وزارة الكهرابء و الطاقة
الرشكة املرصية لنقل الكهرابء

عقد ارتباط حمطة انتاج كهرابء ............
بش بكة الرشكة املرصية لنقل الكهرابء
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انه يف يوم …… املوافق 3102 / /
مت التفاق بني لك من:
الرشكة املرصية لنقل الكهرابء:
مقرها :امتداد شارع رمسيس العباس ية  -القاهرة
ميثلها:
بصفته رئيس جملس الادارة والعضو املنتدب
الس يد املهندس /
واملرخص لها بنقل الكهرابء مبوجب الرتخيص رمق  /0نقل والصادر من هجاز تنظمي مرفق الكهرابء وحامية املس هتكل بتارخي
3112/2/2
و يشار الهيا يف هذا العقد بـ (رشكة النقل).
(طرف أول)
و
 رشكة ...............................................مقرها :
.........................................................................
ميثلها :
........................................................................
واملرخص لها ابنتاج الكهرابء مبوجب الرتخيص رمق  ................والصادر من هجاز تنظمي مرفق الكهرابء وحامية املس هتكل بتارخي
...................
(طرف اثين)
و يشار الهيا يف هذا العقد بـ (مس تخدم الش بكة).
تلكفة الربط
سدد الطرف الثاين تلكفة دراسة الربط بش بكة النقل اليت قام هبا وراجعها طبقا لتعلاميت الطرف الول ،وقام الطرف الول ابعامتد
ادلراسة الهنائية مبوجب كتاب الطرف الول املوجه للطرف الثاين بتارخي (مرفق (.))0
يلزتم الطرف الثاين بتصممي ورشاء وتصنيع وتركيب والقيام ابلعامل النشائية والرتكيبات واختبارات بدء التشغيل مجليع املعدات
والنظمة ،واليت تشملها منشآت الربط ومنشآت النقل املوحضة مبرفق ( )2من هذا العقد ،وعىل نفقته.
لهذا الغرض ،يلزتم الطرف الثاين اببرام عقود مجليع الانشطة السابق ذكرها مع رشاكت مناس بة.
يلزتم الطرف الول ابلقيام ابخلدمات الهندس ية واليت تتضمن التصماميت الساس ية واملواصفات الفنية التفصيلية ملنشآت الربط ومنشآت
النقل ،والقيام مبراجعة واعامتد تصماميت املقاولني وحضور اختبار املعدات والرشاف امليداين عىل تركيهبا واختبارها عىل حنو ما هو منظم
بعقد منفصل يمت التفاق عليه بني الطرفني و يقوم الطرف الثاين بسداد تاكليفها حبد أقىص  ...........جنيه مرصي.
لن يتحمل الطرف الثاين أي تاكليف اضافية للطرف الول عن التاكليف السابق ذكرها.
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مرفقات العقــــــد:
مرفق ( :)0التفاق املبديئ املوقع بني الطرفني لربط حمطة انتاج الكهرابء بش بكة النقل.
مرفق ( :)3وصف منشآت حمطة انتاج الكهرابء والتصممي واملواصفات الفنية العامة.
مرفق ( :)2املواصفات الفنية ملنشآت الربط ومنشآت النقل.
مرفق ( :)4املتطلبات البينية التوافقية الساس ية وحدود امللكية بني معدات حمطة انتاج الكهرابء ومعدات ش بكة النقل ومركز التحمك
القويم.
مرفق ( :)5مواصفات معدات القياس املركبة.
مرفق ( :)6نقاط الارتباط بش بكة النقل.
مرفق ( :)7القدرات التشغيلية ومنحىن الطاقة حملطة انتاج الكهرابء.
مرفق ( :)8برانمج الصيانة ادلورية حملطة انتاج الكهرابء طبق ًا لتعلاميت املصنع.
مرفق ( :)9برانمج تشغيل حمطة انتاج الكهرابء طبق ًا ملوافقة مركز التحمك القويم.
مرفق ( :)01املتطلبات الفنية لشارات ساكدا.
مرفق ( :)00اجلداول الزمنية لتبادل البياانت واملعلومات الالزمة لتصممي حمطة انتاج الكهرابء وربطها بش بكة النقل.
مرفق ( :)03اجلداول الزمنية لتنفيذ حمطة انتاج الكهرابء وربطها بش بكة النقل.
مرفق ( :)02تفاصيل تلكفة الربط
مرفق ( :)04مسودة قواعد ربط حمطات انتاج الكهرابء بش بكة النقل.
مرفق ( :)05القواعد الفنية ملعدات القياس.
متهيد
حيث أن الطرف الاول (رشكة النقل) هو املاكل و املشغل لش بكة نقل الكهرابء (ش بكة النقل) يف مرص ،وختتص بنقل الكهرابء اليت
تس تقبلها ش بكة النقل عند نقاط الارتباط مع حمطات النتاج اىل نقاط التوريد للمس هتلكني وفق ًا للرتخيص الصادر لها من اجلهاز برشاء
ونقل وبيع الطاقة الكهرابئية.
وحيث ان الطرف الثاين (منتج الكهرابء) يقوم ابنشاء وامتالك وتشغيل حمطة لنتاج الكهرابء من طاقة الرايح الاكئنة يف منطقة جبل
الزيت واحلاصل عيل ترخيص مؤقت رمق  /35انتاج من اجلهاز لنتاج الكهرابء.
وقد س بق أن تقدم الطرف الثاين بطلب اىل الطرف الول لربط حمطة انتاج الكهرابء موضوع هذا العقد بش بكة النقل وبناء ًا عليه فقد
قام الطرف الول ابجراء ادلراسات الالزمة لتحديد كيفية وتلكفة الربط بش بكة النقل ومت توقيع اتفاق مبديئ بني الطرفني بتارخي
 ......../...../.....مرفق ( )0موحض ًا به الزتامات الطرفني لنشاء وتنفيذ حمطة انتاج الكهرابء وربطها بش بكة النقل .
وذلا ،ومع اعتبار ومراعاة التفاقيات والتعهدات املتبادةل املنصوص علهيا يف هذه التفاقية ،مت التفاق عىل ما ييل:
البند الول
يعترب المتهيد السابق ومرفقاته جزء ل يتجزأ من هذا العقد وممك ًال هل .ويف حاةل وجود أي اختالف بني بنود العقد ومرفقاته يطبق
الرتتيب اليت:
أولً :بنود العقد.
اثني ًا :املرفقات.
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البند الثاين
التعريفات
املس هتلكون :املس هتلكون اذلين أبرموا عقودا مع منتج الكهرابء لرشاء الطاقة الكهرابئية املنتجه من حمطة انتاج الكهرابء ،واملسلمة هلم
عند نقاط التوريد.
اترخي استيفاء الرشوط :التارخي اذلي يقدم فيه الطرف الثاين اىل الطرف الول شهادة من هجة معمتدة دوليا ،تفيد بآنه مت تصممي وبناء
حمطة انتاج الكهرابء ومنشآت الربط ومنشآت النقل وفق ًا للتصممي واملواصفات الفنية احملددة يف مرفقات هذا العقد ،وقد اجتازت حمطة
انتاج الكهرابء بنجاح مجيع اختبارات بدء التشغيل؛
اترخي التشغيل التجاري :هو التارخي اذلي يبدأ عنده الطرف الثاين يف توريد الطاقة الكهرابئية للبيع عند نقاط الارتباط.
القوة القاهرة :أي حادث أو ظرف ،أو مجموعة حوادث أو ظروف خارجة عن ارادة أحد الطرفني ،وغري انش ئة عن تقصري أو اهامل أو
سوء سلوك متعمد وتشمل هذه احلوادث أو الظروف عيل سبيل املثال ل احلرص
(الزلزل،العواصف،الصواعق،الانفجارات،الوبئه،احلروب،الشغب،الضطراابت املدنيه ،لضطراابت العامليه،التخريب) مما يؤثر تآثريا
جوهراي و ضارا يف اترخي تنفيذ العقد أو بعد ذكل عىل تنفيذ الطرف املضار للزتاماته املنصوص علهيا يف هذا العقد أو املرتتبة عليه .مبا
يف ذكل قدرة الطرف الثاين عىل توريد أو اس تقبال الكهرابء ،ومع ذكل مل يكن ممكن ًا منع أو معاجلة أو التغلب عىل هذا التآثري اجلوهري
أو الضار بشلك لكي أو جزيئ من جانب الطرف املضار ببذل العناية املناس بة العاجةل؛
