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 هع الطبلة ةجلن حمضر إجتوبع
 حموذ هصطفى اخلٍبط/  الذكتىر

  واملتجذدة اجلذٌذة الطبلة واضتخذام تنوٍة هٍئة رئٍص
 7192أكتىبر  91  اخلوٍص

م

اٌواصقمماًؿقسؼومممزفربعدمعنمماظـاغقةيفممتاممإجؿؿاسًاممجبؿعقةمرجالماألسؿالماٌصرؼنيماظطاضةمةسؼدتمىـ

مٌفـدسامبرئادةم11/10/2017 ماٌـزالوي/ ماظدؼن مومم–مذبد مذبؾسماإلدارة مممىـةمرئقسسضو مععم,اظطاضة

ماظلادة عنممسدد,ومرئقسمػقؽةمتـؿقةموادؿكدامماظطاضةماىدؼدةمواٌؿفددةم-ماظدطؿورم/مربؿدمعصطػىماًقاط

م ماظعاعؾنيمبؼطاعمماىؿعقةأسضاء مواٌؿفددة ماىدؼدة مباىقزةماظطاضة ماىؿعقة م,ممبؼر إدؿعراضممبفدفوذظكم

م:معـاضشةو

م

 وزٌبدة الىعً حىل : ثمبفةالشر خطة اهلٍئة خالل املرحلة المبدهة لن
ودور جمتوع األعوبل املصري يف املشبركة  أهوٍة اضتخذام الطبلة اجلذٌذة واملتجذدة "

 لتحمٍك تلك اخلطة "
 

 

اظلادةمبمعرحؾًا جلنة  الطبلة  عضى جملص اإلدارة ورئٍص  – جمذ الذٌن املنسالوي/  اللمبء بكلوة املهنذشبذأ 

,عؤطدًاممرئقسمػقؽةمتـؿقةموادؿكدامماظطاضةماىدؼدةمواٌؿفددةم-ماظدطؿورم/مربؿدمعصطػىماًقاط,وبمايضور

مػقؽةاظطاضةماىدؼدةمواٌؿفددةميفمعصرمخاللماظػرتةماظراػـةمودورمضطاعمموضعمٌـاضشةممسؾىمأػؿقةمػذاماظؾؼاء

ماظشأنمواٌؿفددةمدةاىدؼماظطاضةموادؿكداممتـؿقة ماظوسيميفمػذا موزؼادة ماظـؼاصة ,وطذظكمٌـاضشةمميفمغشر

م.اٌعوضاتماظيتمتواجهماظشرطاتماظعاعؾةميفمػذاماظؼطاعماهلامموطقػقةمزؼادةماإلدؿـؿاراتمصقه

م

بإظؼاءممرئٍص هٍئة تنوٍة واضتخذام الطبلة اجلذٌذة واملتجذدة - الذكتىر / حموذ هصطفى اخلٍبطثن لبم 

اظطاضةمعنمأػممعصادرأنمضورمػذاماظؾؼاءماهلامم,وضدمأذارم,ذاطرًاماظلادةمايضورمسؾىمتوجقهماظدسوهمظهميطؾؿؿهم

م مواٌؿفددة ماىدؼدة مماظيتمتؿؿؿعمبفا مأػدافممػىعصر مظدؼفا ماظرؼاحم,حقثمأنماظدوظة موراضة ماظشؿلقة اظطاضة

عماألسؿالماٌصريميفماظوصولمظؿؾكمرؿوحةمجدًاميفمػذاماظشأنمطؿامأغفامتؤطدمسؾىمضرورةموأػؿقةمدورمذبؿؿ

ماألػدافم.

