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جرادید
تجربتنا ، طاقتك



من١٩٥٨عامفيتأسستللطاقةموفرةشركةهيجرادید
فيالشركةتعمل.دوناتودروساريامارياوجراّسيبيتوقبل

اقةالطحلولوتنفيذتصميممجالفي،وخارجهاإيطاليا
اقأسوفيوالخاصالعامالقطاعينمنكلفيالمتكاملة

والرعايةوالصناعيةالعامةاإلدارات:متعددةمرجعية
.والسكنيةالصحية

The acronyms of

Grassi De Donato
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تجربتنا ، طاقتك



٢٠٠٢
.الطاقةلتوليدمحطةأولإنشاء

٢٠١٣
.رومانيافيالخارجفيكهروضوئيمصنعأولبناءتم:الشركةأعمالتدويل

٢٠١٧
ونموذجالشركاتحوكمةتعزيزبهدفاإليطاليةللبورصةELITEبرنامجفيالمشاركةبدء

.اإلدارة

٢٠٠٥
.الطاقةتوفيرشهادةع�ىالحصول

١٩٩٨
.المالرأسوزيادةمساهمةشركةإلىالتحول

١٩٥٨
.التدفئةأنظمةتركيبفيالبدايةفيتعملفرديةكشركةالشركةتأسيس

٢٠١٩
.الشهاداتع�ىالحصول

قصة
سنة من التاريخ مع توجه ٦٠

ارمستمر نحو المستقبل واالبتك

Dubai Branch:
U-Bora Commercial Tower Business
Bay, Dubai, UAE

Headquarter:
Generale G. Calà Ulloa street, 38
80141 Napoli
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الرؤیة والرسالة
كثر من  ة ، عاًما ، قمنا بإنشاء حلول مخصصة للطاقة الفعالة والنظيف٦٠منذ أ

.ونتطلع دائًما إلى المستقبل

شى مع تعني الكفاءة في كل مصنع إنتاج حلول مربحة الحتياجات العميل من الطاقة بما يتما
ناء مصانع التصميم لقياس لتحقيق وفورات وأمان في كل مبنى ، واالبتكار لب: النظام البيئي

.صناعية ومدنية قادرة ع�ى الحفاظ ع�ى أجيال الغد

نحقق هذه األهداف بفضل مهارات فريق من المهندسين ذوي المهارات العالية والمساحين 
أساس والفنيين والقوى العاملة ، الستخدام الحلول المعيارية المصممة بشكل مخصص وع�ى

التوربينات ، التوليد المشترك ، التوليد مع غاز(أنظمة إنتاج الطاقة الرئيسية ذات الكفاءة العالية 
ومن خالل ) يةالتوربينات الدقيقة والمحركات الماصة للحرارة واألنظمة الكهروضوئية والكتلة الحيو 

كات البحثية مع كليات الهندسة في أرقى الجامعات المرموقة .الشرا

.الخبرة والتخصیص واالبتكار لتحقیق أقصى استفادة من كل نظام

استثمار أوليأل

الحل الجاهز

الراحة البيئية

توفير الطاقة

االمتثال للوائح
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ملخص

شركات المجموعة األخرى

من مشروع ٢٠٠٦في عام جراستيمولدت 
ة مخصص لكفاءة الطاق،مشترك مع ستيم
.في السوق الخاصة

.لعامةكفاءة الطاقة في السوق اركزت شركة المشروع ع�ى 

١شركة رومانية مقرها في إيانوفا ، تدير نظاًما ضوئًيا بقدرة
.ميجاوات مملوك لها

50%

78%78%

100%

كثر كفاءة من حيث " ندفع الشركات لتكون أ
"استهالك الطاقة واألثر البيئي
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الھیكل التنظیمي

Admini-
stration & 
Accounting

and
personnel

Investor 
Relations

Foreign
Development 

Area

Procurement 
and 

Supplier
relationship

Construction
Site 

Manager

Tenders & 
Contract

PR Commu-
nication

and Social 
Networks

Energy
Certification

Manager, Esco

CEO

Quality
Environment 

and Safety Cert.

