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تمهيد
ت�أ�س���س مكت��ب التنظي��م والرقاب��ة (املكت��ب) مبوج��ب القان��ون رق��م ( )2لع��ام 1998م يف �ش ��أن تنظي��م قط��اع امل��اء والكهرب��اء
وال�ص��رف ال�صح��ي يف �إم��ارة �أبوظب��ي .يت��وىل املكت��ب الإ�ش��راف على الأن�ش��طة االقت�صادية والفنية للجه��ات املُ ّ
رخ�صة العاملة يف
قط��اع امل��اء ومي��اه ال�ص��رف ال�صح��ي والكهرب��اء يف �إم��ارة �أبوظبي.
ُتق� ِ�دّم ه��ذه التعليم��ات �إط��ا ًرا تنظيم ًّي��ا �ش� ً
�امل ب�ش��أن نظ��ام القيا���س ال�ص��ايف للأل��واح ال�شم�س��ية الكهرو�ضوئي��ة �صغ�يرة النط��اق
وعملي��ة تركي��ب وتو�صي��ل ه��ذه الأنظمة ب�ش��بكة التوزيع.
و ُتق��دِّ م ه��ذه التعليم��ات دع ًم��ا للجه��ود احلثيث��ة الت��ي تبذله��ا حكوم��ة �أبوظب��ي لت�ش��جيع ا�س��تخدام الطاق��ة النظيف��ة امل�س��تدامة.

بالإ�ضاف��ة �إىل ذل��كُ ،ت��ز ِّود ه��ذه التعليم��ات ال�ش��ركات املنتج��ة ب�إط��ار عم��ل ي�ضم��ن الرتكي��ب الناج��ح لأنظم��ة الأل��واح ال�شم�س��ية
الكهرو�ضوئي��ة اخلا�ص��ة به��م وتو�صيله��ا ب�ش��بكة التوزي��ع .و�س��يدخل نظ��ام قيا���س الطاق��ة ال�ص��ايف حي��ز النف��اذ لتمك�ين ال�ش��ركات
املنتج��ة م��ن اال�س��تفادة م��ن فائ���ض الطاق��ة املو َّلدة وامل�صدرة �إىل �ش��بكة التوزي��ع .كما تدعم هذه التعليم��ات � ً
أي�ضا مبادرات �إدارة
الطل��ب ل�ش��ركات التوزي��ع ،وتُ�س��هم يف م�س��ؤوليتها االجتماعي��ة �إزاء ت�ش��جيع ا�س��تخدام الطاق��ة النظيف��ة.
ميكنكم حتميل هذه التعليمات من املوقع الإلكرتوين للمكتبwww.rsb.gov.ae :
يرجى مراعاة �أن هذه التعليمات متت �صياغتها يف البداية باللغة االجنليزية ومن ثم ترجمتها �إىل اللغة العربية.

�سيف �سعيد القبي�سي
املدير العام
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شكر وتقدير
يتقدم املكتب بال�شكر والتقدير للجهات التالية ملا قدمته من �إ�سهامات وتعليقات قيمة:

�أ)
ب)
ج)
د)
ه)
و)
ز)
ح)
ط)

هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي
دائرة ال�ش�ؤون البلدية والنقل
جمل�س �أبوظبي للتخطيط العمراين
هيئة �أبوظبي للإ�سكان
�شركة �أبوظبي للخدمات العامة – م�ساندة
�شركة �أبوظبي لطاقة امل�ستقبل – م�صدر
�شركة �أبوظبي للتوزيع
�شركة العني للتوزيع
جمل�س �أبوظبي للجودة واملطابقة
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قائمة اإلصدارات
الإ�صدار رقم

التاريخ

ED/R04/108

يناير 2017

�إعداد
رامزالعيلة
حممد يو�سف
مروان جمال

مراجعة

�صادر �إىل

علي امل�شجري

الن�شر
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اإلمتثال للتعليمات واألنظمة األخرى

ينبغي االطالع على هذه التعليمات �إىل جانب تعليمات الرتكيبات الكهربائية وقواعد تنظيم توزيع الكهرباء .مل يرد �أي ن�ص يف
هذه التعليمات يتناق�ض مع تعليمات الرتكيبات الكهربائية �أو قواعد تنظيم التوزيع.
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ترقيم ُ
الكتيب

تتبع هذه التعليمات نظام الرتقيم التايل:

الف�صولُ :يرمز �إليها بالأعداد ال�صحيحة (مثل  ،1و ،2و�...3إلخ)
التعليماتُ :يرمز �إليها برقمني يتو�سطهما نقطة (مثل  ،1 .1و� ...2 .1إلخ)
الفقراتُ :يرمز �إليها ب�أرقام يتو�سطهما نقطتني (مثل� ...2 .1 .3 :إلخ)
املالحظات :توجد املالحظات �أ�سفل الفقرة بني قو�سني معقوفني ويف �شكل ن�ص مائل ،مثل
[مالحظة :ال تنطبق هذه الفقرة على الرتكيبات التي ]...
التعديالت :يظهر ن�ص التعديالت بهام�ش �أحمر
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1.1التعريفات
1.1

1االستدالل

1.1.1

ُ 1ي�شار �إىل هذه التعليمات بتعليمات نظام قيا�س الطاقة ال�صايف للألواح ال�شم�سية الكهرو�ضوئية �صغرية
النطاق (الإ�صدار الأول) (“التعليمات”).

1.2

1بدء سريان التعليمات

1 1.2.1دخلت هذه التعليمات حيز التنفيذ اعتبار ًا من  1يناير .2017
1 1.2.2هذه التعليمات �صادرة عن املكتب مبوجب املادة ( )62من القانون رقم (.)2

1.3

1الهدف من التعليمات

1.3.1

1حتدد هذه التعليمات الإطار التنظيمي لربط نظام قيا�س الطاقة ال�صايف للألواح ال�شم�سية الكهرو�ضوئية
�صغرية النطاق ب�شبكة التوزيع وترتيبات قيا�س �صايف الطاقة.

1 1.3.2تهدف التعليمات �إىل حتقيق ما يلي:

�أ) تو�ضيح املتطلبات املتعلقة بت�شجيع تو�صيل �أنظمة �ألواح الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية �صغرية
النطاق ب�شبكات التوزيع؛
ب) ت�أ�سي�س �إطار تنظيمي لقيا�س �صايف الطاقة الناجت عن ت�صدير الطاقة الكهربائية املنتجة �إىل �شبكة
التوزيع؛ و
ج) �ضمان �إن�شاء �أنظمة الألواح ال�شم�سية الكهرو�ضوئية �صغرية النطاق وتركيبها و�صيانتها وت�شغيلها يف
جميع املباين داخل �إمارة �أبوظبي بكفاءة و�أمان.
1 1.4نطاق التطبيق
1.4.1

1تُط َّبق هذه التعليمات على �شركات التوزيع ،واملُ ّالك ،واجلهات املنتجة ،واملقاولني املُرخَّ �صني� ،أو �أي �شخ�ص
�آخر يدخل يف عملية ربط �أنظمة الألواح ال�شم�سية الكهرو�ضوئية �صغرية النطاق ب�شبكة التوزيع �أو يقوم
ب�إبرام �أي �إتفاقية خا�صة بنظام قيا�س الطاقة ال�صايف مع �شركات التوزيع.

1.4.2

1تُط َّبق هذه التعليمات فقط على جميع مولدات الكهرباء التي تعمل بالألواح ال�شم�سية الكهرو�ضوئية
املت�صلة ب�شبكة التوزيع والتي ال تتجاوز �سعة �إنتاجية �إجمالية تبلغ  5ميجاواط يف مبنى واحد .وال تُط َّبق
هذه التعليمات على توليد الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية وا�سعة النطاق التي تتجاوز  5ميجاواط �أو �أنظمة
الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية غري املت�صلة ب�شبكة التوزيع.

1 1.4.3يجوز للمكتب تعديل هذه التعليمات �أو �إلغائها يف �أي وقت.
1.4.4

1مل يرد �أي ن�ص يف هذه التعليمات يتناق�ض مع تنفيذ �أي قانون� ،سواء كان قانو ًنا احتاد ًّيا� ،أو من قوانني �إمارة
أوامرها� ،أو �أية �أنظمة �أخرى) �أو الت�أثري فيه.
�أبوظبي� ،أو تعليماتها� ،أو � ِ
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2.2التعريفات
2.1

2التفسير

2 2.1.1تُكتب امل�صطلحات الوارد لها تعريف يف هذا اجلزء بخط عري�ض يف التعليمات.
2.1.2

ُ 2يق�صد بامل�صطلحات والتعبريات غري املو�ضحة يف هذه التعليمات واملبينة يف القانون رقم (� )2أو تعليمات
الرتكيبات الكهربائية املعاين املن�سوبة �إليها يف القانون رقم (� )2أو تعليمات الرتكيبات الكهربائية.