الس نة التعاقدية :اثىن عرش شهر ميالدي متتالية تبدأ من اترخي استيفاء الرشوط؛
نقاط الارتباط :نقاط ارتباط حمطة انتاج الكهرابء موضوع هذا العقد بش بكة النقل واحملددة مبرفق ()6؛
نقاط التوريد :نقاط الارتباط بني ش بكة النقل واملس هتلكني؛
مركز التحمك :هو املركز القويم للتحمك يف الطاقة اململوك للطرف الول واذلي يمت عن طريقه التحمك يف تشغيل حمطات الانتاج وش بكة
النقل؛
حاةل الطوارئ :احلاةل أو الوضعية اليت يرتاءى للطرف الول أهنا تؤثر أو حتمتل أن تؤثر عىل قدرة الطرف الاول يف احلفاظ عىل توصيل
الكهرابء اىل املس هتلكني توصي ًال أمن ًا واكفي ًا ومس متر ًا أو أهنا تشلك أو حتمتل أن تشلك خطر ًا ماد ًاي عىل الشخاص و/أو املمتلاكت أو
عىل أمن أو اس تقرار أو اعامتدية الش بكة؛
حمطة انتاج الكهرابء :حمطة انتاج الكهرابء من طاقةالرايح البالغة سعهتا ( ).......ميجاوات واليت ميتلكها الطرف الثاين يف املوقع كجزء
من املرشوع واملوحضة تفصي ًال يف مرفق()3؛
اخلروج الاضطراري :اخلروج الاضطراري للوحدات وعدم القدرة عىل انتاج الكهرابء جزئي ًا أو لكي ًا من حمطة انتاج الكهرابء عىل أن
يكون هذا اخلروج )0( :غري انجت عن تعلاميت من الطرف الاول ( )3غري مندرج حتت اخلروج اخملطط أو اخلروج للصيانة ( )2غري
انجت عن حاةل قوة قاهرة؛
اخلروج للصيانة :هو اذلي س ينتج عنه انقطاع أو اخنفاض القدرة عىل انتاج الكهرابء من حمطة انتاج الكهرابء عىل أن يكون هذا
اخلروج )0( :غري مندرج حتت اخلروج اخملطط ( )3مسموح ًا به من الطرف الاول (فقط يف حاةل ختفيض القدرة املنتجة من حمطة
انتاج الكهرابء بنس بة أكرث من  %31من القدرة النتاجية للمحطة) ( )2بغرض تنفيذ أعامل عىل مكوانت بعيهنا ل ميكن تآجيلها يف
رأي الطرف الثاين حىت حيني موعد اخلروج اخملطط التايل؛
اخلروج اخملطط :توقف أو اخنفاض القدرة املنتجة من حمطة انتاج الكهرابء اليت مت التخطيط لها عن طريق الطرف الثاين مبوافقة
مس بقة من الطرف الول؛ (فقط يف حاةل ختفيض القدرة املنتجة من حمطة انتاج الكهرابء بنس بة أكرث من  %31من القدرة النتاجية
للمحطة)
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اخلدمات املساعدة :يه اخلدمات ،اليت ميكن للطرف الول رشاءها من الطرف الثاين ،والالزمة لمان واس تقرار تشغيل ش بكة النقل،
وتتضمن ،وليس عىل سبيل احلرص ،التحمك يف اجلهد واحتياطي التشغيل للتوليد.
ش بكة النقل :الش باكت الكهرابئية املرتبطة ببعضها عىل اجلهود الفائقة والعالية مبا يف ذكل اخلطوط والكبالت واملعدات واملباين وحمطات
احملولت واملنشآت الخرى اليت ميتلكها و/أو يشغلها الطرف الاول بغرض اس تقبال ونقل وتوصيل الكهرابء؛
قواعد نقل الكهرابء :القواعد اليت حتدد السس والجراءات واملعايري اليت حتمك الارتباط بش بكة النقل ،كام حتمك ختطيط وتشغيل
وصيانة وتطوير ذات الش بكة ول تكون سارية ال بعد اعامتدها من اجلهاز؛
منشآت الربط :املعدات اليت تربط بني حمطة انتاج الكهرابء و منشآت النقل طبقا ملرفق (2و )4واليت سيمت تصمميها وانشاهئا وتركيهبا
وبرجمهتا واختبارها من قبل الطرف الثاين بعد موافقة الطرف الول كجزء من حمطة انتاج الكهرابء وفق ًا لهذا العقد؛
منشآت النقل :املعدات اليت تربط بني منشآت الربط وش بكة النقل طبقا ملرفق (2و )4واليت سيمت تصمميها وانشاهئا وتركيهبا وبرجمهتا
واختبارها من قبل الطرف الثاين بعد موافقة الطرف الول ويقوم الطرف الول بتشغيلها وصيانهتا وتعترب جزء ل يتجزأ من ش بكة
النقل؛
معدات القياس :مجيع العدادات وأهجزة القياس وتشمل أهجزة القياس عن بعد اململوكة لحد الطرفني واملس تخدمة لقياس الطاقة
الكهرابئية املرسةل والواردة عند نقاط الارتباط؛
عقد اس تخدام ش بكة الرشكة املرصية لنقل الكهرابء :العقد املربم بني الطرف الاول و الطرف الثاين لنقل الطاقة الكهرابئية املرسهل من
حمطة انتاج الكهرابء عند نقاط الارتباط اىل نقاط التوريد للمس هتلكني املتعاقدين مع الطرف الثاين نظري سداد مقابل اس تخدام
الش بكة اذلي يقره اجلهاز؛
املوقع :موقع حمطة انتاج الكهرابء احملدد يف متهيد اتفاقية حق الانتفاع املوقعة بني هيئة تمنية واس تخدام الطاقة اجلديدة واملتجددة
والطرف الثاين؛
احلدود الفنية :القدرات التشغيلية حملطة انتاج الكهرابء احملدده يف مرفق ()7؛
املتطلبات البينية واملتطلبات التوافقية الفنية :املتطلبات التوافقية بني معدات الربط اخلاصة ابلطرف الثاين وش بكة النقل ومركز التحمك
القويم ،عىل التوايل ،طبقا ملرفق ()4؛
قواعد الربط :القواعد اليت حتدد احلدود الفنية والتنظميية لربط حمطات انتاج الكهرابء بش بكة النقل؛
وحدات النتاج :يه وحدات انتاج الكهرابء الىت تشلك جزء ًا من حمطة انتاج الكهرابء واملوحضة يف مرفق ()3؛
التصارحي :أية موافقات أو تصارحي أو تسجيل أو اتفاقيات أو تصديقات أو شهادات أو تراخيص أو موافقات أو صالحيات أو
اعفاءات تصدر من أي هجة يف مجهورية مرص العربية؛
اجلهاز :هجاز تنظمي مرفق الكهرابء و حامية املس هتكل؛
يوم العمل :أي يوم من أايم الاس بوع فامي عدا أايم امجلعة والعطالت الرمسية يف ادلوةل؛
شهر :الشهر امليالدي؛
أس بوع  :الس بوع س بعة أايم تبدأ من الساعة صفر يوم الحد وتنهتيي يوم السبت اذلي يليه الساعة الرابعة والعرشين.
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البند الثالث
موضوع العقد
يلزتم الطرف الول بربط حمطة انتاج الكهرابء اململوكة للطرف الثاين بش بكة النقل بغرض نقل الكهرابء املنتجة من احملطة عند نقاط
الارتباط بش بكة النقل اىل نقاط التوريد احملددة يف عقد اس تخدام ش بكة الرشكة املرصية لنقل الكهرابء.
ويضمن الطرف الول مبوجب هذا العقد اس مترار ارتباط حمطة انتاج الكهرابء اململوكة للطرف الثاين موضوع هذا العقد بش بكة النقل
اململوكة للطرف الول برشط استيفاء الطرف الثاين مجليع املتطلبات والرشوط الفنية املوحضة مبرفقات هذا العقد وسداده مجيع التاكليف
املوحضة مبرفق ) (02من هذا العقد.
البند الرابع
مدة العقد واهناؤه
 0/4مدة العقد
ابتداء من اترخي استيفاء الرشوط ويظل
ترسي أحاكم هذا العقد اعتبار ًا من اترخي توقيع العقد ويكون هذا العقد منتج ًا لاكمل أاثره
ً
سار ًاي ما دام الربط بش بكة النقل قامئ ًا رشيطة رساين ترخيص انتاج الكهرابء الصادر للطرف الثاين من اجلهاز.
 3/4حالت اهناء التعاقد
حيق للطرف الول اهناء هذا العقد عن طريق اخطار كتايب ابهنائه يف هناية أي شهر مع اعطاء همةل ثالثة أشهر وذكل يف احلالت
التالية:
