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نبذة عن المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

املركــز اإلقليمــي للطاقــة املتجــددة وكفــاءة الطاقــة ( )RCREEEهــو منظمة دبلوماســية حكوميــة إقليمية ترمي إىل تســهيل و تفعيل و زيادة االســتفادة
وتبنــى مامرســات الطاقــة املتجــددة وكفــاءة الطاقــة يف املنطقــة العربيــة .ويســعى فريــق العمل باملركــز بالتعــاون مع الحكومــات اإلقليميــة واملنظامت
العامليــة لبــدء و قيــادة حــوارات لسياســات الطاقــة النظيفــة واسـراتيجياتها وتقنياتهــا وتطويــر قدراتهــا لزيــادة حصــة الــدول العربيــة مــن طاقــة الغــد.
www.rcreee.org
نبذة عن الوكالة األلمانية للتعاون الدولي

تقــوم الوكالــة األملانيــة للتعــاون الــدوىل ( )GIZبتقديــم خدماتهــا يف مجــال التعــاون الــدويل وتعمــل يف جميــع أنحــاء العــامل .وتتعــاون الوكالــة األملانيــة
مــع رشكائهــا لتقديــم حلــول فعالــة مــن شــأنها توفــر آفــاق أفضــل لألفـراد  ،وتحســن أحوالهــم املعيشــية بصــورة مســتدامة .والوكالــة األملانيــة للتعــاون
الــدويل هــي مؤسســة عموميــة وتدعــم الحكومــة األملانيــة بجانــب العديــد مــن عمــاء القطــاع الخــاص والعــام يف مجــاالت متنوعــة تتضمــن التنميــة
اإلقتصاديــة و التوظيــف  ،والطاقــة والبيئــة  ،والســام واألمــان.
www.giz.de
نبذة عن مشروع RE-ACTIVATE

 RE-ACTIVATEهــو مــروع إقليمــي يهــدف إىل تشــجيع التوظيــف يف مجــايل الطاقــة املتجــددة وكفــاءة الطاقــة يف منطقــة الــرق األوســط وشــال
إفريقيــا ،ويتــم متويــل املــروع مــن الــوزارة االتحاديــة للتعــاون االقتصــادي والتنميــة ( )BMZو تنفــذه كل مــن الوكالــة األملانيــة للتعــاون الــدويل
( )GIZواملركــز اإلقليمــي للطاقــة املتجــددة وكفــاءة الطاقــة ( )RCREEEلدعــم التعــاون الوطنــي (ىف مــر) والتعــاون اإلقليمــي عــر الحــدود ،ونقــل
التكنولوجيــا الخاصــة بتشــجيع التوظيــف يف مجــايل الطاقــة املتجــددة وكفــاءة الطاقــة يف منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا.
شكر

تــم إعــداد هــذا الدليــل و ومــا يرتبــط بــه مــن أداة التوضيــح املــريئ اإلنفوجـراىف بتكليــف مــن الوكالــة األملانيــة للتعــاون الــدوىل ( )GIZو قــام املركــز
االقليمــى للطاقــة الجديــدة و املتجــددة ( )RCREEEبانتاجــه .قــام باالعــداد املؤلفــون اينــاس أبوخضــر ( )RCREEEو كارينــا بــورز ( )GIZو عمــرو
عــواد ،بالتعــاون و املســاهمة االضافيــة مــن قبــل عاصــم كُريــم ( )RCREEEوقــام بالتصميــم مصطفــى عطيــة ومحمــد عــاد الديــن (.)RCREEE
يشــكر املركــز اإلقليمــي للطاقــة املتجــددة وكفــاءة الطاقــة و رشكاؤه دعــم و تعــاون كل األطـراف وأصحــاب املصلحــة األساســيني يف اإلعــداد و يعــرف
بالتعليقــات القيمــة و االرشــادات التــى قدمهــا الدكتــور مــوىس عمـران (وزارة الكهربــاء و الطاقــة املتجــددة  ، )MoERE -مليــاء يوســف (وحــدة تعريفة
التغذيــة –  ، )FiT Unitمــن الدكتــور محمــد الســبىك و الدكتــور محمــد الخيــاط وإيهــاب إســاعيل (وكالــة الطاقــة الجديــدة و املتجــددة )NREA -
و مــن مــروة مصطفــى و الدكتــور حافــظ ســلاموى و الدكتــور حاتــم وحيــد (هيئــة تنظيــم املرافــق الكهربائيــة و حاميــة املســتهلك  )Egypt ERA -و
الهيئــة العامــة لالســتثامر ( )GAFIو رشكات توزيــع الكهربــاء املرصيــة ( )EEDCsو مــن الدكتــور أحمــد بــدر و الدكتــور ماجــد محمــود ()RCREEE
للمزيد من املعلومات أو لتقديم التعليقات  ،يرجى االتصال بـ إيناس أبوخضري عن طريق (.)inass.aboukhodier@rcreee.org
إخالء مسئولية

