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اٌطبلخ ػٍٝ اٌطٍت ؾ٠بظح إٌٝ األض١ؽح اٌكٕٛاد  ضالي اٌٍّّىخ فٟ ٚاالقزثّبؼ٠خ اٌز٠ّٕٛخ اٌّشؽٚػبد فٟ اٌزٛقغ لبظ ٌمع 

 رشىً اٌطبلخ وٍفخ ٚأْ ضبطخ اٌزم١ٍع٠خ ٌٍطبلخ ثع٠ٍخ ِظبظؼ ػٓ ٌٍجسث رسع٠ب   ٠شىً ِب ٚ٘ٛ ق٠ٕٛب   (%7) ثّؼعي اٌىٙؽثبئ١خ

.األؼظٟٔ اٌّسٍٟ إٌبرح ؼثغ زٛاٌٟ

(%10) ٚ 2015 ػبَ فٟ (%7) اٌٝ اٌىٍٟ اٌطبلخ ض١ٍؾ فٟ اٌّزدعظح اٌطبلخ ِكبّ٘خ ٔكجخ رظً أْ االقزؽار١د١خ رؼّٕذ 

.2020 ػبَ

ْاقزغــالي قجً رط٠ٛــؽ ػٍٝ ؼوؿد لع ( 2020 –2008)ٌالػــــٛاَ االؼظْ فــٟ اٌطبلـــــخ لطـــــبع اقزؽار١د١ــــخ ا 

 ٚ اٌّبئ١خ اٚ اٌدٛف١خ اٌسؽاؼ٠خ اٚ اٌس٠ٛ١خ اٌطبلخ اٚ اٌؽ٠بذ ؽبلخ اٚ اٌشّك١خ اٌطبلخ ٠شًّ ثّب اٌّزدعظح اٌطبلخ ِظبظؼ

:اٌٝ ٠ؤظٞ اْ شؤٔٗ ِٓ ٚاٌػٞ اٌىٍٟ، اٌطبلخ ِدّٛع فٟ اٌّكبّ٘خ ثٙعف ٚغٌه اضؽ، ؽج١ؼٟ ِظعؼ ٚاٞ غ١ؽ٘ب،

تحقيق التنميت المستدامت+حمبيت البيئت+التنويع في مصبدر الطبقت+خفض الفبتورة النفطيت

ْزؤ١ٌِٓٚ اٌّدبي، ٘ػا فٟ اٌطجؽاد ٚرجبظي اٌعٌٟٚ، ٌٍزؼبْٚ ِٚدبال   ػب١ٌّخ، قّخ اطجر لع اٌّزدعظح اٌطبلخ ػٍٝ االػزّبظ ا 

 اٌّزؼٍمخ االِٛؼ خ١ّغ ِٕظّب   اٌطبلخ، ٚرؽش١ع اٌّزدعظح اٌطبلخ لبْٔٛ ِشؽٚع ٚػغ رُ فمع غٌه، ٌز١ٙئخ اٌزشؽ٠ؼٟ إٌّبش

 االٔزبج ِعضالد رشد١غ ٚوػٌه اٌّزدعظح، اٌطبلخ ٚأزشبؼ ٚرشد١غ ٌزط٠ٛؽ ٚاالظاؼ٠ــخ اٌمب١ٔٛٔخ ؽؽاأل ِٚزؼّٕب   ثػٌه،

.ػبَ ثشىً اٌطبلخ رؽش١ع ػٍٝ ركبػع ِؼعاد ٚاٞ ٚاٌزظ١ٕغ

ؼلُ اإلقزٙالن ٚرؽش١ع اٌّزدعظح اٌطبلخ لبْٔٛ رفؼ١ً ػٍٝ ٚاٌّٛافمخ اٌكب١ِخ اٌٍّى١خ اإلؼظاح خبءد 01/02/2010ثزبؼ٠ص 

  .إٌٛاة ِدٍف ٠مؽٖ ززٝ ِؤلذ ثشىً - اٌزبؼ٠ص ٘ػا ثؼع اٌّفؼٛي قبؼٞ ١ٌظجر 2010 ٌكٕخ (3)
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ٝثطؽذ إِب اٌم١بَ ثبٌدٍّخ ثبٌزؿ٠ٚع ٌٗ اٌّؽضض ِغ ثبٌزٕك١ك اٌّؼع١ٔخ ٚاٌثؽٚح اٌطبلخ ٌٛؾاؼح اٌمبْٔٛ اػط 

 ٚفك اٌّؼزّعح االؼاػٟ ثمبئّخ اٌّشٌّٛخ اٌّٛالغ ٌزط٠ٛؽ رٕبفك١خ اقف ػٍٝ ػؽٚع اقزعؼاج اٚ ػطبءاد

.اٌمبْٔٛ ٘ػا ازىبَ

رزؤوع اْ ثؼع اٌمبئّخ ٘ػٖ ثزسع٠ع اٌٛؾاؼح رمَٛ ز١ث اٌمبْٔٛ، ِٓ (4) اٌّبظح ٚفك رسع٠ع٘ب ٠زُ  االؼاػٟ لبئّخ 