Compliance 
Monitoring

Risk Management
Division

Internal
Control

External
Audit Officer

𝟑𝟑𝒓𝒓𝒓𝒓 LOD Control 𝟐𝟐𝒏𝒏𝒓𝒓 LOD Control

Technical 
Direction

Energy and
Renewable Energy

Services

Works

Business & 
Commercial
Development

R&D Treasury 
& Finance

Management
Control

Organization, 
Operations

Digital 
Innovation

Secretary, 
Switchboard and 
General Services

Info Systems
& IT 

Data Privacy
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أنظمة متجددة

مجاالت العمل

النظم التكنولوجية

خدمة الطاقة

كفاءة الطاقة

تطوير وبناء وإدارة محطات 
.الطاقة المتجددة

ت املاصة التكيیف وإالضاءة العامة الكهر�ئیة واحملراك
ؤأي نوع للحرارة والتولید املشرتك وحمطات التولید ؛

..من أ�نظمة املیاكنیكية والكهر�ئیة 

تورید الغاز والكهر�ء لٕالدارة العامة
.والعمالء من القطاع اخلاص

.يلالكفاءة واملسا�دة يف املرشوع احلا

من إعداد المساعدةنموذج عمل مبني ع�ى أساس احتياجات السوق

اإلعداد والصيانة والتحكم
نحن . عن بعد والمساعدة

نعتني بجميع أعمالنا من 
المشروع إلى مساعدة ما 

.بعد البيع
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الشراكة الرئیسیة

نقدم في هذا القطاع خبرتنا في المشاريع 
-المتعلقة بالقطاع التشغي�ي للخدمات 
.إدارة المرافق واألشغال وإدارة الطاقة

بفضل العديد من المشاريع 
البحثية والتعاون مع أفضل 

الجامعات ، نقوم بتنفيذ حلول 
تكنولوجية جديدة ومبتكرة ، من 

.أجل توقع السوق

التخصص العالي في بناء
األنظمة في قطاع 

المستشفيات من أي حجم 
، مع إيالء اهتمام خاص 

للوقاية من المخاطر 
.الصحية

ونحن ندير ١٩٨٠منذ عام 
صيانة مصانع الشركات 
العامة الكبيرة من خالل 
توفير خدمات عالمية 
.متكاملة طويلة األمد

من خالل الخبرة المحددة في القطاع الصناعي ، 
لول نستجيب بسرعة لالحتياجات المختلفة مع ح

، ع�ى سبيل المثال. مبتكرة ومريحة ومستدامة
حركات محطات التوليد والتوليد ذات التوربينات وم

الغاز الماص للحرارة

القطاعات
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خدمات

ظمة تضمن التدخل بناء جميع أنظمة الكهرباء والمياه والحرارة وتكييف الهواء ، وأن
.الرفع والغاز الطبي ونظام اإلدارة عن بعد الشامل

Duration: 6 years
Project value for Graded: : 8,2 mln €

أنظمة تكنولوجيا الصحة

طبية بناء أنظمة الكهرباء والمياه والحرارة وتكييف الهواء ، وأنظمة مكافحة الحرائق والغازات ال
.للعاملين المعقدين في قسم أمراض الدم في نابولي

Duration: 11 years
Project value for Graded: 3,2 mln €

"  التعقيم-غسيل الك�ى-اإلنعاش "تحقيق األنظمة الميكانيكية والكهربائية لجناح 
لوجية واإلدارة والصيانة الدورية وغير العادية وإعادة تطوير وتحديث األنظمة التكنو

..وأنظمة المصاعد واألنظمة الكهربائية للمستشفى
Duration: 7 years
Project value for Graded: 3 mln €
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أنظمة متجددة

ة وكفاءة تحسين كفاءة الطاقة ، التنفيذ عن بعد ، الصيانة والمراقبة من أجل الطاق
..ميجاوات في رومانيا١التشغيل لمحطة كهروضوئية بقدرة 

Duration: 1Q2014
Project value for Graded: 1,3 mln €

.نظام هجين لتوليد الكهرباء من األشعة الشمسية المركزة والغاز الطبيعي

Project start: 2017

.بناء وصيانة نظام كهروضوئي ع�ى سطح مبا�ي المدرسة

Duration: 2011 - 2013
Project value for Graded: 516 k€

خدمات
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مشاریع مبتكرة
متابعة ودراسة ومنع السوق من خالل مشاريع البحث تريد جراديد

م مشروًعا بحثًيا نشًطا ، تم تقديم بعضها وسيت١٥ال يزال . والتطوير
.عرضه في األحداث الدولية القادمة

