذي ی   60%

االستثماري للمشاركین في العملیة من مطوري بناء و المتعاقدین ومالك القطع التجاریة والصناعیة  
 واالستثماریة .  

, تبدأ بالحائط الخارجي المصنع وقواعد السقف او تلك المدمجة مصممة ھندسیا  الفي نظم بنائیة كاملة و
لفعالة . الفي عملیة شاملة وتعرض طریقتھا حل بصورة متكملة حل "  بسھولة مع التكنولوجیات  ذات الطاقة ا

اخضرو مستدام " للطاقة الفاعلة مع عائد مالي موثق وفوائد نوعیة اخري التي تترك البناء باستخدام  الھیاكل  
ن . في الحقبة التاریخیة التي بنیت فیھا وھي القرن العشری   CMUفضال عن الكتل الخشبیة        الخشبیة 

من التصامیم المبدئیة الي الھیاكل ذات الطاقة الصفریة والبناء باستخدام الطاقة الفاعلة التي ال تكون   
المستمرة الكثر من عقد     ELFIمن خالل مشاریع  الیة التكلفة  ,التي  تأكدت جودتھا بالضرورة معقدة او ع

 من الزمان .  
بأخر ما توصل الیھ االنتاج التكنولوجي  والتي تشمل الحوائط الخارجیة ذات الحمل العالي    ELFIبدأت 

والنمل والغازات . وتم اختباره في تحمل  تقضي علي الفطریات والعفن الفطري وحامالت السقف التي  
ئننا  اثار الكربون . العواصف والتقلبات الجویة . مكونات المباني مصنوعة من مواد تحویلیة  والتي تتیح لزبا

ھي نظم شاملة مصممة خصیصا لزبائننا.  واي حلول من اي نوع والتصامیم تتیح   ELFIالنظم البنائیة في 
 قدرة ادائیة ھائلة وفعالیة ونوعیة ومرونة وابداع ھندسي  متفرد. 

ورؤیة    ELFI "بالدكم " نظم البناء المعروفة ب رئاسة دائمة  عت للترحیل الفوري و من اجل تاسیس وض
 للحلول كأتي : 

"بالدكم" كنقطة انطالق دولیة التي توفر الفوائد وفرص تطویر تكنولوجیا نظم البناء  ELFIتأسیس  •
بالمثال "   الخضراء المتكاملة من خالل نشر المعلومات االستراتیجیة  واالداء المتمیز " القیادة 

 ومحفز لخلق مباني خضراء فاعلة الطاقة وھي فرصة للنمو والحضور العام وللتمیز. 
فھم التعقیدات الكبیرة لھذا المشروع الطموح وتكوین تحالف استراتیجي مع ھیئات تشارك الرؤیة   •

 العامة لطاقة خضراء فاعلة . 
ة  "بالدكم" والعملیات تحت تملیك وادار  ELFIالدولیة "بالدكم" : شركة  ELFIبقیادة فاعلة من  •

یحدد بواسطة  المنظور االساسي وبرنامج المساعدة في  ELFIالمرتبطة بھا : التدخل المبدئي ل 
التطور یجب ان یتم بموجب : توجیھات المتعلقة "ببالدكم" فیما یخص سیاسات التصدیر واالستیراد 

 لحلول.   , مبادرات التطور الدولي المتعلقة نظم مباني الطاقة الفاعلة وا
خلق الصناعة الخضراء "بالدكم" النمو الوظیفي : "بالدكم" ادارة وتشغیل  , "بالدكم" العامل المؤھل  •

 السوقي . والنمو الوظیفي المساعد & البنیة االساسیة  & التطور 
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دائما اعمل مع " بالدكم اوال" وھي عھدة لكل المواد الخام والضرورات المساعدة في االنتاج   •
 الیمكن استیراد  اي شئ اذا كان موجودا في البالد.  –نبع اساسھا من البالد والعملیات  التي ی 

" الخضراء والمستدامة" التوسع السوقي لبناء المباني  التنمیة  : "بالدكم "  م" الطاقة الفعالة "بالدك •
 "بالدكم" التصدیر . –التنمیة االقتصادیة المحلیة & والدولیة  

والوالیات   , ELF"بالدكم" سوف تیسر "  ELFIاالخضر & التنمیة   "بالدكم " التطور التكنولوجي  •
المتحدة الدولة الرئدة في مقدرات التكنولوجیا الخضراء والي سوف تصبح " بواسطة بالدكم ومن  