 اال٠ٌٛٚبد ٚرسعظ اٌّزدعظح اٌطبلخ ِظبظؼ القزغالي ِشدؼخ اِىب١ٔبد رٛافؽ ِٓ اٌؼاللخ غاد اٌدٙبد ِغ

. الػزّبظ٘ب اٌٛؾؼاء ٌّدٍف  االؼاػٟ لبئّخ ثؽفغ رمَٛ ثُ ِٚٓ اٌدغؽاف١خ، اٌّٛالغ ٌزط٠ٛؽ

ثمؽاؼ اٌّزدعظح اٌطبلخ ِشبؼع رٕف١ػ ٌغب٠بد رطظ١ظٙب ف١زُ اٌطؿ٠ٕخ اؼاػٟ ِٓ االؼاػٟ وبٔذ اغا ِٓ 

 لبْٔٛ) إٌبفػٖ اٌزشؽ٠ؼبد ازىبَ ٚفك اقزّالوٙب ف١زُ ضبطخ ٍِى١ٗ اٌٍّّٛوخ االؼاػٟ اِب اٌٛؾؼاء، ِدٍف

.(االقزّالن
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ٚرشغ١ٍٗ اٌزٛؾ٠غ ٔظبَ ِغ ثبٌزٛط١ً اٌّزؼٍمخ اٌف١ٕخ اٌّزطٍجبد ػٓ ػجبؼح ٚ٘ٛ :اٌزٛؾ٠غ وٛظ اػعاظ 

.ٚاقزطعاِٗ

لجً ِٓ اٌىٙؽثبئ١خ اٌطبلخ شؽاء ػ١ٍّخ ٌزٕظ١ُ اٌطبص اٌىٛظ ػٓ ػجبؼح ٚ٘ٛ :ثبٌدٍّخ اٌزؿ٠ٚع وٛظ اػعاظ 

.ثبٌدٍّخ ثبٌزؿ٠ٚع ٌٗ اٌّؽضض

األقؼبؼ رسع٠ع ضالٌٗ ِٓ ٠زُ قدً ػٓ ػجبؼح ٚ٘ٛ :اٌؼاللخ غاد اٌدٙبد ِغ اٌم١بـ ِؽخغ اػعاظ 

.اٌّزدعظح اٌطبلخ ِظبظؼ ِٓ (ـ.ٚ.ن) اٌّظعؼح اٌطبلخ ٌج١غ اٌّؼؽٚػخ األقؼبؼ رم١١ُ ٌغب٠خ اإلقزؽشبظ٠خ

اٌطبلخ ِظبظؼ اقزغالي رطٛؼ ٠ٛػر اٌّؼع١ٔخ ٚاٌثؽٚح اٌطبلخ ٚؾ٠ؽ اٌٝ ا١ٌٙئخ رؽفؼٗ رمؽ٠ؽ إطعاؼ 

 ٌغب٠بد ١ِدبٚاد (ٚاؽ.500َ) ِمعاؼ٘ب اخّب١ٌخ اقزطبػخ ػٍٝ ٠ؿ٠ع ثّب اٌىٙؽثبئ١خ اٌطبلخ ٌز١ٌٛع اٌّزدعظح

.اٌشجىخ ػٍٝ ٚاٌؽثؾ اٌىٙؽثبئ١خ اٌطبلخ ٌز١ٌٛع ِٛالغ رط٠ٛؽ
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اٌؽضض رٍه رزؼبؼع ال اْ شؽ٠طخ اٌّزدعظح اٌطبلخ ثٛاقطخ اٌىٙؽثبء ر١ٌٛع ؼضض ِٕٚر ثئطعاؼ ا١ٌٙئخ رطزض 
 ٌٗ اٌّؽضض ػٍٝ اٌّزؽرجخ ٚاالٌزؿاِبد ٚاٌشؽٚؽ االزىبَ اٌؽضظخ رزؼّٓ اْ ٠ٚدت اٌّشؽٚع ارفبل١بد ِغ

.ٚاٌغبئٙب اٌؽضظخ رؼع٠ً ٚزبالد

ٌٍّؽضض اٌؼبئع اٌزٛؾ٠غ ٔظبَ ػٍٝ اٌّزدعظح اٌطبلخ ِٕشؤح ؼثؾ رىب١ٌف ظفغ رٕظُ اٌزٟ اٌزؼ١ٍّبد إطعاؼ ٌٗ 
  .ثبٌزٛؾ٠غ

ٚثبٌزٕك١ك اٌزٛؾ٠غ وٛظ فٟ ٚاؼظ ٔض إلٞ اٌطؼٛع ِٓ اٌّزدعظح اٌطبلخ ِٕشآد اقزثٕبء ثظالز١خ ا١ٌٙئخ رطزض 
.اٌؼاللخ غٚٞ ٌُٙ اٌّؽضض ِغ

ؽبلخ أٔظّخ ٌع٠ٙب اٌزٟ ٚاٌّكبوٓ اٌظغ١ؽح اٌّزدعظح اٌطبلخ ِٕشآد ٚؽج١ؼخ زدُ ثزسع٠ع ضبطخ رؼ١ٍّبد إطعاؼ 
  .اٌىٙؽثبئ١خ اٌطبلخ ٌز١ٌٛع ِزدعظح