يخــي املركــز اإلقليمــي للطاقــة املتجــددة وكفــاءة الطاقــة مســئوليته عــن جميــع الضامنــات و اإلقـرارات  ،مبــا يف ذلــك الضمنيــة والرصيحــة  ،املالمئــة
لغــرض معــن أو الرتويــج ألي منتــج  ،أو جهــاز ،أو خدمــة  ،وال يضمــن دقــة أو اكتــال أو فائــدة أيــا مــن العمليــات أو الطرائــق أو املعلومــات الــواردة
يف هــذا الدليــل اإلرشــادي  ،أو تلــك التــي تــم وصفهــا أو اإلفصــاح عنهــا أو اإلشــارة إليهــا مــن خاللــه.
حقوق النشر

مــا مل يذكــر خــاف ذلــك  ،يجــوز اســتخدام املــواد الــواردة يف هــذا املنشــور ،أو مشــاركتها  ،أو إعــادة طبعهــا طاملــا ينظــر ملــروع RE-ACTIVATE
واملركــز اإلقليمــي للطاقــة املتجــددة وكفــاءة الطاقــة ورشكائهــم بوصفهــم املصــدر األســايس لــه.
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ملخص تنفيذي

يهــدف هــذا الدليــل اإلرشــادي إىل تقديــم أحــدث املعلومــات إىل املســتثمرين بشــأن نظــام تعريفــة التغذيــة املميــزة للخاليا الشمســية للمرشوعــات التي
تقــل قدرتهــا عــن  500كيلــو وات قصوى.
وضعــت العديــد مــن الــدول األعضــاء يف املركــز اإلقليمــي للطاقــة املتجــددة وكفاءة الطاقــة مثــل (الجمهورية التونســية واململكــة األردنية الهاشــمية) بعض
السياســات واإلجـراءات اإلداريــة املتعلقــة ملشــاركة القطــاع الخــاص يف تطويــر وتشــغيل مرشوعــات الخاليــا الشمســية الفوتوفولطيــة الصغــرة و الكبــرة.
و مــع ادراك أن الربامــج الوطنيــة الخاصــة بالخاليــا الشمســية يف الــدول األعضــاء باملركــز االقليمــى للطاقــة املتجــددة وكفــاءة الطاقــة التـزال يف مراحلهــا
األوىل ،وألن تلــك العمليــة يف بدايتهــا ،فهنــاك عــدة أمــور تخاطــر بخلــق ســمعة لــدى مطــورى املرشوعــات عــن طــول وقــت العمليــة و ســياق تنفيــذي ال
ميكــن التنبــؤ بــه .ومــن ثــم تغــدو هنــاك حاجــة إلســتعراض عــام شــامل لكل مــن طــريف املعادلــة ،الســلطات و مطــوري املرشوعــات  ،بالخطــوات املطلوبة
خــال دورة حيــاة املــروع .وميكــن ألدوات الخرائــط االنفوجرافيــة التصويريــة املفصلــة أن تيــر االطــاع عــى هــذا اإلســتعراض العــام وتضييــق الهــوة
الخاصــة بتفسـرات اإلشـراطات الالزمــة بــن أصحــاب املصالــح املشــركني يف تلــك العمليــة.
و مــن ثــم ،قــام املركــز اإلقليمــي للطاقــة املتجــددة وكفــاءة الطاقــة بالتعــاون مــع مــروع  RE-ACTIVATEالــذي تنفــذه الوكالــة األملانيــة للتعــاون
الــدويل ( )GIZبتطويــر عنرصيــن أساســيني:
 .1خرائط إنفوجرافية تصويرية ثرية ومفصلة توجز عمليات املرشوع بد ًءا من التأهيل وحتى نهاية العمر االفرتاىض ملرشوع أنظمة الخاليا الفوتوفولطية
الشمسية الصغرية (أقل من  500كيلوات قصوى).
 .2وثيقة إرشادية تفصل الخطوات العملية املقرتحة حال ًيا للمستثمرين املرتقبني.
ويف إطــار النظــام املــري لتعريفــة التغذيــة ،يتعــن عــى رشكات توزيــع الكهربــاء اســتيعاب كل إمــدادات الطاقــة املتجــددة ورشاء كل الكهربــاء املنتجــة
مــن محطــات الطاقــة املتجــددة بالســعر املحــدد مــن قبــل مجلــس الــوزراء. 1
استمرت الجولة األوىل من تعريفة التغذية ملدة عامني  ،بداية من انطالقها ىف سبتمرب  2014و حتى سبتمرب  ،2016حيث تم تحديد األسعار كالتايل: 2
		
		
القطاع السكني
القدرة املركبة ≤  200كيلو وات		
200كيلو وات ≤ القدرة املركبة <  500كيلو وات

 84.4قرش لكل كيلو وات ساعة
 90.1قرش لكل كيلو وات ساعة
 97.3قرش لكل كيلو وات ساعة

و ىف سبتمرب  2016أعلنت وزراة الكهرباء و الطاقة املتجددة عن تحديث هذه االسعار بحيث ترسي األسعار التالية للجولة الثانية من تعريفة التغذية ملدة
عامني اعتبارا من  28أكتوبر  2016و تم تحديدها كام ييل:3
				