 اجل بالدكم" . 
 الھدف ھو دائما تجاوز الحالة العالمیة الراھنة & معیار"بالدكم" للمبادرة الخضراء .   •
 ELFIبادرات الخضراء" وتركیز التقدم "بالدكم" كاستجابة دولیة & اقلیمیة  للدور القیادي في " الم •

 علي االستثمار في تعلیم الطاقة الفاعلة في المجال االكادیمي & التدریب العمالي .   
المتمیز ل" بالدكم" في تحقیق  وانتشار "التكنولوجیا الخضراء"  من خالل استخدام الموقع الجغرافي  •

 " بالدكم" في لعب الدور القیادي والتطور التسویقي .  
لدخول والمشاركة  في ترقیة نظم البناء الحدیثة واعادة تعمیر القدیم من خالل " حلول البناء الخضراء ا •

سوف تستخدم خبرتنا  وخبرائنا   ELFIالمتكاملة " لكل قطاعات البناء للعشر السنوات القادمة . الفي  
طور االستراتیجیة  في الطاقة الفاعلة ونظم المنتجات الخضراء وعملیة وطریقة االستفادة من ت

 الخضراء التي تبدأ " ببالدكم". 
 الدولیة : موفر الدور الریادي المتطور في الطاقة الفاعلة نظم وحلول ELFIالفي 

 الي  عبر الطاقة & الخضراء والمستدامة & تمرحل الخبرة في الوصول المباني 
 المؤھل للمنفعة المتبادلة في التطور االقتصادي & التنمیة .  التحالفي االستراتیجي 

 
 نظم وحلول المباني    ELFIالفي 

 
 فرصة للمنافسة    ELFIالفي 

الفرص التسویقیة الھائلة ومنظور مستقبلي  ممتد ھذه ھي االشیاء التي تبنت القفزة الھائلة للشركات "   
و المنطقي الستثمار " االخضر او المستدام" .  معظم الشركات الخضراء والمستدامة " . بالتعریف التطبیقي ا

باالضافة الي ان السوق الذي توفره ھذه الشركات ھو " نظم الطاقة الفعالة " .  مع ذلك العاملة لیست كذلك .  
 ھم یوفرون حلول جزئیة ا و لدیھم فراغات في مقدرات المشروع .  

ھذه الشركات بالحلول التي تقدمھا في ھذه المجاالت تحاول ان تقدم شیئا ولكن الیمكن مقارنتھا بنفس القدر 
 .ELFIمع الفي " 

یضمن النظام تكنولوجیا الطاقة الخضراء  الفاعلة و المستدامة  وامكانیاتھا . لیس ھناك من    ELFIالفي 
, العزل , سھولة العمل  بنظم االلفي مع    ات الحمل الثقیل منافسي الفي من لھ القدرة علي الجمع بین امكانی

 جودة االداء .
وربما   %60الي  %40التوفیر النوعي الذي یحصل علیھ المرء للطاقة الحراریة او التبریدیة تترواح من  

ن ھناك مطعم یتبع اكثر اذا قورنت بالنظم البنائیة التقلیدیة .  باالشارة الي مثال محدد , في فترة العامین السابقی
مالك المطعم كان یوثق استھالك الطاقة من خالل الثالثة     ELFIلسلسة مركز تسوق یعمل بنظام االلفي 
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عند مقارنة الموقعین مع الموقع الذي یستخدم نظام الفي وجد نسبة التوفیر تصل الي  مطاعم التي یدیرھا . 
عیدا عن النتیجة النھائیة للطاقة الفاعلة بالنسبة  . ب ELFIلصالح الموقع الذي  یستخدم نظام الفي   82%

للمطور ھناك فائدة خارج المنظور للتكلفة الفعلیة  في استخدام الطاقة للقدم المربع من اللحظة االولي التي یبدأ 
 .   فیھا العمل الي لحظة تسلیم المفاتیح الي الساكن  عند مقارنتھا بالوسائل التقلیدیة  وعطاءات البناء البدیلة

مع االمكانیات وماوصلت الیھ في اخر صیحات التكنولوجیا الخضراء في سوق البناء   ELFIمنتجات الفي 
 الكبیرة  والفوائد  
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