قبة لوحة معلومات للمرا/ تصميم وبناء برنامج 
ود عن بعد لمصنع للطاقة الكهروضوئية الموج

.في رومانيا

لدعم قسم المشتريات  ERPبناء برنامج 
اءة والمبيعات من أجل األتمتة وتحسين الكف

.وتحسين وتنسيق الطلبات

الرقمنة
•Database&query

•Useful information

•O&M analysis

•User Friendly

Predictive algorithm

•Alert in real time 
and saving costs
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FUEL CELL LAB 
PROJECT

تطوير تقنيات
ل مبتكرة لتحوي
الطاقة ع�ى 

أساس خاليا 
الوقود لتوليد

توليد-الطاقة 
.متعدد

BIOVALUE & 
RENEW PROJECT

المنصات 
التكنولوجية 
د لتطوير التولي

الهجين وأنظمة 
رك التوليد المشت
ع�ى أساس 

استخدام الكتلة
.الحيوية

حلول مبتكرة 
متعددة الوظائف 
لتحسين استهالك

الطاقة األولية 
ي وقابلية العيش ف 

األماكن المغلقة في
.نظام البناء

SMART CASE 
PROJECT

استعادة الطاقة من 
ة النفايات الصناعي

من خالل التغويز 
باستخدام شعلة 
البالزما إلنتاج غاز 
�ى تخليقي يحتوي ع

نسبة عالية من 
الهيدروجين 

الستخدامه كوقود 
ألنظمة تحويل 

.الطاقة

SMART GENERATION 
PROJECT

كثر من  مليون ٤أ
يورو من 

االستثمارات في 
مشاريع البحث 

والتطوير

بعض المشاریع البحثیة
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مشاریع مبتكرة

هو نظام تبريد إن مشروع جيوجريد
ب مبتكر يسمح باستخدام األنابي

الموجودة بالفعل في باطن األرض
ه إن. بتنظيم درجة الحرارة المحيطة

امه نظام عالي الكفاءة يمكن استخد
ة مثالية للمناطق الحضري. عن بعد

عالية الكفاءة ، وسوف تقلل من 
.تكاليف التركيب واإلدارة

GeoGrid Green Farm
الطاقة الحرارية الجوفية للبيئة الزراعة الدائرية لمزيد من الكفاءة

استخدام الموارد

:نتائج رئيسية 

زيادة الكفاءة

تحسين التكلفة العالية

النمذجة الطبقية لموقع التثبيت

توزيع درجة الحرارة وتدفق الطاقة

المزرعة الخضراء هي نموذج 
أعمال ذكي ومستدام 

ومستقل يجمع بين إنتاج 
وإدارة واستخدام الطاقة 

.المتجددة
:نتائج رئيسية 

إنتاج الوقود الحيوي

مصانع الخاليا الضوئية عالية الكفاءة

طاقةاستعادة المنتجات الحيوية التي تم الحصول عليها من إنتاج ال

الكتلة الحيوية لتغذية نظام التوليد المشترك

محاصيل الكتلة الحيوية كطاقة
تقة من يتم تقدير المدخرات السنوية المقابلة للقيمة االقتصادية المش

الطاقة الكهروضوئية المستهلكة ذاتًيا
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الشھادات
o ELITE

o Certification of Financial Statement by Deloitte&Touche S.p.A.

o UNI EN ISO 9001:2015 Quality 2021

o UNI EN ISO 14001:2015 Enviroment 2022

o BS OHSAS 18001:2007 Health&Safety 2020

o UNI CEI 11352:2014 ESCO 2020

o UNI CEI EN ISO 50001:2011 Energy 2021

o SA 8000:2014 Social Accountability 2020

o F-GAS

o UNISOA SOA: 31/00 2024

ESCO accredited 
company since 

2005
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شكرأٓ كتري

Graded S.p.A. 
Headquarters
via Gen. G. Calà Ulloa, 38  
80141  - Napoli 
tel +39 081 7510450 
fax +39 081 7510258
graded@graded.it

Graded S.p.A.
Dubai Branch
Office 907, Ubora Coomercial Tower
Business Bay
Dubai (UAE)
gradeddubai@graded.it

.لإلى المستقبدائًما نتطلع 

جرادید
تجربتنا ، طاقتك

mailto:graded@graded.it
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