القطاع السكني
		
القطاع الغري سكني <  500كيلو وات

 102.88قرش لكل كيلو وات ساعة
 108.58قرش لكل كيلو وات ساعة

و يتم يف إطار هذا النظام نقل تكلفة تركيب قدرات للطاقة املتجددة إىل املستهلكني ولن يتم دعمها من جانب الحكومة املرصية .ويهدف النظام إىل دعم
 300ميجا وات من قدرات الخاليا الفوتوفولطية املركبة التي تقل قدرتها عن  500كيلوات قصوى كجزء من اجامىل  4300ميجا وات لقدرات الطاقة املتجددة
املستهدف إضافتها بحلول عام  .2020كل مرشوعات الطاقة املتجددة التي تم تشييدها يف إطار هذا النظام ستأهل ألولوية اإلنجاز ،وستقوم رشكات التوزيع
املعنية بتوقيع اتفاقية رشاء الطاقة ملدة ( 25خمسة وعرشين) عا ًما مببدأ األخذ أو الدفع ( )PPAمع منتجي الخاليا الفوتفولطية ذو الصلة (وزارة الكهرباء
والطاقة املتجددة ،الرشكة القابضة لكهرباء مرص ،والرشكة املرصية لنقل الكهرباء )2014،
 1وزارة الكهرباء والطاقة املتجددة ،الرشكة القابضة لكهرباء مرص ،والرشكة املرصية لنقل الكهرباء ،2014،قرار جمهوري .)2014
 2مزيد من التفاصيل عن القواعد التنظيمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحامية املستهلك ونظام تعريفة التغذية مبرص متاحة عىل موقع ( http://www.egyptera.orgرابط قصري لتلك الوثيقة:
)http://goo.gl/pMUib9

 3الرشقاوى و رسحان للمحاماه «الجولة الثانية لتعريفة التغذية املرصية...طفرة جديدة؟»
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فيــا يتعلــق باملرحلــة الثانيــة  ،ســيم األخــذ ىف االعتبــار كل مطــورى املرشوعــات الســابق تأهيلهــم ىف املرحلــة األوىل و ىف حالــة عــدم كفايــة الطلبــات
لتحقيــق األهــداف املعلنــة للمرحلــة األوىل ،ســيتم الســاح ملطــورى املرشوعــات الجــدد بتقديــم طلبــات للتأهيــل لالش ـراك ىف املرحلــة الثانيــة.
قد يكون تطوير مرشوع للخاليا الفوتوفولطية الشمسية مثبطا للمستثمر حيث تتناثر املعلومات خالل عدد من الجهات الحكومية املختلفة .استطاع املركز
اإلقليمي للطاقة املتجددة والكفاءة الطاقة أن يعمل عن كثب مع ثالث جهات أساسية وهي هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة  ،ورشكات توزيع الكهرباء ،
وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحامية املستهلك للحصول عىل أحدث املعلومات املوثوقة من أجل تقديم هذا الدليل اإلرشادي.
تم تحديد الخطوات التالية للعملية يف سلسلة إمدادات مرشوعات الخاليا الشمسية الصغرية املرصية:
 .1اختيار الرشكة املؤهلة (رشكة تنفيذ املرشوع).
 .2التقدم بطلب إىل املشرتي (رشكات توزيع الكهرباء).
 .3العرض الفني ودراسة التوصيل بالشبكة.
 .4تركيب مرشوع الخاليا الفوتوفولطية الشمسية.
 .5ضامن الجودة من جانب املشرتي (رشكات توزيع الكهرباء).
 .6إبرام عقد مع املشرتي والتغذية إىل الشبكة.
 .7عمليات التشغيل والصيانة خالل العمر االفرتاىض للمرشوع.
يقدم هذا الدليل التفاصيل الخاصة بكل خطوة من هذه الخطوات بجانب كل املعلومات ذات الصلة التي تتضمن ما ييل:
• أصحاب املصالح األساسيني:
 املشرتي (رشكة توزيع الكهرباء). املستثمر (مالك النظام أو منتج الكهرباء). الرشكة املؤهلة يف مجال الخاليا الشمسية (رشكة تنفيذ املرشوع).• تحديد املسئوليات واإلجراءات املطلوبة من أي من أصحاب املصالح األساسيني ضمن كل خطوة من هذه الخطوات.
• بعض التكاليف مثل أتعاب ضامن الجودة يف املوقع ،وعدادات قياس الطاقة الكهربائية وأجهزة القياس.
• أى مستندات الزمة يف كل خطوة  ،وتدفق هذه املستندات بني أصحاب املصالح والروابط ذات الصلة من أجل تحميلها.
• أي قوانني او لوائح خاصة تحكم كل خطوة من الخطوات إن أتيح ذلك.
• املواقع اإللكرتونية الخاصة باملنظامت األساسية املشرتكة يف تلك العملية.
وجب التوضيح بأن هذه الخطوات تخضع للتغيري حيث تقوم الهيئات والسلطات الحكومية بتحديث تلك العملية ،ويتم وضع توجيهات وقوانني جديدة.
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1

