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تتيح هذه الوثيقة الوصول إىل قرار السلطة رقم  59701  من يوم 11.01.2021

- تحديث قرار رقم  58001 من جلسة 580 من يوم  18.5.2020 – تعريفة

تكملة لمنشآت توليد الكهرباء باستخدام التكنولوجيا الكهروضوئية صغيرة

الحجم.

 

 

الشروط والتعريفات المحدثة في هذا القرار تدخل حيز التنفيذ في تاريخ

01.03.2021. اىل حد هذا التاريخ سيستمر تطبيق التعريفات التي كانت

موجودة قبل التعديل.

 

يوضح، أن هذا المستند ال يضيف أو يغير هذا القرار. الصيغة الملزمة
هي التي نص عليها قرار السلطة، وفي كتاب المعايير وجداول

التعريفات. 
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لمن خصص هذا الترتيب؟

كيف تغير هذا الترتيب؟

هذا الترتيب مخصص للمستهلكين الذين يرغبون بإقامة منشآت األسقف،

وتغطية خزانات المياه وأحواض األسماك بسعة تصل إىل 630 كيلو واط. يشمل

ً لتعريفه في قانون تعريف السطح: هو التغطية العلوية أو الجانبية للمبنى، وفقا

التخطيط والبناء. 

    

قبل أن يتم تحديث هذا القرار، الترتيب كان يقتصر فقط عىل منشآت بسعة

حتى 100 كيلو واط في مكان استهالك واحد. باإلضافة، حيث أن الترتيب نص

عىل أنه في حالة دمج منشآت أخرى في مثل مكان االستهالك كجزء من إجراء

تنافسي، تطبق التعرفة المحددة في اإلجراء التنافسي عىل جميع الطاقة اإلنتاجية

في مكان االستهالك. التعرفة لكل الطاقة اإلنتاجية المشتركة وفق هذا الترتيب

ً إلجمالي الطاقة اإلنتاجية في مكان االستهالك (حتى كانت موحدة ومحددة وفقا

15 كيلو واط وأكثر من 15 كيلو واط).

 

بعد تحديث القرار، أصبح باإلمكان دمج منشآت بسعة تصل اىل 630 كيلو واط،

ُ لسعة عندما تدفع التعرفة لمنشأة تم دمجها وفق الترتيب سوف تحسب وفقا

المنشأة المطلوبة وللسعة التراكمية للمنشآت التي أدرجت حسب الترتيب

المطروح أمامها. التعرفة تشمل تعرفة حتى 15 كيلو واط ألول 15 كيلو واط (48

أغورة)، والتعرفة لحد 100 كيلو واط اىل 85 كيلو واط التابعة (41 اغورة) والتعرفة

لإلجراء التنافسي األخير لمنشآت األسطح، بإضافة 4% بدون ربط لبقية الطاقة

اإلنتاجية (18.91 اغورة حسب نتائج اإلجراء التنافسي األخير الذي نشر وقت اتخاذ

القرار). 

 

سوف يالحظ أن التعرفة وضعت حسب تاريخ التسجيل وال تتغير خالل طوال

حياة المنشأة.

 

التعرفة التراكمية وضعت لتتيح قدر اإلمكان استغالل األسطح المتوسطة عن

طريق إقامة منشأة أكبر من 100 كيلو واط وحتى 630 كيلو واط. أكثر من 630 كيلو

واط تستطيع استغالل باقي مساحة السطح أو الخزان

ً لذلك تم إلغاء التعليمات التي أقرت أنه في مكان االستهالك الواحد تم وفقا

تأسيس منشآت بموجب هذا الترتيب وبموجب اإلجراء التنافسي، سوف تحدد

التعرفة وفقا لإلجراء التنافسي عىل كل الطاقة اإلنتاجية للمنشآت في مكان

االستهالك. هذا يعني أن المنشآت المقامة بموجب هذا الترتيب ستستمر في

تلقي التعرفة المحددة لهذا الترتيب حتى وأن تم في وقت الحق إقامة منشأة

إضافية في مكان االستهالك ضمن الفوز بإجراء تنافسي.

