جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
وحماية المستهلك

Egyptian Electric Utility
and Consumer Protection
Regulatory Agency

هيكل ونطاق عمل الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية
لقدرات  355ك.و فأكثر
 تيسيراً على المستثمرين فى مجال انتاج الطاقة المتجددة من مصادرها المختلفة فقد تم تشكيل لجنة
إشرافية لمشروعات انتاج الطاقة الكهريائية من المصادر المتجددة بواسطة القطاع الخاص بالشركة
القابضة لكهرباء مصر
 تم استحداث وحده مركزية لمشروعات تعريفة التغذية تابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء ومقرها
مبني وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعباسية الدور الثاني عشر وتكون مهمتها :
 .1اإلعالن وتلقي الطلبات وتقييم سابقة الخبرة للشركات المتقدمة للعمل فى مجال مشروعات
الطاقة المتجددة بنظام تعريفة التغذية ورفع توصياتها للجنة اإلشرافية ،وإبالغ المستثمر
بنتيجة التقييم.
 .2التنسيق مع الجهات ذات الصلة من خالل اللجان المعنية.
 .3متابعة المشروعات وإصدار التقارير الدورية ،وعرضها على اللجنة االشرافية ،ونشرها.
 .4تلقي استفسارات المستثمرين والرد عليها واقتراح التيسيرات الالزمة للجنة االشرافية
القرارها.
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وبناء على المهام السابقة تشكل اللجان االتية:
اوال  :لجنة االراضي
تشكل من :
 نائب رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة

رئيسا

 نائب رئيس الهيئة العامة لالستممار والمناطق الحرة

عضوا

 نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية

عضوا

 نائب رئيس الهيئة العامة التنمية السياحية

عضوا

 نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

عضوا

 نائب رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية

عضوا

 نائب رئيس جهاز تحسين األراضي

عضوا

 نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

عضوا

 مممل عن القوات المسلحة

عضوا

 مممل عن وزارة التنمية المحلية

عضوا

 مممل عن وحدة تعريفة التغذية

عضووا ومقوورر

اللجنة
تختص باالتي:
 -1االتفاق على اليات تطبيق القواعد الصادرة من مجلس الوزراء بشأن تخصيص األراضي
المملوكة للدولة الخاصة بمشروعات الطاقات المتجددة.
 -2وضع آليات موحده للحصول على الموافقات الخاصة باألراضي المملوكة للدولة والتي تخصص
لغرض إنشاء مشروعات انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة.
 -3االتفاق على عقد موحد لتخصيص االراضي لمشروعات الطاقة المتجدده بنظام حق االنتفاع .
 -4انشاء قاعدة بيانات باالراضي المتاحة لدى الجهات المختلفة التاحتها للمستممرين.
 -5حل مشاكل المستممرين مع الجهات المانحة لالراضي .
 -6وضع اليه لتوفير البنية االساسية لالراضي المخصصة .
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ثانيا ً  :لجنة التصاريح والتراخيص
تشكل من ممملين عن الجهات المانحة للتصاريح والتراخيص وبيانها كاالتي:
 وزارة البترول
 القوات المسلحة
 الطيران المدني
 وزارة الزراعة وإستصالح األراضي
 هيئة األثار
 المركز القومي إلستخدامات أراضي الدولة
 وزارة اإلتصاالت والمعلومات
 وزارة اإلسكان والتعمير
 جهاز شئون البيئة
 المحافظة محل المشروع ( تمملها وزارة الحكم المحلي)
على ان يكون مستوى التمميل من االعضاء ذوي صالحيات اتخاذ القرار .
وتشمل اللجنة:
 مممل عن الهيئة العامة لالستممار.
 مممل عن وحدة تعريفة التغذية ومقررا للجنة .
مهام اللجنة :
 -1تجميع ونشر واتاحة متطلبات وشروط الحصول على التصاريح و التراخيص
 -2تيسير الحصول على التصاريح والتراخيص من خالل توفير نقاط اتصال داخل هذه الجهات للتعامل
مع المستممرين .
 -3حل النزاعات التى قد تنشأ بين المستممرين والجهات المانحه لالراضي الخاصة بمشروعات الطاقات
المتجدده بخصوص التصاريح والتراخيص .
 -4حل المنازعات التى قد تنشأ بين اصحاب المشروعات أقل من  555ك.و وشركات توزيع الكهرباء .
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ثالثا ً  :لجنة الجمارك والضرائب
تشكل من :
 -1مممل عن وزارة المالية

رئيسا

 -2مممل عن مصلحة الضرائب

عضوا

 -3مممل عن مصلحة الجمارك

عضوا
عضوا
عضوا ومقرر اللجنة

 -4مممل عن الهيئة العامة لالستممار
 -5مممل عن وحدة تعريفة التغذية
مهمة اللجنة :
 -1حل المشاكل الخاصة بالضرائب على المبيعات.

 -2النظر فى مشاكل الجمارك على المعدات المزدوجة االستخدام الخاصة بمحطات الطاقات المتجددة.
 -3النظر فى المصاريف االضافية والتى تفرض على المعدات الخاصة بمحطات الطاقات المتجددة.
 -4النظر في النزاعات االخرى التى تعرض على اللجنة.

مقر الجهاز 1 :شارع المهندس /ماهر أباظة  -خلف نادي السكة الحديد -طريق األوتوستراد  -مدينة نصر
ص.ب-11 .بانوراما أكتوبر– رقم بريدي11811شارع صالح سالم هاتف 5241213 :

الموقع الكتروني www.egyptera.org:

فاكس 5241281:بريد إلكترونيinfo@egyptera.org :

