
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

  الرتخيص مبزاولة نشاط إنتاج الكهرباء من مصادر الغاقة املتجددة

جهازىتنظومىمرفقىالكهرباءىوىحماوةى-ى  هوئةىتنموةىوادتخدامىالطاقةىالجدودةىوالمتجددة ى:جهةىالترخوص
  المتجددة وزارةىالكهرباءىوىالطاقة-ىالمدتهلك

 

 

: تعريفات
.  الوزارة المختصة بشئون الكيرباء والطاقة المتجددة: الوزارة - 
.  الوزير المختص بشئون الكيرباء والطاقة المتجددة: الوزير المختص- 
.  جياز تنظيم مرفق الكيرباء وحماية المستيمك:  الجياز-

.  ىيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة: الييئة- 
.  الشبكات الكيربائية المرتبطة ببعضيا عمى الجيود الفائقة والعاليو.: شبكة النقل- 
.  الشبكات الكيربائية المرتبطة ببعضيا عمى الجيود المتوسطة والمنخفضة : شبكات التوزيع- 
المصادر الطبيعية لمطاقة غير القابمة لمنضوب ويمكن استخداميا في إنتاج  : مصادر الطاقة المتجددة- 

.  الكيرباء
الشركات المرخص ليا من الجياز بتوزيع الكيرباء وبيعيا عمى شبكات الجيود  : شركات توزيع الكيرباء- 

.  المتوسطة والمنخفضة
االستراتيجية المعتمدة من مجمس الوزراء التي تحدد أىداف قطاع الكيرباء : إستراتيجية الطاقة الكيربائية- 

.  بما يتواءم مع معايير التنمية المستدامة عمى المدى المتوسط والبعيد. والوسائل المالئمة لتحقيق ىذه األىداف
مجمل السياسات التي تضعيا الوزارة لقطاع الكيرباء لتنفيذ استراتيجية الطاقة : سياسة الطاقة الكيربائية- 

الكيربائية وتشجيع االستثمار، والبحوث والتطوير ورفع الكفاءة وحماية المنافسة، والحفاظ عمى البيئة وتوثيق 
.  النعاون مع الدول األخرى في مجال الكيرباء
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ىو السعر المعمن مسبقا لشراء الكيرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بموافقة  : تعريفة التغذية- 
 .مجمس الوزراء لتشجيع إنتاج الكيرباء من مصادر متجددة

ىي وثيقة يصدرىا الجياز لكل واحد ميجاوات ساعة إلثبات أن الطاقة الكيربائية  : شيادة مصدر الطاقة- 
منتجة من مصدر متجدد، وذلك بغرض إعالم المستيمك النيائي بمصدر الطاقة الكيربائية، وتكون صالحيتيا 

.  لمدة اثني عشر شيرا ويجوز تداوليا منفصمة عن الطاقة الكيربائية المنتجة من مصدر متجدد
مشتركو الكيرباء الذين يتم تطبيق النسبة اإللزامية من استخدامات الطاقة المتجددة وطبقا : قائمة المشتركين - 

 .لما يقرره مجمس الوزراء في ىذا الشأن

 

 -:الضىابظ واالشرتاعات : أوالً 
 500)يمتزم المستثمر الذى ينشئ محطة انتاج طاقة كيربائية من مصادر الطاقة المتجددة تجاوز قدرتيا  -1

 ووفقًا لمضوابط 8/97بانشاء شركة مصرية تسمى شركة المشروع طبقًا ألحكام قانون االستثمار رقم  (و.ك
.  التى يصدرىا مجمس الوزراء فى ىذا الشأن 

يحظر مزاولة نشاط إنتاج أو بيع الطاقة الكيربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بغير ترخيص  -2
 مسبق من الجياز وفقًا ألحكام ىذا  القانون 

لمجياز قبل اصدار تراخيص مزاولة النشاط اصدار تراخيص مؤقتة لمقيام باألعمال التمييدية  -
. السابقة عمى مزاولة النشاط وذلك وفقًا لمقواعد والضوابط التى يحددىا مجمس ادارة الجياز 

 .ال يترتب عمى منح التراخيص أى وضع احتكارى فى النطاق الجغرافى ألى من المرخص ليم  -

من الحصول  (و. ك500)يعفى منتج الكيرباء الستعمالو الخاص أو المشروعات ذات قدرة  -
عمى أى من التراخيص المذكورة وذلك طبقًا لمضوابط والقواعد التى يصدرىا مجمس ادارة 