 

شروط الترتيب الجديدة تدخل حيز التنفيذ للمنشآت التي تسجل في الترتيب

ً من تاريخ 1/3/2020. حتى هذا التاريخ سوف تنطبق شروط الترتيب بدءا

والتعريفات السابقة. مع ذلك، تجب اإلشارة اىل أن التعليمات المؤقتة التي

زادت من الطاقة اإلنتاجية المثبتة المسموحة لدمج مكان االستهالك وفق

تعليمات الترتيب السابقة من 100 كيلو واط إىل 200 كيلو واط انتهت صالحيتها

بيوم 31/12/2020.
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يمكن للمستهلكين الذين تم دمجهم في الترتيب زيادة االتصال الستنفاد مساحة

السطح، بشرط أال يتجاوز حجم المنشأة 630 كيلوواط. 

 

يمكن للمستهلك الذي يقوم بتركيب منشأة عىل سطحه أن يختار في موعد

الطلب واحدة من بين الطريقتين للمحاسبة مقابل مزود الخدمة األساسي (شركة

الكهرباء أو أي موزع في منطقته منشأة مثبتة):       

              

في الطريقة األوىل المعروفة باسم "محاسبة بطريقة الدفع مقابل اإلنتاج" 
 

يضخ المستهلك كل الطاقة التي ينتجها إىل الشبكة، ويتلقى مقابلها التعريفة

المحددة مسبًقا للطاقة المتدفقة من المنشأة إىل الشبكة. بغض النظر عما إذا

استهلكت الطاقة عىل يديه أو تدفقت اىل شبكة الموزع. في هذه الحالة يلزم

المستهلك بدفع تعرفة استهالكه العادي مقابل الطاقة المنتجة عن طريق المنشأة

والمستهلكة من قبله.   

 

 

في الطريقة الثانية، والتي تسمى "المحاسبة بطريقة الدفع حسب
التدفق"

 

يستهلك المستهلك الطاقة من المنشأة، والتي ال يدفع مقابلها تعريفة استهالك

الطاقة العادية المنتجة عن طريق المنشأة والمستهلكة من قبله بل فقط التكلفة

النظامية. يتم ضخ بقية الطاقة المنتجة (الطاقة غير المستهلكة من المنشأة) في

الشبكة ويتلقى التعريفة المحددة مسبًقا مقابل تدفق الطاقة من المنشأة إىل

الشبكة. 

 

ً للرغبة في تسهيل وتبسيط بناء منشآت صغيرة بسعة أقل من 15 كيلو   نظرا

واط، فإن هذا الترتيب يتضمن إمكانية االعفاء من إنشاء عداد إنتاج لهذه

المنشآت. بديل اإلعفاء من إنشاء عداد إنتاج صالح فقط للمستهلك الذي لم

يركب في المساحات التي بحوزته (أرض، التي لم تسجل في دفاتر مزود خدمة

أساسي عىل اسم مستهلك معين، ولكنها بتصرف المستهلك أو أي شخص

ينوب عنه) منشآت إنتاج طاقة كهربائية إضافية. كذلك، المستهلك الذي اختار

عدم إنشاء عداد إنتاج في منشأته -ستتم المحاسبة معه بطريقة الدفع عن طريق

التدفق فقط. 

 

ال يوجد اعتراض عىل دمج أكثر من منشأة وفقاً للنظام بشرط عدم زيادة
إجمالي الطاقة عن 630 كيلو واط. 

 

ما هي النقاط الرئيسية للترتيب؟ 
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ال يوجد حاليا حصة محددة لهذا الترتيب ولكن ستكون التعريفات سارية المفعول

حتى 31.12.2021 وبعد ذلك ستقوم السلطة بفحص ما إذا كان يجب تغييرها.أي

أن أي شخص يقوم بالتسجيل في هذا الترتيب لدى الموزع حتى ذلك التاريخ

يحق له الحصول عىل التعريفات الواردة في الجدول)   

ما هو سقف الترتيب؟ 

ما هي التعريفات الثابتة للترتيب؟ 
                    

تعريفات هذه الترتيب مفصلة في الجدول أدناه: 