مقدمــــــة

أفــاد العديــد مــن أصحــاب املصالــح عــن حاجــة املســتثمرين ملزيــد من اإليضاح بشــأن عملية تشــييد أنظمــة الخاليا الشمســية يف إطــار تعريفــة التغذية
املرصيــة الجديــدة .لــذا يهــدف هــذا الدليل اإلرشــادي إىل عرض أحدث املعلومات للمســتثمرين عن نظــام تعريفة التغذية ألنظمة الخاليــا الفوتوفولطية
للمرشوعــات التــي تقــل قدرتهــا عــن  500كيلــو وات قصــوى .ويف ضــوء املشــاورات املســتمرة مــع الســلطات الحكوميــة املعنيــة ،يقــدم هــذا الدليــل
اإلرشــادي التفاصيــل الخاصــة بخطــوات تلــك العمليــة بــدءا من اختيــار الرشكة املؤهلــة ،ومرو ًرا بتغذية الشــبكة وحتــى نهاية العمر االفـراىض للمرشوع.
هــذا الدليــل صالــح للجولــة األوىل مــن خطــة تعريفــة التغذيــة للفــرة مــن أكتوبــر  2014و اىل أكتوبــر  2016و كذلــك للجولــة الثانيــة مــن خطــة
تعريفــة التغذيــة بــدءا مــن  28أكتوبــر  2016و حتــى تاريــخ اصــدار هــذا الدليــل.
بالرغــم مــن أن هــذه الخطــوات قــد تــم تحديثهــا عنــد عنــد كتابــة هــذا الدليــل اإلرشــادى ،إال أنهــا تخضــع للتغيــر ،ومــن ثــم ينبغــي عــى مســتخدمها
مراجعــة الجهــات املعنيــة لإلستفســار عــن أي تحديــث أو معلومــات جديدة.
1.1

مصر و نظام تعريفة التغذية

تتســم مــر مبســتويات منخفضــة نســبيًا مــن تعريفــة الكهربــاء ،ويرجــع ذلــك إىل ارتفــاع دعــم الكهربــاء ،وقلــة واردات الطاقــة ،واحتياطيــات كبــرة
مــن الغــاز الطبيعــي ،واسـراتيجيات الطاقــة املتجــددة التــي ركــزت يف الفــرة املاضيــة عــى مرشوعــات طاقــة الريــاح الضخمــة .ومــع هــذا ،فقــد تلقــى
قطــاع الطاقــة الشمســية مؤخـ ًرا قــدرا كبـرا مــن االهتــام فقــد أدى التصديــق عــى قانــون الطاقــة املتجــددة الجديــد (قانــون  ،)2014/203وإدخــال
نظــام تعريفــة التغذيــة ملرشوعــات الخاليــا الشمســية الصغــرة والكبــرة إىل جــذب اهتــام كل مــن املســتثمرين املحليــن والدوليــن إىل البــاد.
و تعريفــة التغذيــة هــي أداة مــن أدوات الســوق التــى تهــدف إىل زيــادة تأمــن االســتثامر للتقنيــات التــي مل تبلــغ حــد التكافــؤ .ويســتخدم نظــام
تعريفــة التغذيــة عــى النطــاق العاملــي ،وأفــادت العديــد مــن الدراســات بــأن تلــك السياســة هــي األكــر فاعليــه يف تحفيــز و نــر تقنيــات الطاقــة
املتجــددة املرتبطــة بالشــبكة( .مايــكل وآخريــن  -2011ديــل ريــو .)2012
و يتيــح نظــام التعريفــة املميــزة ملنتجــي الكهربــاء (مالــي النظــام) بيــع الكهربــاء املنتجــة إىل مرفــق الكهربــاء يف إطــار اتفاقيــة رشاء الطاقــة .ومــن ثــم
تقــوم الجهــة التنظيميــة بتحديــد ســعر بيــع الكهربــاء ،ثــم تــدع الســوق يحــدد مســتوى االنتشــار .عــادة مــا يكــون ســعر الكيلــو وات ســاعه محــدد
وفقــا للتكنولوجيــا املســتخدمة ،وينبغــي أن يتــم تحديــد الســعر املناســب بصــورة أقــرب مــا تكــون إىل تكلفــة التوليــد املحــددة ( ســعر التكلفــة األكــر
تنافســية للكهربــاء ) L C O Eلتقنيــة بعينهــا (كوتــور وجاجنــون .)2010
لقــد تــم تعديــل الســعر بالجولــة األوىل مــن تعريفــة التغذيــة مــن  84.4قــرش /كيلــو وات ســاعة لألغ ـراض الســكنية اىل  102.88قــرش /كيلــو وات
ســاعة ىف الجولــة الثانيــة ،و تــم حــذف  90.1قــرش /كيلــو وات ســاعة للقــدرات املركبــة التــي تقــل عــن  200كيلــو وات  ،و زيــادة الســعر مــن 97.3
قرش/كيلــو وات ســاعة للقــدرات املركبــة التــي تقــل عــن  500كيلــو وات لألغ ـراض الغــر ســكنية اىل  108.58قــرش /كيلــو وات ســاعة .تظــل هــذه
التعريفــة للمرحلــة الثانيــة ســارية للعامــن التاليــن مثلــا كان األمــر ىف املرحلــة األوىل (وزارة الكهربــاء و الطاقــة املتجــددة وآخريــن.)2014 ،
و يف إطــار هــذا النظــام ،تنتقــل تكلفــة تركيب قدرات جديدة من الطاقة املتجددة إىل املســتهلكني ،ولن تقوم الحكومة املرصية بدعمها .كام أن املكونات
عاليــة الجــودة و التصميــات الجيدة تضمن عدم تواجد تأثريات ســيئة عىل الشــبكات منخفضة ومتوســطة الجهد .يف خطــوة الحقة من إجراءات تطوير
مرشوعــات الخاليــا الشمســية ،ســتقوم رشكــة التوزيع املعنية بإعداد دراســة التأثريات عىل الشــبكة عند نقطــة الربط املقرتحة لكل مــروع مزمع تنفيذه.
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2.1

قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر

تتبــع كل مــن رشكات توزيــع الكهربــاء ،ورشكات توليــد الكهربــاء ،والرشكــة املرصيــة لنقــل الكهربــاء الرشكــة القابضــة لكهربــاء مــر التــي تعمــل تحــت
مظلــة وزارة الكهربــاء والطاقــة املتجــددة.
موضح يف الشكل رقم ( )1الهيكل العام لوزارة الكهرباء و الطاقة املتجددة و الهيئات ذات الصلة.
وزارة الكهرباء و الطاقة
املتجددة ()MoERE
الرشكة املرصية
القابضة للكهرباء
()EEHC

رشكات توزيع الكهرباء
()EDCs

شامل القاهرة
جنوب القاهرة

هيئة الطاقة
الذرية

هيئة املواد
النووية

الرشكة املرصية لنقل
الكهرباء
()EETC

هيئة
محطات
الطاقة
النووية

رشكات توليد الكهرباء
()EGCS
القاهرة

وحدة تعريفة التغذية
()FiT Unit

رشق الدلتا
وسط الدلتا

اإلسكندرية

غرب الدلتا
الوجه القبيل

رشكة القناة
شامل الدلتا

هيئة
محطات
الطاقة
املائية

هيئة املحطات املائية
لتوليد الكهرباء

جنوب الدلتا
البحرية
مرص الوسطي
الوجه القبيل
شكل  -1مخطط لقطاع الكهرباء املرصي
(املصدر  :وزارة الكهرباء و الطاقة املتجددة)
يرمز اللون االحمر إيل ان املشرتي وهو إحدى رشكات توزيع الكهرباء املذكورة بأعاله.
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هيئة الطاقة
الجديدة
واملتجددة
()NRFA

جهاز تنظيم مرفق
الكهرباء وحامية
املستهلك
()Egypt ERA

مشروعات أنظمة الخاليا الشمسية التي تقل قدرتها عن  500كيلو وات قصوى

2

يشــمل نظــام تعريفــة التغذيــة املعلنــة مرشوعــات الخاليــا الشمســية ذات القــدرات املركبــة التــي تقــل عــن  500كيلــو وات قصــوى .وتبــدأ عمليــة
تشــييد هــذه املرشوعــات بتحديــد الــركات املؤهلــة للتوريــد والرتكيــب والصيانــة يف مجــال أنظمــة الخاليــا الفوتوفولطيــة الشمســية .
تجــري هيئــة الطاقــة الجديــدة واملتجــددة عمليــة تأهيــل الــركات العاملــة يف مجــال أنظمــة الخاليــا الشمســية مــن خــال لوائحهــا التنظيميــة
املحــددة مســبقًا 4و التــي تهــدف لحاميــة ســوق الخاليــا الفوتوفولطيــة مــن املنتجــات منخفضــة الجــودة ،وحاميــة املرفــق مــن التأثـرات الســلبية عــى
الشــبكات منخفضــة ومتوســطة الجهــد .وتتلقــى الــركات املؤهلــة «شــهادة تأهيــل» تــري ملــدة ثــاث ســنوات كــا تلتــزم بتقديــم تقريــر نصــف
ســنوي عــن العمليــات التــي تقــوم بهــا .ومــن حــق الهيئــة تجديــد شــهادة التأهيــل بعــد اعتــاد املعلومــات املحدثــة للرشكــة املعنيــة أو إلغــاء هــذه
الشــهادة يف حالــة وجــود أي مخالفــات.
متــاح عــى موقــع الهيئــة قامئــة مختــرة بالــركات املؤهلــة العاملــة يف مجــال أنظمــة الخاليــا الشمســية الصغــرة يف مــر ،5وتعمــل الهيئــة عــى
تحديــث هــذه القامئــة بصــورة دامئــة مــن أجــل تقييــم الــركات الجديــدة ،والقضــاء عــى أي مخالفــات مــن الــركات الحاليــة.
1.2