م

اظطاضةماٌؿفددةموإحالهلامربلماظطاضةممإدؿكدامموضدمأطدمدقادتهمأنماظرؤؼةماٌوجودةمحاظقًامتفدفمظزؼادة

اظؽفربائقةم,طؿامأنماآلظقاتماٌؿاحةمحاظقًامعنمضؾلماهلقؽةميفمذأنماإلدؿـؿارميفمضطاعماظطاضةماىدؼدةمواٌؿفددةمم

م.م Merchant Schemeم اٌـاضصاتماظؿـاصلقةمموعشارؼعماٌؿاجرةممبامؼعرفمتؿـوعمبني

م

اظؼواغنيماٌؿعؾؼةمباظطاضةماىدؼدةمواٌؿفددةمم,عؤطدًامبأنماظػرتةماألخريةمضدمذفدتمغؼؾةمطؿامأذارمدقادتهممإىلم

سؾىمتطوؼرةمبشؽلممغوسقةميفماظؿشرؼعاتمماٌؿعؾؼةمباظطاضةماىدؼدةمواٌؿفددةمم,وػوماألعرماظذيمجيبماظعؿل

ضاغونم,واًاصمبؿقػقزماظطاضةماٌؿفددةمم2014ظلـةمم203بداؼةمعنمصدورماظؼاغونمرضمموذظكمدائممودوريم,



باإلضاصةمإىلم,مم2016ثمماظـاغقةميفمم2014األوىلميفمدؾؿؿربم/مأطؿوبرمم  Feed in Tariffاظؽفرباءمواإلسالنمسنم

اظطاضةماٌؿفددةممضطاعمم,حقثمدبدممطلمػذهماظؿشرؼعاتبؿلفقلمايصولمسؾىماألراضيماظؼواغنيماًاصةم

مبشؽلمطؾري.

م

عقفاواتمهتماظؿـػقذموذظكمدواءمم300عقفاواتم,إضاصةمإىلممم1000طؿامأطدمبأنماٌؿاحمعنمضؾلماظوزارةمحاظقًام

رمحرموخاصةمباظـلؾةمظطاضةماظرؼاحمأوماظطاضةماظشؿلقةم,عشريًامأنمراضةماظرؼاحمترتطزمبشؽلمطؾريميفمعـطؼةماظؾقرماأل

مخؾقجماظلوؼسمواظزسػراغهم.

م

طؿامأنم,ممماٌاضقةظؾؿلؿـؿرؼنمخاللماظـالثنيمساضاعتمبدصعموسرضماإلدؿـؿاراتماهلقؽةموضدمأطدمدقادتهمأنم

,ممامؼؤطدمسؾىمإواهمعؾقارمدوالرمم700تؼدرمحبواظيمم2016/2017اظؿعاضداتمععماهلقؽةمخاللماظعاعنيماٌاضقنيم

م.دؿكدامماظطاضةماىدؼدةمواٌؿفددةماظدوظةمإىلماظؿودعميفمإ

م

وضدمأذارمدقادتهمبأغهمتوجدمظدىماهلقؽةمضاسدةمبقاغاتمطؾريةمخاصةمبطاضةماظرؼاحموأعاطنمتواجدػاموأوضاتمذروتفام

وذظكمسؾىمعلؿوىممجقعمأسباءماىؿفورؼةم,وػوماألعرماظذيمإدؿغرقماظعدؼدمعنماظلـواتمظؾقصولمػذهم

ساممممخلةمسشر,طؿاممتماإلغؿفاءمعنمإسدادماألرؾسماظشؿليمواظذيمؼغطيمبقاغاتماظؾقاغاتمواظدراداتمبدضةمساظقةم

ماألخريةمىؿقعمأسباءماىؿفورؼة.

 

طممعربعمأيمعامميـلمم7600شؿلقةميفمعصرمتؼدرمحبواظيموضدمأضافمدقادتهمبأنماٌـارقماٌؿؿؿعةمباظطاضةماظ

لميفماظوضتماياظيمإدؿـؿاراتمطؾريةمطؿامأنمعـطؼةمخؾقجماظلوؼسمتشؿرةمأضعافمدوظةمدقـغاصورامبأطؿؾفام,سش

ميفمراضةماظرؼاحمعنمضؾلمذرطاتمإنؾقزؼةم,إؼطاظقةموؼاباغقةم.

م

أنمدبصصماألراضيمباإلؼداعمممامدقؽونمظهمأثرمبرمضرارمعنماظلقدمرئقسمذبؾسماظوزراءموصدثممأذارمإىلمأغهممتم

طؾريميفمتلفقلمإجراءاتمدبصقصماألراضيموتوصريماظؽـريمعنماظوضتمسؾىماٌلؿـؿرؼن,باإلضاصةمإىلمتلفقلم

مايصولمسؾىماظؼروضمواظؿؿوؼلماٌاظيمعنماظؾـوك.

