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 الطاقة اجلديدة واملتجددة واستخدامهيئة تنمية  اشرتاطات
 الكهربائية  اتبالشبك املرتبطة الشركات العاملة فى جمال أنظمة اخلاليا الشمسية  لتأهيل 

 
 متهيد

فمي  واسمتمرارهاوبما يضمم  توافرهما  واستهالكاالدولة بكل ما يتعلق بنشاط الطاقة الكهربائية إنتاجا ونقال وتوزيعا  اهتمامفي إطار 
فقممد قممرر مجلممة إدار  جهمماز تنئمميم مرفممق  الماتلفممة بسنسممس ارسممعار ممم  ال فممائ ،لمم  البيئممة  االسممتادامالوفمماب بمتطلبمماج  وجمم  

بتمممماري   2102/2103للعممممام المممممالي  (3)رقممممم بجلسممممت   "(الجهمممماز" باسمممممفيممممما بعممممد  ذكممممر المممموارد ) المسممممتهل الكهربمممماب و مايممممة 
الطاقممة الكهربائيمة المنتجممة ممم  الطاقممة الشمسممية  ب يمم  يمكمم   اسممتادامالموافقمة ،لمم  القوا،ممد التنئيميممة لتشممجي   01/02/2102

الكهربماب  بهمد  تموفير جمزب مم  اسمتهال شمسمية التركيمس  نئممة الااليما "( العميمل"فيما بعد بإسم ذكر  الوارد )لمستهل  الكهرباب 
قوا،مد  ،لم  2103/2102للعام المالي  (9)رقم تل  ذل  موافقة مجلة إدار  الجهاز بجلست   الطاقة الشمسية بواسطة إستادام 

شمركاج الجهماز و قرهما  تم  ال  بشبكاج توزي  الكهرباب ،ل  الجهمدي  الممنافو والمتوسمطشمسية ربط  نئمة الااليا ال ومتطلباج
- :وه  كما يليالكهرباب توزي  

 .القوا،د التنئيمية لربط  نئمة الااليا الشمسية بشبكاج التوزي  ،ل  الجهدي  المتوسط والمنافو .0
 .المتطلباج الفنية لربط  نئمة الااليا الشمسية بشبكة التوزي  ،ل  الجهد المنافو .2
 .كود توزي  الكهرباب .3

تصممدر فم  وقممج سممابق ،لم  تمماري  التقممدم للتسهيمل  و تجديممد  همم  صممداراج إدوريمة  و   و كتممس قوا،ممدوجميم  هممذ  القوا،ممد  و  يمة 
العممالب  و    طمر  ممم    و "(الشمركة"فيمما بعممد بإسمم  ذكرهما الموارد) شمسمية نئمممة الااليما الفمي مجمال  العاملمةشمركاج لل ملزممة

ارطرا  المعنيمة التم  تعممل فم  مجمال توريمد وتركيمس وتشمنيل وصميانة  نئممة الااليما الشمسمية كمما هم  جمزب ال يتجمز  مم  همذ  
ويمكم  اططمالع ،ليهما مم  امالل الكهربماب والجهماز توزيم   اجبشمركو  هيئة الطاقمة الجديمد  والمتجمدد االشتراطاج ومتا ة بمقراج 

- :ليكترونية التاليةالمواق  اط
 www.nrea.gov.eg 
 http://egyptera.org/Downloads/journal/2010 .الكهرباب21%توزي 21%كود/ pdf 

اشترااات  " بإصمدار"( الهيئمة"الموارد ذكرهما فيمما بعمد بإسمم ) الطاقمة الجديمد  والمتجمدد  واستادامهيئة تنمية  جفقد قام  ،لي  وبناب  
- :والتي تنص ،ل  ما يلي "مجتل أنظمة الخاليت الشمسية المرصلة بتلشبكت  الكهابتئيةرأهيل الشاكت  العتملة فى 

 
 األول البند

 املوضوع
،لم  بإدراجهما بطلمس التسهيمل  وتسمم  قمدم لتقييم الشمركاج التم  تت  هيئة الالت  تتبعها جراباج اطقوا،د و ال االشتراطاجت دد هذ  