ة  ف ي ر ع ت ل ا م ج ح

ة  أ ش ن م ل ا

48 أغورة 

41 أغورة 

منشأة بإنتاج أقل

KW 15 من

منشأة تتجاوز

طاقتها KW 15 وال

KW 100 تزيد عن

 

منشأة تتجاوز

KW 100 طاقتها

وال تزيد عن 630

KW

 

18.9 اغورة
* يتم تحديثه
حسب االجراء

التنافسي االخير
لمنشآت االسطح
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التعرفة الطاقة المتدفقة ثابتة لمدة 25 سنة وغير مرتبطة بغالء المعيشة. يوضح

مرة اخرى, من موعد وضع وتحديد التعرفة للمنشأة، التعديل المستقبلي

للتعريفات الموضحة بالجدول لن يؤدي إىل التغيير في التعرفة.

 

ً أن المنشأة الجديدة التي تقام في مكان استهالك الذي الذي يدمج يوضح أيضا

منشآت الطاقة الكهروضوئية بموجب هذا الترتيب، سيستمر في تلقي التعريفة

التي تلقاها للمنشآت القائمة قبل دخول التعديل حيز التنفيذ وسيتلقى التعريفة

الموزونة فقط مقابل إضافة االنتاج. يوضح أنه في هذه الحالة سُيطلب من

المستهلك تركيب عداد إضافي جديد مقابل المنشأة الجديدة، وذلك من أجل

ضمان فترة سداد التعريفة لمدة 25 عاًما. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

حاسبة التعريفات مرفقة كرابط لهذا المستند. 
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من أجل التوضيح، هذا الرسم البياني يوضح التعرفة اإلجمالية باالعتماد عىل .

القدرة االسمية  في مكان االستهالك: 

                    
حجم المنشأة (كيلو واط) 
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مثال عىل حساب المدفوعات لنظام 100 كيلو واط 
 

عىل سبيل المثال: عىل سطح مساحته 100 متر مربع، يمكن تركيب

 KW 13  نظام حجمه 

 

KW 1 مركب ينتج  مقدار KWH 1600 (كيلو واط/ ساعة) في السنة

لذلك، فإن الدخل السنوي المقدر بالشيكل لكل منشأة في هذا المثال هو: 

 

                1600*13*0.48 =9980
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توضيح: ال ينبغي النظر اىل هذا المثال عىل أنه التزام بالدخل المتوقع أو لفترة
مضمونة لتوليد الطاقة. 



 15 كيلو واط  85 كيلو واط  100 كيلو واط 

مثال عىل حساب تعريفة موزونة لنظام 200 كيلو واط
 

 200 كيلو واط 

 41 أغورة 
تعريفة

معينة لكل

مستوى

تعريفة

حجم

المنشأة

(مثال)

التفكيك إىل

مستويات

التعرفة

 18.91 أغورة  48 أغورة 

تشكل الحصة النسبية لمستويات التعريفة التعريفة

الموزونة

 30.48 أغورة 
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مثال عىل حساب تعريفة موزونة لنظام 200 كيلو واط : 
 

 الجزء النسبيمستوى التعريفة 

 للمنشأة

 (كيلو واط)

كيفية حساب

 الحصة النسبية 

المعدل لكل مستوى

أغورة لكل كيلوواط) 

 (ساعة 

3.6+ 17.425

+ 9.455

=30.48

15 كيلوواط إىل 

100 كيلو واط

عىل السطح الذي يوجد عليه نظام سابق لهذا الترتيب، سيتم حساب

التعريفة بدًءا من المستوى ذا الصلة. وفًقا للمثال أعاله، إذا كان هناك

نظام سابق يبلغ حجمه 15 كيلوواط عىل سطح المبنى وينوي المستهلك

إضافة نظام إضافي بحجم 185 كيلوواط إىل السطح -فإن التعريفة

الموزونة ستبدأ عند مستوى 41 أغورة ألول 85 كيلوواط، يليها االنتقال إىل

18.91 أغورة مقابل ال-100 كيلوواط المتبقية، وبالتالي يكون المعدل

المحدد هو 29.06 أغورة. 