 .0عدم اس تخدام الطرف الثاين ملنشآت الربط ملدة تزيد عن س تة أشهر متتالية بعد اترخي استيفاء الرشوط لس باب غري
أس باب القوة القاهرة ،وعدم قيام الطرف الثاين ابختاذ أي اجراءات واحضة للطرف الول لعادة اس تخدام منشآت الربط.
 .3اهناء او عدم جتديد ترخيص انتاج الكهرابء الصادر للطرف الثاين من اجلهاز.
 .2بناءا عىل طلب الطرف الثاين بعد اخطار الطرف الول كتابي ًا طبق ًا للبند ( )08قبل اترخي اهناء العقد مبدة ل تقل عن 91
يوم ًا.
 .4احتياج منشآت الربط اىل استامثرات جديدة ملواهجة أعطال أو مشالك يف تشغيل حمطة انتاج الكهرابء يتحملها الطرف
الثاين ،ورفض الطرف الثاين حتمل هذه الاستامثرات.
بناء عىل قرار من سلطة عامة خمتصة.
 .5ايقاف تشغيل حمطة انتاج الكهرابء ً
 2/4الالزتامات يف حاةل الهناء
يرتتب عىل اهناء هذا العقد أو انهتاء مدة رساينه سقوط أي الزتام يقع عىل عاتق أى من الطرفني فامي عدا الالزتامات اليت نشآت قبل
اهناء العقد أو انهتاء مدة رساينه ،أو الالزتامات اليت ينص العقد رصاحة عىل اس مترارها بعد هذا الهناء أو عند انهتاء مدة رساينه.
البند اخلامس
اخلدمة موضوع العقد
 0/5الرشوط العامة
يقوم الطرف الثاين ابنتاج وبيع الكهرابء املنتجه من حمطة انتاج الكهرابء اململوكة هل اىل املس هتلكني املتعاقدين معه كام هو حمدد يف
ترخيص انتاج الكهرابء الصادر هل من اجلهاز.ويضمن الطرف الول سهوةل وسالمة تشغيل ش بكة النقل مبا يسمح بوجه عام-يف أوقات
التشغيل العادية بنقل اكمل الطاقة املرسةل من حمطة انتاج الكهرابء عند نقاط الارتباط اىل نقاط التوريد ،ابحلدود الفنية الواردة يف
قواعد نقل الكهرابء.
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وجيوز للطرف الثاين تقدمي اخلدمات املساعدة للطرف الول بناءا عىل طلبه طبق ًا للقدرات التشغيلية حملطة انتاج الكهرابء احملددة يف
مرفق ( ،)7ابتفاق منفصل بني الطرفني وطبقا للقواعد اليت حيددها اجلهاز.
 3/5حمطة انتاج الكهرابء:
يقوم الطرف الثاين ابنشاء حمطة انتاج الكهرابء من طاقة الرايح بقدرة  ...............ميجا وات (م.و ).طبق ًا للمواصفات الفنية املوحضة
مبرفق ( )3واليت ميكن تعديلها من وقت لخر مبوافقة الطرفني.
 2/5معايري جودة الكهرابء املنتجة:
يمت توريد الكهرابء املنتجة من حمطة انتاج الكهرابء اىل ش بكة النقل عند نقاط الارتباط بتيار مرتدد ثاليث الطور برتدد  51هريتز،
ومبعدل تغري يف الرتدد واجلهد ابحلدود املسموح هبا يف مسودة قواعد ربط حمطات انتاج الكهرابء بش بكة النقل مبرفق (.)04
 4/5الربط ابلش بكة:
 .0يلزتم الطرف الثاين بمتويل وتصممي ورشاء وانشاء وتركيب وبرجمة واختبار منشآت الربط ابعتبارها جزء ًا ل يتجزأ من حمطة انتاج
الكهرابء وفق ًا للمعايري التصممييه املنصوص علهيا يف هذا العقد واملعايري ذات الصةل وأساليب حسن ادارة منشآت الكهرابء.
يتوىل الطرف الول تشغيل وادارة وصيانة منشآت الربط بعقد منفصل يمت ابرامه بني الطرفني.
 .3يلزتم الطرف الثاين بعد موافقة الطرف الول بتصممي ورشاء وانشاء وتركيب وبرجمة واختبار منشآت النقل عىل نفقته وفق ًا للمعايري
التصممييه املنصوص علهيا يف هذا العقد واملعايري ذات الصةل .يتوىل الطرف الول تشغيل وادارة وصيانة منشآت النقل عىل نفقته
ابعتبارها جزء ل يتجزأ من ش بكة النقل وفق ًا للمعايري ذات الصةل وأساليب حسن ادارة منشآت الكهرابء.
 .2يلزتم لك طرف ابمداد الطرف الخر ابلبياانت واملعلومات الالزمة لتصممي منشآت الربط و منشآت النقل طبقا للربانمج الزمين
احملدد يف مرفق (.)00
 .4يتعاون الطرفان يف اختبار منشآت الربط ومنشآت النقل طبقا للربانمج اذلي تضعه جلنة التشغيل.
 .5يلزتم الطرف الاول ابلنهتاء من انشاء واختبار التوسعات يف ش بكة النقل (خط الزعفرانة  /الغردقة هجد  331ك.ف ).الالزمة
لربط حمطة انتاج الكهرابء بش بكة النقل طبقا للربانمج الزمين احملدد يف مرفق ( )02واذلي ميكن تعديهل ابلتفاق بني الطرفني من
وقت لخر.
 .6يف حاةل احتياج منشآت الربط اىل حتديث جوهري للمتطلبات الفنية أو أي اضافة لنظم أو معدات انجتة عن أي توسعات أو
حتديث أو تعديل يف ش بكة النقل حتتاج اىل استامثرات جديدة ،يلزتم الطرفان ابلجامتع ومناقشة املوضوع حبسن نية للوصول اىل
اتفاق فامي بيهنام.
 5/5حدود امللكية:
اتفق الطرفان عىل حدود امللكية بني منشآت الربط ومنشآت النقل كام هو حمدد يف مرفق (.)4
 6/5قدرات حمطة انتاج الكهرابء:
يتعني عىل الطرف الثاين الالزتام مبعايري القدرات التشغيلية حملطة انتاج الكهرابء املوحضة مبرفق ( )7خالل مدة العقد واخطار الطرف
الاول كتابي ًا فور حدوث أي تغيري عىل أي معيار من معايري القدرات التشغيلية حملطة انتاج الكهرابء،ويس متر العمل ابلقدرات
التشغيلية املعدةل حملطة انتاج الكهرابء حىت يمت الغاؤها مبوجب اخطار لحق يرسهل الطرف الثاين اىل الطرف الول.
 7/5الالزتامات:
يلزتم الطرف الاول بصيانة منشآت النقل مكشغل متخصص وحريص ومبا يامتىش مع قواعد نقل الكهرابء .ويتعهد الطرف الاول ابجراء
أية تعديالت أو اضافات لش بكة النقل هبدف نقل اكمل القدرة املرسةل من حمطة انتاج الكهرابء.
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ويف حاةل رغبة الطرف الثاين اجراء أي تعديل أو توسعة يف حمطة انتاج الكهرابء مبا يرتتب عليه تعديل يف منشآت الربط و/أو منشآت
النقل ،يلزتم الطرفان مبناقشة هذه التعديالت من النوايح الفنية والمتويلية مبا يامتىش مع متطلبات قواعد الربط بش بكة النقل والوصول
اىل اتفاق فامي بيهنا ول يكون هذا التفاق انفذ ًا ال بعد موافقة اجلهاز.
 8/5ايقاف أو تقييد اس تالم الكهرابء عند نقاط الارتباط:
مع عدم الخالل بآي من نصوص هذا العقد ،حيق للطرف الول الفصل اللكي أو اجلزيئ حملطة انتاج الكهرابء من أجل التعامل مع
الظروف الطارئة بش بكة النقل واليت قد ينتج عهنا ختفيض أو ايقاف اس تالم الكهرابء عند نقاط الارتباط بش بكة النقل .وتشمل
الظروف الطارئة احلالت التية عىل سبيل املثال ل احلرص :احلرائق ،الصيانة غري اجملدوةل ،احلوادث واخلطر عيل الفراد واملعدات.
ويف مجيع الحوال يلزتم الطرف الول اخطار الطرف الثاين ابلس باب املبدئية للفصل خالل مثانية ( )8ساعات عىل الكرث من وقت
بدء الفصل .كام يلزتم الطرف الول ابرسال تقرير تفصييل مكتوب للطرف الثاين عن أس باب الفصل خالل أس بوع عىل الكرث من
وقت بدء الفصل.
يقوم الطرف الول ابخطار الطرف الثاين بعزمه عن التوقف عن اس تالم الكهرابء أو خفضها – اذا اكن من املمكن معلي ًا – والتفاق