اٌطبلخ ِٕشآد لجً ِٓ ر١ٌٛع٘ب رُ ٚاٌزٟ اٌٌّٛعح اٌىٙؽثبئ١خ اٌطبلخ ث١غ اقؼبؼ ثّٛخجٙب ٠سعظ رؼ١ٍّبد إطعاؼ 
 اٌّؽضض لجً ِٓ اٌّسعظح اٌشؽاء رؼؽفخ ػٓ اٌطبلخ ٘ػٖ ث١غ قؼؽ ٠مً ال اْ شؽ٠طخ ٚاٌّكبوٓ اٌظغ١ؽح اٌّزدعظح

Net –اٌزم١١ف ٔظبَ) ٌُٙ Metering).
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اقزعؼاج اٚ ػطبءاد ؽؽذ طالز١خ اٌزدؿئخ اٚ ثبٌدٍّخ ٌٗ ٌٍّؽضض ثٗ ٠ؼٙع لؽاؼا   ٠ظعؼ اْ ٌٍّدٍف 

 رطٛؼ ٠ٛػر ا١ٌٙئخ ِٓ رمؽ٠ؽ اٌٝ اٌّكزٕع اٌٛؾ٠ؽ رٕك١ت ػٍٝ ثٕبء   ٠ٚىْٛ –رٕبفك١خ اقف ػٍٝ ػؽٚع

.(ٚاؽ.َ 500) اخّب١ٌخ اقزطبػخ ػٓ ٠ؿ٠ع ٚثّب اٌىٙؽثبء ٌز١ٌٛع اٌّزدعظح اٌطبلخ ِظبظؼ اقزغالي

ٍٝاٌٌّٛعح اٌىٙؽثبئ١خ اٌطبلخ رس١ًّ ٠مجً أْ ثبٌزدؿئخ ثبٌزؿ٠ٚع ٌٗ ٚاٌّؽضض ثبٌدٍّخ ثبٌزؿ٠ٚع ٌٗ اٌّؽضض ػ 

.وبٍِخ ٚشؽائٙب ثٗ اٌطبطخ اٌشجىخ ػٍٝ اٌّؽثٛؽخ اٌّزدعظح اٌطبلخ ِٕشؤح ِٓ

ُأٚ ثبٌدٍّخ ثبٌزؿ٠ٚع ٌٗ اٌّؽضض إٌٝ اٌّؽضظخ اٌّزدعظح اٌطبلخ ِٕشآد ِٓ اٌٌّٛعح اٌىٙؽثبئ١خ اٌطبلخ ث١غ ٠ز 

.(PPA) اٌىٙؽثبئ١خ اٌطبلخ شؽاء ارفبل١بد ثّٛخت ثبٌزدؿئخ ثبٌزؿ٠ٚع ٌٗ اٌّؽضض

ْٛٚرعفغ ،ثبٌدٍّخ ثبٌزؿ٠ٚع ٌٗ اٌّؽضض ٔفمخ ػٍٝ إٌمً ٔظبَ ػٍٝ اٌّزدعظح اٌطبلخ ِٕشؤح ؼثؾ رىب١ٌف رى  

 رظعؼ٘ب ٌزؼ١ٍّبد ٚفمب   ثبٌزٛؾ٠غ ٌٗ ٌٍّؽضض اٌؼبئع اٌزٛؾ٠غ ٔظبَ ػٍٝ اٌّزدعظح اٌطبلخ ِٕشؤح ؼثؾ رىب١ٌف

.ا١ٌٙئخ
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ِٛلغ أٞ ٌزط٠ٛؽ اٌٛؾؼاء ِدٍف إ١ٌٗ ٠ؼٙع ٌّٓ أٚ ٌٍٛؾاؼح ِجبشؽ ثؼؽع اٌزمعَ شطض ألٞ ٠دٛؾ 
 ٚفك اٌّؼزّعح األؼاػٟ لبئّخ ِٓ اٌّٛلغ ٘ػا أوبْ قٛاء اٌّزدعظح اٌطبلخ ِظبظؼ اقزغالي ٌغب٠بد
!ٌٚىٓ .....غ١ؽ٘ب ِٓ أٚ اٌمبْٔٛ ٘ػا ازىبَ

ألٞ ٠دٛؾ ثؤٔٗ اٌّجبشؽح اٌؼؽٚع ثطظٛص 2011/أ٠بؼ ثشٙؽ اٌظبظؼح اٌٛؾاؼح ق١بقخ ٔظذ 
 اٌّزدعظح اٌطبلخ ِظبظؼ اقزغالي ٌغب٠بد ِٛلغ أٞ ٌزط٠ٛؽ ٌٍٛؾاؼح ِجبشؽ ثؼؽع اٌزمعَ شطض
 اٌفزؽح ضالي ٚغٌه اٌّزدعظح، اٌطبلخ ِظبظؼ ٌزط٠ٛؽ اٌّؼزّعح األؼاػٟ لبئّخ ِٓ ٠ىْٛ ال اْ شؽؽ
 .اٌسب١ٌخ
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2020 2014  فنٌا   لممكنةا القصوى اإلستطاعة

