
 طلب التسجيل
كيلو وات( 5للمشاريع/الشركات الصغيرة والمتوسطة )  

  

 معلومات عامة .1

  االسم

  رقم بطاقة الهوية

  الجنس

  رقم اشتراك الكهرباء

 صناعي □  تجاري □  منزلي □ نوع االشتراك

  ة سلطة الطاقةطيتم تعبئته بواس –رقم الطلب 

 

 لجنة الفحص  –مالحظات 

 

 

 

  )القبول(التأهيل. متطلبات 2

 ال نعم استكمال االوراق المستندات المطلوبة )هل المستندات المطلوبة التالية تم تزويدها ( 1.1

     شهادة التسجيل 1.1.1

     كشف حساب بنكي 1.1.2

     رسالة من البنك تبين الديون الحالية 1.1.3

     شهر كيلو وات ساعة 12استهالك الكهرباء الخر  1.1.4

     شهادة ملكية الروف 1.1.5

    
 ال نعم المتطلبات المالية تأكيد ان المتطلبات التالية مستوفاة 1.2

     شهادة التسجيل : يثبت مقدم الطلب ان الشركة مسجلة من عام واحد 1.2.1

     كشف حساب بنكي :اثبات ان كشف حساب البنكي ايجابي للسنة االخيرة 1.2.2

1.2.3 
 % من الدخل الشهري20أقساط تصل الى  هليس علي هان: يثبت مقدم الطلب  موجودةكشف حساب أو رسالة بالديون ال

  )قسط القرض الموجود+ القسط المقترح لمشروع الطاقة الشمسية ( 
    

1.2.4 
ال يوجد ديون مستحقة لشركة توزيع الكهرباء , يوكد مقدم الطلب ان اشتراك الكهرباء ال يوجد عليه ديون مستحقة لشركة 

 الكهرباء و ليس هناك سجل لسرقات أو مخالفات 
    

    



1.3 
الكهرباء/سلطة الطاقة من خالل متطلبات السطح: يؤكد استيفاء المتطلبات التالية) هذه المتطلبات ستؤكد من قبل موظفي شركة 

 زيارة ميدانية اذ تم االختيار(
 ال نعم

1.3.1 
الملكية: مقدم الطلب يقدم وثائق تثبت الحق باستخدام السطح )اثبات ملكية السطح او كتاب سماح من المالك الستخدام السطح 

  في حالة االستئجار يوضح المساحة متر مربع ( 
    

     منها مساحة تستخدم ألغراض اخرى  ى. يستثن متر مربع 50مساحة السطح المتاحة ان تكون المساحة المتاحة  1.3.2

     مرفق صور (flat roof) مستوي وغير مائل  السطح مستوي يجب ان يكون :نوع السطح 1.3.3

     حمل المشروعو يستوعب مقدم الطلب يؤكد ان السطح بحالة جيدة يؤكد حالة السطح :  1.3.4

     على السطحبب وجود الظل تسعوائق ت أيون بدن السطح يصل له ضوء الشمس طول فترة اليوم أمقدم الطلب  يؤكد الظل : 1.3.5

    

    

 ال نعم )التأكد من ان المتطلبات التالية مستوفاه(  متطلبات الطلب على الطاقة  .1.4

     شهريا كيلو وات ساعة 800مقدم الطلب ان الحد األدنى لالستهالك الشهري : يؤكد الحد األدنى لالستهالك الشهري  1.4.1

     موظفين 5ان لديه على االقل  ان يؤكد مقدم الطلب :  الموظفينالحد االدنى لعدد  1.4.2

 

 

 . معلومات اضافية3

     معلومات اضافية 2.1

        

 نعم/ال   فاز 3اذا كان االشتراك التوضيح فاز ,  3 2.1.1

        

  
  

  

 kWh   شهر( 12خالل السنة الماضة )الكهرباء  زود الطاقة المستهلكة من ت : ان الطلب على الطاقة 2.1.2

        

        

2.1.3 
مساحة  أييستثني  لنظام الطاقة الشمسية المقترح يجب ان يكون مساحة: المساحة المتاحة في السطح

 مستخدمة ألغراض اخرى
  m2 

        

        

 نعم/ال   مسبق دفع يتم االشارة لذلك اذا كان الطريقة التي يدفع بها المشترك هي طريقة الدفع المسبق 2.1.4

        

        

 نعم/ال   امكانية الوصول للسطح بسهولةتأكيد  2.1.5

        



        

2.1.6 
ا ال يتعلق نخاليا طاقة شمسية )السؤال ه أيخبرة سابقة مع خاليا طاقة الشمسية , هل الشركة حاليا لديها 

 بخاليا الشمسية لتسخين المياه(
 نعم/ال  

        

        

     وضيح الخدمة المقدمة من الشركة للمواطنين يجب تالخدمة المقدمة من الشركة  2.1.7

        

        

2.1.8 
اك مكان مغطى في السطح لوضع التجهيزات الكهربائية به مثل نمساحة اضافية للتجهيزات الكهربائية هل ه

 االنفيرتر , البطاريات و الحماية
 نعم/ال  

        

    

    

 ال نعم اذا لم يكن مساحة متاحة على السطح , ممكن اعتبار منطقة خارجية قريبة من االحمال  :المنطقة الخارجية 2.2

2.2.1 
ان االرض/المنطقة تبدو في حالة جيدة لتستوعب اوزان معدات مقدم الطلب يؤكد  الخارجية طبيعة المنطقة