مع الطرف الثاين بشآن توقيت التوقف أو اخلفض ،واذا مت التفاق عىل ذكل ،يكون عىل الطرف الثاين الالزتام به،ويلزتم الطرف الول
أيض ًا ابس تخدام مجيع وسائل تويخ احلرص واحلمكة للحد من مدة هذا التوقف أو اخلفض وختفيف أاثره العكس ية املرتتبة عىل الطرف
الثاين.
ل يرتتب عىل ايقاف أو تقييد اس تالم الكهرابء من قبل الطرف الول ،وفقا لحاكم هذا العقد ،اعفاء الطرف الثاين من الزتاماته القامئة
جتاه الطرف الول.
 9/5أولوية اس تخدام ش بكة النقل:
يف حالت وقف أو تقييد اس تخدام ش بكة النقل للكهرابء املنتجة من حمطة انتاج الكهرابء طبقا للبند ( )8/5من هذا العقد ،يكون
حملطات انتاج الكهرابء من الطاقة املتجددة أولوية عيل حمطات التوليد التقليدية يف اس تخدام ش بكة النقل  .ويف حاةل تواجد أكرث من
حمطة انتاج طاقة متجددة (رايح أومشس ية) ،يمت حتديد أولوية اس تخدام ش بكة النقل فامي بيهنم طبقا حلداثة اترخي التشغيل التجاري للك
مهنا ومبا ل يتعارض مع ظروف التشغيل المنة لش بكة النقل.
البند السادس
الالزتام بقواعد نقل الكهرابء (كود الش بكة)
يتفق الطرفان عىل:
 0/6يكون ربط حمطة انتاج الكهرابء بش بكة النقل متوافق مع املتطلبات الفنية احملددة يف مسودة قواعد ربط حمطات انتاج الكهرابء
بش بكة النقل احملددة مبرفق ( )04من هذا العقد.
 3/6ومىت دخلت قواعد نقل الكهرابء (كود الش بكة) حزي التنفيذ يف أي وقت بعد اعامتدها من اجلهاز ،يتعني عىل الطرفني الاجامتع
والبدء عىل الفور (أو الاس مترار مىت اكنوا قد بدؤوا ابلفعل) يف التفاوض حبسن نية بغية الوصول اىل اتفاق بشآن التعديالت الالزم
ادخالها عىل هذا العقد لتطبيق تكل القواعد ويف مجيع الحوال يف حدود القدرات التشغيلية حملطة انتاج الكهرابء احملددة مبرفق (،)7
وحيق للجهاز اعفاء أي من الطرفني من بعض الالزتامات الناجتة عن تطبيق هذه القواعد.
البند السابع
البياانت
يلزتم لك طرف ابمداد الطرف الخر ابلبياانت واملعلومات التالية:
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 0/7بياانت التخطيط والتصممي والتشغيل:
 .0يلزتم الطرف الثاين ابمداد الطرف الاول جبميع املعلومات اخلاصة مبنشآت حمطة انتاج الكهرابء ومنشآت الربط الالزمة لتصممي
وتشغيل ش بكة النقل ،وحيدد مرفق ( )00املعلومات الالزمة والربانمج الزمىن لتقدميها.
 .3يلزتم الطرف الاول ابمداد الطرف الثاين باكفة املعلومات املتعلقة بش بكة النقل الالزمة لتصممي وتشغيل حمطة انتاج الكهرابء
وربطها بش بكة النقل ،وفق ًا ملسودة قواعد ربط حمطة انتاج الكهرابء بش بكة النقل املوحضة يف مرفق ( )04هبذا العقد .وحيدد
مرفق ( )00املعلومات الالزمة والربانمج الزمىن لتقدميها.
 3/7اشارات نظام (ساكدا):
يلزتم الطرف الثاين ابمداد الطرف الاول مبواصفات تفصيلية لشارات نظام ساكدا اليت يمت وضعها ابلتنس يق مع الطرف الاول وفق ًا
للربانمج الزمين احملدد يف مرفق (.)00
 2/7توقعات مكية الطاقة املنتجة من حمطة انتاج الكهرابء:
 .0يف موعد أقصاه شهر قبل بدء لك س نة تعاقدية ،يلزتم الطرف الثاين ابمداد الطرف الول بتوقعات مكية الطاقة املنتجة من حمطة
انتاج الكهرابء للك شهر من شهور الس نة التعاقدية املقبةل.
 .3يف موعد أقصاه أس بوع قبل بدء لك شهر ،يلزتم الطرف الثاين ابمداد الطرف الول بتوقعات مكية الطاقة املنتجة من حمطة انتاج
الكهرابء للك يوم من أايم الشهر التاىل.
 .2يف موعد أقصاه ثالثة أايم قبل بدء لك أس بوع ،يلزتم الطرف الثاين ابمداد الطرف الول بتوقعات مكية الطاقة املنتجة من حمطة
انتاج الكهرابء للك ساعة من ساعات الس بوع املقبل.
 .4يف موعد أقصاه يوم واحد قبل بداية لك يوم ،بتوقعات مكية الطاقة املنتجة من حمطة انتاج الكهرابء للك ساعة من ساعات اليوم
املقبل.
التوقعات املذكورة بعاليه س تكون عىل أحسن تقدير للقدرة املتوقع انتاهجا من حمطة انتاج الكهرابء يف الوقات احملددة ،ويلزتم الطرف
الثاين ببذل اجلهد املعقول لعداد تكل التوقعات ابس تخدام املهنجية والربامج اليت يوافق علهيا الطرف الول .ويلزتم الطرف الثاين
ابخطار الطرف الول كتابة أو عن طريق الربيد الليكرتوين يف حاةل وجود اختالف جوهري يف القدرة املتوقع انتاهجا من حمطة انتاج
الكهرابء لي مدة يف أقرب وقت ممكن معليا بعد أن يصبح الطرف الثاين عىل عمل هبذا الختالف.
ومع ذكل،فانه ابلنس بة لطبيعة الطاقة املتجددة (الرايح والشمس ية) ،ل يتحمل الطرف الثاين أي جزاءات عن الفروق احملمتةل بني القمي
املتوقعة والقمي الفعلية املنتجة.
البند الثامن
معدات القياس
لغراض قياس مكية الطاقة املرسةل من حمطة انتاج الكهرابء ،يقر الطرف الثاين بآن نقاط الارتباط حملطة انتاج الكهرابء بش بكة النقل
موضوع هذا العقد يه تكل احملددة يف مرفق ( .)6ويلزتم الطرف الثاين ابخطار الطرف الاول بآية اضافات أو تغيريات لنقاط الارتباط
بفرتة ل تزيد عن شهر من اترخي حدوث أي اضافات أو تغيريات.
 0/8معايري معدات القياس:
جيب أن تامتيش مواصفات وتركيب وصيانة ومعايرة معدات القياس مع القواعد الفنية ملعدات القياس احملددة مبرفق (.)05
 3/8معدات القياس:
 .0يلزتم الطرف الثاين برشاء ،وتركيب ،وتوصيل ،واختبار ،وضبط ،وتشغيل ،وحفص معدات القياس الرئيس ية والاحتياطية عند
لك نقاط ارتباط.
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ميتكل الطرف الاول معدات القياس الرئيس ية ،بيامن ميتكل الطرف الثاين معدات القياس الاحتياطية.
يتعني عىل ماكل العداد التآكد من أن معلية تركيب معدات القياس وبدء تشغيلها وصيانهتا ومعايرهتا واختبارها قد متت وفقًا ملعايري
اللجنة الكهروتقنية ادلولية ،أو طبقًا لتعلاميت اجلهة املصنّعة.
يلزتم الطرف الثاين بتقدمي تقارير املعايرة ادلورية وكذكل شهادات الاختبارات للطرف الول .وتمت اختبارات بدء التشغيل وأي
اختبارات أخرى حبضور الطرف الاول.
يلزتم الطرفان ابلتآكد من تسجيل قراءات الطاقة والقدرة الفعاةل وغري الفعاةل والقياسات الرتامكية للك من فرتة اذلروة وخارهجا
بواسطة مجيع معدات القياس الساس ية والاحتياطية عند لك نقاط ارتباط.
ل يسمح ال للشخاص املفوضني من الطرفني جممتعني بتوصيل ،أو قطع التوصيل أو فض أختام معدات القياس أو اختاذ غري
ذكل من الجراءات عىل معدات القياس.
حيق للطرف الثاين طلب وحضور اختبارات ومعايرة اضافية ملعدات القياس عىل نفقته ،وعىل الطرف الول املوافقة عىل ذكل.
يلزتم الطرفان بآن تمت معليات خمت أو صيانة أو استبدال أو معايرة معدات القياس وفق ًا للقواعد الفنية ملعدات القياس احملددة يف
مرفق (.)05