واط.م 1875 واط.م 1500 خالل طاقة الرٌاح  من

واط.م 1250 واط.م 700 خالل طاقة الشمس من
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ٝثعٚي ٠كّٝ ف١ّب ٠مغ ز١ث اٌدغؽافٟ ِٚٛلؼٗ ِٕبضٗ ثكجت اٌشّف أشؼخ القزغالي ٠ؤٍ٘ٗ ثّٛلغ األؼظْ ٠سظ 

 اٌؼ١ٍّخ اٌعؼاقبد ث١ٕذ ٚلع .خٕٛثب 35 ٚ شّبال 35 اٌؼؽع ضطٟ ث١ٓ  اٌٛالؼخ إٌّبؽك ٟٚ٘ اٌشّكٟ اٌسؿاَ

 ػعظ ثّؼعي ٚغٌه ثبٌكٕخ ٠ِٛب (316) ٠جٍغ اٌٍّّىخ  أؼاػٟ ػٍٝ اٌشّف ف١ٙب رشؽق اٌزٟ األ٠بَ ػعظ أْ اٌّطزٍفخ

 ٌمٍخ ثبإلػبفخ اٌظبف١خ ٌٍكّبء ّٔٛغج ٟ٘ األؼظْ فٟ اٌكّبء أْ إٌٝ إػبفخ ثب١ٌَٛ،  ٌٍشّف قطٛع قبػبد (8)

 ٌجٕبء اٌسىِٛخ رططؾ ا١ٌّؿح ٘ػٖ ٚالقزغالي .ط١فب   ظؼخخ 83 إٌٝ رظً اٌشّف اؼرفبع ٚؾا٠ٚخ  اٌؽؽٛثخ، رؤث١ؽ

.2020 ػبَ ثسٍٛي ٚاؽ.َ 600 اٌٝ رظً إخّب١ٌخ ثبقزطبػخ اٌىٙؽثبء ٌز١ٌٛع اٌشّف ؽبلخ القزغالي ِسطبد

فٟ إٌّبؽك ِٓ اٌؼع٠ع رز١ّؿ إغ اٌٍّّىخ، فٟ اٌىٙؽثبء ٌز١ٌٛع اٌّزدعظح اٌّظبظؼ أفؼً ِٓ اٌؽ٠بذ ؽبلخ رؼزجؽ 

 ِسطبد ٌجٕبء اٌسىِٛخ رططؾ ا١ٌّؿح ٘ػٖ ٚالقزغالي .ثب١ٔخ/ِزؽ 8.5 -7 ث١ٓ رزؽاٚذ ؼ٠بذ ثكؽػخ األؼظْ

 اٌّزٛلغ ِٚٓ .2020 ػبَ ثسٍٛي ٚاؽ.1800َ اٌٝ رظً إخّب١ٌخ ثبقزطبػخ اٌىٙؽثبء ٌز١ٌٛع اٌؽ٠بذ ؽبلخ القزغالي

 ػبَ ثسٍٛي ٚاؽ.َ (50-30) ِٓ رزؽاٚذ إخّب١ٌخ ثبقزطبػخ اٌىٙؽثبء ٌز١ٌٛع اٌس٠ٛ١خ اٌىزٍخ ِٓ اإلقزفبظح رشد١غ

2020.  
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 نسبة ارتفاع من ٌزٌد الكهربائٌة للشبكات وتعزٌز توسعة ٌواكبه لم حال فً جدٌد تولٌد دخول.الكهربائٌة الشبكة محددات1)
.الفقد من مزٌد وبالتالً الشبكات على التٌارات تحمٌل

.مصدرها بتوقع الخطأ نتٌجة المتجددة الطاقة مصادر من المولدة الكمٌات توقعات فً الخطأ2)
(%30 تصل قد الخطأ نسبة القادمة ساعة 24 خالل –الرٌاح توقعات :مثال)      

Ancillary) المساندة توفٌرالخدمات فً محدودة استطاعة1) Services).
 Reserves: Primary some milliseconds to seconds, secondary seconds to minutes and tertiary 15 to 30 minutes
 Voltage control.
 Restoration and black start
 Short circuit power

 على تعتمد التً التولٌدٌة الوحدات توفرها التً المساندة الخدمات توفر ضرورة ٌماثله المتجددة الطاقة مشارٌع لمشاركة الحاجة     
.اإلحفوري الوقود

.(دارة قصر) الكهربائٌة الشبكات على أعطال حدوث حال فً االستقرارٌة مشاكل4)
 The voltage in the short circuit point will be zero or very close to it.
 The protections of the system will react in a time from 20 to 500 milliseconds. 
 Fault ride through capability - latest RES generators Technologies only have such capability.
 The previous technologies will trip under any voltage dip.