 .ف  جمهورية مصر العربية المتصلة بالشبكاج الكهربائيةشمسية  نئمة الااليا ال للعمل ف  مجال ؤهلةقائمة الشركاج الم
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 البند الثاني

 املستندات املطلوبة للتأهيل
 التسهيمل فم  مجمال توريمد وتركيمس وصميانة  ،لم  ي ق للشركاج الت  تم تسسيسها طبقا للقانو  المصر  وترغس فم  ال صمول

نمموذ  )المرئية التنفيمذ  لهيئمة الطاقمة الجديمد  والمتجمدد  / السيد المهندةسم اب التسهيل نئمة الااليا الشمسية التقدم بطلس 
 :م  المستنداج التالية( 0الطلس مرفق 

  مهندسمو ) نئمة الااليما الشمسمية في مجال   ذوى الابر معها للعاملي  الهيكل التنئيمي للشركة مد،م بالسير  الذاتية  
مشمفو،ة بالمشمرو،اج     و ال تقل ،دد سنواج الابمر  للمهنمدة ،م   مال  سمنواج  والفنم  ،مامي (ستشاريو او   وفنيو 

لمم  ،وي ممق للشممركة اسممتبدال العمماملي  السممابق تقممديم  وراقهممم لل صممول التمم  شمماركوا فيهمما ودور كممل مممنهم فمم  تنفيممذها  
 .شرط  ال تقل ابراج العاملي  الجدد ،  معايير التسهيل التسهيل

 معتمد م  الم اسس القانون  للشركةلموق  المالي ا. 
 صور  م  البطاقة الضريبية ماتومة بآار سنة وصور  السجل التجارى. 
   كيلموواج قصموى  5،م   القدراج المركبمة بهما إجماليال يقل شمسية في مجال تركيس نئم الااليا ال ال  سابقاج ابر

 .يمك  مراجعتهم الذي موض ا  بها  سماب وبياناج العمالب و 
 بهما  سمم  مبينما   المستنداج القانونية الموض ة لهمذ  الشمراكة ميتقد  يجس في  الة الشراكة م  شركاج مصرية  و  جنبية

 لهممايكممو    و،لم     التسهيمملشممهاد   باسممهايصممدر و  التمي سممو  لهمذ  الشممراكة" Leader Company"الشمركة القائممد 
  .كيا  قانون  ف  مصر

  اتبمممار إرفممماق شمممهاداج االالتمممي تسمممتادمها الشمممركة فمممي تنفيمممذ مشمممرو،اتها مممم  شمسمممية الااليممما النئممممة   بمهمممماجقائممممة
تعديل سواب التنيير  و ال  هذا وي ق للشركة ".. ,IEC, ISO"القياسية الدولية لمواصفاج طبقا ل لهذ  المهماج  المعتمد

  .سابقةلاالشروط استيفائها شرط ببال ذ   و اطضافة ف  هذ  القائمة 
  الممموارد  بالتمهيمممدوكمممود التوزيممم  والمتطلبممماج  بالقوا،مممدالممموارد  بمممما تتضممممن  اطصمممداراج ال دي مممة والنهائيمممة  بمممااللتزامإقمممرار 

 .(2مرفقاطقرار  نموذ )
 

 البند الثالث
 رسوم التأهيل

   صدار شهاد  التسهيل بقيمة  (.جني   ال ة آال فقط )جني   3111ت صل الهيئة ،ل  رسوم تسهيل الشركاج وا 
 

 البند الرابع
  وشروط التجديد التأهيلسريان شهادة مدة 

كافممة المسممتنداج المطلوبممة بعممد ت ممدي  وتجممدد لممنفة المممد  شممرط تقممديم  سممنواج( 3)لمممد   ممال   تسممر  شممهاد  التسهيممل .0
 .السنواج ال ال  السابقة للتجديد ، بياناتها 
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المسممتنداج  بم مرفقما للتسهيممل التقممدم بطلمس جديمد   يجمس قبمل انتهمماب ممد  سمريا  شممهاد  التسهيمل تعممديل الشمراكةفم   المة  .2
 .دو  ت صيل رسوم المتبقيةلمد  ،  ا  ،ل     يصدر التسهيل  د ةمال

