•
•

•
•
•

•
•
•

ما ىو الوضع الراىن فيما يخص قطاع الطاقة والذي سيتدعي وضع منظومة لتشجيع إنتاج
واستخدام الكيرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة؟
تواجو مصر تحدي في توفير موارد كافية من مصادر الطاقة وعمى األخص البترول والغاز الطبيعي
والتي بمغت نسبة االعتماد عمييا  %95من إجمالي احتياجات مصر من الطاقة .وتشير جميع
الدراسات بأنو عمى الرغم من امتالك مصر الحتياطيات من ىذه المصادر إال أنو نظ اًر لتنامي
استخداميا وارتفاع تكمفة استخراجيا ،فإن مصر سوف تواجو عجز في تغطية احتياجاتيا من تمك
المصادر .وعمى الرغم من توقع عودة التوازن ما بين إنتاج البترول والغاز مع االستخدامات خالل
ثالث سنوات بعد التغمب عمى المصاعب االقتصادية التي واجيت قطاع البترول والغاز ،فإنو طبقاً
الستراتيجية الطاقة لمصر لعام  2030والتحديث الجاري ليا حالياً لموصول بيا لعام  ،2035فمن
المتوقع أن تصبح مصر مستورد دائم لمبترول والغاز خالل مدة لن تجاوز عدة سنوات من بدايات العقد
الثالث من ىذا القرن .ويمثل ىذا الوضع تحدي إضافي لالقتصاد المصري حيث يصبح معرضاً
لالضطرابات السعرية في أسواق الطاقة العالمية والتي ال يمكن توقعيا أو السيطرة عمييا .ىذا
باإلضافة إلى ما يمثمو ذلك من استنزاف لموارد مصر من النقد االجنبي والتأثير عمى ميزان التجارة
وخفض القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني .وبالتالي فالبد من إعادة النظر في تنويع مصادر الطاقة بما
يحقق تعظيم االستفادة من الموارد المحمية والتي تتمتع بصفة االستدامة واالستقرار في األسعار وىي
سمات تمتاز بيا مشروعات إنتاج الكيرباء من المصادر المتجددة أخذاً في االعتبار ثراء مصر من ىذه
الموارد.
ما ىي أىداف ىذه المنظومة ؟
تيدف المنظومة إلى تحقيق عدة أىداف يمكن إجماليا فيما يمي-:
تحقيق أىداف استراتيجية الطاقة المعمنة والخاصة بتحقيق نسبة مشاركة لمطاقة المتجددة إلى إجمالي
الطاقة الكيربائية المنتجة في مصر لتصل إلى نسبة  %20بما فييا الطاقة المائية ،وما يمثمو ذلك من
تأثير عمى البيئة يتفق مع خطط الدولة لخفض االنبعاثات ،وتعظيم االستفادة من الموارد المحمية من
مصادر الطاقة المتجددة لتخفيف العبء عن الموارد البترولية والغاز.
تشجيع المستثمرين المحميين والدوليين عمى االستثمار في إنشاء مشروعات إلنتاج الكيرباء من مصادر
الطاقة المتجددة ،وذلك من خالل آليات تشمل عقود طويمة األجل وبأسعار مناسبة.
خمق طمب عمى استخدام الكيرباء المنتجة من المصادر المتجددة من خالل النسب اإللزامية لشرائح من
المستيمكين لشراء تمك الطاقة بأسعارىا االقتصادية .كذلك حزمة من الحوافز لتشجيع المستيمكين لتجاوز
النسب اإللزامية دون تحمل الدولة لدعم إضافي لمطاقة.
تحفيز القطاع الصناعي عمى الدخول في مجال تصنيع وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة عن طريق
خمق طمب عمى تمك المعدات والخدمات من خالل زيادة االستثمار في مجال مشروعات الطاقة
المتجددة.