.المتجددة الطاقة تقنٌات من المولدة للطاقة المرتفعة الكلفة4)
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وتحدٌد متطلبات الربط، دراسة أثر دخول محطات التولٌد بطاقة الرٌاح على الشبكة الوطنٌة
CESI – Italian Firm

.....ما زالت قٌد الدراسة

لتطوٌر مصادر الطاقة المتجددة،   دراسة تحدٌد األسعار اإلسترشادٌة
ITAC – Spanish Firm

.....ِب ؾاٌذ ل١ع اٌعؼاقخ 

 ،دراسة تحدٌد األسس التشرٌعٌة والتنظٌمٌة والمؤسسٌة لتطوٌر مصادر الطاقة المتجددة فً المملكة
NEXANT – USA Firm

 ......رُ اإلٔزٙبء ِٓ اٌّؽازً األ١ٌٚخ ٌٍعؼاقخ  
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 (:1)ِّٙخ
.ا١ٌٙئخ ػٓ اٌظبظؼح اٌم١بق١خ اٌز١ٌٛع ؼضظخ ِؽاخؼخ◦

Standard Generation License

 اٌّزدعظح اٌطبلخ ِشبؼ٠غ ألغؽاع اٌم١بق١خ اٌز١ٌٛع ؼضظخ ػٍٝ اٌّطٍٛثخ اٌزؼع٠الد إخؽاء◦
.إٌمً شجىخ ػٍٝ ؼثطٙب ٚإٌّٛٞ (ٚاؽ.10َ ِٓ أوجؽ) اٌىج١ؽح

 ثٕظبَ ؼثطٙب ٚاٌّؽاظ اٌظغ١ؽح اٌّزدعظح اٌطبلخ ٌّشبؼ٠غ (ِجكطخ) ل١بق١خ ر١ٌٛع ؼضظخ رط٠ٛؽ◦
 ِٓ (ٚاؽ.َ 5) ػٓ اقزطبػزٙب رمً اٌزٟ اٌّشبؼ٠غ رؼفٝ لع .(ٚاؽ.َ 10 –ٚاؽ.َ 1) اٌزٛؾ٠غ
.ا١ٌٙئخ ِفٛػ١ٓ ِدٍف ِٛافمخ ػٍٝ ثٕبء   ؼضظخ ػٍٝ اٌسظٛي

Connected RE Generation License-Dist

(2) ِّٙخ:
.اٌّزدعظح اٌطبلخ ِشبؼ٠غ ِغ ِالءِزٗ ٚرم١١ُ اٌزؽاض١ض إخؽاءاد ِؽاخؼخ◦

Large Scale–Licensing Procedures 

 ؼثطٙب ٚاٌّؽاظ اٌظغ١ؽح اٌّزدعظح اٌطبلخ ِشبؼ٠غ ألغؽاع خع٠عحرؽاض١ض إخؽاءاد رط٠ٛؽ◦
.اٌزٛؾ٠غ ثٕظبَ

Small Scale–Licensing Procedures 

Monday, August 08, 2011
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 (:3)ِّٙخ

.اٌّزدعظح اٌطبلخ ِشبؼ٠غ ظِح إِىب١ٔخ ٌؼّبْ اٌؼاللخ غاد اٌجٕٛظ ٚرؼع٠ً اٌزٛؾ٠غ وٛظ ِؽاخؼخ◦
Distribution Code

(4) ِّٙخ:

 اٌطبلخ ِشبؼ٠غ ظِح إِىب١ٔخ ٌؼّبْ اٌؼاللخ غاد اٌجٕٛظ ٚرؼع٠ً اٌطعِبد رىب١ٌف رؼ١ٍّبد ِؽاخؼخ◦

.اٌّزدعظح

Cost of Service Directive
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 (:5)مهمة

 لضمان العالقة ذات البنود وتعدٌل (H.V) القٌاسٌة التوصٌل اتفاقٌة مراجعة◦

.الكبٌرة المتجددة الطاقة مشارٌع دمج إمكانٌة
Standard Transmission Connection Agreement

 المتجددة الطاقة مشارٌع دمج ألغراض (مبسطة) قٌاسٌة توصٌل اتفاقٌة تطوٌر◦
L.V/M.V.

Standard Distribution Connection Agreement

Monday, August 08, 2011
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 (:6)ِّٙخ

 اٌطبلخ ٌّٕشآد (ProceduresAuthorizations) إٌّبقجخ اٌزف٠ٛؼبد إخؽاءاد رط٠ٛؽ◦
 إٌّبؽخ اٌّكؤ١ٌٚبد اإلخؽاءاد ٘ػٖ رج١ٓ ثس١ث ،(اٌّزٛقطخ رعؼ٠دٟ ٚثشىً) اٌظغ١ؽح اٌّزدعظح
 األِٛؼ ٠طض ثّب ٚغٌه اٌّزدعظح، اٌطبلخ ثّشبؼ٠غ ٚاٌّكزثّؽ اٌزٛؾ٠غ ٚشؽوخ ٚاٌٛؾاؼح ثب١ٌٙئخ
:اٌزب١ٌخ

رؿ٠ٚع٘ب اٌّكزثّؽ ػٍٝ ٠دت اٌزٟ اٌّؼٍِٛبد.

