مشروع نظم الخاليا الشمسية الصغيرة
Egypt PV
دليل اإلجراءات للقطاع الصناعي

1
.1

مرحلة التقديم
إطالع المصنع على استمارة المعلومات (األوراق المطلوبة والدعم الفني و

.1

يرسل مركز تحديث الصناعات خطاب رد للمصنع أو العميل

pv.org/wp-content/uploads/2018/06/Information-sheet-

.2

يقوم المشروع بمعاينة مبدئية للمواقع

industrial-sector.pdf

.3

يتم إختيار المواقع وفقا لمعاييراإلختيار من قبل المشروع و جهة

المالي الذي يقدمه المشروع للقطاع الصناعي) من خالل http://egypt-

.2

2

إطالع المصنع على معايير اإلختيار للقطاع الصناعي http://egypt-
pv.org/industrial/?lang=ar

.3

مرحلة اإلختيار

يرسل المصنع خطاب لجهة الترشيح الخاصة بالقطاع الصناعي،مركز تحديث

3

مرحلة التعاقد

.1

التوقيع على عقد اإلتفاق بين مشروع نظم الخاليا
الشمسية الصغيرة و المصنع أو العميل بشأن تقديم الدعم
الفني و المالي لتنفيذ النماذج اإلسترشادية لنظم الخاليا
الشمسية الصغيرة

الترشيح و يمكن رفض الطلبات إذا لم تستوفي الشروط
عمل دراسة للمواقع بناءا ً على زيارات من قبل فريق المشروع

.4

(مرحلة التعاقد :خالل اسبوعين من اإلختيار)

(مرحلة اإلختيار  :خالل اسبوع من التقديم)

الصناعات ،لطلب التقدم للمشروع مرفقا ً به األوراق و المستندات المطلوبة
لإلطالع عليها

6

مرحلة المتابعة

.1

تشغيل و إختبار المنظومة

.2

تدريب الشركة المنفذة على الصيانة

.3

يقوم فريق عمل من المشروع بزيارات دورية للموقع

.4

يقدم المصنع تقاريرمتابعة دورية كل  3أشهر

.5

نشر النتائج و الترويج من خالل المؤتمرات و الندوات
…الخ

5

4

مرحلة التنفيذ

.1

تركب الشركة المنفذة النظام الشمسي

.2

تقوم الشركة المنفذة بتدريب المهندسين

.1
المرشحين من

المشروع على التركيبات أثناء عملية التنفيذ
.3

إستالم محطة الطاقة الشمسية وفقا ً لل

Technical

 Checklistالقائمة المرجعية التي أعدها المشروع لإلستالم
و موافقة شركة التوزيع على الربط على الشبكة
.4

إنهاء المشروع إلجراءات الدعم المالي بعد إستالم المحطة وفقا ُ
للشروط المتفق عليها من قبل شركة توزيع الكهرباء

مرحلة التنفيذ :بحد أقصى  3شهور من تاريخ التعاقد

 1مسؤول اإلتصال :المهندس أشرف فوزي

األطراف *
 -1المشروع Egypt –PV
 -2جهات الترشيح :مركز تحديث الصناعات

مرحلة التخطيط و التصميم

إمداد المشروع للمصنع بالمستندات الفنية المطلوبة و اإللتزام بها:
 القائمة اإلسترشادية للشركات التي تم إعدادها من خالل
المشروع /http://egypt-pv.org/technical-support
 دليل اإلشترطات والمواصفات الفني المرجعي للمشروع
/http://egypt-pv.org/technical-support

.2

يطلب المصنع العروض الفنية و المالية من الشركات المنفذة بالقائمة
اإلسترشادية

.3

إرسال العرض الفني و المالي المختار للمشروع إلعتمادهم

.4

توقيع عقد إتفاق بين المصنع و الشركة المنفذة موضحا ً به كافة
التفاصيل و الجدول الزمني إلنهاء المشروع
(مرحلة التخطيط :خالل أسبوعين من التعاقد)

األطراف *
 -3الشركة المنفذة :من القائمة اإلسترشادية للمشروع
 -4الجهة المستفيدة :المصنع

مشروع نظم الخاليا الشمسية الصغيرة
Egypt PV
دليل اإلجراءات

1

2
اإلطالع على .4

على.
اإلطالع 7

الدعم الفني

األوراق

و المالي .6

المطلوبة

يرسل المشروع
خطاب رد
.6
للجهة
.5

إرسال خطاب لجهة
.5

الترشيح

يقوم المشروع.7

يتم إختيار المواقع

بمعاينة مبدئية.8

وفقا لمعاييراإلختيار  .10للمواقع المختارة

للمواقع

لطلب التقدم للمشروع

توقيع عقد إتفاق بين الجهة
المستفيدة و الشركة المنفذة

5

إرسال العرض الفني و.8

.9

عمل دراسة

3

تطلب الجهة المنفذة العروض الفنية و .5

المالي

المالية من الشركات المنفذة بالقائمة

المختار للمشروع

اإلسترشادية

.6

إمداد الجهة المستفيدة

4

بالمستندات الفنية
.7

المطلوبة

التوقيع على عقد اإلتفاق بين مشروع نظم
الخاليا الشمسية الصغيرة و الجهة
المستفيدة

إلعتمادهم

6

.5
.9

تركيب النظام
.7
الشمسي

.6

تدريب المهندسين

على التركيبات أثناء عملية Technical Checklist
التنفيذ

.10

.8

إستالم المحطة وفقا ً لل
القائمة المرجعية

إنهاء إجراءات

تشغيل و إختبار

الدعم المالي

المنظومة

التدريب على .6
الصيانة

زيارات دورية للموقع

تقاريرمتابعة دورية
كل  3أشهر