اختيار الشركة المؤهلة

ميكــن ملنتــج الكهربــاء أن يجــد قامئــة مختــرة بالــركات املؤهلــة مــن خــال موقــع الهيئــة االلكــروىن  ،و أيضً ــا مــن خــال إدارة الطاقــة املتجــددة
6
وكفــاءة الطاقــة يف رشكات توزيــع الكهربــاء املعنيــة (املشــري)
يعتمــد اختيــار الرشكــة املؤهلــة (لتنفيــذ املــروع) عــى املفاوضــات التــي تتــم بشــأن املواصفــات الفنيــة ملــروع أنظمــة الخاليــا الشمســية املقــرح
بجانــب التكلفــة .بعــد قبــول واحــدة مــن هــذه الــركات املؤهلــة ،ينبغــى أن يوقــع منتــج الكهربــاء مجموعــة مــن العقــود مــع الرشكــة املؤهلــة
التــي تــم اختيارهــا (متضم ًنــا التوريــد والرتكيــب ،والصيانــة).
2.2

التقدم بطلب إلى المشتري

املشــري هــو رشكــة توزيــع الكهربــاء التــي تخــدم النطــاق الجغ ـرايف الــذي يقــع فيــه مــروع الخاليــا الشمســية .ويوجــد يف املقــر الرئيــى لرشكــة
توزيــع الكهربــاء املعنيــة إدارة مســئولة عــن الطاقــة املتجــددة وكفــاءة الطاقــة متثــل “محطــة واحــدة” « »one-stop-shopبالنســبة ملنتجــي الكهرباء.
غري أنه ميكن أن تتم عملية تقديم الطلبات فقط من قبل الرشكة املؤهلة الرشيكة (رشكة تنفيذ املرشوع).
يحتوي منوذج التقديم 7عىل البيانات التالية:
 .1البيانات الخاصة مبنتج الكهرباء (املستثمر).
 .2البيانات الفنية للمرشوع.
 .3بيانات الرشكة املؤهلة (رشكة تنفيذ املرشوع).

 4القواعد التنظيمية املفصلة واشرتاطات التأهيل لرشكات أنظمة الخاليا الشمسية متاحة عىل موقع ( http://www.nrea.gov.egرابط قصري لهذه الوثيقة هو) http://goo.gl/9Jw1UH :
 5القامئة املحدثة بكل الرشكات املؤهلة متاحة من خالل الرابط القصري http://goo.gl/nnOMt5
 6قامئة كل إدارات الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة يف رشكات التوزيع متاحة من خالل ها الرابط  http://egyptera.org/downloadsوالرابط القصري لهذا الرابط http://goo.gl/klfDCk
 7منوذج طلب التقدم لتأهيل أنظمة الخاليا الفوتوفولطية يف إطار تعريفة التغذية لألنظمة التي تقل عن  500كيلووات قصوى متاح من خالل الرابط القصري http://goo.gl/yYDgcf
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باإلضافة ملا سبق ،يجب إرفاق املستندات التالية:
 .1شهادة تأهيل سارية للرشكة املنفذة (رشكة تنفيذ املرشوع) تصدرها هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة.
 .2نسخة موقعة من العقود املربمة بني الرشكة املنفذة (الرشكة املؤهلة) ،ومنتج الكهرباء (املستثمر).
 .3نسخة من بطاقة الرقم القومي للمستثمر (بالنسبة لألفراد) ،أو السجل التجاري والبطاقة الرضيبية (للرشكات).
 .4نسخة من السجل التجاري والبطاقة الرضيبية لرشكة تنفيذ املرشوع (الرشكة املؤهلة).
 .5نسخة من فاتورة الكهرباء باسم منتج الكهرباء (املستثمر) تثبت إتاحة شبكة التوزيع ىف املوقع املقرتح ملرشوع الخاليا الشمسية.
 .6العرض الفني متضم ًنا:
8
 .iمخطط احادي للمرشوع معتمد من مهندس مسجل بالنقابة (يتضمن رسام للوصلة األرضية) .
9
 .iiاملواصفات الفنية للمرشوع ونسخة من الكتيبات وشهادات املكونات (مثل املحول واملكونات األخرى).
 .iiiمخطط بياين كهربايئ للمرشوع ونقطة االتصال املقرتحة (يتضمن رسام للوصلة األرضية).8
 .7إقرار يفيد بأنه ينبغى عىل منتج الكهرباء أن يتحمل كل املسئوليات املدنية الناشئة عن أي مخالفة لقانون البناء (قانون .)2008/119
3.2