م

متمرصعمم2014ًامبأغهميفمسامموضدمأذارمدقادتهمإىلماآلظقاتماظيتممتمإتؾاسفاميفمدبصقصماألراضيميفمبـؾانم,عؤطد

طاصةماًرائطماًاصةمباٌـطؼةمسؾىماٌوضعماإلظؽرتوغيماًاصمباهلقؽةم,وضدممتمسؿلمحلابمظؽلمعلؿـؿرمسؾىم

اٌوضعماإلظؽرتوغيم,حبقثممؼؼوممبؿقدؼدمثالثمرشؾاتمعنماًرائطماٌؿاحةمظؾؿـطؼةمسؾىمأنمتؼومماهلقؽةمبؿقدؼدم

معـطؼةمواحدةمظه.

م

مواظذيممتمعنمخالظهمتـاولمأػمماظـؼاطماظؿاظقة:م Presentationهمبؿؼدؼممسرضمتؼدمييموضدمضاممدقادتم

 .إدرتاتقفقةماظطاضةماىدؼدةمواٌؿفددة 

 .ضطاعماظطاضةماىدؼدةمواٌؿفددة 

 .عصادرماظطاضةماىدؼدةمواٌؿفددةميفمعصر 

 .زبططاتماظطاضةماىدؼدةمواٌؿفددةميفمعصر 

 مةماىدؼدةمواٌؿفددة.)األدعارم(مظؾطاضتعرؼػةماظؿغذؼةم

 **مظإلرالعمسؾىماظعرضماٌشارمإظقهم,ميؽـؽممزؼارةماظرابطماظؿاظيم:

https://goo.gl/bN1DXm  

 

https://goo.gl/bN1DXm


 

 التً أثبرت النمبط اهلبهة التبلٍة:ون فتح ببة املنبلشة ث
 

 ؼرماظعؼاريمواألخرىماٌؿكصصةميفماظطاضةممتتماإلذارةمإىلمعؼرتحمبأنمؼؿمماظؿعاونمبنيمذرطاتماظؿطو

رتطقبموحداتماظطاضةماٌؿفددةمصوقمأدطحماظوحداتماظلؽـقةم,حبقثمتلؿػقدمظاىدؼدةمواٌؿفددةم,م

ماٌشرتيمعنمتوصريماإلدؿ ماظعؼاريم,وؼلؿػقدمأؼضًا موباظؿاظيمتؼؾقلمذرطاتماظؿطوؼر متؽؾػةفالكميفماظطاضة

مأذار م,وػـا ماظؽفربائقة ماظطاضة ماظعؼاريممإدؿفالك ماظؿطوؼر مذرطات مبني ماظؿـلقق مأػؿقة مإىل دقادته

 .اٌؿكصصةمواىفاتماٌعـقةم

 

 متماظؿأطقدمسؾىمضرورةماظؿـلققمبنيماظؾـكماٌرطزيمووزارةماإلدؽانمووزارةماظؽفرباءمواظطاضةماىدؼدةم

مذظك مربط مإىلمضرورة م,إضاصة ماٌـزظقة مظؾوحدات ماٌؿفددة ماظطاضة مخيصمإدخال مصقؿا مواٌؿفددة

مبشؽلم ماظوحدات مظؿؾك ماظالزعة ماظصقاغة مبأسؿال مظؾؼقام ماظعؼاري ماظؿطوؼر مبشرطات ماظؾقع مبعد معا خبدعة

 دوري.

 

 م مأضصى ماألوىلمحبد ماظؿعرؼػة مصدور مسـد مبأغه ممتماإلسالنم500متتماإلذارة مواتم,صؼد ممطقؾو سنمدابؼًا

معنماظؾـوكممتؿضؿنمعؾادرة مبمضروضمعقلرة مواٌؿودطةمماٌشروساتمعـلظؾؿشروساتم%م5ػائدة اظصغرية

متؿؿؽنم م,حؿى ماألضل مسؾى مزبػضة ماظػائدة متؽون مأو ماٌؾادرة مػذه متطؾقق مبضرورة ماظؿأطقد ,حقثممت

 عشارؼعماظطاضةماىدؼدةمواٌؿفددةميفمعصرمعنمهؼققماىدوىماإلضؿصادؼةمعـفام.