 
 مسااخلالبند 

 حاالت إلغاء شهادة التأهيل
 :ج التالية االالفي التسهيل  شهاد  لن ت .0

  السابق اطشار  إليها  ومنها التسهيل( شروط و )ماالفة شرط: -
 البنود الوارد   بهذ  الو يقة االلتزاماج  و ماالفة  ى م  التعهداج  و. 
 للنئام الكهربية والميكانيكية،وامل ارما  غفال إ.  
 و غيممر  اصمملة ،لمم   بمواصممفاج  قممل ممم  التمم  صممدرج بنمماب ،ليهمما شممهاد  التسهيمملمعممداج سممتادام ا 

 .شهاد  ااتبار معتمد 
 لعمالباوى اشك،دم االستجابة ل. 

يضمما اج   و تقمموم باسمتد،ائها ممم   جمل ال صممول ،لم  اط  التسهيمل شممركة قبمل النممابالهيئممة بطلمس إيضمما اج مم  التقموم .  2
بعمد  التسهيمل  ي مق للهيئمة النماب  و ،دم الرد الالزمة  وف   الة الرفو م  جانس الشركة  و تقديم مبرراج غير مقنعة

 .طلس اطيضا اج،مل م  تاري  يوم (  05)
،لم  الموقم  اطليكترونمي  التسهيملإلنماب نشمر  كمما يمتم للشمركة  التسهيملتقوم الهيئة بإبالغ شركاج توزي  الكهرباب بإلنماب  .3

 .السادةد ذكر  فيما بعد بالبند ر او وال الم بج بالعقد الموق  بي  الشركة والعميلو  بالتمهيدالوارد  للهيئة
 

 سداسال البند
 التشغيلبدء التوريد والرتكيب والتوصيل و جودة خدماتمتطلبات 

 :ما يلي ،ل  ارقل والتي تشملضما  جود  الادماج المقدمة ب للعميلالشركة تتعهد 
 :تياآل يتضم بعد زيار  ميدانية للموق   للعميل فني ومالي تقديم ،رو .0

 .لهذ  المكوناج والمواصفاج الفنية  لنئاملكافة مكوناج ات ديدا  مقايسة تفصيلية لنئام الااليا الشمسية تشمل  -
 .سعر النئام -
 .شروط الدف  -
 .الضما مد   -
 . للعميل   معلوماج إضافية تراها الشركة ضرورية ومفيد     

،لمم  العممرو المقممدم  يممتم توقيمم  ،قممد بممي  الطممرفي  لتوريممد وتركيممس وتشممنيل وتوصمميل نئممام الااليمما  العميمملبعممد موافقممة  .2
 العميملكل طر   و،ل     تقوم الشركة بتو،يمة    م ددا  ب  إلتزاماج(3 مرفق،قد نموذ  ) الشمسية بالشبكة الكهربية

 .بكافة  قوق  وواجبات    ناب وبعد تركيس نئام الااليا الشمسية
رصمممول طبقممما  بعمممد استصمممدار موافقمممة شمممركة توزيممم  الكهربممماب  وذلممم  التركيبممماج المطلوبمممة تنفيمممذ  ،ممممال تقممموم الشمممركة ب .3

 .في هذا الشس  التنئيمية المطبقةوالمعايير واللوائ   لقوا،د المهنيةالصنا،ة وا
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اتبممار تشممنيل يممتم  .2 ،لمم     تقمموم الشممركة بتنفيممذ  ومنممدوس شممركة التوزيمم   العميمملفمم   ضممور كممل ممم   وتسممليم  النئممام وا 
 .،ل  كيفية التعامل م  النئام للعميلبرنامج تدريبي ،ملي 

الدوريمة  باطضمافة إلم  كتالوجماج الصميانةبالمعمداج جمي  الرسوماج والكتالوجماج الااصمة  العميلتسليم تقوم الشركة ب .5
 .جمي  النشراج والمستنداج المتعلقة بشروط ضما  وصيانة المعداج والم افئة ،ليها و يضا   والوقائية 

والتسكيمممد ،لممم   العميممملإلممم  ارمممما  تعليمممماج م يسممملتو  تعليمممماج ارمممما  ،لممم  المعمممداج والتجهيمممزاج بوضممم تقممموم الشمممركة  .6
 .نئام الااليا الشمسيةالتدال وتسمي  إجراباج ،ل  تدريبا  مناسبا  تدريب   هميتها م  