 4/8معدات القياس الاضافية:
حيق للطرف الثاين أن يقوم عىل نفقته اخلاصة برتكيب وحفص معدات قياس اضافية عند نقاط الارتباط أو يف أي نقطة يوصل الهيا
الطرف الثاين الكهرابء داخل منشآته ،برشط أل تكون هذه املعدات مركبة بطريقة تتداخل مع معدات القياس الرئيس يه أو
الاحتياطية.
 5/8حقوق الوصول اىل معدات القياس
يلزتم لك طرف مبنح الطرف الخر – يف حدود املعقول – احلق يف الوصول اىل معدات القياس لقراءهتا ،ويتعني عىل لك طرف من
الطرفني اختاذ اكفة الاجراءات الالزمة لضامن عدم تالعب أي من موظفيه أو مقاوليه مبعدات القياس ،ويلزتم لك طرف اببال الطرف
الخر عىل الفور اذا مت اكتشاف أي تالعب.
لك طرف هل احلق يف احلصول عىل نسخة من القراءات املسجةل ساعة بساعة عىل عدادات الطرف الخر ابس تخدام نظام القراءة عن
بعد اذا اكن ذي جدوى ،أو عن طريق اخملطاابت املكتوبة املرسةل من الطرف الخر خالل أول يوم معل من لك شهر.
البند التاسع
تشغيل وصيانة حمطة انتاج الكهرابء
 0/9جلنة التشغيل
(أ) يف أقرب وقت معليا ،ويف لك الحوال يف موعد أقصاه  031يوم ًا قبل اترخي بدء اختبارات التشغيل للمحطة  ،يشلك
الطرفان جلنة تشغيل تتآلف من:
 )2( .0ممثلني عن الطرف الاول؛
 )2( .3ممثلني عن الطرف الثاين؛ و
 .2ممثلني يتفق الطرفان علهيم من وقت لخر؛
 .4جيوز للممثلني يف اللجنة تعيني مفوضني عهنم حلضور اجامتعات اللجنة يف حاةل غياهبم والقيام ابملسؤوليات املنوطة هبم
مبوجب هذا البند؛
 .5جيوز لعضاء اللجنة دعوة أشخاص أخرين لجامتعات اللجنة مكراقبني حس امب يلزم من وقت لخر؛
(ب) تناقش اللجنة وتوافق عىل المور التالية املتعلقة بتشغيل وصيانة حمطة انتاج الكهرابء:
 .0الربانمج الزمين لختبارات بدء التشغيل ملنشآت الربط ومنشآت النقل؛
01

