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 إرشادات

 (EGYSOL) مشروع فيالمشاركة بالراغبة   التسخين الشمسيشركات للفنادق و
 

 مشروع  في المشاركة فيالراغبة  للمياه الشمسيالشركات العاملة فى مجال التسخين الفنادق و  على كل من

EGYSOL االطالع على مستندات الطرح المتاحة على موقع الهيئة ) www.nrea.gov.eg(   اآلتيمراعاة مع: 
 

 :المشاركة في المشروعببالنسبة للشركات الراغبة  .1

 

المشاركة في المشروع ) من الشرركات العاملرة فري مجرال ت رميو ي تورترد ي تركيري ي تشر يل بتقوم الشركة الراغبة     1.1
 وصيانة أنظمة التسخين الشمسي للمياه( بموافاة كل من: 

 Raafat525@gmail.com (NREA) الطاقة الجديدة والمتجددة هيئة
   unep.org @myriem.touhami         (UNEP) وبرنامج األمو المتحدة للبيئة

الخاصة بأنظمرة التسرخين الشمسري  المجاالتمن  أي أو كلفي  المشروعالمشاركة في ببخطاب يفيد رغبة الشركة 
مرفقرا برب ايراا حالرة الشرركة طبقرا للموجرء برالج   الخرا   يكيي ي تش يل وصيانة( للمياه ) ت ميو ي تورتد ي تر 

مرع جررورة أا يتنرمن ايراا  المشرروعيمرن مسرتندات  6صرفحة  - (Eligibility Criteria)بمعرايير االتتيرار 
 اآلتية: تالمستندا صورالحالة 

 والشررخ  ووسررا ل االت ررال  اوتنوسررعة كررل منهررا وعنرر اتنفيرراهايقامررا الشررركة  التررياألعمررال  سررابقة ايرراا
 تو تنفيا تلك األعمال اها. التيبكل من الجهات المسئول 

  طبقررا أنظمرة التسرخين الشمسرري للميراه ومكوناتهرا ي الخاصررة ب)في حالررة الشرركات المروردة( تتبراراالشرهادات
 .من مستندات المشروع (7)ي(5) ينالماكورة بالبندللمواصفات القياسية 

( 5للمواصرفات القياسرية المراكورة بالبنرد ) الشمسية ومكوناتها يجي أا تكوا مختبرة طبقرااألنظمة  علما بأا
  (.   7مع إعطا  األولوتة لتلك األنظمة المختبرة طبقا للمواصفات القياسية الماكورة بالبند )

 مسية(المستندات الخاصة بالوكيل التجاري في م ر ) في حالة الشركات األجنبية الموردة لألنظمة الش 

 .صور المستندات المؤتدة لما جا  ابياا الحالة المقدم من الشركة 

 .أي مستندات أترى ترى الشركة أنب من المفيد إرسالها 
 

 التسخين الشمسي ومكوناتها التي ةاتتبار ألنظمشهادات ال ير حاصلة على ( الموردة)الم رتة الشركات حالة  في   2.1 
ي المطلوبرة فري وقرا الحر  شرهادات ب رور ال UNEPو NREAموافراة كات لتلرك الشرر  تقوم اتورتردها ي يمكرنس

 الفندق المتعاقد مع تلك الشركة بقبول العرض المقدم منب ) الخا  بأنظمة التسخين الشمسي (. عقي إتطار

يمكن ألي من الشركات الم رتة ) المدرجة في سجل الشركات المشاركة في المشروع ( الراغبة في الح ول على     1.1
( مررن مسررتندات المشررروع ي االسررتفادة مررن الرردعو المررالي 7بالبنررد ) ةالموجررح EN-STANDARDهادات الررر شرر

علرى تلرك الشرهادات مرن أي  ل% من قيمة التكاليف اإلجمالية الخاصة بالح و 50الاي يقدمب المشروع  لت طية 
ى أا يرتو صررق قيمرة الردعو معمل معتمد )تكاليف الشرحن  تكراليف االتتبرارات   رسروم إصردار الشرهادات( ي علر

 .UNEPللشركة بعد تقديمها صور الشهادات والفواتير الخاصة اها إلى الر 

  سنوات (1أي شركة أو مجموعة شركات )اتحاد( ترغي في المشاركة في المشروع ي يجي أا يكوا لديها تبرة ) 4.1
  ( 1تبرة ) مشاركة إحدى الشركات التي لديها على األقل في المجال ي وأي شركة لديها تبرة أقل من ذلك يمكنها      
  سنوات على األقل.      

  

  

كرل مرن عرن طرتر  للمشاركة فري المشرروع  المتقدمةات الشركخاصة بوالمستندات البيانات اليتو تقييو ومراجعة   5.1
NREA  وUNEPات إلررى القا مررة المخت رررة ) سررجل تحررديت تلررك البيانررات واجررافة الم تررد مررن الشررركوتررتو  ي
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ب ررفة مسررتمرة حتررى   www.nrea.gov.eg الهيئررة:علررى موقررع  ةالمتاحرر ( المشررروعالمشرراركة فرري الشررركات 
 نهاية المشروع.