خطوات تنفيذ المحطات الشمسية ذات قدرة أقل من 500ك.وات
يقوم المشترك باألتصال بأحدى الشركات المؤهلة

تقوم الشركة المؤىمة بمعاينة السطح المقترح أقامة محطة شمسية عميو وتحديد قدرة المحطة الشمسية المتاحة
تقوم الشركة المؤىمة بإعداد الممف الفنى وتقديمو إلى شركة األسكندرية لتوزيع الكيرباء و يحتوى عمى:
شيادة األعتماد الخاصة بالشركة المنفذة والصادرة من ىيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
•
عقد بين الشركة المنفذة وصاحب المشروع.
•
صورة من بطاقة الرقم القومى أو البطاقة الضريبية أو السجدل التجارى لصاحب المشروع.
•
صورة من البطاقة الضريبية و السجل التجارى لمشركة المنفذة.
•
صورة إيصال الكيرباء.
•
رسم تخطيطى لتركيب الخاليا الشمسية بموقع المشروع المعتمد من ميندس نقابى.
•
المواصفات الفنية لممشروع ونسخة من الكاتموجات و شيادات األختبار
•
مخطط كيربائى و نقطة الربط المقترحة.
•
إقرار بعدم مخالفة قانون البناء الموحد وتحممو المسئولية المدنية و الجنائية لمخالفة
•
إشتراطات البناء ليذا المشروع.
يقوم المشترك بأختيار ألية التعاقد
•
  ( Net meteringمقاصة) ( Feed in tariffتعريفة مميزة)عمى أن تكون جميع األوراق مختومة بختم الشركة المنفذة.
•
فى حالة المبانى الحكومية يرفق مستند يوضح قرار الذى تم عمى أساسو أنشاء المحطة الشمسية ( طبقا لأللف
•
مبنى  ،تعريفة تغذية )........،
أستكمال األوراق
تقوم شركة التوزيع بدراسة
إمكانية ربط أنظمة الخاليا الشمسية بالشبكة فى موقع المشروع
و إجراء المعاينات والقياسات الالزمة والموافقة عميو طبقا لمتطمبات األكواد الفنية
خالل أسبوعين عمل،
لم يتم أخطار الشركة باسباب
عدم أنتهاء المشروع خالل الفترة
يتم رفض المشروع

رفض الملف
لعدم أستيفاء االشتراطات

أعطاء موافقة مبدئة لممشروع
األنتهاء من المشروع خالل مدة أقصاه
ستة أشهر من تاريخ الحصول على الموافقة.
مخاطبة شركة التوزيع بأنتياء المشروع طمب التعاقد
سداد مقايسة عداد الربط و القياسات

فى حالة عدم مطابقة القياسات
لكود الربط يتم أعادة القياسات
تقوم شركة التوزيع وفى حضور ممثل عن الشركة المنفذة لمطابقة المشروع
بما ورد بالملف الفنى ومن ثم أجراء قياسات الربط ومطابقتها بكود الربط

-يتم تركيب العداد وإتمام التعاقد

•
•

ما ىي تعريفة التغذية لمطاقات المتجددة؟
ىي آلية لتشجيع إنتاج الكيرباء من مصادر متجددة بحيث تقوم شركات الكيرباء بشراء
الطاقة المتجددة من منتجييا بسعر معمن مسبقا يحقق عائد جاذب لإلستثمار من خالل
إتفاقيات شراء طاقة طويمة األجل  25عام لمطاقة الشمسية ،وىي تختمف باختالف
التكنولوجيا المستخدمة وسعة المحطة وموقعيا.
وبناءا عمى ىذه المنظومة ،تكون شركة النقل وشركات التوزيع ممتزمة بشراء الطاقة الكيربائية
المنتجة من كل من الطاقة الشمسية والرياح باألسعار المحددة .وبذلك ،ال تتحمل الدولة قيمة
دعم الطاقة الكيربائية المنتجة من مصادر متجددة ،ولكن سيتم تحميميا عمى المستيمكين.
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ما ىي قيم تعريفة التغذية؟
أولً :الطاقة الشمسية:

•

•
•
•

قدرة المحطة

تعزيفة التغذية

(منزلي)

 102.88قرش /ك.و.س

غيز منزلى للقدرات حتى أقل من  500ك.و

 108.58قرش /ك.و.س

مشزوعات من 500ك.و .حتى 20م.و.

7.88دوالرسنت/ك.و.س

مشزوعات من  20م.و .حتى  50م.و.

 8.4دوالرسنت/ك.و.س

تكون قيمة التعريفة ثابتة طول مدة التعاقد والتي تبمغ  25سنة
يتم سداد قيمة التعريفة لمقدرات من  500ك.و .فأعمى بالعممة المحمية بناء عمى المعادلة
التالية:
قيمة التعريفة بالجنيو المصري =  %30من قيمة التعريفة بالدولر *  8.88جنيو +
 × %70سعر الصرف يوم اإلستحقاق)