ضمما  كمما همو  تقوم الشركة بُتسليم العميمل فماتور  إجماليمة بتكلفمة المعمداج الممورد  والامدماج المقدممة منهما مم  شمهاد  .7
 . ب الساند بمبي  بال

فم   المة  العميملإلم  بعمد انتهماب فتمر  الضمما  لفتمر  مما  لنئمام الااليما الشمسمية ،قمد صميانةنموذ   تقديمتقوم الشركة ب .8
 .ذل لطلب  

 
 بعالساالبند 

 على النظام ومكوناته الضمان
 :تشمل شهاد  الضما  الت  تقدمها الشركة للعميل بعد تسليم النئام ما يلي

  النظتمالضمتن الشتمل على  .1
ا،تبمارا  مم  تماري  التسمليم  وامالل همذ  الفتمر  يتعمي  ،لم  النئمام  شمهرا  ( 22)ال د اردن  لفتر  الضما   ربعمة و،شمري  

امالل فتمر   ،ل  نفقتها والقيمام بكمل  ،ممال الصميانة الدوريمة الضمرورية و تنيير المهماج المعطلة شركة اصالح ال،ل  
 .الضما 

 
 الضمتن على المكونت  .2

تشمنيل اللتصميم  و المواد المسمتادمة  و االت  تم تركيبها رى ،طل نتيجة اج كونالمكافة ،دم تعرو شركة التضم  
المبممرم بممي  الشممركة عقممد الفمم  اج كونممالمضممما   لفتممراجكممما يجممس    ُي ممدد ال ممد اردنمم  .   نمماب االسممتادام العممادى لهمما

 .والعميل
 

 مناثالالبند 
 الضمانانتهاء فرتة خدمات ما بعد 

 ،مممال  اطسممتجابة السممريعة لطلممس العميممل طجممرابتلتممزم فيمم  الشممركة بلعميممل توقيمم  ،قممد صمميانة ل بعممد انتهمماب فتممر  الضممما  يمكمم 
اممالل  قممل فتممر  زمنيممة    وذلمم اطصممال اج الضممرورية   نمماب توقمم  نئممام الااليمما الشمسممية ،مم  العممملب الصمميانة بسنوا،همما والقيممام

 . (2نموذ  ،قد صيانة مرفق) ممكنة و،ل     ينص ذل  بالعقد المبرم بي  الطرفي 
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 سعاتالالبند 
 املسئوليات

لمشمرو،اج التم  قاممج كمل شمركة بتنفيمذها بنمرو تقيميم ا لنمماذ  مم  دوريمةالراجعمة الم التوزيم بالتنسميق مم  شمركاج هيئمة لي ق ل
 .التسهيلمتطلباج طبقا  لالمشرو،اج 
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 (1 –مرفق )
 
 
 رأهيلالب  نموذج

 أنظمة الخاليت الفوروفلاية وصيتنة ورشغيلروايد وراكيب لشاكة 
 

 :إسم الشركة
 :سجل تجار  رقم

 :بطاقة ضريبية رقم
 :العنوا 

 :البريد اطليكتروني
 :إسم مم ل الشركة وصفت 

 :رقم الفاكة :رقم التليفو 
 :رقم الم مول

 
 المسرندا  المالوبة

الهيكل التنئيمي للشركة مد،م بالسير  الذاتية للعاملي  بها المتاصصي  في مجال الطاقة  -
 (.واستشاريو مهندسو  وفنيو  )الجديد  والمتجدد  

 

لمد   ال  سنواج مالية سابقة م  تاري  التقدم  م  مكتس ابر  صور  م  الموق  المالي معتمد -
 .لإل،تماد

 

سنواج سابقة م  تاري  التقديم للشركة في مجال تركيس نئم  ال  سابقاج ابر  االل امة  -
كيلوواج قصوى وموض ا  بها  سماب  3ال يقل إجمالي القدراج المركبة بها ،  شمسية الااليا ال

 .وبياناج العمالب الذي  يمك  مراجعتهم

 

 :في  الة الشراكة م  شركاج مصرية  و  جنبية -
o ذ  الشراكة مبينا  بها  سم الشركة القائد تقدم المستنداج القانونية الموض ة له

