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  تطالح اٌّششٚعتطالح اٌّششٚع

 سِض اٌّششٚع 2011/111
طٕاعح ٚحذاخ اٌطالح اٌشّغ١ح 

 ػٛئ١ح ٚاٌىٙشٚ
:عٕٛاْ  اٌّششٚع  

 

:ٚطف اٌّششٚع  

ٌٚٙزا فٙٛ ٠ثحث .ٚاٌىٙشٚػٛئ١ح فٟ اٌجضائش  اٌّغرثّش ِٓ جٕغ١ح فشٔغ١ح ٠ش٠ذ ئٔشاء ٚحذج ٌظٕاعح ٚحذاخ اٌطالح اٌشّغ١ح ٘زا

 ِٓ جٙرٗ، ع١جٍة طاحة اٌّششٚع اٌّعشفح ٚاٌرى٠ٛٓ. اٌّششٚع ٚرٌه تظ١غح اٌششاوح عٓ شش٠ه جضائشٞ ٠غّح ٌٗ ترجغ١ذ ٘زا

 .اٌالص١ِٓ

   

 

٪ٌٍرظذ٠ش   
 

٪ِح١ٍا   
 

 اٌّث١عاخ اٌغ٠ٕٛح     
(€)  

 

 لذسج اإلٔراج اٌّظٕعح
 

 

:إٌّرٛجاخ اٌّظٕعح  

ٚحذاخ اٌطالح  - 1  ١ِغاٚاؽ25-10  م أورو13-35  

 اٌشّغ١ح ٚاٌىٙشٚ

 ػٛئ١ح

    2  -  

  :اٌّجّٛع     

:. اٌّمش اإلجرّاعٟ    اٌّىاْ 
 

 ذمذ٠ش ِثٍغ اإلعرثّاس  ١ٍِْٛ أٚس2-7ٚ

 
 ِششٚع جذ٠ذ                                     ذٛع١ع                                           ئعادج اٌرأ١ً٘

         X                                                                                              

 
:ذظ١ٕف اٌّششٚع  

 
اٌخثشج اإلداس٠ح-   
اٌخثشج اٌرم١ٕح-   
خثشج اٌرغ٠ٛك-   
ذٛف١ش اٌّعذاخ         - 

ٚ غ١ش٘ا -   
 

(ٌٍششاوح)ِشاسوح  فٟ سأط اٌّاي -    x 

x لشع عٍٝ اٌّذٜ اٌط٠ًٛ ٚ )اٌر٠ًّٛ - 

  (اٌّرٛعؾ

x  -  اٌحظٛي عٍٝ عٛق  

:     إٌّاٌٚح            - 

:اٌّغاّ٘ح اٌّح١ٍح   

اٌخثشج اإلداس٠ح-  x        x :اٌّغاّ٘ح األجٕث١ح اٌّشغٛتح    (ٌٍششاوح)ِشاسوح  فٟ سأط اٌّاي -   
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І .اٌششوح اٌحا١ٌح/ ِعٍِٛاخ عٓ اٌّغرثّش  
 

 

 

 

 Consortium : Heliene SL, SAP SL, Alternative Energy Solutions SAS :ئعُ طاحة اٌششوح/ ئعُ اٌششوح. 1

 

ئعثا١ٔح.فشٔغ١ح:    اٌجٕغ١ـح. 2  

 impasse langlade 31100 Toulouse 20: اٌعٕٛاْ .

 

 
 : اٌٙاذف. 4.  :: اٌفاوظ. 5  :اٌثش٠ذ اإلٌىرشٟٚٔ. 6

.سئ١ظ ِذ٠ش عاَ :  إٌّٙح. 8  Xavier lebrun:  اٌشخض اٌّّىٓ اإلذظاي تٗ. 7 

 ػٛئ١ح ٚحذاخ اٌطالح اٌشّغ١ح ٚاٌىٙشٚذط٠ٛش ٔشاؽ ِشرشن ي: إٌشاؽ اٌحاٌٟ. 9

:عذد اٌّٛظف١ٓ. 11     :عٕح اإلٔشاء. 10 
٪    0:       اٌرظذ٠ش. 13  أٚس100ٚ 000 000ِجّٛع اٌّث١عاخ اٌغ٠ٕٛح. 12 

ذٛص٠ع سأط اٌّاي اإلجرّاعٟ. 14  

  %                            50-25 اٚ 0:                                  األجٕثٟ ٪    100-50:                             اٌعاَ اٌّحٍٟ٪  10-50:    اٌخاص اٌّحٍٟ

 Santander, Deutsche Bank, Banque populaire  :: اٌثٕٛن. 15

 

:ٍِخض عٓ اٌخثشاخ ا١ٌّٕٙح اٌغاتمح ٌٍّغرثّش. 16  

 

:   وحدات اإلنتاج في البلدان التاليةHELIENE. 1وقد وضعت 
  www.heliosenergy.es: إسبانيا

مشروع مشترك  : www.heliene.ca: كندا
  www.helios-usa.com: الواليات المتحدة األمريكية

  www.heliene.fr: فرنسا
HELIENEتريد توسيع طاقتها اإلنتاجية من خالل الشراكات الدولية في بلدان أخرى مثل الجزائر  

 

 

 

 

x اٌخثشج اٌرم١ٕح-   

خثشج اٌرغ٠ٛك-  x  

 x ٔمً اٌرىٌٕٛٛج١ا-    

ذٛف١ش اٌّعذاخ    -   

ٚ غ١ش٘ا-   

-x لشع عٍٝ اٌّذٜ اٌط٠ًٛ ٚ ) اٌر٠ًّٛ 

  (اٌّرٛعؾ

 x -اٌٛطٛي ئٌٝ اٌغٛق  

إٌّاٌٚح-   x 

  (ئعادج اٌششاء)ئذفاق اٌرع٠ٛغ - 
 دساعح جذٜٚ 

x :          ٚطف اٌّششٚع   
 ٚ غ١ش٘ا  

 

:اٌذساعاخ اٌّراحح  
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:اٌٛثائك اإلػاف١ح  

 

 

1 

 

 

ІІ . ٚطف اٌّششٚع  
 

 

ٚطف إٌّرٛجاخ. 1  
(تقدين قائوت هن الونتىجاث و شرحها لفترة وجيزة)  

  

:  لضوئية إلنتاج الكهرباءوا وحدات الطاقة الشمسية .