اٌزٛؾ٠غ ٌشجىخ رغػ٠زٙب ٚاٌّؽاظ اٌٌّٛعح اٌطبلخ أقؼبؼ ػٍٝ اٌّظبظلخ.

اٌزؽاض١ض أِٛؼ.

(اٌّزدعظح ٌٍطبلخ ٚاٌّكزثّؽ اٌزٛؾ٠غ ٌشؽوخ ٚاٌٛاخجبد اٌسمٛق) ثبٌشجىخ اٌؽثؾ شؽٚؽ.

ٚاإلرفبل١بد اٌؼمٛظ رٛل١غ.

اٌص ...األظاء ٚرم١١ُ اٌّؽالجخ.

Monday, August 08, 2011



19

 (:7)ِّٙخ

.اٌؽثؾ ػٍٝ ٔظبَ اٌزٛؾ٠غ( Metering-Net)رط٠ٛؽ األؽؽ اٌزٕظ١ّ١خ ألغؽاع اٌكّبذ ٌٕظبَ ◦

رط٠ٛؽ ػ١ٍّبد اٌزف٠ٛغ اٌّالئّخ ١ٌٍٙئخ ألغؽاع إ٠دبظ آ١ٌخ ِٕبقجخ ٌّؽالجخ رطٛؼ ٔظبَ◦

Metering-Net
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Inception) اإلبتدائً التقرٌر◦ Report)، ماٌلً ٌشمل بحٌث:

مفصلة عمل خطة.

المستقلة المهام جدول.

مفصل وبشكل مهمة كل منهجٌة.

 المدخالت ٌبٌن) بها الخاصة الزمنٌة الفترة نهاٌة بعد مهمة كل عن تقرٌر◦
.(والمخرجات ت والتوصٌا

 للمالحظات باإلضافة السابقة التقارٌر جمٌع ٌشمل بحٌث النهائً، التقرٌر مسودة◦
.العالقة ذات الجهات قبل من بخصوصها ترد التً

.النهائً الدراسة مشروع تقرٌر◦

Monday, August 08, 2011
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(إٌمً ٔظبَ) .اٌىج١ؽح اٌّزدعظح اٌطبلخ ِٕشآد رشًّ ( ِؼعٌخ) ل١بق١خ ر١ٌٛع ؼضظخ

(اٌزٛؾ٠غ ٔظبَ) .ٚاٌظغ١ؽح اٌّزٛقطخ اٌّزدعظح اٌطبلخ ثّٕشآد ضبطخ (خع٠عح) ل١بق١خ ر١ٌٛع ؼضظخ

(إٌمً ٔظبَ) .اٌىج١ؽح اٌّزدعظح اٌطبلخ ثّٕشآد رشًّ(ِؼعٌخ) رؽاض١ض إخؽاءاد

(اٌزٛؾ٠غ ٔظبَ) .ٚاٌظغ١ؽح اٌّزٛقطخ اٌّزدعظح اٌطبلخ ثّٕشآد ضبطخ (خع٠عح) رؽاض١ض إخؽاءاد

(اٌزٛؾ٠غ ٔظبَ) .اٌّزدعظح اٌطبلخ ِٕشآد ؼثؾ ٠شًّ (ِؼعي) اٌزٛؾ٠غ وٛظ

َ(اٌزٛؾ٠غ ٔظبَ) .اٌّزدعظح اٌطبلخ ِٕشآد ؼثؾ رىب١ٌف ٠غطٟ (ِؼعي) اٌطعِبد رىب١ٌف ٔظب

(إٌمً ٔظبَ) .اٌىج١ؽح اٌّزدعظح اٌطبلخ ِٕشآد رشًّ ( ِؼعٌخ) ل١بق١خ رٛط١ً ارفبل١خ

ٔظبَ) .ٚاٌظغ١ؽح اٌّزٛقطخ اٌّزدعظح اٌطبلخ ثّٕشآد ضبطخ (خع٠عح) اٌم١بق١خ اٌزٛط١ً ارفبل١بد 
(اٌزٛؾ٠غ

اٌّزدعظح اٌطبلخ ِشبؼ٠غ ؼثؾ ٌؼ١ٍّبد اٌزف٠ٛؼبد إخؽاءاد.

ٔظبَ ثئػزّبظ اٌكّبذ ألغؽاع اٌزٕظ١ّ١خ ٚاالؽؽ رؼ١ٍّبد Net-Metering.
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ٚث١مخ اٌؽضظخ اٌّؼ١بؼ٠خ ٌّشبؼ٠غ اٌطبلخ اٌّزدعظح اٌىج١ؽح ٚاٌظغ١ؽح -اٌفؼب١ٌخ األٌٚٝ 
 طمب في إلييا المشار التفصيمية والفنية والمحاسبية المالية المعمومات من والصغيرة الكبيرة المتجددة الطاقة مشاريع إعفاء

كتفاء الرخصة  التأكد تم قد المتطمبات ىذه بأن يبين المعدنية والثروة الطاقة وزارة من خطي توثيق عمى بالحصول الييئة وا 
.المتجددة الطاقة بمشاريع الخاصة العروض ودراسة جمب فترة مرحمة خالل توفرىا من