 .الجياز فى ىذا الشأن 

تمتزم شركة نقل الكيرباء أو شركات توزيع الكيرباء المرخص ليا بحسب األحوال بربط محطات انتاج  -3
الكيرباء من مصادر الطاقة المتجددة بشبكتيا عمى نفقة المنتج، وتتحمل تمك الشركات التكاليف الالزمة 

 .لتوسيع شبكتيا طبقًا لالعتمادات المالية المخصصة من الدولة بيذا الغرض 

   
 
 



 

 

 
 

وتمتزم شركة النقل أو شركات التوزيع فى جميع األحوال بشراء أو سداد قيمة الطاقة المتاحة من محطات اإلنتاج 
من مصادر الطاقة المتجددة فى حالة عجزىا عن نقل الطاقة الكيربائية عمى شبكتيا وذلك طبقًا لمقواعد التى 

 .يضعيا الجياز 

االجراءات  : ثانيًا 
:-  يكون إنشاء مشروعات إنتاج الكيرباء من مصادر الطاقة المتجددة عمى النحو التالي -1

  تقوم الييئة بطرح مناقصات إلنشاء محطات إنتاج الكيرباء من أحد مصادر الطاقة المتجددة ليتم
تشغيميا بمعرفتيا، ويتم بيع الطاقة الكيربائية المنتجة من تمك المحطات لمشركة المصرية لنقل 

 . الكيرباء بسعر يقترحو الجياز وفقا لدراسة تقدميا الييئة ويعتمده مجمس الوزراء

  تقوم الشركة المصرية لنقل الكيرباء بطرح مناقصات عمى المستثمرين إلنشاء وتممك وتشغيل محطات
إنتاج الكيرباء من أحد مصادر الطاقة المتجددة، ويتم بيع الطاقة الكيربائية المنتجة من تمك المحطات 

 . لمشركة المصرية لنقل الكيرباء بالشروط واألسعار المتعاقد عمييا فيما بينيا وبين المستثمر

 الحق في إنشاء وتممك وتشغيل محطات إنتاج الكيرباء من أحد مصادر الطاقة نيكون لممستثمري 
المتجددة، ويتم بيع الطاقة الكيربائية المنتجة من تمك المحطات لشركة نقل الكيرباء أو شركات توزيع 

الكيرباء المرخص ليا بموجب عقد شراء الطاقة وفقا لقيمة تعريفة التغذية ولفترة أقصاىا خمسة 
.  وعشرين عاما وفقا لطبيعة المشروع

وتمتزم الدولة بقيمة تعريفة التغذية لمدة ال تقل عن عامين أو حتى تاريخ تحقق القدرة المطموبة من 
الطاقة المتجددة أييما أقرب، وفي جميع األحوال تكون تعريفة التغذية المتعاقد عمييا ثابتة طوال مدة 
التعاقد، وال يسرى ما يجري عمييا من تعديل من قبل مجمس الوزراء حال حدوثو إال بأثر فوري عمى 

.  العقود التي سيتم ابراميا
  يكون لممستثمرين الحق في التعاقد مباشرة مع المستيمكين لبيع الطاقة الكيربائية المنتجة من مصادر

.  الطاقة المتجددة وذلك باستخدام شبكات النقل والتوزيع ووفقا لمسعر والمدة المتعاقد عمييا
يكون تخصيص األراضي الالزمة  إلقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكيربائية من مصادر الطاقة المتجددة - 2

بنظام حق انتفاع وفقا لمقواعد التنظيمية الصادرة من مجمس الوزراء في ىذا الشأن وبناء عمى عرض الوزير 
. المختص

ويكون منح حق االنتفاع بتمك األراضي بالنسبة لممشروعات المتعاقد عمييا بنظام تعريفة التغذية مقابمة نسبة 
.  من اجمالي قيمة الطاقة المبيعة من المشروع (%2)قدرىا 

. يصدر مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح الوزارة القواعد واألنظمة الخاصة بما يمي- 3



 

 

.  تعريفة التغذية والقدرة المطموب تحقيقيا- 
.  نظام توفيق أوضاع مشروعات الطاقة المتجددة قبل صدورىا ىذا القانون- 
. قوائم المشتركين والنسب اإللزامية - 
. قوائم المشتركين والنسب اإللزامية - 
.  قواعد إصدار وتداول شيادات مصدر الطاقة- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 