 

200

كيلوواط
30.48

أغورة لكل
 كيلوواط ساعة

أول 15 كيلو واط

كامل المنشأة 

100 كيلوواط

 وما فوق

48

41

15

85

18.91100
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هل يمكن دمج الطاقة اإلنتاجية حسب الترتيب عن طريق أكثر

من منشأة إنتاج واحدة؟ 

ال يوجد مانع، فقط في حال أن الطاقة اإلنتاجية الكلية ال تعلو عن 630 كيلو

واط. في حال أن كان هنالك أكثر من منشأة حسب هذا الترتيب، التعرفة لكل

منشأة تختلف ولذلك المحاسبة تحصل حسب المعيار 221-منشآت إنتاج

متعددة متصلة بشبكة التوزيع، والمقامة في مكان االستهالك. أي أن يحق

للمستهلك التخطيط لدمج المنشآت وبالتالي سينسب االستهالك الذاتي إىل

المنشأة ذات التعرفة المنخفضة.

 

عىل سبيل المثال، طلب مستهلك دمج قوة بحجم 200 كيلو واط في مكان

االستهالك وكمية االستهالك لديه تصل إىل 100 كيلو واط في الساعة ذات

الصلة، لذلك يستطيع أن يختار القوة عن طريق منشأتين بحصة منفصلة، كل

واحدة بقوة 100 كيلو واط. في هذه الحالة التعرفة للطاقة المتدفقة للشبكة

لمنشأة واحدة تكون 42.05 أغورة وللمنشأة الثانية 18.91 أغورة. في هذه الحالة

يستطيع المستهلك االختيار وذلك ألن االستهالك الذاتي سوف ينسب

للمنشأة الحاصلة عىل التعرفة 18.91 أغورة. يعني ذلك أنه في الوقت الذي

تنتج فيه المنشأتين (200 كيلو واط في نفس اللحظة) واالستهالك الذاتي هو

100 كيلو واط، التعرفة المدفوعة للطاقة المتدفقة للشبكة بقوة 100 كيلو واط

يكون 42.05 أغورة. 
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الخطوات الثالثة  لدمج وتوصيل
المنشأة الكهروضوئية وفًقا لمعيار
المادة ج: توصيل أو دمج منشأة

إنتاج بشبكة التوزيع 

مرحلة أ - للتسجيل
عىل موقع االنترنت

اضغط هنا  

 

مرحلة ب - تقديم
الطلب وفحصه

I
 
 

مرحلة ج - بدائل
مختلفة لتوصيل أو

دمج منشأة
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EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING

BEFORE EXAMS

مرحلة أ - للتسجيل عىل موقع االنترنت
اضغط هنا 

التسجيل في موقع االنترنت

سيحصل الموزع من مقدم

الطلب عىل دفعة مقابل

التسجيل

إشعار الموزع

سيزود الموزع مقدم

الطلب بمرجع يؤكد

استالم الدفعة واالنتاج

المركب المطلوب

الذي تم استالم الدفعة

مقابله

 

فحص الموزع للتأكد من
تواجد حصة شاغرة

سيتحقق الموزع من وجود

كمية متاحة للتسجيل لدى

الموزع المهيمن قبل إرسال

المستند

30

تأكيد تقديم الطلبيوم 
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EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING

BEFORE EXAMS

التحقق من االمتثال
للشروط األولية
لمراجعة الطلب

سيبلغ الموزع مقدم

الطلب كتابًيا أنه قد تم

تقديم جميع البيانات

والوثائق والمدفوعات

التي تشكل شروًطا

أولية لفحص الطلب

 

 

شروط أولية لفحص
الطلب

اسم مقدم الطلب وطرق االتصال به

 

تكنولوجيا المنشأة وتفاصيل المعدات

لمنشأة اإلنتاج

 

نقطة التوصيل ونظام االتصال أحادي

الخط للمنشأة

 

انتاج الطاقة المركبة المخططة، في

منشأة PV وكذلك الطاقة اإلجمالية

المخطط لها للوحدات النمطية

 

حجم التوصيل المطلوب بالكيلوواط

 

PV في حالة مقدم طلب لمنشأة

بإنتاج أقل من 15 كيلوواط -يجب ذكر

ما إذا كان مهتًما بعداد إنتاج

 

تحديد الموعد المطلوب إلجراء

التوصيل أو زيادة التوصيل أو الدمج،

لن يتجاوز الموعد المطلوب الحد

األقصى لموعد المزامنة

 

التعريفة المطلوبة لتقنيات اإلنتاج

وفقاً للتعريفات المعمول بها والتي

تنشرها الهيئة

 

الموقع المقترح لتركيب عداد اإلنتاج

 

وثيقة إيداع المخطط بشروط أو بخطة

معتمدة أو رخصة بناء

 

أرقام الحوض والقسيمة لموقع

المنشأة

 

نقطة التوصيل المطلوبة بالشبكة.

