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_______________________________________________________________________ اكوسولر جروب لحلول الطاقة الشمسية ) ش م م (       
 

 

 سابقة اعمال

 وب لحلول الطاقة الشمسية )ش.م.م(شركة اكوسولر جر  

 والسخاهاث الشمطُت. وطلمباث الطاكت الشمطُت الخُارالكهزبيواجهشه حماًت ضد اهلطاع  لُدالاضاءة الوواعمدة حعمل بالطاكت الشمطُت  في مجال الطاكت الشمطُت 

 (Off Grid,On Grid)الطاقة الشمسية نظام مجال -1

Project Status Project Details  Project Capacity  Project Date Project Location Project Name SN 

Completed نا ضىالر  الجيزة  –الشمالك  Kwatt 16-10-2019 181.17 جىرٍد خالًا طاكت شمطُت مارهت جٍز
Optimum power Solution  

OPS 
1 

Completed 
 محطت طاكت شمطُت 40جىرٍد مكىهاث 

 الخعاون للبترول -ملحطاث الىكىد 

599 Kwatt 

On grid inverter 
 2 شزهت صُاهكىا جمهىرٍت مصز العزبُت 17-9-2019

Completed جىرٍد وجزهُب محطت طاكت شمطُت 
40 k.watt  

Off Grid system 
 3 جهاس شئىن البِئت اللاهزة -املعادي  11-3-2019

Completed 
 كبىل فني

 جىرٍد وجزهُب محطت طاكت شمطُت 

45 kva 

On Grid System 
 4 جهاس الصالحُت الجدًدة مدًنت العاشز من رمضان 23/1/2017

Completed 
 كبىل فني

 الشمطُتهادي بُئي من الخالًا  50جىرٍد احخُاجاث 

8.0 k watt 

Off Grid System 
 5 جهاس شئىن البِئت اللاهزة -املعادي  18-12-2016

Completed 
 جىرٍد وجزهُب هظام طاكت شمطُت منفصل عن الشبكت 

 ن واث جزهُب 0.1اللدرة من 

0.1 Kwatt 

off Grid system 
 ألادبُت -املُناء البحزي  15-10-2016

 ًخـــــــــــت بحزي 

 ا/حطين فىدة 
6 

Completed 
 جىرٍد وجزهُب هظام طاكت شمطُت منفصل عن الشبكت 

ن 3.6ن واث الى  1.8رفع اللدرة من   ن واث جخٍش

1.8 Kwatt 

off Grid system 
19-8-2016 

ت ًىضف الطباعي   كٍز

 محافظت الطىَظ

 مشرعت دواجن

 ا/عبد املجُد ضمير
7 

Completed 
 جىرٍد وجزهُب هظام طاكت شمطُت منفصل عن الشبكت 

ن10كدرة   ن واث جخٍش

4.0 Kwatt 

Off Grid System 
18-1-2016 

 الخجمع الاول 

 اللاهزة الجدًدة

 فُال

 عمُد/ أحمد هظمي
8 

Completed 
 جىرٍد وجزهُب هظام طاكت شمطُت منفصل عن الشبكت 

ن 4.973كدرة   ن واث جخٍش

1.5 k.watt  

Off Grid system 
1-6-2016 

 جمعُت الشباب الىطني

ظ الاضماعُلُت  ط الطَى

 مشرعت

 املهندص / طارق الشافعي
9 

Completed 
 جىرٍد وجزهُب هظام طاكت شمطُت منفصل عن الشبكت 

ن 5.760كدرة   ن واث جخٍش

1.5 k.watt  

Off Grid system 
9-2-2016 

م الاضماعُلُت   طٍز

 اللاهزة الصحزاوي 

 مشرعت الزمالوي 

 / ضىسان همالممدا
10 

Completed 
 جىرٍد وجزهُب هظام طاكت شمطُت منفصل عن الشبكت 

ن 1.8كدرة   ن واث جخٍش

0.9 k.watt  

Off Grid system 
11-10-2015 

ت ًىضف الطباعي   كٍز

 محافظت الطىَظ

 مشرعت دواجن

 ا/عبد املجُد ضمير
11 



                    

_______________________________________________________________________ اكوسولر جروب لحلول الطاقة الشمسية ) ش م م (       
 

 

 سابقة اعمال

 شركة اكوسولر جروب لحلول الطاقة الشمسية )ش.م.م( 

 والسخاهاث الشمطُت. توطلمباث الطاكت الشمطُفي مجال الطاكت الشمطُت واعمدة حعمل بالطاكت الشمطُت والاضاءة اللُد واجهشه حماًت ضد اهلطاع الخُارالكهزبي  

