
 وقرتح املشزٔع  
اصي 

 املشزٔع

 ش وبٍٜ القاعات الدراصٗٛ بالطاقٛ الشىضٗٛجتّٗ

  داوعٛ األقصٜيف  

 التعمٗي العال٘ القطاع

 وكاُ التٍفٗذ  املشزٔع ٔوربرات خمفٗٛ

تفاقىت أسوٛ الطاقٛ يف قطاع غشٚ بشكن كبري يف الضٍٕات األخريٚ،       

ٍِاك أكجز وَ ٔقطاع . الٔخاصٛ حتت تأثري اذتصار اإلصزاٟٗم٘ عمٜ 

اذتصٕه عمٜ  يف وكاٌٗٛاإللٗط لدّٖي  ،وَ صكاُ قطاع غشٚ %(34)

األٔقات. كىا أُ املؤصضات التعمٗىٗٛ يف أٙ ٔقت وَ الطاقٛ  الكّزباٟٗٛ 

تعاٌ٘ وَ وشكمٛ كبريٚ يف  ،ٔخاصٛ ادتاوعات اذتٕٖٗٛ يف قطاع غشٚ

عىمّا  ٔأداّٟا يف طبٗعٛ  ٜاذتصٕه عمٜ الطاقٛ الكّزبٗٛ،  ِٔذا ٖؤثز عم

 تقدٖي خدواتّا املباشزٚ لمطالب ٔالطالبات.

ت   أثري  بٕرم   ر     ز   حت   ت     الٕق   ت اذتارم   ز ة   ز داوع   ٛ األقص   ٜ،    يف     

، ٔو      َ املتٕق      ر ٔيف        ن ال       زٔ  القط      اعف      زٔ  عم      ٜ اذتص      ار امل

ُ ت     أُ ،الص    عبٛ اذتالٗ    ٛ  شداد أسو    ٛ الطاق    ٛ  يف ادتاوع    ٛ،   ٗ    ح ص    تكٕ

خ    ار  ٌط    اة الض    ٗطزٚ يف املض    تقبن، ٔدل    ى بض    ب  ع    دً الق    درٚ عم    ٜ       

ت     ٕوري املٕل     دات، ٔارتف     اع املص     ارٖر التش     ػٗمٗٛ، ٌٔق       ا زٔق     ات،       

 دلى.كن قد حيدثْ  لب٠ٗ٘ الذٙالتمٕخ أاإلسعا  ٔ

ٖق   ر قط   اع غ   شٚ يف زت   اعت     شً ةض   ٗٛ عالٗ   ٛ ادت   ٕدٚ،  تٕص              

ٖٔع    د القط    اع  (،50kWh/m2إش    عاع ةض    ٘ عم    ٜ ص    ط  أوق    ٘      ٕ    

ل   ذلى ٖع   د   وض   تٕٖات الطاق   ٛ الشىض   ٗٛ الكاوٍ   ٛ.     و   َ أعم   ٜ املٍ   اط  يف  

 ٛ وض    تداوٛ،تػ    ٗري ٌ    ٕع الطاق    ٛ املض    تددوٛ تٕد    ْ ا     اب٘      ٕ طاق       

 ٖ الض    ٗطزٚ عم    ٜ  - عم    ٜ األق    ن -ض    ىَ وج    ن الطاق    ٛ الشىض    ٗٛ،  ٗ    ح 

 ٔالتػم  عمٜ العٕاق  املرتتبٛ عمّٗا. ،ِذٓ األسوٛ

 :وربرات املشزٔع

 ٔأسوٛ الطاقٛ اذتالٗٛ ، القطاعاٌقطاع التٗار الكّزب٘ بشكن وضتىز يف  .1

 .اليت تعاٌ٘ وٍّا ادتاوعٛ ٌتٗذٛ لذلى
تعجز ارتدوات التعمٗىٗٛ يف ادتاوعٛ، ٔيف بعض اذتاعت تٕقفّا، بضب   .2

 قطاع التٗار الكّزباٟ٘ املتكزر.اٌ

 خاُ ٌٖٕطوزع  -  داوعٛ األقصٜ

 ٗذالتارٖخ املتٕقر لمبدٞ بالتٍف

 عٍد تٕوز الدعي وباشزٚ

 املدٚ الالسوٛ لطزح العطاٞ

 شّزَٖ

 ودٚ تٍفٗذ املشزٔع

 شّز 21
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تكمفٛ الباِ ٛ الٔ    لتشػٗن املٕلدات،أاإلسعا  املص ،التمٕخ الب٠ٗ٘ .3

والطاقٛ الشىٗٛ  ،البرتٔهوشتقات صعٕبٛ اذتصٕه عمٜ و ،لمتشػٗن

 .طاقٛ ع تمٕخ اهلٕاٞ
 .ٔارتربٚ يف زتاه الطاقٛ املتذددٚقمٛ الٕع٘  .4
 ارتفاع الع ٞ املال٘ وَ تكالٗر ٔوٕاتري الكّزباٞ. .5