 

 بالنسبة للفنادق الراغبة في االستفادة من المشروع: .2

 

) من الفنادق والمنشآت السياحية بمحافظتي البحر األحمر وجنوب  من المشروعفي االستفادة يقوم الفندق الراغي  1.2
 سينا  ( بموافاة كل من: 

      Raafat_abdelkader@yahoo.com            (NREA) هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة
   unep.org @myriem.touhami            (UNEP) وبرنامج األمو المتحدة للبيئة 
ي مرفقرا برب وصرف عرام للفنردق والبيانرات الخاصرة برب ) فري  في االسرتفادة مرن المشرروعفيد رغبة الفندق بخطاب ي

أنظمرة  –طبيعرة األسرطء  –نسربة اإلشر ال علرى مردار العرام  –عدد ال ررق  –تارتخ اإلنشا   حالة توافرها ( مثل :
 الساتنة .. الخ . معدالت االستهالك الحالية من المياه –تسخين المياه المستخدمة حاليا 

 

سجل الشركات المشاركة فري  فيمن الشركات المدرجة  أييمكن للفندق الراغي في االستفادة من المشروع اتتيار  2.2
المشروع ي للتنسي  معها إلعداد العرض الفني والمالي ألنظمة التسخين الشمسي المناسبة الحتياجات الفندق مرن 

 المياه الساتنة.
 

يرتو مرأل جردول ي  الشمسيالتسخين  لت وتد الفندق بأنظمةشركة الق على العرض المقدم من فى حالة موافقة الفند 1.2
 تالموجرء بررالج   األتيرر مررن مسرتندات الطرررح وارفراق جميررع المسررتندا (Technical Annex)البيانرات الفنيررة 

 :إلىبب العرض الخا   بإرسالفندق وتقوم النهاية جدول البيانات الفنية ي  فيالمطلوبة والموجحة 

Raafat_abdelkader@yahoo.com        myriem.touhami@unep.org 
 

 وتركيي(. تورتد) الشمسي% من القيمة اإلجمالية للنظام 10عمال التركيي عن أ تد تكلفة تيجي أال ب علما بأن
 

فنردق مرن الميراه احتياجرات المردى جردواها ومناسربتها لتلبيرة والتحقر  مرن  الفنادقيالعروض الواردة من  تقييويتو  .1
طبقرا للموجرء بمسرتندات  الموردةي الشمسيوجود شهادات اتتبار ألنظمة التسخين  كما يتو التحق  من يالساتنة
 .المشروع

 

 الخا  اهو. الشمسيت تنفيا النظام إجرا ا فيالفنادق صاحبة العروض المقبولة بإمكانية البد   إتطاريتو  .4

 

ب رورة مرن أمرر UNEP و NREAالمنفاة للسخانات الشمسية ي يتو موافاة بعد قيام الفندق بالتعاقد مع الشركة  .5
% ( لهراا 25)  المراليإلى الشركة المنفاة ي حتى يتسنى حجر  قيمرة الردعو  قالتورتد ) اإلسناد( ال ادر من الفند

 .قالفند
 

ي  د أق رىكحر  ( تعاقردات4) مروردة المشروع لكرل شرركةيتيء ي  EGYSOLفي هاه المرحلة األولى من مشروع  .6
علمررا بأنررب فرري حالررة نجرراح المرحلررة األولررى سرريتو العمررل علررى ترروفير تموتررل إجررافي لتنفيررا المرحلررة الثانيررة مررن 

 المشروع.

 

 الشمسريللنظام  الفنيالقبول  تإجرا  اتتبارابUNEP و  NREAي تقوم  الشمسيبعد االنتها  من تنفيا النظام  .7
والمقبول  المنفا( تركييو تورتد )النظام الشمسي مالي تكلفة إج% من 25ب رق UNEP تقوم ي و  تو تنفياه الاي

 .فنيا للفندق

تقديو الدعو المالي للفنادق حتى نفاذ التموتل المتاح, حيت يتو ترتيي العرروض المقبولرة فنيرا  ب سوق يتوعلما بأن
 .(First come-First serve)طبقا ألولوتة المتقدمين 
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مررالي الخررا  بأعمررال ال رريانة السررنوتة للفنررادق فررى نهايررة كررل عررام ب رررق قيمررة الرردعو ال UNEPكمررا يقرروم  .8
سرنوات على التقرتر السنوي الخا  بال يانة ي وتستمر هاا النظرام لمردة أربرع  NREAديسمبر( بعد موافقة 11)

 تبدأ من تارتخ القبول الفني لنظام التسخين الشمسي للمياه الاي تو تنفياه بالفندق.
 

 


