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اجزاءاث تنفيذ مشزوع إلنتبج انكهزببء ببستخذاو انخاليب انشمسيت
نقذراث أقم من 500ك.و.

أوال :تأهيم انشزكبث انعبمهت في مجبل أنظمت انخاليب انشمسيت انمزتبطت بشبكبث انكهزببء من هيئت تنميت
انطبقت انجذيذة وانمتجذدة
ثبنيب  :مزاحم تنفيذ انمشزوع
 .1يختار صاحب الوشروع إحذى الشركات الوؤهلة والؼاهلة في هجال أنظوة الخاليا الشوسية لتصوين
هشروع الخاليا الشوسية وإػذاد هلف التقذم لشركة التوزيغ.
صاحب المشروع

1

اختٌار شركةمن قائمة الشركات المؤهلة

شركةتنفٌذ المشروع

 . 2تقوم شركة تنفٌذ المشروع بعمل الدراسات الالزمة وإعداد الملف الفنً للمشروع طبقا لـ

" طهب

تزكيب نظبو انخاليب انشمسيت نقذراث أقم من 500ك.و بنظبو تعزيفت انتغذيت " وعرضه
على إدارة الطاقة المتجددة وترشٌد الطاقة بشركة التوزٌع المعنٌة ،.وٌتضمن :

شركة تنفٌذ المشروع

2

التقدم بالملف الفنً لشركة التوزٌع

شركة توزٌع الكهرباء

 .3تقوم شركة التوزٌع بدراسة امكانٌة ربط انظمة الخالٌا الشمسٌة بالشبكة فً موقع المشروع واجراء
المعاٌنات والقٌاسات الالزمة والموافقة علٌه طبقا لمتطلبات األكواد الفنٌة خالل أسبوعٌن عمل ،على
أن ٌتم االنتهاء من المشروع خالل مدة أقصاها ستة أشهر من تارٌخ الحصول على الموافقة.
شركة توزٌع الكهرباء

3

دراسة الملف الفنً
الفنٌة

طبقا لالكواد
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شركة تنفٌذ المشروع

الموقع الكترونً www.egyptera.org:

فاكس23421481:برٌد إلكترونًinfo@egyptera.org:

جهاز تنظٌم مرفق الكهرباء
وحماٌة المستهلك

Egyptian Electric Utility and
Consumer Protection
Regulatory Agency

 .4تقوم شركة التوزٌع بالتعاقد مع صاحب المشروع على الربط بالشبكة وشراء الطاقة المنتجة طبقا
لنظام تعرٌفة التغذٌة
شركة توزٌع الكهرباء

4

التعاقد مع صبحب انمشزوع
على الربط بالشبكة وشراء الطاقة
المنتجة طبقا لنظام تعرٌفة التغذٌة

صبحب انمشزوع

 .5تقوم شركة التوزٌع وفً حضور ممثل عن الشركة المنفذة بمطابقة المشروع بما ورد بالملف الفنً
ومن ثم ربطه بشبكة التوزٌع وتركٌب العداد والتأكد من سالمة التشغٌل وفتح الحساب خالل اسبوع
عمل من تارٌخ ابالغ شركة التوزٌع باكتمال المشروع.
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