.3
.2
.4
.5
.6
.7
.8

طرق التواصل اليويم؛
التوقع بمكية الكهرابء املنتجة من حمطة انتاج الكهرابء واملرسةل عند لك نقاط ارتباط؛
اجراءات حتديد النتاجية والتشغيل اخلاصة مبحطة انتاج الكهرابء طبقا ملرفق ()9؛
اجراءات اخلروج للصيانة؛
المور الفنية املتعلقة ابخلالفات يف حساب الفواتري مبوجب عقد اس تخدام الش بكة؛
مسك السجالت وتسجيل البياانت اخلاصة بتشغيل حمطة انتاج الكهرابء؛
اي موضوعات اخرى يرى اي من الطرفني عرضها عىل اللجنة

(ج) تعقد اللجنة اجامتعاهتا وفق ًا لالجراءات اليت يضعها أعضاء اللجنة من وقت لخر.
(د) يكمتل نصاب اجامتع اللجنة حبضور ممثل واحد عىل القل عن لك طرف.
(ه) يقر الطرفان أن جلنة التشغيل لن يكون لها أية مسؤوليات قانونية جتاه أي من الطرفني .ول تؤثر قرارات اللجنة عىل حقوق
أو الزتامات أي من الطرفني مبوجب هذا العقد.
(و) يدعو الطرف الثاين لعقد اجامتع للجنة ويلزتم بزتويد أعضاء اللجنة مبا ييل:
 .0جدول العامل قبل مخسة( )5أايم معل عىل القل من اترخي عقد الاجامتع؛ ابس تثناء المور الطارئة
 .3وحمرض الاجامتع خالل مخسة ( )5أايم معل بعد اترخي عقد الاجامتع
 3/9اصدار تعلاميت التشغيل
أ) يلزتم الطرف الول يف حالت التشغيل العادية لش بكة النقل،بنقل اكمل القدرة املنتجة من حمطة انتاج الكهرابء حبد أقيص
 ..........ميجاوات.
ب) مع عدم الخالل ابملادة ( )9/5من هذا العقد ،حيق للطرف الول اصدار تعلاميت التشغيل التالية من مركز التحمك ،ويلزتم الطرف
الثاين ابلس تجابة لهذه التعلاميت:
 .0ختفيض القدرة املنتجة من حمطة انتاج الكهرابء يف ظروف التشغيل غري العادية لش بكة النقل (عىل سبيل املثال ،ل احلرص:
صيانة أو خروج بش بكة النقل ،أو خروج بعض وحدات انتاج الكهرابء) ،وذكل بعد موافقة الطرف الثاين؛
 .3فصل أو ختفيض انتاج الكهرابء يف حالت الطوارئ؛
 .2فصل أو ختفيض انتاج الكهرابء يف حالت القوة القاهرة؛
 .4تعليق لكي أو جزيئ لنتاج الكهرابء اذا أخفق الطرف الثاين يف حتقيق املعايري القياس ية جلودة الطاقة الكهرابئية طبقا للامدة
( )2/5من هذا العقد واليت لها تآثري مبارش عىل عول وأمان واس تقرار تشغيل ش بكة النقل اىل أن يقوم الطرف الاول ابلتآكد
من اماكنية الطرف الثاين بتحقيق املعايري القياس ية جلودة الطاقة الكهرابئية.
يف حاةل وجود حيود طفيف يف حتقيق املعايري القياس ية جلودة الطاقة الكهرابئية واليت ليس لها أاثر مبارشة عىل عول وأمان
واس تقرار تشغيل ش بكة النقل ،يتفق الطرفان حبسن نية عىل حتديد مدة معقوةل لتحديد أس باب هذا احليود وأخذ الجراءات
التصحيحة ذات العالقة.
 .5اعادة تشغيل حمطة انتاج الكهرابء أو وحداهتا عند انهتاء الظروف اليت أدت اىل ختفيض أو ايقاف انتاج الكهرابء وذكل يف
حدود القدرات التشغيلية حملطة انتاج الكهرابء يف مرفق (.)7
 .6اعادة تشغيل وحدات حمطة انتاج الكهرابء أو تقدمي أي خدمات مساعدة من حمطة انتاج الكهرابء  -يف حاةل وجود اتفاق
ساري  -اذا مل يكن يف ذكل انهتااكً للقوانني أو اللواحئ أو الرتاخيص أو التصارحي املعمول هبا.
 2/9تعلاميت التشغيل
يصدر مركز التحمك تعلاميت التشغيل كام ييل:
 .0أن توحض الس باب التفصيلية لطلب خفض انتاجية حمطة انتاج الكهرابء؛
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أن تكون اكفة تعلاميت التشغيل كتابية مىت مسحت الظروف بذكل .ويف حاةل أن اقتضت الظروف اصدار أو تغيري تعلاميت
التشغيل شفو ًاي ،يتعني تآكيد هذه التعلاميت كتابي ًا خالل أربعة وعرشين ( )34ساعة من اصدارها .ولغراض هذا البند ،يعترب
الخطار ابلربيد اللكرتوين املؤكد "اخطار ًا كتابي ًا"؛
أن حتدد تعلاميت التشغيل وقت بدء وانهتاء التخفيض املطلوب ومكية الطاقة املطلوبة يف لك ساعة.
جيوز للطرف الول اصدار تعلاميت التشغيل يف أي وقت ،ويلزتم الطرف الثاين ابلس تجابة للتعلاميت يف أقرب وقت ممكن وفق ًا
للقدرات التشغيلية حملطة انتاج الكهرابء املنصوص علهيا يف مرفق ( )7وممارسات حسن ادارة منشآت الكهرابء.
ل يتعني عىل الطرف الثاين الالزتام بتعلاميت التشغيل غري املتوافقة مع القدرات التشغيلية حملطة انتاج الكهرابء املنصوص علهيا يف
مرفق (، )7رشيط ًة قيام الطرف الثاين عىل الفور ابرسال" اخطارا كتابيا" اىل الطرف الاول موحضا به الس باب .واذا اقتضت
الظروف اصدار أو تغيري تعلاميت التشغيل شفو ًاي ،يتعني تآكيد هذه التعلاميت كتابي ًا خالل أربعة وعرشين ( )34ساعة من
اصدارها .ولغراض هذا البند ،يعترب الخطار ابلربيد اللكرتوين املؤكد "اخطار ًا كتابي ًا".