.لممستثمر التنظيمي بالييكل الخاصة المعمومات من األدنى الحد توفير
 ىذا مثل بأن عمما   الرخصة، طمب في إلييا المشار المتجددة الطاقة لمشاريع الثانوية العقود ترتيبات مراجعة ضرورة عدم

.المتجددة الطاقة بمشاريع الخاصة العروض ودراسة جمب مرحمة خالل باإلعتبار أخذه سيتم األجراء
 وثيقة في المناسبة األداء متطمبات إلى يشار بحيث القياسية، الرخصة في إلييا المشار األداء معايير متطمبات تقميل سيتم

.(PPA) الطاقة شراء إتفاقية
 إتفاقية وثيقة في إلييا يشار بحيث القياسية، الرخصة في إلييا المشار التوليد وحدات وتوافرية تشغيل متطمبات تقميل سيتم
.(PPA) الطاقة شراء
 نظام ضمن إليو المشار اإللزامي أو األدنى بحدىا المتجددة الطاقة مشاريع من الدورية التقارير متطمبات تقميل سيتم

  .2001 لعام (75) رقم الشركات ترخيص

ٚث١مخ إخؽاءاد اٌزؽاض١ض ٌّشبؼ٠غ اٌطبلخ اٌّزدعظح اٌىج١ؽح ٚاٌظغ١ؽح -اٌفؼب١ٌخ اٌثب١ٔخ 

.(1) رقم الفعالية ضمن أعاله اإلجراءات نفس باإعتبار األخذ تم
5) عن استطاعتيا تقل أو تساوي التي المتجددة الطاقة مشاريع إستثناء MW) رخصة عمى الحصول من.
.يوم 30 إلى يوم 45 من الرخصة إصدار فترة تقميل
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رؼع٠ً وٛظ اٌزٛؾ٠غ ١ٌالئُ ؼثؾ ِشبؼ٠غ اٌطبلخ اٌّزدعظح ػٍٝ ٔظبَ اٌزٛؾ٠غ  -اٌفؼب١ٌخ اٌثبٌثخ 
  .التوزيع شبكات عمى المتجددة الطاقة مشاريع بربط الخاصة الفنية المواصفات تحديد تم

ٚث١مخ رؼ١ٍّبد رىب١ٌف اٌطعِبد ٌّشبؼ٠غ اٌطبلخ اٌّزدعظح -اٌفؼب١ٌخ اٌؽاثؼخ 

:المتجددة الطبقت مشبريع ربط كلف التوزيع شركبث تتحمل

مرونة األكثر الخٌار هذا وٌعتبر .التوزٌع شبكات مع المرتبطة المتجددة الطاقة مشارٌع تطوٌر عملٌة تؤخٌر حدوث دون ٌحول مما التطبٌق سهولة 
.المتجددة الطاقة مشارٌع ربط من تحد معٌقات أي ٌتضمن ال بؤنه وخاصة األخرى الخٌارات مع مقارنة

ٌتحمل بؤن" المتجددة الطاقة قانون علٌها نص التً النقل بشبكة بالربط المتعلقة الكلف تحمل فً واآللٌة المبدأ حٌث من ثابت الخٌار هذا ٌعتبر 

 الطاقة لمشارٌع حافز وجود فرصة سٌلغً الخٌار هذا فإن وبذلك ."المتجددة الطاقة مشارٌع منشآت ربط كلف جمٌع بالجملة بالبٌع له المرخص
.التوزٌع شبكة على الربط وتعقٌدات كلف تفادي لغاٌات النقل شبكة على الربط مفاضلة المتجددة

الملكٌة، الحماٌة، أجهزة توفر التصمٌم،) :مثال   الربط أصول بجمٌع والتحكم وامتالكه المستثمر دفع لعملٌات المصاحبة التعقٌدات سٌمنع الخٌار هذا 

 المعدات وربط إنشاء مراحل بجمٌع الخبرة أصال تمتلك التوزٌع شركة ان كما .(الخ المختلفة، اإلتفاقٌات من لمزٌد الحاجة والصٌانة، التشغٌل
.الشبكة على الربط كلف تقٌٌم على وستقوم بالشبكة الكهربائٌة

إلى الحاجة دون الحالٌة، التعرفة منهجٌة تطبٌق خالل من التوزٌع شركة على تترتب التً الكلف وعادل مالئم بشكل سٌعوض الخٌار هذا ان كما 

 المتجددة الطاقة مشارٌع ربط التوزٌع لشركات حافز سٌقدم بدوره وهذا .األخرى الخٌارات حال فً مالئمة تعوٌض آلٌة على والمصادقة التصمٌم
.شبكاتها على

على ربطها المنوي المتجددة الطاقة مشارٌع على ستترتب التً الكلف لخطورة مطابقة ستكون الخٌار هذا تطبٌق جراء المترتبة الكلف خطورة ان 

 بشبكة المتجددة الطاقة مشارٌع ربط نتٌجة المترتبة الخطورة هذه من للتخفٌف اتخاذها سٌتم التً اإلجراءات نفس تبنً سٌتم وبالتالً النقل، شبكة
.النقل