 أعمدة حعمل بالطاكت الشمطُت-2

Project  

Status 

Project 

 Details 

 Project 

 Capacity  
Project Date Project Location 

Project  

Name 
SN 

Completed 
 كبىل فني 

م الاحُاء  1060صُاهت عدد   الغزدكت -عامىد اهارة حعمل بالطاكت الشمطُت طٍز

233.2 k.watt Solar Street Light 

 (1060 each Solar street light) 
25/10/2018 

م الاحُاء   طٍز

 الغزدكتمحافظت 
 12 الغزدكت -جهاس املدًنت 

Completed 
 عامىد اهارة حعمل بالطاكت الشمطُت 30عدد  هُبخىرٍد وجز كبىل فني ل

 متر 8ارجفاع -واث  100كدرة هشاف 

8.25 k.watt Solar Street Light 

 (30 each Solar street light) 
اض ي 10-1-2018  13 الفُىم هادي كارون الٍز

Completed 

 فنيكبىل 

 عامىد اهارة حعمل بالطاكت الشمطُت 25عدد  صُاهت عددو  هُبخىرٍد وجز ل 

 متر 8ارجفاع -واث  100كدرة هشاف 

13.75 k.watt Solar Street Light 

 (25 each Solar street light) 
ت لالجصاالث  محاسن الشزهت  22-10-2017  14 املصٍز

Completed 
 جىرٍد وجزهُب 

 واث 60هشاف  –متر  6عامىد اهارة طزكُت ٌعمل بالطاكت الشمطُت ارجفاع  20عدد 

4.5 k.watt Solar Street Light 

 (20 each Solar street light) 
 حدائم الاهزام بالجيزة 16-10-2016

شزهت مُاه الشزب والصزف 

 بالجيزة –الصحي 
15 

Completed 
 الشمطُت جىرٍد وجزهُب عامىد اهارة طزكُت ٌعمل بالطاكت

 واث 80هشاف   م 8عامىد ارجفاع  10عدد /   واث 60هشاف   م 6ارجفاع  10عدد 

3.5 k.watt Solar Street Light 

 (20 each Solar street light) 
ظ –جىهُل هُا  الطىَظ-املنطلت الصناعُت 25-8-2016  16 فزع الطَى

Completed 
 بالطاكت الشمطُتعامىد اهارة طزكُت حعمل  2جىرٍد وجزهُب عدد 

 متر 6ارجفاع -واث  30كدرة هشاف 

0.2 k.watt Solar Street Light 

 (2 each Solar street light) 
1-4-2016 

م الاضماعُلُت   طٍز

 اللاهزة الصحزاوي 

 مشرعت الزمالوي 

 مداد/ ضىسان همال
17 

Completed 
 الشمطُتعامىد اهارة طزكُت حعمل بالطاكت  4جىرٍد وجزهُب وصُاهت عدد 

 متر 4ارجفاع -واث  18كدرة هشاف  

0.2 k.watt Solar Street Light 

 (4 Solar garden light) 
15-3-2016 

م الاضماعُلُت   طٍز

 اللاهزة الصحزاوي 

 مشرعت الزمالوي 

 مداد/ ضىسان همال
18 

Completed 
 عامىد اهارة طزكُت حعمل بالطاكت الشمطُت 2جىرٍد وجزهُب وصُاهت عدد 

 متر 6ارجفاع -واث  20هشاف كدرة 

0.18 k.watt Solar Street Light 

 (2 each Solar street light) 
15-3-2016 

م الاضماعُلُت   طٍز

 اللاهزة الصحزاوي 

 مشرعت الزمالوي 

 مداد/ ضىسان همال
19 



                    

_______________________________________________________________________ اكوسولر جروب لحلول الطاقة الشمسية ) ش م م (       
 

 

 سابقة اعمال

 شركة اكوسولر جروب لحلول الطاقة الشمسية )ش.م.م( 

 ت والسخاهاث الشمطُت.وطلمباث الطاكت الشمطُفي مجال الطاكت الشمطُت واعمدة حعمل بالطاكت الشمطُت والاضاءة اللُد واجهشه حماًت ضد اهلطاع الخُارالكهزبي  

 طلمباث حعمل بالطاكت الشمطُت-3

Project  

Status 

Project 

 Details 

 Project 

 Capacity  
Project Date Project Location 

Project  

Name 
SN 

Running 

 كبىل فني 

 محطت ضخ مُاه ضطحُت 3جىرٍد وجزهُب عدد 

 حعمل بالطاكت الشمطُت

100 kwatt 

Solar Pump System 
 و اضىان  ألاكصز اضُىط  23-2-2020

 مزوهت هظم ألامن الغذائي

 بصعُد مصز 

 )الخغيراث املناخُت(

20 

Running 
 ري بالطاكت الشمطُتطلمبت  1جىرٍد وجزهُب عدد 

 حصان 10كدرة 

10 kwatt 

Solar Pump System 
2-2-2020 

 الىطني جمعُت الشباب

ظ الاضماعُلُت  ط الطَى
طاهُت باللاهزة  21 الجامعه البًر

Completed 

 كبىل فني 

 محطت ضخ مُاه ضطحُت 2جىرٍد وجزهُب عدد 

 حعمل بالطاكت الشمطُت

30 HP 

Solar Pump System 

 