2 2.1.3الكلمات والتعابري التي يتم تعريفها ب�صيغة املفرد لها املعنى نف�سه عندما ت�ستخدم ب�صيغة اجلمع.
ُ 2 2.1.4يق�صد بالأيام الأيام امليالدية ،ما مل ين�ص على خالف ذلك.

2 2.2التعاريف

التو�صيل ال�سنوي واحلد الأق�صى لتوليد الطاقة :احلد الأق�صى لتوليد الكهرباء و�/أو عدد طلبات التو�صيالت
لتوليد الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية التي قد تُعتمد وتُو�صل ب�شبكة التوزيع يف عام ميالدي واحد حيث تعر�ض �شركة
التوزيع للمكتب ،لغر�ض الإعتماد ،مقرتح احلد الأق�صى لعدد طلبات التو�صيل ال�سنوي واحلد الأق�صى لتوليد الطاقة.
املكتب :مكتب التنظيم والرقابة لقطاع املاء ومياه ال�صرف ال�صحي ،والكهرباء يف �إمارة �أبوظبي كما هو حمدد يف
القانون رقم ( )2لعام .1998
�أيام العمل� :أي �أيام بخالف يوم اجلمعة �أو ال�سبت ،التي تكون فيها البنوك والدوائر احلكومية مفتوحة يف �إمارة
�أبوظبي ملزاولة �أعمالها.
خدمة العمالء والفوترة :تعني نظام خدمة العمالء والفوترة لدى �شركة التوزيع.
العميل� :أي �شخ�ص يعقد اتفاقية مع �شركة التوزيع لإمداده بالكهرباء.
ترخي�صا للتوزيع وفق �أحكام القانون رقم (.)2
�شركة التوزيع� :شركة �أو جهة منحها املكتب
ً

�شبكة التوزيع :ال�شبكة التي تت�ألف من خطوط كهربائية متلكها �أو ت�شغلها �شركة التوزيع وتُ�ستخدم يف توزيع الكهرباء
�إىل نقطة االت�صال �إىل مباين العمالء وتت�ضمن �أي �أجهزة ومعدات ،مبا يف ذلك معدات القيا�س التي متتلكها �أو
ت�شغلها �شركة التوزيع فيما يخ�ص توزيع الكهرباء.
الرتكيبات الكهربائية :ت�شمل الرتكيبات الكهربائية على �أي كابل ثابت �أو كابل م�ؤقت �أو جمموعة املفاتيح الكهربائية
�أو �أي �آلة �أو معدة كهربائية �أخرى داخل مبنى �أو �أي مكان �آخر يوجد به م�صدر للتيار الكهربائي (مبا يف ذلك املواقع
اخلارجية) ،وال تدخل الأجهزة الكهربائية الثابتة �أو امل�ؤقتة �ضمن الرتكيبات الكهربائية.
�شهادة الرتكيبات الكهربائية� :شهادة �صادرة وف ًقا لتعليمات الرتكيبات الكهربائية ،ي�ستخدمها املقاول املُرخَّ �ص بعد
ُقدّم �إىل املالك �أو ال�شركة املنتجة.
�إمتام �أعمال الرتكيبات الكهربائية ،وت َ
�أعمال الرتكيبات الكهربائية :الأعمال التي ت�ؤدى يف الرتكيبات الكهربائية من جانب �أي مقاول ُمرخَّ �ص ،وقد
تت�ضمن ت�صميم الرتكيبات الكهربائية� ،أو �إن�شائها� ،أو تثبيتها� ،أو ت�شغيلها� ،أو �صيانتها.
تعليمات الرتكيبات الكهربائية :تعليمات الرتكيبات الكهربائية ال�صادرة عن املكتب (الإ�صدار الثالث) يف مار�س
وقت لآخر.
 ،2014وح�سبما تُعدَّل من ٍ
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قيا�س �صايف الطاقة� :إجراءات تبادل الكهرباء وحتريرها بني منتج الكهرباء و�شركة التوزيع التي تت�صل بنقطة
خدمة واحدة يف �إحدى املباين ،حيث يدفع املتعامل املنتج للكهرباء مقابل الكهرباء التي توردها �شركة التوزيع ،ويحق
للمنتج ر�صد مردود غري مادي (وحدات الإنتاج) لوحدات الطاقة الكهربائية الفائ�ضة التي يتم ت�صديرها �إىل �شبكة
التوزيع.