 االلواح الشمسية
    

      حق استخدام المنطقة الخارجية  تدل على الملكية , مقدم الطلب يزود مستندات 2.2.2

     flatيوكد مقدم الطلب ان المنطقة الخارجية مسطحة  :نوع المنطقة الخارجية 2.2.3

2.2.4 
عوائق التي  أيدون بمقدم الطلب ان المنطقة الخارجية يصل اليها ضوء الشمس طول فترة اليوم يؤكد  :الظل 

 بب وجود الظلتست
    

2.2.5 
هل هناك مكان مغطى لوضع التجهيزات الكهربائية به مثل االنفيرتر , :مساحة اضافية للتجهيزات الكهربائية 

 البطاريات و الحماية
    

 

  



 قساط. وصف نظام الطاقة الشمسية و اال4

 أليةنرجو ان يتم الرجوع لشركة توزيع الكهرباء  الطلب نموذج استكمال تعبئة قبل ،الجزء بعناية  هذا قراءةنرجو ان يتم 

شركة توزيع الكهرباء  تعليمات واتباع النظام عملالجيد لطريقة  الفهم المهم من,  استفساراتأي  أوعدم وضوح   أو أسئلة

 النظام.  لمكوناتاطول  عمر لضمان

. والكابالت الحماية مثل األخرى والمكونات البطارياتالطاقة الشمسية , االنفيرتر ,  ألواح منالطاقة الشمسة  نظام يتكون

 البطارياتفي  وتخزنها ،يمكن استخدامها  كهرباء إلى بتحويلها نفيرتراال ويقوم ، الكهرباءلواح الطاقة الشمسية أ تولد

 .الليل أثناء لالستخدام

 و من الواح الطاقة االكهرباء  شبكة منهناك كهرباء  كوني ،نهارا  الرئيسيةتوزيع الكهرباء  شبكةعمل ت عندما

 .الشمسية

 ة و البطارياتييكون هناك كهرباء من الواح الطاقة الشمس ،مقطوعة الرئيسيةتوزيع الكهرباء  شبكة تكون عندما. 

 أشعة من االستفادةية سطاقة الشمال نظام صاحب على يجب.  استخدام محدد ضمان  يجب لذا ، محدودة الشمسية الطاقة

يكون  تنقطع الكهرباء من الشبكة و وتقليل استخدام االجهزة الكهربائية خالل فترة الليل عندما اإلمكان قدر المباشرة الشمس

  االعتماد الكلي على البطاريات 

اجهزة  و الكهربائية المياه وسخانات المياه مضخات مثل ، الطاقة من الكثير تستهلك التيالكهربائية  األجهزة أن يعني وهذا

 .واحدان  في هاعمل تجنبمع  النهار خالل فقط تعمل أن يجب ، الطهي

 وتوصيات قواعد اتباع المهم من. ثالجةو تشغيل ال اءةإض لديهم يكون أنطاقة الشمسية ال انظمة ألصحاب يمكن ، الليل في 

 .1 الملحق في الطاقة كفاءة

 .قساط الشهريةاال و الرئيسية الخصائص التالي الجدول يوضح

  الدفعة المقدمة دوالر امكانية التخزين المكونات الرئيسية النوع  
 

معدل الدفعات 
 الشهرية دوالر

C1 5 kWp 
+انفيرتر  شمسية لوحة 16

 +بطاريات كبيرة
 16وات ل  500

 ساعة
950-1100 230-310 

 

للتعديل. وسيتم تحديد عدد شهر وهو قابل أ48-36 مالحظة: معدل الدفعات الشهرية المذكور أعاله هو تقريبي لدفعات 

 الدفعات وقيمتها من قبل لجنة التقييم عند دراسة واعتماد طلب التسجيل

 افضلية تسديد الدفعات )عدد االشهر( 

 

 . اختيار النظام5

.................................. اعي االلتزامات و القيود المتعهدة   بتاريخ.................................... ,الموقع ادناه انا 

 بالتسعيرة المشار لها اعاله   C1بموجب هذه االتفاقية و اؤكد انني ارغب بالحصول على النظام 

 

 

 . نقاط الشكاوي و المظالم6

 

48 36 24 



 

 

 

 1ملحق 

 القواعد العشرة لكفاءة الطاقة

 عندما وحيثما دعت الحاجةاالنارة /محاولة االستفادة من ضوء النهار كلما أمكن ، فقط تشغيل األضواء  1

   عند مغادرة الغرفة اطفئ االنوار و عندما تغادر المكان تأكد من اطفاء جميع  االجهزة الكهربائية 2

 يقاف تشغيل مقابس األجهزة التي تحتوي على وضع االستعدادا 3

 A, و اجهزة كهرباء منزلية من التصنيف LEDللطاقة الكهربائية : مصابيح  أقلاجهزة ذات االستهالك شراء  4

 ال تترك باب الثالجة مفتوح اكثر من الالزم 5

6 
تجنب استخدام أجهزة االستهالك العالية مثل المكواة و ان لزم االستخدام قدر المستطاع استخدامها  اثناء النهار  خالل 

 أشعة الشمسساعات 

 بعد مغادرة الشركة  ابقي االستخدام على االجهزة الكهربائية االساسية 7

 استفيد من التهوية الطبيعية بفتح النوافذ و استخدم المراوح في وقت الحاجة فقط 8

 افتح النوافذ في الليل للتبريد وتوفير درجة حرارة مريحة في ساعات الصباح دون استخدام أي كهرباء. 9

 عند استخدام اجهزة التكييف تأكد من اغالق جميع النوافذ 10

 

 

  



 كيف يعمل النظام 2ملحق 

 

 

 

 
 