 

 مذؾؽاتظكمظؿفامتماظؿأطقدمبأنماظطاضةماىدؼدةمواٌؿفددةميفمعصرمتشفدمحاظقًامهدؼاتمطؾريةم,وذظكم

واظؾـقةماظؿقؿقةماظيتمتعؿؿدمسؾقفامتؾكماظطاضةم,وػوماألعرماظذيمؼػرضمسؾىماظدوظةمسدمماظطاضةميفمعصرم

 اإلرتػاعمسنماهلدفماحملددمهلاميفمإغؿاجماظطاضةماٌؿفددة.

 

 ظؾطاضةماىدؼدةمواٌؿفددةم,وسؿلماٌزؼدمتأدقسمبـقةمهؿقةمجقدةمماظرتطقزمسؾىماظؿأطقدمسؾىمضرورةمتم

مأسباءم مطاصة ميف مبؼوة ماظرؼاح موراضة ماظشؿلقة ماظطاضة متواجد مأعاطن محول مواألحباث ماظدرادات عن

اىؿفورؼةموأوضاتمذروتفام,إضاصةمإىلمأػؿقةمإغشاءمربطاتمهؽممضوؼةمجدًامظؾؿقؽمميفمطؿقاتماظطاضةم

 اظشؿلقةموراضةماظرؼاح.

 

 وػلمؼؽونمثابتمخاللمتؾكماظػرتةمأممالممتتماظؿلاؤلمحولمدعرماظؿعرؼػةمخاللمصرتةماظؿعاضدمععماظوزارةم

,وػـاممتماظؿأطقدمبأنمدعرمماظؿعرؼػةمؼعؿؿدمسؾىمدعرماظؿعاضدمععماظدوظةمحقثممدؿؼومماظدوظةمبشراءماظطاضةم

 اٌـؿفةمعنماٌلؿـؿرمبفذاماظلعرم,واظذيمؼلؿؿرمرولمصرتةماظؿعاضد.

 

 ممعلاػؿاتميفمإغؿاجماظطاضةمؼؽونمهلةممتتماإلذارةمإىلمعـاضشةمعؼرتحمبأنماظصـاساتماٌؤثرةمسؾىماظؾقؽ

م,حقثمتؼومماهلقؽةمبرتذقحمصـوػـاممتماظؿأطقدمبأنماظشؿلقةم, دوقماظطاضةماٌؿفددةمحصقؾؿهمصػرمحاظقًا

مظقلتمجفةمتـػقذؼةمأومجفةمعؾزعةمألؼةمطقاغاتمباظؿـػقذم,ظذامجيبموجودمتشرؼعمعؾزمم اٌؼرتحاتموظؽـفا

 ظؿـػقذمػذاماٌؼرتح.

م



م

م

م

 

مم:مت االتفبق علىاللمبء يف نهبٌة و

م

 أنمؼؿممعـاضشةماٌؼرتحماًاصمباظؿعاونمبنيمذرطاتماظؿطوؼرماظعؼاريمواألخرىماٌؿكصصةميفماظطاضةم

 اىدؼدةمواٌؿفددةموررحهمسؾىمىـةماظؿشققدمباىؿعقة.

 مانمؼؽونمهل موضرورة م مسؾىماظؾقؽة ماظؾقؽيمظؾصـاساتماٌؤثرة ماٌؼرتحماًاصماإلظؿزام معـاضشة ممأنمؼؿم

م.علاػؿاتميفمإغؿاجماظطاضةماظشؿلقةم,موررحهمسؾىمىـةماظؾقؽةمباىؿعقة

م

م

ماظطاضةم,ممىـةمسضومذبؾسماإلدارةمورئقسمم–مذبدماظدؼنماٌـزالوي/ماٌفـدسضامممحقثإغؿفىماإلجؿؿاعمثمم

ضورمسؾىمايمرئقسمػقؽةمتـؿقةموادؿكدامماظطاضةماىدؼدةمواٌؿفددةم-ماظدطؿورم/مربؿدمعصطػىماًقاطمبشؽر

م.مخاللماظؾؼاءمسؾىماٌشارطةماظػعاظةمايضورممجقعذؽرمهلذاماظؾؼاءماٌـؿرمو