 لمىشزٔعاألِدا  التٍىٕٖٛ  الف٠ٛ املضتّدوٛ أِدا  املشزٔع

 اهلد  العاً:
 ادتاوعٛ .حتضني دٕدٚ ارتدوات التعمٗىٗٛ يف 

 ألِدا  ارتاصٛ:ا
كاوٛ تىزٚ ل تقدٖي الطاقٛ الكّزباٟٗٛ املض .1

 املزاو  يف داوعٛ األقصٜ.
تعمٗىٗٛ املقدوٛ ل  حتضني ارتدوات ال .2

 ( طال  ٔطالبْ.  00333 

ٔاذتد  ،املشاركٛ يف محاٖٛ الب٠ٗٛ ا مٗٛ .3

لمىٕلدات  ٛوَ التمٕخ ٔالضٕرماٞ املصا ب

 .ٔستطات التشػٗن

رور وضتٕٝ ارتربٚ العىمٗٛ يف زتاه  .4

 .تكٍٕلٕدٗا الطاقٛ املتذددٚ

خي            دً املش            زٔع 

طال                      (3888 

 .ٔطالبٛ

العى       ن عم       ٜ حتض       ني د       ٕدٚ  .1

  .بادتاوعٛ ارتدوات التعمٗىٗٛ

تعشٖ         ش الٕرم         ر اعدتى         اع٘  .2

 .ٔاعقتصادٙ لمىذتىر ا م٘

 .خم  وزص عىن ددٖدٚ .3

اكتض        اب ارت        ربٚ يف زت        اه   .4

 .تكٍٕلٕدٗا الطاقٛ املتذددٚ

إرماٞٚ ادتاوعٛ ٔالشٕارع اجملأرٚ  .5

 .بالكّزباٞ بأصعار وعقٕلٛ

بٍ         اٞ و م         ٛ و         ر األل         ٕاح     .6

كّزٔرم          ٕٟٗٛ عص          تدداوّا ال

 .ألغزا  شتتمفٛ

 .خفض واتٕرٚ الكّزباٞ  .7

 ٔصر شتتصز ملكٌٕات املشزٔع ٔآلٗٛ تٍفٗذٓ ٔتكالٗفْ التقدٖزٖٛ

 ٔصر املشزٔع

 خب   اُ ٖ   ٌٕط، لمح   زً ادت   اوع٘ ادتدٖ   د  ت داوع   ٛ األقص   ٜ و   َ ٔرم   ر شتط     رٟ   ٗط  ، ةكٍ   2885يف ع   اً     

ٔٔرم   عتّا رم   ىَ أٔلٕٖاتّ   ا. ل   ذا أص   ب  و   َ األِىٗ   ٛ       ،اوعٗ   ٖٛض   ىَ حتقٗ     اعص   تداوٛ لمىب   اٌ٘ ٔاملزاو     ادت   

 أُ ٖتي تقمٗن اععتىاد عمٜ وصادر الطاقٛ التقمٗدٖٛ ٔاصتدداً وصادر الطاقٛ املتذددٚ أكجز.

 (2م1817  ض    ا ٛ   القاع    ات الدراص    ٗٛص    ٗتي تزكٗ      الٕ     دات الض    ٕٟٗٛ الشىض    ٗٛ عم    ٜ ص    ط  وبٍ    ٜ        

 ٔتشٖٔد كاوٛ املزاو  ادتاوعٗٛ بالطاقٛ الكّزبٗٛ . ،طخاُ ٌٖٕيف اذتزً ادتاوع٘ ادتدٖد يف 
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 آلٗٛ التٍفٗذ

ٔتزصن ٌضدٛ وَ مجٗر ٔثاٟ  العطاٞ ٔكذلى وضٕدٚ صٗػٛ إعالُ  ،تقًٕ ادتّٛ املٍفذٚ بتذّٗش ٔثاٟ  العطاٞ .1

 ألخذ املٕاوقٛ عمٜ طزح العطاٞ. ،اعصتشارٙإىل  ،ادتزٖدٚ
 ،ٔجتّٗش تقزٖز التقٗٗي الفين ٔالرتصٗٛ ،ٔاصتالً العطاٞات ٔوت  امل ارٖر ،تقًٕ ادتّٛ املٍفذٚ بطزح العطاٞ .2

وَ أدن اذتصٕه عمٜ املٕاوقٛ الكتابٗٛ خبصٕص اختٗار املٕرد  ،قبن التعاقد ٔإرصاه تقزٖز كاون لالصتشارٙ