مشارٌع ربط طرٌقة بنفس تعامل المتجددة الطاقة منشآت ربط عملٌات ان طالما جدٌدة بوظٌفة التوزٌع شركات تقوم بؤن ٌتطلب ال الخٌار هذا 
.أخرى كهربائٌة وأحمال ومستهلكة إنتاجٌة
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رؼع٠ً وٛظ اٌزٛؾ٠غ ١ٌالئُ ؼثؾ ِشبؼ٠غ اٌطبلخ اٌّزدعظح ػٍٝ ٔظبَ اٌزٛؾ٠غ  -اٌفؼب١ٌخ اٌطبِكخ 

.النقل نظام على RE بربط الخاصة المعٌارٌة التوصٌل إتفاقٌة وثٌقة تعدٌل تم
.التوزٌع نظام على RE بربط الخاصة المعٌارٌة التوصٌل إتفاقٌة وثٌقة إعداد تم

ٚث١مخ رؼ١ٍّبد رىب١ٌف اٌطعِبد ٌّشبؼ٠غ اٌطبلخ اٌّزدعظح -اٌفؼب١ٌخ اٌكبظقخ 

 بمشارٌع الخاصة العروض بجلب المشاركة الجهات على والمهام المسؤولٌات توزٌع ٌخص فٌما التفوٌضات تحدٌد  تم
  .المباشرة العروض دراسة أو المتجددة الطاقة

 بمشارٌع الخاص اإلستثمار وجلب التطوٌر لعملٌات العام المنسق بدور تقوم سوف المعدنٌة والثروة الطاقة وزارة إن
 المرخص مع أو (الوطنٌة الكهرباء شركة) بالجملة بالبٌع له المرخص مع والتنسٌق العمل خالل من إما المتجددة، الطاقة

 المستهدفة اإلستطاعة إكتمال مرحلة حتى ستستمر العملٌة هذه وان ،(الثالث التوزٌع شركات إحدى) بالتجزئة بالبٌع له
500) المتجددة الطاقة قانون حسب MW)، الخاص اإلستثمار بجلب لهم للمرخص الوزراء مجلس ٌعهد ان إلى 

.المتجددة الطاقة بمشارٌع
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Net-Meteringٚث١مخ رؼ١ٍّبد ٔظبَ  -اٌفؼب١ٌخ اٌكبثؼخ 

.ٚاؽ ١ِدب 2 :اٌّكزمً Net-Metering ٌٕظبَ اقزطبػخ ألظٝ

.األلظٝ اٌسًّ ِٓ %5-%0.1 ث١ٓ ِب رزؽاٚذ :األؼظْ فٟ Net-Metering ثؽٔبِح ٌىبًِ اقزطبػخ ألظٝ

.اٌزدؿئخ ثكؼؽ شؽاء٘ب ٠ٚزُ قٕخ :(Rollover) اٌىٙؽثبئ١خ ٌٍشجىخ اٌّؿٚظح اٌطبلخ رعفك اقزّؽاؼ٠خ ِسعظاد

.اإلػز١بظٞ اٌّكزٍٙه ٠ؼبًِ وّب Net-Metering ٔظبَ ِشزؽن ٠ؼبًِ :Net-Metering ثٕظبَ اٌطبص اٌؼعاظ وٍفخ رسًّ

Renewable  ٍِى١خ Energy Credit: ْٛٔظبَ ِشزؽن ٍِه رى  Net-Metering اٌج١ئخ ٚطٕعٚق ،%85 ثٕكجخ 

15%.

.اٌّزدعظح اٌطبلخ لبْٔٛ ٠زؼّٕٙب اٌزٟ اٌزم١ٕبد خ١ّغ :اٌّؤٍ٘خ اٌّزدعظح اٌطبلخ رم١ٕبد

.اٌّشزؽو١ٓ أطٕبف خ١ّغ :اٌّؤ١ٍ٘ٓ اٌّشزؽو١ٓ

Net ٔظبَ –Metering ٌٍّشزؽن اٌٛازع اٌّٛلغ فٟ ٌىٓ ػعاظاد ٌؼعح ِسعظ  :ػعاظ ِٓ ألوثؽ.

.اإلػز١بظٞ اٌّكزٍٙه ٠ؼبًِ وّب Net-Metering ٔظبَ ِشزؽن ٠ؼبًِ :أضؽٜ أٚ إٌزؿاَ ػعَ غؽاِبد ؼقَٛ

Net ٌٕظبَ اٌزطج١ك لبث١ٍخ – Metering ًػؽع ثزمع٠ُ أٔفكُٙ اٌّشزؽو١ٓ/اٌطبلخ ِؿٚظٞ خ١ّغ ٠مَٛ اْ :اٌّشزؽو١ٓ ٌى 

.Net-Metering ٔظبَ

-Net ٔظبَ ِٕشؤح ٠شغً اْ اٌثبٌث ٌٍطؽف اٌكّبذ ػNet-Meteringٍٝ رؼ١ٍّبد رشًّ اْ :اٌثبٌث اٌطؽف ّٔٛغج

Metering.
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