 

تقديم الطلب
 

يقوم الموزع باستدعاء

مقدم الطلب إىل

مكاتبه لغرض تقديم

الطلب من الممكن أن

يطلب الموزع توفير

الوثائق عن طريق

موقع االنترنت

 

 

مرحلة ب - تقديم الطلب وفحصه

7

أيام 

إشعار الستيفاء
الشروط األولية

للطلب
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EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING

BEFORE EXAMS

مرحلة ب - تقديم الطلب وفحصه (تكملة)

 

فحص الطلب
 

إذا استوفى مقدم الطلب الشروط األولية

لفحص الطلب، فسيقوم الموزع بفتح ملف

عمل والتحقق من البيانات التالية:

 

 

عوامل الفحص:

قم بإجراء عمليات في الشبكة المطلوبة

للتوصيل أو زيادة التوصيل أو دمج المنشأة

في أقصر وقت ممكن

 

مالئمة المعدات في المنشأة مع متطلبات

النظام

 

استيفاء مقدم الطلب للشروط، إذا تم

تحديدها في شروط االستحقاق للتعريفة

المطلوبة شروط إضافية لتقديم طلب

التوصيل أو الدمج

  

30

يوم
الحصول عىل إجابة

الموزع
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EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING

BEFORE EXAMS

مرحلة ج - بدائل مختلفة لتوصيل أو دمج
منشأة

 

توصيل منشأة بتوصيل موجود في شبكة
منخفضة  צ

ربط أو دمج منشأة في توصيل موجود بشبكة

جهد منخفض

 

 

ماذا تشمل هذه المرحلة

يشمل هذا الفصل أعمال توصيل ودفعات حسب تقدم األعمال، بما في ذلك

المواضيع التالية

 

إجراء توصيل أو دمج بعد دفع سلفة قدرها 10% من تعريفة التوصيل

 

التنسيق الفني وتحديد الجدول الزمني في غضون ثالثين يوم من موعد

إجراء الدفعة األوىل، وإكمال دفعة مؤقتة بمبلغ يساوي الفرق بين %70

من تسعيرة التوصيل ومبلغ الدفعة األوىل المدفوعة من قبل مقدم

طلب االتصال (يمكن دفع 100% من رسوم التوصيل وفقا لطلب

المتعهد)

 

صياغة اتفاقية شراء بين مقدم طلب التوصيل ومدير النظام خالل 7 أيام عمل

من موعد إتمام التنسيق الفني

 

توفير منشأة كهربائية خاصة لشبكة الموزع.

 

تركيب المخزون 

 

ً برصيد المدفوعات بعد إتمام أعمال التوصيل -سيسلم مقدم الطلب حسابا

تكلفة التوصيل بمعدل 30% من التكلفة

 

تركيب أنظمة االتصال ووسائل الحد من تدفق الطاقة والحصول عىل تصريح

التشغيل وعملية المزامنة

 

تزامن المنشأة مع الشبكة

 

بعد تزامن المنشأة مع الشبكة، المنشأة متصلة

اىل حد 360 يوم من موعد الحصول
عىل إجابة الموزع

18



هل يمكن التسجيل للترتيب من خالل موقع المستهلك الذي هو في
مرحلة قيد اإلنشاء أو لم يحصل بعد عىل النموذج 4? 

نعم، يمكن التسجيل من خالل موقع المستهلك الذي لم ينشأ بعد أو حصل عىل

النموذج 4 بشرط دمج االتصال بالشبكة فقط في حال تقديم النموذج 4 حسب

قانون المعايير. 