"Leader Company "لهذ  الشراكة 
o يكو  للشركة القائد كيا  قانون  ف  مصر 
o يصدر اال،تماد للشركة القائد 

 إرفاق م  مشرو،اتها تنفيذ في الشركة تستادمها التي الشمسية الااليا  نئمة بمهماج قائمة -
 للشركة وي ق هذا المهماج  لهذ  المعتمدي  الدولية القياسية والمواصفاج االاتبار شهاداج
 المواصفاج ،  تقل  ال بشرط القائمة هذ  ف  اطضافة  و بال ذ  سواب التعديل  و التنيير

 .،ليها بناب   التسهيل إصدار السابق االاتبار شهاداج ،ل  و اصلة

 

 :التأ هيلكود  : رمق الطلب
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 (2 –مرفق )

 
 نموذج 

 إقااا بتإللرزام بمت ررضمنه اإلصداا  الحديثة والنهتئية 
 
 

 /   نا الموق   دنا  السيد قر 
 الم د ة والنهائية للمتطلباج الفنية والقوا،د التنئيمية لشبكاج توزي  الكهرباباطصدارج الطالع ،ل  بعد ا

الطاقة الجديد  واستادام هيئة تنمية اشتراطاج وكذل   واجراباج ارما  الااصة بسنئمة الااليا الفوتوفلطية 
لتزم باططنتا  الكهرباب م  الطاقة الشمسية  شمسية والمتجدد  ال،تماد شركاج توريد وتركيس  نئمة الااليا ال

للقيام  شركة معتمد ......................................... المتطلباج الت  بموجبها تصب  شركة  بجمي 
 .الطاقة الشمسية طنتا  الكهرباب م  شمسية الااليا ال  نئمة وتشنيل وصيانة سبس،مال توريد وتركي

 
 
 

 21/   /     : ت ريرا في
 : .................................التوقي 
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 (3 –مرفق )
 

 وتشغيل توصيلتوريد وتركيب وعقد 
 نظم اخلاليا الشمسية املرتبطة بالشبكة الكهربية 

 (اسرتشادى)
 

 :بي  كل م  /    /              الموافق      .......................... ن  في يوم
 

 / .....................................................أسم العميل : أواًل 
 (ااف أول)...................................................................: ومقر 
 ...........................................................شاكة: ثتنيتً 

 (ااف ثتن)   : ..............................................................ومقرها
 

 رمهيتتد
ل ،لمممممممممممم  قيممممممممممممام الطممممممممممممر  ال مممممممممممماني  بتوريممممممممممممد وتركيممممممممممممس وتشممممممممممممنيل وتوصمممممممممممميل نئممممممممممممم الااليمممممممممممما وافممممممممممممق الطممممممممممممر  ارو 

تقممممممممممدم بهممممممممما الطمممممممممر  ال مممممممممماني  الشمسمممممممممية بالشمممممممممبكة الكهربيمممممممممة بممممممممممالمقر الاممممممممماص بممممممممم  طبقمممممممممما  للشمممممممممروط والمواصمممممممممفاج التمممممممممي
- :وقد  قر الطرفا  بسهليتهما وصفتيهما واتفقا ،ل  اآلتي ووافق ،ليها الطر  ارول  

 البند األول
 .يعتبر التمهيد السابق جزبا اليتجز  م  هذا العقد ومتمما ر كام        

 البند الثتني
بتوريمممممممممممد وتركيمممممممممممس وتشممممممممممممنيل وتوصممممممممممميل نئمممممممممممم الااليمممممممممممما الشمسمممممممممممية بالشمممممممممممبكة الكهربيممممممممممممة يلتمممممممممممزم الطمممممممممممر  ال مممممممممممماني 

  شممممممممممممممممممممممممامال  (جنيهمممممممممممممممممممممممما الغيممممممممممممممممممممممممر.. ..................................فقممممممممممممممممممممممممط )جنيمممممممممممممممممممممممم  ................. بمبلمممممممممممممممممممممممم  
 .بة المبيعاجضري