 ألاكصز 2-5-2019

 مزوهت هظم ألامن الغذائي

 بصعُد مصز 

 )الخغيراث املناخُت(

22 

Completed 
 طلمبت ري بالطاكت الشمطُت 2جىرٍد وجزهُب عدد 

 حصان 5.5كدرة 

5.5 kwatt 

Solar Pump System 
1-4-2019 

 الىطني جمعُت الشباب

ظ الاضماعُلُت  ط الطَى
 23 جمعُت نهضت املحزوضت

Completed 
 طلمبت ري بالطاكت الشمطُت 2وجزهُب عدد جىرٍد 

 حصان 5.5كدرة 

5.5 kwatt 

Solar Pump System 
ت 22-3-2017  24 بتروجُت كطاع الشئىن الاداٍر

Completed 
 جىرٍد وجزهُب طلمبت ري بالطاكت شمطُت 

 حصان 2كدرة 

2.4 k.watt 

 Solar Pump System 
1-6-2016 

 الىطني جمعُت الشباب

ظ   الاضماعُلُتط الطَى

 مشرعت

 املهندص / طارق الشافعي
25 

 



                    

_______________________________________________________________________ اكوسولر جروب لحلول الطاقة الشمسية ) ش م م (       
 

 

 سابقة اعمال

 شركة اكوسولر جروب لحلول الطاقة الشمسية )ش.م.م( 

 والسخاهاث الشمطُت. تاكت الشمطُوطلمباث الطفي مجال الطاكت الشمطُت واعمدة حعمل بالطاكت الشمطُت والاضاءة اللُد واجهشه حماًت ضد اهلطاع الخُارالكهزبي  

 سخاهاث حعمل بالطاكت الشمطُت-4

Project  

Status 

Project 

 Details 

 Project 

 Capacity  
Project Date Project Location 

Project  

Name 
SN 

Complete 
 لُتر 300سخان  4جىرٍد وجزهُب عدد 

 حعمل بىاضطت الطاكت الشمطُت

Solar Water Heater 

1200 liter 
 26 بتروجت بىرضعُد -الحي الاماراحي 6-4-2019

Complete  محطت جحلُت املُاه من امالح العطزة 
Water Treatment  

1200 liter/Day 
 27 بتروجت بىرضعُد -الحي الاماراحي 8-6-2019

Complete 
 لُتر  300جىرٍد وجزهُب سخان 

 حعمل بىاضطت الطاكت الشمطُت

Solar Water Heater 

300 liter 
م خلُفت محافظت الطىَظ 10-4-2018  28 م/ هٍز

 

 ثركيبثوريد و ( كيلووات الواح شمسية 1370.56إجمالي )

 

 

 

 

 



                    

_______________________________________________________________________ اكوسولر جروب لحلول الطاقة الشمسية ) ش م م (       
 

 

 سابقة اعمال

 شركة اكوسولر جروب لحلول الطاقة الشمسية )ش.م.م( 

 والسخاهاث الشمطُت. في مجال الطاكت الشمطُت واعمدة حعمل بالطاكت الشمطُت والاضاءة اللُد واجهشه حماًت ضد اهلطاع الخُارالكهزبي وطلمباث الطاكت الشمطُت 

 جصنُع الخالًا الشمطُت -5

Project  

Status 

Project 

 Details 

 Project 

 Capacity  
Project Date Project Location 

Project  

Name 
SN 

Completed 

 كبىل كنى 

 وحشغُل خط اهخاج خالًا شمطُت  جىرٍد وجزهُب

ادة الى  50كدرة   مُجا واث / ضنت  100مُجا واث /ضنت كابل للٍش

 حطلُم مفخاح

 مُجا واث / ضنت  50كدرة 

ادة الى    مُجا واث / ضنت 100كابل للٍش
 اللاهزة الكبري  –الللُىبُت  8-7-2019

ت للخنمُت  الشزهت املصٍز

فُت   الشراعُت والٍز
29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

_______________________________________________________________________ اكوسولر جروب لحلول الطاقة الشمسية ) ش م م (       
 

 