المتصلة بالشبكة  
 شبكة معزولة

 

ِششٚعًٌ  ِٓجذٜٚايٚطف ٚدساعح . 2  
(هاهي أهداف الوشروع و أسباب نجاحه)  

 

:  التحقق من تكاليف اإلنتاج المحلي من وحدات الطاقة الشمسية

  العمل 

  الضرائب 

 المساعدات  

التأقلم  مستوى مناسب من 
 
 
 

 

                                                           
 
 إستثور في الجزائر 
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اٌٛطٛي ئٌٝ األعٛاق. 3  
ِا ٘ٛ جضء اٌغٛق اٌّحٍٟ اٌزٞ ٠ٕٛٞ اٌّششٚع اٌحظٛي ع١ٍٗ؟ ِاٟ٘ األعٛاق ؟ ً٘ ٕ٘ان عٛق ِٕشأج تاٌفعً )

 اٌّغرٙذفح ٌٍرظذ٠ش؟ ً٘ ٕ٘ان  دساعاخ ِرعٍمح تاٌغٛق؟

 

شمال أفريقيا ووسط أفريقيا ثم إمكانية التصدير :  التصديرثم- أولوية لها السوق المحلي 
 إلى أوروبا

 

 

 

ذٛفش اٌّٛاد األ١ٌٚح. 4  
؟ ً٘ اٌجٛدج ٚ اٌغعش ِث١ٕح عٍٝ ئٔراج إٌّرجاخ إٌٙائ١ح؟ ً٘ ٕ٘ان  فٟ اٌغٛق اٌّح١ٍح واف١حاأل١ٌٚح حجُ اٌّٛاد يٖ)

(..أٞ حاجح ٌإلعر١شاد؟ ً٘ ٔعُ ، ِا٘ٛإٌّرٛج؟ ِٓ أ٠ٓ؟ ً٘ اٌعٍّح األجٕث١ح  فٟ ِرٕاٚي اٌج١ّع؟ ئٌٝ اخشٖ  

 

  Helieneتقىم بشرائها

 

 

 

 

ذٛفش اٌرىٌٕٛٛج١ا ٚ اٌخثشج اٌرم١ٕح. 5  
ِا ٟ٘ اٌّذج اٌّرٛلعح ٌرذس٠ة ؟ ً٘ اٌخثشج اٌرم١ٕح ِٛجٛدج تاٌفعً؟ طف ع١ٍّح اإلٔراج ِٓ دٚساخ اٌّمرشححٚ)  

(؟اٌّٛظف١ٓ  

 

.هشتركت فرنسيت اسبانيت  
   

 

 

   ٚجٛد خذِاخ اٌث١ٕح اٌرحر١ح اٌّح١ٍح. 6
  ٔٛاخ االذظاالخ اٌغٍى١ح ٚاٌالعٍى١ح؟ ً٘ ذٛص٠ع اٌطالح، اٌّاء ٚقحر١اجاخٌإلِالئّح ً٘ اٌّغاٌه  اٌثش٠ح ٚ اٌثحش٠ح  )

(ذىفٟ إلحر١اجد اٌّششٚع؟  

 

  تحدد من قبل شريك محلي
  بالتعاون مع الجامعات أو مركز بحثي كبير الوصولالطرق

 

  ذٛفش ا١ٌذ اٌعاٍِح اٌّح١ٍح. 7

(؟  فٟ ِجاي اإلداسج ٚاإلٔراج٠ٓدسبَِٛظف١ٓ ِإ١ٍ٘ٓ أٚ ً٘ ٕ٘ان )  

 
.اليد العاهلت هحليت تحتاج إلى تكىين  وتؤطر هن قبلنا  
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اٌّٛاسد اٌّح١ٍح ٌالعرثّاس. 8  
، ِاٟ٘ ِظادس (..األِٛاي اٌّرذٚاٌح ، األساػٟ، اٌّعذاخ، اخشٜ )  سأط اٌّايِغاّ٘اخ اٌّغرثّش اٌٛؽٕٟ فٟ أٔٛاع )

(؟ ٠حرًّ أْ ذىْٛ ِراحح أٚ ِرٛفشجاٌر٠ًّٛ اٌّحٍٟ ٚ األجٕث١ٟ اٌرٟ   

 

 ميجاوات  10 للحصول على خط  م اورو2-3
 أوتوماتيكية وتحكم ميغاواط أكثر 25 للحصول على خط م أورو 4-7

 

 

اٌّغاعذاخ اٌّا١ٌح ٚاٌؼش٠ث١ح. 9  

  ( اٚ ذغ١ٙالخ؟ ؤً٘ ٌٍحظٛي عٍٝ ِغاعذاخ ِا١ٌحً٘ اٌّششٚع ِغرف١ذ ِٓ ئذفال١ح ذجاس٠ح أٚ ً٘ ٘ٛ  َ )

 

 يحددها الشريك الوحلي

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 