العرض الفني ودراسة الربط بالشبكة

خــال أســبوعني مــن اســتالم الطلــب  ،تقــوم رشكــة توزيــع الكهربــاء املعنيــة بتحليــل العــرض الفنــي وتتلقــي اإلجابــات عــى كل االستفســارات
الرضوريــة لصنــع الق ـرار قبــل قبــول العــرض.
بعــد قبــول العــرض الفنــي ،ينبغــى أن يقــوم فريــق فنــي مــن رشكــة توزيــع الكهربــاء بزيــارة موقــع املــروع خــال أســبوعني لدراســة شــبكة الجهــد
املنخفــض يف موقــع املــروع وفحــص نقطــة الربــط املقرتحــة للشــبكة .وهــذه الزيــارة لدراســة املوقــع تتــم بــدون أي رســوم.
مالحظة
يقصــد باملرشوعــات الصغــرة تلــك التــي يتــم ربطهــا عــى شــبكة الجهــد املنخفــض .تتــم كل التوصيــات بالشــبكة وف ًقــا لكــود الشــبكة الــذي وضعــه
جهــاز تنظيــم مرفــق الكهربــاء وحاميــة املســتهلك.
4.2

تركيب مشروع الخاليا الشمسية

بعــد االنتهــاء مــن تحليــل الشــبكة ،متنــح رشكة توزيع الكهرباء موافقة اىل منتــج الكهرباء للبدء يف أعامل الرتكيب .يف كل األحوال ينبغى أال يســتغرق امتام
عمليــة الرتكيــب أكــر مــن ســتة أشــهر .ينبغــى عــى رشكــة الرتكيــب أن تحصــل عــى موافقة رشكــة توريد توزيــع الكهربــاء (املشــرى) بخصــوص التصميم
والوصالت و خاصة ما يخص الوصلة األرضية  10للمرشوع.
5.2

ضمان الجودة من خالل المشتري

مبثابة اكتامل أعامل الرتكيب ،يجب أن يخطر منتج الكهرباء رشكة توزيع الكهرباء املعنية بذلك حتى تقوم بزيارة ثانية من أجل الفحص والتحقق من
مطابقة الرتكيبات مع املواصفات الفنية التي تم قبولها مسبقًا.
ومــن أجــل ضــان الجــودة ،يجــرى فريــق فني مــن رشكة توزيــع الكهرباء املقايســة الفنية و دراســة لتأثــر مخرجات املرشوع مــن الكهرباء عىل الشــبكة.
وتتــم هــذه الزيــارة بهــدف القياســات مقابــل  750جنيهــا مرصيــا .ويتــم توثيــق موافقة رشكة توزيــع الكهرباء يف شــكل محــر اجتامع لعمليــة املطابقة.
 8الوصلة األرضية (بواسطة ادخال قضيب من النحاس تحت األرض بالقرب من مكان املرشوع) يجب أيضا أن يتم قبوله من رشكة توزيع الكهرباء (انظر رقم  2.4الحقا)
 9الشهادات الخاصة باملكونات تشمل :شهادة الوحدات الفوتوفولتية وفق معيارى  IECرقم  61215و  61730باالضافة اىل شهادات املحوالت الفوتوفولتية وفق معيار ( 61727 IECبناءا عىل توصيات هيئة
الطاقة الجديدة و املتجددة)
 10الوصلة األرضية هى جزء من املخطط االحادي و مخطط البياين الكهربايئ للمرشوع و كالهام من املستندات الواجب ارفاقها مع الطلب املقكم اىل رشكة توزيع الكهرباء (انظر رقم  2.2أعاله)
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6.2

التعاقد مع المشتري وتغذية الشبكة

بعــد التحقــق مــن جــودة مخرجــات املــروع ،وتأثــره عــى الشــبكة مــن خــال فحــص ضــان الجــودة ،ميكــن ملنتــج الكهربــاء توقيــع العقــد مــع رشكــة
توزيــع الكهربــاء املعنيــة .11يــري هــذا العقــد ملــدة بحــد أقــى  25ســنة غــر قابلــة للتجديــد .تتحــدد رشيحــة التعريفــة بنــاءا عــى قــدرة املــروع،
و ســيظل الســعر ســاريا خــال فــرة التعاقــد.
و يف الوقــت نفســه ،ينبغــى تركيــب عــداد قيــاس الطاقــة ،و أجهــزة حاميــة عنــد نقطــة اتصــال املــروع .و تـراوح الرســوم املتوقعــة لتلــك العمليــة مــا
بــن  1000و  3000جنيهــا مرصيــا بنــاءا عــى قــدرة املــروع والتــي ســتؤثر عــى مســتوى جهــد الربــط مــع الشــبكة .ســتقوم رشكــة توزيــع الكهربــاء
مبعايــرة و التحقــق مــن ســامة عــدادات القيــاس مبعــدل ســنوي.
ومبجــرد تركيــب عــداد الكهربــاء وأجهــزة الحاميــة و القيــاس  ،12ميكــن تغذيــة الكهربــاء املولــدة مــن مــروع الخاليــا الفوتوفولطيــة إىل الشــبكة بعــد
إعــداد مذكــرة تثبــت بــدء إمــداد الكهربــاء بــن رشكــة توزيــع الكهربــاء و منتــج الكهربــاء .و يجــوز ملنتــج الكهربــاء أن يبلــغ القـراءات الشــهرية و كــا
أنــه مــن حــق رشكــة توزيــع الكهربــاء التحقــق مــن صحــة تلــك القـراءات أيضً ــا.
7.2