 البند الثتلث
- :بتوريد وتركيس وتشنيل وتوصيل المكوناج التاليةيلتزم الطر  ال اني      

  واج......... نماذ  االيا فوتوفولطية بقدر  قصوى. 
 هياكل ت بيج لنماذ  الااليا الفوتوفلطية ومستلزماج الت بيج . 
 مستمر/م ول تيار متردد .INVERTER    TRUE SINEWAVE 
  (.ف   الة ال اجة إليها)لو ة توزي  تيار متردد 
 لو ة  ماية و،داداج القياة. 
 كابالج توصيل ومستلزماتها . 
  توصيالج  رض . 
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  (.ف   الة ال اجة إليها)مهماج  ارى 
 البند الاابع

- :التالية طبقا  لشروط الدف  يلتزم الطر  ارول بسداد قيمة ار،مال موضوع هذا العقد 
 مقدمةدفعة ....  -
 ،ند التوريد....  -
 بعد اطنتهاب م  التركيس....  -
 بعد إجراب إاتباراج اطستالم....  -

 
 البند الختمس

إذا تممممممممممسار الطممممممممممر  ال مممممممممماني ،مممممممممم  تنفيممممممممممذ ار،مممممممممممال المسممممممممممند  إليمممممممممم  ممممممممممم  هممممممممممذا العقممممممممممد يوقمممممممممم  الطممممممممممر  ارول ،لمممممممممم  
جنيهممممممممممممما  ................... .فقمممممممممممممط )جنيهممممممممممممما  ........... الطمممممممممممممر  ال ممممممممممممماني الجمممممممممممممزاب المتفمممممممممممممق ،ليممممممممممممم  بينهمممممممممممممما وقيمتممممممممممممم  

 (مصريا  ال غير
 

 البند الستدس
ذا ئهممممممممممممرج  ى  ،مممممممممممممال مسممممممممممممتجد  ال يتضمممممممممممممنها  تئممممممممممممل ارسممممممممممممعار  ابتممممممممممممة دو  اى زيمممممممممممماد  طمممممممممممموال مممممممممممممد  التنفيممممممممممممذ وا 

نطممممممممممماق المقايسمممممممممممة يممممممممممممتم الم اسمممممممممممبة ،ليهمممممممممممما باتفممممممممممماق الطممممممممممممرفي  بعمممممممممممد ت ليممممممممممممل  سمممممممممممعارها ومناسممممممممممممبتها رسمممممممممممعار السمممممممممممموق 
 .  الم ل  

 
 البند الستبع

إتبممممممممممماع جميممممممممممم  القمممممممممممواني  واطلتزامممممممممممماج ذاج الصممممممممممملة بموضممممممممممموع تنفيمممممممممممذ التعاقمممممممممممد ( طمممممممممممر   ممممممممممما  ) ،لممممممممممم  الشمممممممممممركة 
 .  فيما لم يرد بشسن  نص ااص في هذا العقد 

 
 البند الثتمن

يلتمممممممممممزم الطمممممممممممر  ال ممممممممممماني بالم افئمممممممممممة ،لممممممممممم  سمممممممممممالمة ممتلكممممممممممماج ومنشممممممممممماج الطمممممممممممر  ارول   نممممممممممماب القيمممممممممممام بتنفيمممممممممممذ 
ذا  ال ار،ممممممممممال م ممممممممممل هممممممممممذا العقممممممممممد وا  تسممممممممممبس فممممممممممي إتممممممممممال  اى شمممممممممميب يلتممممممممممزم بإ،مممممممممماد  ال ممممممممممال إلمممممممممم  ممممممممممما كمممممممممما  ،ليمممممممممم  وا 

 .سيقوم الطر  ارول بإصالح التلفياج ،ل   ساب 
 
 

 البند الرتسع
 قممممممممممممر الطرفمممممممممممما  بممممممممممممس  العنمممممممممممموا  الموضمممممممممممم  بصممممممممممممدر هممممممممممممذا العقممممممممممممد م ممممممممممممال ماتممممممممممممارا لهممممممممممممما و   كافممممممممممممة المكاتبمممممممممممماج 

وفمممممممممي  المممممممممة تنييمممممممممر   مممممممممد الطمممممممممرفي  لعنوانممممممممم  يتعمممممممممي  والمراسمممممممممالج التمممممممممي ترسمممممممممل ،ليممممممممم  تنمممممممممتج كافمممممممممة آ ارهممممممممما القانونيمممممممممة 
 .،لي  إاطار الطر  اآلار بالعنوا  الجديد باطاس مسجل بعلم الوصول 
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 البند العتشا