 4/9تسجيل املاكملات الهاتفية
يوافق لك طرف عىل قيام الطرف الخر بتسجيل اكفة املاكملات الهاتفية اليت جتري بيهنام فامي يتعلق بتحديد انتاجية وتشغيل حمطة انتاج
الكهرابء .ويمت تقدمي نسخ أو حمارض عن هذه التسجيالت اىل الطرف الخر عند الطلب يف أقرب وقت ممكن.
البند العارش
السجالت التشغيلية
 0/01السجالت
يلزتم الطرف الثاين مبسك جسالت تشغيلية حملطة انتاج الكهرابء وااتحة هذه السجالت أو نسخة معمتدة مهنا طبقا لطلب الطرف
الاول .يف حاةل وجود اختالف بني جسالت الطرفني ،يمت ترتيب اجامتع بني الطرفني ملراجعة هذه الختالفات.
تتضمن هذه السجالت ماييل:
 .0معلومات عن الطاقة املرسةل للك فرتة قياس من حمطة انتاج الكهرابء كام هو موحض مبرفق ( )01لهذا العقد؛
 .3الرتاخيص والتصارحي؛
 .2نسخ من تقارير احصائية عن تشغيل وصيانة حمطة انتاج الكهرابء والعمرات اجلس مية؛
 .4قامئة ابدلعاوى املقامة ضد حمطة انتاج الكهرابء من قبل أية هجة بيئية أو حصية أو معنية ابلسالمة أو تنظميية أخرى خالل
الس تة وثالثني ( )26شهرا السابقة واليت لها أثر مبارش عىل تشغيل حمطة انتاج الكهرابء؛
 .5مجيع املستندات الالزمة دلمع الفواتري اليت يمت اعدادها وفق ًا لهذا العقد وعقد اس تخدام ش بكة الرشكة املرصية لنقل الكهرابء؛
 .6أية معلومات أخري ينص عىل تدويهنا يف قواعد نقل الكهرابء اليت يقرها اجلهاز.
 3/01مسك السجالت التشغيلية
 .0ينبغي عيل الطرف الثاين مسك السجالت والبياانت املذكورة أعاله لفرتة ل تقل عن س تني ( )61شهراً من اترخي انشاء تكل
السجالت أو البدء يف تسجيل البياانت؛
 .3يلزتم الطرفان بتحديد السجالت اليت ل جيوز لي مهنام التخلص مهنا بعد فرتة الس تني ( )61شهر املذكورة ،وعىل الطرف
الراغب يف البقاء عىل هذه السجالت أن يرسل اخطار كتايب مس بق مبدة ثالثني ( )21يوم ًا قبل انهتاء املدة سالفة اذلكر ،يوحض
فيه السجالت املراد البقاء علهيا وعدم اعرتاض الطرف املس تمل لالخطار كتابي ًا خالل عرشة ( )01أايم.
 .2عيل الطرفني الالزتام مبا تنص عليه القوانني واللواحئ املعمول هبا فامي خيص مسك السجالت وادلفاتر لفرتات تزيد عن س تني
( )61شهر ًا؛
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البند احلادي عرش
تلكفة الربط ابلش بكة واخلدمات املساعدة
 0/00تلكفة الربط
سدد الطرف الثاين تلكفة دراسة الربط ابلش بكة اليت قام هبا وراجعها طبقا لتعلاميت الطرف الول ،وقام الطرف الول ابعامتد ادلراسة
الهنائية مبوجب كتاب الطرف الول املوجه للطرف الثاين ( ------------مرفق (.))0
يلزتم الطرف الثاين بتصممي ورشاء وتصنيع وتركيب والقيام ابلعامل النشائية والرتكيبات واختبارات بدء التشغيل مجليع املعدات
والنظمة ،واليت تشملها منشآت الربط ومنشآت النقل املوحضة مبرفق ( )2من هذا العقد ،وعىل نفقته .لهذا الغرض ،يلزتم الطرف الثاين
اببرام عقود مجليع الانشطة السابق ذكرها مع رشاكت مناس بة.
يلزتم الطرف الول ابلقيام ابخلدمات الهندس ية واليت تتضمن التصماميت الساس ية واملواصفات الفنية التفصيلية ملنشآت الربط ومنشآت
النقل ،والقيام مبراجعة واعامتد تصماميت املقاولني وحضور اختبار املعدات والرشاف امليداين عىل تركيهبا واختبارها عىل حنو ما هو منظم
بعقد منفصل يمت التفاق عليه بني الطرفني ويقوم الطرف الثاين بسداد تاكليفها حبد أقىص ......جنيه مرصي.
لن يتحمل الطرف الثاين أي تاكليف اضافية للطرف الول عن التاكليف السابق ذكرها.
 3/00تلكفة اخلدمات املساعدة
وجيوز للطرف الثاين تقدمي اخلدمات املساعدة للطرف الول بناءا عىل طلبه طبق ًا للقدرات التشغيلية حملطة انتاج الكهرابء احملددة يف
مرفق ( ،)7ابتفاق منفصل بني الطرفني وطبقا للقواعد اليت حيددها اجلهاز.
البند الثاين عرش
القوة القاهرة
 0/03اذا مل يمتكن أحد الطرفني بسبب حادث قوة قاهرة تنفيذ الزتاماته املتفق علهيا طبقا لهذا العقد لكي ًا أو جزئي ًا  ،يلزتم هذا الطرف
ابخطار الطرفالخر هبذا احلادث يف أقرب وقت ممكن حبيث ل جياوز بآي حال من الحوال  48ساعة من وقت وقوع حادث القوة
القاهرة أو من هنايته وذكل بفاكس أو خبطاب مس ّجل يثبت فيه حاةل القوة القاهرة وأثرها عىل تنفيذ الالزتامات وأن يعاجل الوضع بآرسع
ما ميكن .ويبذل الطرف غري املترضر اكفة اجلهود املمكنة لتخفيف أاثر حادث القوة القاهرة عىل الطرف الخر.
 3/03ل يكون الطرف املترضر من حادث القوة القاهرة مس ئو ًل عن أي تآخر أو عدم الوفاء بآي من الزتاماته جتاه الطرف الخر
أثناء وجود حادث القوة القاهرة ال فامي يتعلق بسداد الفواتري اليت مت اصدارها وتسلميها قبل أو خالل فرتة وقوع حادث القوة القاهرة.
البند الثالث عرش
القـانون احلـامك
يرسي عىل بنود هذا العقد القوانني واللواحئ والقواعد التنظميية احلامكه املعمول هبا يف مجهورية مرص العربية.
البند الرابع عرش
التـعـديـل فـي العـقــــــد
 0/04جيوز لي من الطرفني اقرتاح تعديل يف بنود هذا العقد أو مرفقاته وجيب اخطار اجلهاز حال التفاق عىل هذا التعديل من
الطرفني ول يكون هذا التعديل ساراي ال بعد موافقة اجلهاز،
 3/04ترسي عىل هذا العقد أية تعديالت لحقة تصدر من اجلهاز أو أى أهجزة أخرى مرصح لها قانوان بذكل أو أية تعديالت يف
القوانني واللواحئ والقواعد التنظميية املتعلقة ببنوده.
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 2/04عىل الطرف الول اخطار الطرف الثاين يف أقرب وقت ممكن ،ابلربيد اللكرتوين أو كتاب ًة ،ابلتعديالت اليت مت املوافقة علهيا
(ال يف حاةل التعديالت اليت تقر بقوانني وقبل العمل هبا ان أمكن).
البند اخلامس عرش
الـتـنــــازل عـن العـقـــــد
 0/05جيوز للطرف الثاين التنازل عن هذا العقد باكفة حقوقه والزتاماته لطرف أخر وتنتقل اكفة الالزتامات واحلقوق الواردة هبذا العقد
للطرف املتنازل هل رشط موافقة الطرف الول كتابيا عىل هذا التنازل عىل أن يكون الطرف املتنازل هل حاصل عىل ترخيص مزاوةل
النشاط ذاته من اجلهاز ،يلزتم الطرف الثاين ابخطار اجلهاز هبذا التنازل قبل مدة عيل اجراء التنازل ل تقل عن ثالثني ( ) 21يوم ًا ول
يكون هذا التنازل ساراي ال بعد موافقة اجلهاز.
 3/05اذا مت بعد توقيع هذا العقد انتقال ترخيص نقل الكهرابء أورشاء أو بيع الطاقة اىل هجة أو هجات اخرى جديدة فانه تنتقل
املس ئوليات وفقا لحاكم هذا العقد من احد الطرفني أو الكهام اىل هذا الكيان أو الكياانت اليت انتقلت الهيا الرتخيص.
البنــد السادس عشـر
الـبــت فـي املـنـازعــــــات
 0/06أي نزاع أو خالف ينشآ بني الطرفني حول تطبيق هذا العقد أو تفسري أي بند من بنوده أو الخالل بآي الزتامات تعاقدية يمت
حهل ابلطرق الودية أول عن طريق احملاداثت الثنائية خالل ثالثني( )21يوما من اترخي اخطار الطرف املنازع للطرف الخر كتابيا
بوجود نزاع أو خالف.
 3/06فان تعذر ذكل فيعرض اخلالف عىل اجلهاز لختاذ ما يراه بشآنه يف ضوء القواعد التنظميية السارية.
البند السابع عرش
التحكمي
وىف حاةل اعرتاض أحد الطرفني عىل قرار اجلهاز طبقا للبند ( )06من هذا العقد ،يمت اللجوء اىل التحكمي وفق ًا لقواعد مركز القاهرة
القلميي للتحكمي التجاري ادلويل بنفس املركز .وينعقد التحكمي ابلقاهرة ويكون حمك التحكمي ملزما وهنائيا.
البنــد الثامن عشــر
الخــــطــــــــــــــــــــــارات
 0/08ترسل اكفة املاكتبات والخطارات والطلبات والتفويضات كتابيا عىل العنوان املبني بصدر هذا العقد للك من الطرفني وتصبح
منتجة لاثرها يف حاةل التسلمي ابليد أو ابلربيـــــد املسجل بعلــــم الوصول أو اذا مت تسلميها خشصيا أو عن طريق الفاكس ،بريد الكرتوين
موثّق مع اشعار اس تالم.
 3/08يلزتم لك طرف ابخطار الطرف الخر بآي تغيري يطرأ عىل العنوان املبني بصدر العقد خالل شهر وال اعتربت اكفة املراسالت
اليت متت عىل العنوان القدمي حصيحة ومنتجة لاثرها القانونية.
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البنــد التاسع عشـر
نـصــــوص خـتـــــامـيـــــة
 0/09ل يكون أي من الطراف مس ئو ًل أمام الطرف الخر مبوجب هذا العقد عن أي أفعال ضارة ،أو تقصريية وأي تعهدات
واجراءات ينتج عهنا أي رضر غري مبارش ،ول يكون أي من الطراف مس ئول أمام الطرف الخر ال فامي خيص أو يشلك خرق ًا لهذا
العقد.
 3/09أي جزاء أو غرامة تقع عىل أحد الطراف لعدم الزتامه ابلقوانني املعمول هبا يف مرص ل يتحملها الطرف الخر وتقع املس ئولية
ابلاكمل عىل الطرف اخملل.
 2/09يقر الطرفان أنه مبجرد التوقيع عىل هذا العقد تلغي أي عقود أو اتفاقات بني الطرفني خبصوص أي بند من بنود هذا العقد،
ابس تثناء عقد اس تخدام ش بكة الرشكة املرصية لنقل الكهرابء و,التعديل يف عقود توريد الطاقة الكهرابئية للمس هتلكني.
 4/09ختضع مجيع حمتوايت هذا العقد واملعلومات والبياانت اليت مت احلصول علهيا أو ارسالها من أي من الطرفني للرسية ول جيب لي
طرف اثلث العمل هبا بدون املوافقة الكتابية املس بقة للطرف الخر ،ول تنطبق هذه القيود عيل اعطاء احملتوايت أو املعلومات للجهات
والغراض التالية:
أ) لالستشاريني و البنوك و املمولني ،واملؤمنني أو مستشارين للطرف مقدم املعلومه واذلي وافق عىل احلفاظ عىل رسية املعلومات
وذكل بعد احلصول عىل موافقة الطرف الخر واليت جيب أن تعطى خالل مخسة أايم معل عىل الكرث.
ب) اجلهاز يف س ياق الجراءات املنظمة
ج) اجراءات التقايض أمام أي حممكة صاحبة اختصاص
د) يف حاةل ااتحهتا للعامة مبا ل ميثل أي خرق لهذا العقد،
 5/09ل يصدر أي اعالن رمسي أو بيان خاص بتوقيع أو تفعيل أو اهناء هذا العقد ال بعد موافاة الك الطرفني بنسخ لالعالن أو
البيان املقرتح واملوافقة عليه ،عىل أل يمت تآخري هذه املوافقة بدون ابداء أي سبب ،و يسمح لالك الطرفني اصدار بيان أو اعالن رمسي
اذا اكن ذكل متفقا مع احدى القوانني أو اللواحئ املقررة.
حرر هذا العقد من  2نسخ أصلية ،بيد لك طرف نسخة للعمل مبوجهبا وتسمل نسخة للجهاز.