العمليات و الصيانة خالل العمر االفتراضى للمشروع

خــال العمــر االف ـراىض للمــروع ينبغــى عــى منتــج الكهربــاء أن يقــدم مطالبــة شــهرية لرشكــة توزيــع الكهربــاء لدفــع قيمــة الكهربــاء التــي تــم
إمدادهــا باســتخدام منــوذج موحــد يفيــد بكميــة الكهربــاء املنتجــة بالكيلــو وات ســاعة وبالجنيــة املــري خــال األســبوع األول مــن كل شــهر .تلتــزم
رشكــة توزيــع الكهربــاء املعنيــة بتســوية قيمــة املطالبــات خــال عرشيــن يو ًمــا مــن تاريــخ إســتالمها للمطالبــة ،إمــا باإليــداع النقــدي املبــارش أو
بتحويــل بنــى عــى حســاب منتــج الكهربــاء وف ًقــا ملــا هــو متفــق عليــه و مبــن بالعقــد .إذا مــا تجــاوزت عمليــة التســوية أربعــن يو ًمــا ،يســتحق عــن
ذلــك التأخــر مبالــغ إضافيــة لصالــح ملنتــج الكهربــاء طب ًقــا لــروط العقــد.
8.2

الحصول على المستندات الرقمية

هناك نسخة تفاعلية من هذه الوثيقة و كذلك أدوات التوضيح اإلنفوجرافية املرئية
التابعة لها متاحة عىل االنرتنت من خالل الرابط القصري :
http://GOO.GL/WXTEOZ
باالضافة اىل ذلك ميكن استخدام الهواتف الذكية ملسح رمز االستجابة الرسيعة املوضح
لالطالع عىل هذه املستندات

 11منوذج العقد متاح من خالل موقع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحامية املستهلك  http://www.egyptera.orgكام أن الرابط القصري الذي يحوي العقد متاح من خالل http://goo.gl/pX1UvE :
 12تقيس هذه األجهزة األوقات التي يتم خاللها وقف أو خفض ضخ الكهرباء إىل الشبكة بصورة مؤقتة
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القوانين والمستندات ذات الصلة
الوثيقة

قانونية

قانون الكهرباء (رقم  87لعام )2015
قانون الطاقة املتجددة
(قرار جمهوري رقم  203لعام )2014
قامئة بجهات االتصال

القواعد التنظيمية لتعريفة تغذية الطاقة املتجددة
كود التوزيع

الوصف

موقع المستند

http://egyptera.org/Downloads/Laws/law2015.
تنظيم كل األنشطة واألعامل املتصلة مبرفق
pdf
الكهرباء يف مرص
http://egyptera.org/Downloads/Laws/law2014.
تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر طاقة
pdf
متجددة
http://egyptera.org/Downloads/taka%20gdida/
Download%20the%20Contact%20List%20of%20
قامئة بإدارات الطاقة املتجددة وكفاءة
‘Renewable%20Energy%20and%20Energy%20
الطاقة يف كل رشكة من رشكات توزيع
Efficiency%20Dept.’%20in%20each%20
الكهرباء
Distribution%20Company.pdf
الخطوط الرئيسية للقواعد التنظيمية
http://egyptera.org/en/kwa3d%20tanzmia.aspx
ولعمليات إنشاء مرشوعات الطاقة
املتجددة يف إطار نظام تعريفة التغذية
الكود الذي ينظم توزيع وإمداد الكهرباء
http://egyptera.org/en/code%20w%20dalil.aspx
للمستهلكني

التراخيص والتأهيل
العقد

اشرتاطات تأهيل الرشكات العاملة يف مجال تركيب
الخاليا الشمسية للتسجيل لدى هيئة الطاقة الجديدة
واملتجددة

تفاصيل العمليات واشرتاطات التأهيل
التي يجب عىل الرشكات تقدميها لهيئة
الطاقة الجديدة واملتجددة لىك تؤهل
تركيب أنظمة أسطح صغرية من الخاليا
الفوتوفولطية ىف مرص

منوذج العقد املوحد

http://egyptera.org/Downloads/taka%20gdida/
لتحميل%20منوذج%20عقد%20ربط%20محطة%20
منوذج العقد الذي يتم إبرامه بني منتج
الكهرباء (املستثمر) ،واملشرتي (رشكة توزيع طاقة%20شمسية%20بشبكة%20توزيع%20كهرباء%20
-%20أقل%20من20%%20500ك.و%20-%20.نظام%20
الكهرباء)
.pdf.تعريفة%20التغذية
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