 .ال يجوز للطر  ال اني    يتنازل للنير ،  ار،مال م ل هذا العقد كليا  و جزئيا 
 

 البند الحتدي عشا
  ال ممممممممممماني نسممممممممممماة منهممممممممممما و  مممممممممممتفئ الطمممممممممممر  ارول  مممممممممممرر همممممممممممذا العقمممممممممممد مممممممممممم   مممممممممممال  نسممممممممممم   صممممممممممملي  تسممممممممممملم الطمممممممممممر 

 .بالنساتي  الباقتي   وذل  للعمل بموجبها
                  

 
 
 

  
  

األول الطرف  

 ............................../  السيد
 

 ............................../  التوقيع

 
 

الثاني الطرف  

 ............................../  السيد
 

 ............................../  التوقيع
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 (4)مرفق 

 ملدة سنةعملية تنفيذ أعمال الصيانة  بشأن

  شمسية املرتبطة بالشبكة الكهربيةاخلاليا الشمسية ال لنظم
 (عقد اسرتشادى)

 

 :بي  كل م                /    /الموافق      .......................... ن  في يوم
 

 / .....................................................أسم العميل : أواًل 

 (أولااف ).................................................................... :ومقر 

 ...........................................................شاكة: ثتنيتً 

 (ثتنااف )   .............................................................. :ومقرها
 

 رمهيتتد

مشققققققرود تلليققققققو الة رظققققققاا ظلامققققققط  ن قققققق  ال   ققققققا الش  ققققققي  تنفيقققققق  علقققققق  الطققققققرف األول  وافقققققق 

الطققققققرف الثققققققاني  قققققق ا  ظققققققال ار ال ققققققاا ظققققققا ظلامققققققط  الطققققققرف الثققققققاني  و ققققققو    ققققققر  ال ققققققرتشب ظالشققققققشة 

و قققققققو ا قققققققر الطرفقققققققا  ظ  لي   قققققققا  العاقققققققو عمقققققققراا اع قققققققال ال قققققققيان  الوو  ققققققق  ال قققققققنل   ل ققققققق   ال   قققققققا 

 -:وصف ي  ا واتفاا عل  اآلتي 

 البند األول

 .يعتبر التمهيد السابق جزبا اليتجز  م  هذا العقد ومتمما ر كام        

 البند الثتني

ظعقققققو  ن  قققققاا مقققققو  ال قققققق ا   مقققققن ال قققققيان  الوو  ققققق  ل قققققو   ل قققققطر الطقققققرف الثقققققاني ظ نفيققققق  اع قققققال 

 . (جنيها الغير .........................فقط )جنيه  .................شامل  ضر ش  ال شيعا  ظ شلغ 

 البند الثتلث
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للمشممممممممممروع  بعممممممممممد إنتهمممممممممماب مممممممممممد  الضممممممممممما  سممممممممممنةيلتممممممممممزم الطممممممممممر  ال مممممممممماني بتنفيممممممممممذ  ،مممممممممممال الصمممممممممميانة لمممممممممممد       
 -:كالتالي

طبقما لتعليمماج وتوصمياج  تسمليم المشمروع للطمر  ارولمم   سمنةالقيام بس،مال الصيانة الدورية للمشروع لمد   -0
 .الصيانة الالزمة لكل مهماج المشروع

 .الزيار  الميدانية لمواق  المشروع شهريا طجراب  ،مال الصيانة م  تقديم تقرير فني بما تم م   ،مال -2

 .اج النئام للتسكد م  جود  تشنيلهاإجراب القياساج الالزمة لمهم -3

 .تركيس قط  النيار الالزمة دو  ت مل تكلفتها -2

 

 البند الاابع

،مممممممممال موضمممممممموع هممممممممذا العقممممممممد ،لممممممممي دفعمممممممماج متسمممممممماوية كممممممممل  ال ممممممممة يلتممممممممزم الطممممممممر  ارول بسممممممممداد قيمممممممممة ار
 .للطر  ارول شهر بموجس تقارير الصيانة المقدمة 