 ىّٗدٙ ور ِذا التقزٖز.ٔ   عمٜ ادتّٛ املٍفذٚ إرواة ستضز اعدتىاع الت ،أٔ املقأه
 وز مٛ التٍفٗذ .ٔبدٞ  ،إبزاً العقد ور املقأهٔ ،عمٜ التعاقد اعصتشارٙبعد  صٕه ادتّٛ املٍفذٚ عمٜ وٕاوقٛ  .3
عمٜ ادتّٛ املٍفذٚ اإلشزا  املباشز عمٜ تٍفٗذ املشزٔع صٕاٞ وَ خاله الطٕاقي الفٍٗٛ العاومٛ لدّٖا ٔاملدصصٛ  .4

ٔبعدد كا   ،رٖٛ لإلشزا  الفين، عمٜ أُ ٖتي ختصٗ  طاقي وين وؤِنأٔ بتعٗني دّٛ اصتشا ،لمىشزٔع

 ملتابعٛ التٍفٗذ.
 تقًٕ ادتّٛ املٍفذٚ بزور تقارٖز وصمٗٛ عَ تقدً صري العىن باملشزٔع. .5

 ($التكمفٛ التقدٖزٖٛ   عٍاصز املشزٔع

 1,392,600 تكمفٛ التذّٗش

 1,392,600 اإلمجال٘

 املقرت ٛ ىٕٖندّٛ الت

 وضاِىٛ ادتّٛ املٍفذٚ / شزاكات  لزٟٗض٘ لمتىٕٖناملصدر ا

 ع ٖٕدد خارد٘

 املداطز/ املعٗقات اليت تٕادْ تٍفٗذ املشزٔع

 إدزاٞات التػم  عمّٗا املداطز/ املعٗقات

 .األٔرماع الضٗاصٗٛ اليت ميز بّا قطاع غشٚ ٔعدً اعصتقزار 
  ٛٗتٕوز املضتمشوات ٔالتذّٗشات لتصىٗي أٌ ىٛ الطاقٛ الشىض

 يف قطاع غشٚ.
  ٔدٕد دعي ٔالتشاً وَ ادتّات املضتفٗدٚ لمىحاو ٛ ٔاعصتػاله

 األوجن لألٌ ىٛ  الشىضٗٛ .

  ٔرمر ددٔلٛ لألعىاه تضىَ تٍفٗذ

كاوٛ األٌشطٛ املّىٛ ٔاذتزدٛ خاله 

 ورتٚ سوٍٗٛ ستددٚ لضىاُ صري املشزٔع.
  ًعقد دٔرات تٕعٗٛ بأِىٗٛ الٍ ا

 ْ.ادتدٖد ٔكٗفٗٛ اعصتػاله األوجن ل

 يف وشارٖر وشابّٛ اوعٛخربٚ ادت

 ع تٕدد -

        
 

 

 

 



 

 املشزٔع ٗشاٌٗٛتفاصٗن و

Description unit Qty. 
Unit price 

($) 

Total 

price ($) 

Supply, installation and operation: 

 200,100 watt- peak solar panels. 

 60000 ah/48v OPzVSealed deep-cycle solar batteries. 

 216kva (3-phase) inverter/charger. 

 Max 360a/48v battery charger. 

 4160a MPPT solar charge controller. 

 Visual display and web based interface for power data 

analysis. 

 aluminum or galvanized steel mpont for leveled 

surface. 

 PV component enclosure. 

    

1. Studer x-connect mounting system for 3 XTH units. No. 9 5500 49,500 

2. Studer XTH 8000-48 inverter/charger. No. 27 8500 229,500 

3. Studer vario track vt-80 MPPT charge controller. No. 52 900 46,800 

4. Studer control panel- RCC-02. No. 9 400 3600 

5. Xcom- 232i isolated RS232 comm module w-2m 

cable. 
No. 9 600 5400 

6. Xcom-remote communication-ethernet No. 9 900 8100 

7. BSP 1200A battery status processor with shunt. No. 9 650 5850 

8. Solar Panel CS6X-290P. No. 690 365 251,850 

9. PAE SECURA PVV-48 V-24 x16 PVV 3040. No. 20 33,000 660,000 

10. Panel mount structure. No. 1 45,000 45,000 

11. Main electric panel. No. 1 15,000 15,000 

12. Installation materials for PV system- OFFGRID. No. 1 20,000 20,000 

13. Installation works Offgrid/Hybrid. No. 1 30,000 30,000 

Providing a full technical study from the contractor 

includes all the necessary of  connections for 

implementation and installation process. 

Lump 

sum 
1 2000 2000 

Construction work for the installation (Civil Works). Lump 

sum 
1 20,000 20,000 

Total budget  1,392,600 
 

 

 اعتصاه وعمٕوات
 رٟٗط ادتاوعٛ –صالً سكزٖا األغا  د. تصاهشد  اع

 418803 599 972+ رقي اهلاتر

 President_alaqsa@alaqsa.edu.ps لكرتٌٔ٘الربٖد اإل
 