[ملحوظة :يكون قيا�س �صايف الطاقة من خالل نقطة خدمة واحدة مت�صلة بعد ٍّاد منفرد يف �إحدى املباين .وال ُيكن
للمنتج اال�ستفادة من نظام قيا�س �صايف الطاقة فيما يتعلق بعقود خدمات متعددة يف املبنى ذاته ،بغ�ض النظر عما
�إذا كانت عقود اخلدمة الأخرى تتعلق بتغذية الكهرباء للمباين ذاتها �أو بح�ساب العميل ذاته لدى �شركة التوزيع].
الإعفاء :الإعفاء الذي ي�سمح لأي �شخ�ص بتنفيذ ن�شاط خا�ضع للتنظيم دون احل�صول على ترخي�ص وف ًقا للمادة
( )79من القانون رقم (.)2
ً
م�شروطا من
ت�أكيد طلب الإعفاء :ت�أكيد خطي من املكتب ب�أن الن�شاط �أو ال�شخ�ص اخلا�ضع للتنظيم معفي �إعفا ًء
الإجراء الذي يق�ضي بالرتخي�ص من املكتب.
القانون ( :)2القانون رقم ( )2لعام  1998ب�ش�أن تنظيم قطاع املاء والكهرباء يف �إمارة �أبوظبي ،وتعديالته.
الرتخي�ص :الرتخي�ص بتنفيذ ن�شاط خا�ضع للتنظيم ،مينحه املكتب �إىل الأ�شخا�ص مبوجب املادة ( )82من القانون
( )2لعام .1998
مقاول م ُر َّخ�ص� :شخ�ص �أو جهة �أو �شركة قامت �شركة التوزيع بتقييمها ومنحها �أهلية العمل يف الرتكيبات الكهربائية،
و�أ�صدرت لها �شركة التوزيع نف�سها �شهادة كفاءة.
اجلهد الكهربائي املنخف�ض ( .:)LVجهد كهربائي لتيار مرتدد يقل عن  1000فولت بني الأطوار �أو  600فولت بني
�أي طور والأر�ض؛ وقد يكون � ً
أي�ضا جهد كهربائي لتيار م�ستمر يقل عن  1500فولت بني املو�صالت �أو  900فولت بني
�أي مو�صل والأر�ض.
احلد الأق�صى ل�سعة التو�صيلُ :يق�صد به احلد الأق�صى ل�سعة نظام توليد الطاقة الكهرو�ضوئية املُر َّكب لدى املنتج،
والذي ت�سمح �شركة التوزيع بتو�صيله بـ�شبكة التوزيع.
اجلهد الكهربائي املتو�سط ( :)MVجهد كهربائي لتيار مرتدد يزيد عن اجلهد الكهربائي املنخف�ض ويقل عن 36
كيلو فولت بني الأطوار �أو  21كيلو فولت بني �أي طور والأر�ض.
ت�صاريح البلديةُ :يق�صد بها الت�صاريح الإلزامية التي يجب احل�صول عليها من البلدية املعنية �أو �أي جهة حكومية
�أخرى فيما يخ�ص تركيب �أنظمة الألواح ال�شم�سية الكهرو�ضوئية �صغرية النطاق.
املالكُ :يق�صد به املالك القانوين لنظام توليد الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية �أو املبنى الذي يقع به نظام توليد
الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية.
ال�شخ�ص� :أي هيئة اعتبارية� ،أو �شراكة� ،أو �أي �أفراد �آخرين ممن لهم �شخ�صية قانونية م�ستقلة.
مبنى� :أي �أر�ض� ،أو هيكل �أو مبنى� ،أو ملحق� ،أو �أي مكان �آخر م�شغول �أو غري م�شغول تزوده �شركة التوزيع بالكهرباء،
و ُير َّكب به نظام توليد كهرباء بوا�سطة الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية مبعدل ال يزيد على �سعة �إجمالية  5ميجا واط
و ُيو�صل بـ�شبكة التوزيع.
املنتجُ :يق�صد به �أي متعامل ُيولد الكهرباء �إىل �شبكة التوزيع بوا�سطة �أنظمة الألواح ال�شم�سية الكهرو�ضوئية التي ال
تتجاوز �سعتها  5ميجا واط .وينبغي �أن ميتلك املنتج �أنظمة الألواح ال�شم�سية الكهرو�ضوئية املت�صلة بـ�شبكة التوزيع �أو
�أن يتمتع بحرية الت�صرف فيها ب�صورة غري مقيدة.
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عقد تو�صيل الألواح ال�شم�سية الكهرو�ضوئية :طلب التو�صيل واملوافقات وعقد التو�صيل بني املالك �أو املنتج و�شركة
التوزيع التي ت�ضع الأحكام وال�شروط لربط نظام الألواح ال�شم�سية الكهرو�ضوئية مع �شبكة التوزيع والرتتيبات
اخلا�صة ب�إجراءات قيا�س �صايف الطاقة.
كهرو�ضوئية (فوتو�ضوئية) :وفيما يلي تعريفات لبع�ض امل�صطلحات ذات ال�صلة:

