
 

 
  

 

  

التسجيل للترشح لالستفادة من تركيب طاقة شمسية   فتح باب عالنإ
 لتشغيل االبار العاملة بواسطة السوالر

بدء استقبال طلبات  ن  ، ع تطوير بيت الهيا يعلن مركز تطوير المؤسسات االهلية الفلسطينية بالشراكة مع جمعية  
  تحسينمن خالل تنفيذ مشروع "    لآلبارلتشغيل  من المزارعين اصحاب االبار الزراعية وذلك لتركيب طاقة شمسية  

والمزارعات  المزارعين  قطاع    دخل  شمال  من  "    غزةفي  الدولي  بتمويل  اإلنمائي  للتعاون  اإلسبانية  الوكالة 
(AECID ).  : 2021مشروع رقم/SPE/0000400250. 

 وفق الشروط التالية:  •
 فقط. الهيا حانون وبيت بمحافظة شمال غزه في كال من بيت ان يكون البئر ضمن منطقة االستهداف .1
 ان يكون البئر مرخص.   .2
 ان يكون البئر يعمل بواسطة السوالر.   .3
 دونم زراعي.  40ما ال يقل عن ان يخدم البئر  .4
  .ان يكون البئر غير معطل ويعمل بكفاءة عالية .5
 اللوحات الشمسية.   لنصب 2م  350ان تكون هناك مساحة كافية بالقرب من البئر ال تقل عن  .6
 البئر موجود ضمن منطقة امنه ويمكن الوصول الية بسهولة. .7
من توفير مضخة غاطس  ةشمسيطاقة اللتجهيز كل ما يلزم لتركيب نظام الكتابيًا باستعداده  او وكيله البئر  مالكيتعهد  •

 حفرة البئر والتوصيالت الكهربائية الالزمة للغاطس.تجهيز و  الفنية(تحديد قدرتها بناءًا على قرار اللجنة  )يتمجديده 
 معايير االختيار:  وال •
 األولوية لمن يخدم بئره أكبر عدد ممكن من المزارعين.   .1
 الدونمات. األولوية لمن يخدم بئره أكبر مساحة ممكنه من  .2
 التي ال يتوفر بجانبها خطوط كهرباء عامه. األولوية لآلبار .3
 االولوية لآلبار ذات المياه العذبة. .4
االستشاري   .5 المهندس  رؤية  حسب  الخاليا  لتركيب  مناسبه  فيه  الشمس  زاوية  تكون  الذي  للبئر  ولجنة األولوية 

 . التقييم 
 المطلوبة: االوراق  •
 البئر بتجهيز كل ما يلزم لتركيب نظام الطاقة الشمسية.  مالك/ مالكوااللتزام باستعداد  تعهدلا •
هوية    صورة • عن  صورة   + البئر  رخصة  مالكعن  البئر  مالك/  عليها  المقام  االرض  ملكية  عن  صورة    البئر+ 

 تعبئة طلب لالستفادة. +  جديدقيد مستخرج  ى بماء البئررو االرض التي تو 
  9من الساعة    9/1/2022  حدحتى يوم اال  26/12/2021الموافق    حداعتبار من يوم اال:  مكان وموعد التسجيل •

الكائن في بيت الهيا، شارع الشيماء، شارع   –بعد الظهر في مقر جمعية تطوير بيت الهيا  2صباحا حتى الساعة 
 . 0562622200جوال رقم:  -247985308سلمي، هاتف رقم مالشهيد أبو نضال ال

 من المشروع. االستفادة ال يعني بالضرورة الموافقة على االستفادةتقديمك لطلب  هامة: ةمالحظ