أسئلة وأجوبة 

هل يمكن االنتقال إىل ترتيب آخر في المستقبل؟ 

من وقت دمج المنشأة للشبكة ال يمكن إجراء تغيير بطريقة المحاسبة وال يمكن

تغيير الترتيب حتى نهاية االتفاقية مع الموزع. 

هل يمكن الحصول عىل نقطة اتصال كهرباء إضافية، ليتم استخدامها
فقط من قبل النظام الكهروضوئي؟ 

الهدف من الترتيب هو دمج منشآت إنتاج تحت االتصال الموجود لذلك لهذا

الترتيب ال يوجد اتصال منفصل يمكن القيام بطلب زيادة االتصال الموجود. 

ماذا ستكون التعرفة التي سوف أحصل عليها من توليد الكهرباء بعد
انتهاء العقد، بعد 25 سنة؟ 

ستدرس السلطة كيفية التعامل مع المنشآت التي اتفاقيتها عىل وشك االنتهاء

وستعقد جلسة استماع عامة حول هذا الموضوع. 

هل يوجد وقت زمني محدد ملزمة فيه شركة الكهرباء إليصال النظام
منذ اللحظة التي تم فيها تقديم كافة الوثائق المطلوبة لالتصال؟ 

المدة الزمنية القصوى إليصال المنشأة هو 360 يوم. يمكن تقليل هذه المدة

الزمنية عن طريق التنسيق مع المستهلك في مرحلة تقديم الطلب. 
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هل شركة الكهرباء قد ال تقرأ عداد اإلنتاج الخاص بي؟ 

نعم، مثل حساب االستهالك أيضاُ حساب اإلنتاج يمكن أن يرسل حسب التقدير.

تصحيح الحساب يتم عن طريق قراءة العداد التالية. 

 أسئلة وأجوبة - تكملة

هل يمكن تحويل الدفعات من اإلنتاج إىل عامل آخر (حوالة الحق)؟ 

نعم يمكن ذلك، لكن يجب ان تتذكر أن الحسابات يجب أن تدار عن طريق

المستهلك المسجل في مكان االستهالك.

يجب عىل المستهلك تقديم الفاتورة أو نموذج 1400 (إعفاء) كما هو مطلوب

لغرض استالم الدفعة. 

في أي مرحلة أستطيع اختيار طريقة المحاسبة المعني بها؟ 

في مرحلة تسجيل طلب للدمج في شركة الكهرباء يجب اختيار طريقة المحاسبة

المرغوبة. 

في حال أن شركة الكهرباء لم تلتزم بالدفعات حسب الوقت المحدد لها
في المعايير، هل أستطيع الحصول عىل تعويض؟ 

المعايير حددت إذا لم يحصل المستهلك عىل الدفعة حسب الوقت المحدد في

المعايير يحق له الحصول عىل المتأخرات. 

أقمت منشأة بالترتيب الحالي، وبعد االنشاء تبين أن هنالك مساحة
إضافية لالستغالل، هل يمكن زيادة الطاقة اإلنتاجية للنظام أو بدالً من

ذلك إضافة لوحات فقط؟ 

حسب الترتيب الحالي، تستطيع زيادة الطاقة اإلنتاجية إىل حد الطاقة اإلنتاجية

الكلية 630 كيلو واط، ولكن يجب األخذ بعين االعتبار التغير في الطاقة اإلنتاجية

يؤدي إىل التغيير بالتعرفة حسب ما تم توضيحه في الدليل المرشد. 

 

 

 

حصلت عىل إجابة من محدودة من شركة الكهرباء بها ال أستطيع توليد
كهرباء للشبكة، لمتى مدة الجواب صالحة؟ 

يمكن أن يتغير ذلك وفقاً لتطور الشبكة بمنطقة مكان االستهالك، بكل مرحلة

يمكن تقديم طلب لفحص إمكانية تحرير التقييد بشركة الكهرباء. 

في حال هناك أسئلة إضافية، لمن أستطيع أن أتوجه؟ 

ألسئلة متعلقة بالترتيبات ، ربط ودمج منشآت يمكنكم التوجه إىل شركة الكهرباء.

 
20

https://www.iec.co.il/homeclients/pages/pvhcon.aspx


ابريل, 2021

 