 سابقة اعمال

 شركة اكوسولر جروب لحلول الطاقة الشمسية )ش.م.م( 

 الشمطُت.والسخاهاث  في مجال الطاكت الشمطُت واعمدة حعمل بالطاكت الشمطُت والاضاءة اللُد واجهشه حماًت ضد اهلطاع الخُارالكهزبي وطلمباث الطاكت الشمطُت 

 مجال والاضاءة اللُد-6

Project  

Status 

Project 

 Details 

 Project 

 Capacity  
Project Date Project Location 

Project  

Name 
SN 

 

 كبىل فنى 

 ضم 60ملبه لُد  3250وعدد–ضم  120ملبت لُد  3250جىرٍد عدد 

 واث 12ملبه بصلت  530وعدد 

Supply 

3250 120cm 18 watt 

3250 60 cm 9 watt 

530 12 watt 

1-1-2-2017 
شزهت الىجت اللبلى الهخاج 

 الكهزباء

شزهت الىجت اللبلى الهخاج 

 الكهزباء
30 

Completed  هشف اضاءة لُد 2182جىرٍد عدد 
 Supply 

2182 fixtures 
22-4-2017 

 شزهت املُاه والصزف الصحي

 اللاهزة
 31 شزهت الصزف الصحي

Completed 
 ملبت لُد هزوٍت– ضم60-واث  9ملبت لُد  5000عددجىرٍد وجزهُب: 

 (واث12) 350عدد

Supply & Installation 

(5000-9watt 60cm) 

(45 18watt 120cm) 

 ....etc (2000-18watt 120cm) 

 32 دار الخعاون للبترول اللصز العُني اللاهزة 26-2-2017

Completed 
 ضم 60-واث  9لُد ملبت  145عدد -جىرٍد وجزهُب: 

 ضم120-واث  18ملبت لُد  24عدد 

Installation 

(145-9watt 60cm) 

(24 18watt 120cm) 

26-10-2015 
 مزهش بزاعم لألطفال

 محافظت الطىَظ

 مزهش بزاعم لألطفال

 د/ محمد حطن
33 

 



                    

_______________________________________________________________________ اكوسولر جروب لحلول الطاقة الشمسية ) ش م م (       
 

 

 سابقة اعمال  

 شركة اكوسولر جروب لحلول الطاقة الشمسية )ش.م.م( 

 والسخاهاث الشمطُت. في مجال الطاكت الشمطُت واعمدة حعمل بالطاكت الشمطُت والاضاءة اللُد واجهشه حماًت ضد اهلطاع الخُارالكهزبي وطلمباث الطاكت الشمطُت 

 شه حماًت ضد اهلطاع الخُارالكهزبيمجال اجه -7

Project  

Status 

Project 

 Details 

 Project 

 Capacity  
Project Date Project Location 

Project  

Name 
SN 

Completed 

 كبىل فني 

 جهاس حماًت ضد اهلطاع الخُار الكهزبي 2 جىرٍد وجزهُب عدد

ن -ن فىلت امبير 60كدرة   دكُلت 15ضاعت جخٍش

2X60KVA + 

Parallel  KIT 
اثر ألادا 16-3-2017  34 دار اخبار الُىم ة العامت للمشتًر

Completed 

 كبىل فني 

 جهاس حماًت ضد اهلطاع الخُار الكهزبي 33وجزهُب عدد  جىرٍد

ن -فىلت امبير 500كدرة   دكُلت 15ضاعت جخٍش

33 X 500 VA  

UPS -15mins 
اث ر ألادا 15-11-2016  35 املجلظ الاعلى لألسهز ة العامت للمشتًر

Completed 
 جهاس حماًت ضد اهلطاع الخُار الكهزبي  2جىرٍد وجزهُب عدد 

ن -فىلت امبيرن  20كدرة   دكُلت 15ضاعت جخٍش

2 X 20 KVA  

UPS -15mins 
25-9-2016 

مطخىدعاث الىكىد الاضتراجُجي 

 الشط وضفاجاب
 36 بخـــزوجُت

Completed 
 جىرٍد وجزهُب جهاس حماًت ضد اهلطاع الخُار الكهزبي 

ن-فىلت امبير 850كدرة   واحد ضاعت جخٍش

850 VA Home 

 UPS -1hrs 
21-4-2015 

 املالحتمنطلت 

 محافظت الطىَظ

 منزل 

 ا/احمد الشىدفى
37 

Completed 
 جىرٍد وجزهُب جهاس حماًت ضد اهلطاع الخُار الكهزبي 

ن-فىلت امبير 850كدرة   واحد ضاعت جخٍش

850 VA  

Home UPS -1hrs 
21-4-2015 

 1مدًنت الطالم 

 محافظت الطىَظ

 منزل 

  د/مصطفى شبِب
38 

 














































































































