الطرف الول
رشكة الرشكة املرصية لنقل الكهرابء

الطرف الثاين
رشكة:

........................................................

....................................................

وميثلها:

........................................................

التوقيع..................................................... :

التوقيع:

........................................................

التارخي.................................................. :

التارخي:

........................................................

وميثلها:
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مرفق ()0
التفاق املبديئ املوقع بني الطرفني لربط حمطة انتاج الكهرابء بش بكة النقل

مرفق ()3
وصف منشآت حمطة انتاج الكهرابء والتصممي واملواصفات الفنية العامة
يتضمن هذا املرفق الوصف املفهويم للمحطة واذلي يتلخص يف النقاط التية:
 النطاق اجلغرايف للمحطة............................................................................................ ............................... : نوع احملطة.............................................................................................................. : قدرة احملطة.............................................................................................................. : وصف النظمة واملعدات الساس ية.............................................................................................................. : التصممي واملتطلبات الفنية.......................................................................................................................... : منشآت الربط ابلش بكة............................................................................................................................ : اجراء اختبار الداء................................................................................................................................. : -نتاجئ الاختبار املعمتدة............................................................................................................................... :
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مرفق ()2
املواصفات الفنية ملنشآت الربط ومنشآت النقل

أ) املواصفات الفنية ملنشآت الربط بني حمطة الكهرابء ونقاط الارتباط ابلش بكة:

ب) املواصفات الفنية ملنشآت النقل بني نقاط الارتباط ابلش بكة وش بكة النقل:
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مرفق ()4
املتطلبات البينية التوافقية الساس ية وحدود امللكية بني معدات حمطة انتاج الكهرابء ومعدات ش بكة النقل ومركز التحمك القويم
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مرفق ()5
مواصفات معدات القياس املركبة

21

مرفق ()6
نقاط الارتباط بش بكة النقل

م امس نقطة الارتباط

نقطة الارتباط ( )0نقطة الارتباط ( )3نقطة الارتباط ()2

 0الفولتية
 3القدرة املركبة (ميجا فولت أمبري)
 2احلد القىص خلرج القدرة الفعاةل (ميجا فولت أمبري)
 4القدرة الفعاةل (ميجاوات)
 5رمق العداد
 6نوع العداد
 7بياانت أخرى
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مرفق ()7
القدرات التشغيلية ومنحىن الطاقة حملطة انتاج الكهرابء
أ) القدرات التشغيلية
فامي ييل بيان القدرات التشغيلية للك وحدة من وحدات حمطة انتاج الكهرابء:
للك وحده من الوحدات*

حمطة انتاج الكهرابء ابلاكمل

القدرة املركبة (ميجا فولت أمبري)
احلد القىص للقدرة الفعاةل (ميجا فولت أمبري)
القدرة الفعاةل (ميجا وات
سعة القدرة غري الفعاةل
( حدود معامل القدرة)
احلد الدىن لوقت الغالق من أجل التشغيل (ابدلقائق)
()Fault Ride Through
حدود اجلهد:
……….
……….
وقت التشغيل (ابدلقائق):
وقت الطفاء (ابدلقائق):
* للك توربينة من توربينات الرايح يف حاةل حمطة انتاج الكهرابء من طاقة الرايح

ب) منحىن القدرة حملطة حمطة انتاج الكهرابء
يعكس منحىن القدرة حملطة انتاج الكهرابء من طاقة الرايح الداء املضمون للمحطة عند رسعات الرايح اخملتلفة
رسعة الرايح (ابملرت للك اثنية)

القدرة ) (GFPابمليجاوات

0
0.5
3
3.5
2
…
39
39.5
21
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مرفق ()8
برانمج الصيانة ادلورية حملطة انتاج الكهرابء طبق ًا لتعلاميت املصنع
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مرفق ()9
برانمج تشغيل حمطة انتاج الكهرابء طبق ًا ملوافقة مركز التحمك القويم

جداول اخلروج للصيانة وحتديد النتاجية للمحطة
احلد القىص للخروج اخملطط للصيانة يف أى وقت (م.و).
احلد القىص ملدة للخروج اخملطط للصيانة (ساعات)
الشهر اليت ل تمت فهيا الصيانة
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مرفق ()01
املتطلبات الفنية لشارات ساكدا
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مرفق ()00
اجلداول الزمنية لتبادل البياانت واملعلومات الالزمة لتصممي حمطة انتاج الكهرابء وربطها بش بكة النقل
أ .املستندات املطلوب تقدميها من قبل منتج الكهرابء
املستند

الامنذج

اترخي التقدمي

وقت الاس تجابة من
الرشكة املرصية لنقل
الكهرابء

وقت التعديل

.0الرسومات الكهرابئية
.3رسومات املوقع املشرتكة
.2
.4
ب .املستندات املطلوب تقدميها من قبل الرشكة املرصية لنقل الكهرابء
املستند

التنس يق

اترخي التقدمي

وقت الاس تجابة من
الطرف الثاين

وقت التعديل

.0رسومات املوقع املشرتكة
.3
.2
.4
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مرفق ()03
اجلداول الزمنية لتنفيذ حمطة انتاج الكهرابء وربطها بش بكة النقل

أ .الربانمج الزمين لتنفيذ منشآت النقل

ب .الربانمج الزمين لتنفيذ حمطة انتاج الكهرابء ومنشآت الربط
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مرفق ()02
تفاصيل تلكفة الربط
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مرفق ()04
مسودة قواعد ربط حمطات انتاج الكهرابء بش بكة النقل
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مرفق ()05
القواعد الفنية ملعدات القياس

31