 سمتخالبند ال

إذا تمممممممممسار الطمممممممممر  ال ممممممممماني ،ممممممممم  تنفيمممممممممذ ار،ممممممممممال المسمممممممممند  إليممممممممم  مممممممممم  همممممممممذا العقمممممممممد يوقممممممممم  الطمممممممممر  ارول 
فقممممممممممممممممممط )جنيهمممممممممممممممممما  ........... الجممممممممممممممممممزاب المتفممممممممممممممممممق ،ليمممممممممممممممممم  بينهممممممممممممممممممما وقيمتمممممممممممممممممم  ،لمممممممممممممممممم  الطممممممممممممممممممر  ال مممممممممممممممممماني 

 (جنيها  مصريا  ال غير.................... 

 دسالبند الست

ذا ئهمممممممممممممرج اى  ،ممممممممممممممال مسمممممممممممممتجد  تئمممممممممممممل ارسمممممممممممممعار  ابتمممممممممممممة دو  اى زيممممممممممممماد  طممممممممممممموال ممممممممممممممد  التن ال فيمممممممممممممذ وا 
نطممممممممممماق المقايسمممممممممممة يمممممممممممتم الم اسمممممممممممبة ،ليهممممممممممما باتفممممممممممماق الطمممممممممممرفي  بعمممممممممممد ت ليمممممممممممل  سمممممممممممعارها ومناسمممممممممممبتها يتضممممممممممممنها 

 .  رسعار السوق الم ل  

 بعتسالبند ال

ذاج الصممممممممممملة بموضممممممممممموع تنفيمممممممممممذ  واطلتزامممممممممممماجإتبممممممممممماع جميممممممممممم  القمممممممممممواني  ( طمممممممممممر   ممممممممممما  ) ،لممممممممممم  الشمممممممممممركة 
 .  التعاقد فيما لم يرد بشسن  نص ااص في هذا العقد 
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 منتثالبند ال

يلتمممممممممممزم الطمممممممممممر  ال ممممممممممماني بالم افئمممممممممممة ،لممممممممممم  سمممممممممممالمة ممتلكممممممممممماج ومنشممممممممممماج الطمممممممممممر  ارول   نممممممممممماب القيمممممممممممام 
ذا تسممممممممبس فممممممممي إتممممممممال  اى شمممممممميب يلتممممممممزم بإ،مممممممماد  ال ممممممممال إلمممممممم  ممممممممما كمممممممما   بتنفيممممممممذ ار،مممممممممال م ممممممممل هممممممممذا العقممممممممد وا 

ال سيقوم الطر  ارول بإصالح التلفياج ،ل   ساب ،لي    .وا 

 الرتسعالبند 

 قمممممممممر الطرفممممممممما  بمممممممممس  العنممممممممموا  الموضممممممممم  بصمممممممممدر همممممممممذا العقمممممممممد م مممممممممال ماتمممممممممارا لهمممممممممما و   كافمممممممممة المكاتبممممممممماج 
والمراسمممممممممالج التمممممممممي ترسمممممممممل ،ليممممممممم  تنمممممممممتج كافمممممممممة آ ارهممممممممما القانونيمممممممممة وفمممممممممي  المممممممممة تنييمممممممممر   مممممممممد الطمممممممممرفي  لعنوانممممممممم  

 .اآلار بالعنوا  الجديد باطاس مسجل بعلم الوصول يتعي  ،لي  إاطار الطر  

 العتشاالبند 

 .ال يجوز للطر  ال اني    يتنازل للنير ،  ار،مال م ل هذا العقد كليا  و جزئيا 

 ي عشادتحالبند ال

نسممممممممماة منهممممممممما و  مممممممممتفئ الطمممممممممر   لطمممممممممر  ال مممممممممانيا مممممممممرر همممممممممذا العقمممممممممد مممممممممم   مممممممممال  نسممممممممم   صممممممممملي  تسممممممممملم 
 .وذل  للعمل بموجبها ارول بالنساتي  الباقتي  

                  

 

 

 

 

  

 

األول الطرف  

 ............................../  السيد
 

 ............................../  التوقيع

 
 

الثاني الطرف  

 ............................../  السيد
 

 ............................../  التوقيع

 

 