طرف تيار مرتدد ( :)a.c. sideجزء من الرتكيبات الكهرو�ضوئية من حمطات التيار املرتدد ملحول الطاقة
الكهرو�ضوئية �إىل نقطة ات�صال كابل التيار الكهرو�ضوئي بالرتكيبات الكهربائية.
م�صفوفة ( :)Arrayجمموعة متكاملة ،ميكانيك ًّيا وكهربائ ًّيا من الوحدات الفوتو�ضوئية ،ومكونات �أخرى بالغة
الأهمية لتكوين وحدة توريد تيار م�ستمر .
طرف تيار م�ستمر ( :)d.c. sideجزء من الرتكيبات الكهرو�ضوئية خللية كهرو�ضوئية مت�صلة ب�أطراف تيار
م�ستمر للمحول الكهرو�ضوئي.
كابل التيار امل�ستمر الرئي�سي ( :)d.c. main cableالكابل الذي ي�صل بني �صندوق تو�صيل مولد الطاقة
الكهرو�ضوئية وحمطات التيار امل�ستمر ملحول الطاقة الكهرو�ضوئية.
املحول ( :)Inverterجهاز يعمل على حتويل اجلهد الكهربائي امل�ستمر والتيار امل�ستمر �إىل جهد كهربائي مرتدد
وتيار مرتدد ، .وي�صل كابل تغذية الطاقة الكهرو�ضوئية بني حمطات التيار املرتدد ملحول الطاقة الكهرو�ضوئية
بدائرة التوزيع يف الرتكيبات الكهربائية.
وحدة (� :)Moduleأ�صغر جمموعة خاليا كهرو�ضوئية مرتابطة حممية طبيع ًيا ب�شكل كامل.

جهد الدائرة املفتوحة ( :)Vocاجلهد الكهربائي اخلا�ضع ل�شروط االختبار القيا�سية لدوائر مت�سل�سلة غري
حمملة �أو م�صفوفة كهرو�ضوئية �أو طرف تيار م�ستمر ملحول كهرو�ضوئي خايل من الأحمال.
مقاول الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية :جهة م�سجلة لدى �شركة التوزيع تُن ِّفذ �أعمال الرتكيبات الكهربائية
املحددة لأنظمة الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية.
الن�شاط اخلا�ضع للتنظيم� :أي ن�شاط وارد يف املادة ( )71من القانون (.)2

نقطة اخلدمة :النقطة امل�شرتكة لتو�صيل �إمداد الكهرباء من �شركة التوزيع وت�صدير فائ�ض الطاقة املنتجة من خالل
الألواح ال�شم�سية الكهر�ضوئية واملو�صلة بعداد واحد يف �إحدى املباين.

[ملحوظةُ :يكن تغذية مباين العميل بالكهرباء من خالل نقاط خدمة متعددة .ومع ذلك ،يجب �أن يحتوي كل عقد
خدمة على عداد واحد منف�صل لقيا�س كمية اال�ستهالك وكمية الكهرباء امل�صدرة لل�شبكة].
العام� :أي عام ميالدي طب ًقا للتقومي امليالدي.
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3.3المتطلبات
3.1

3التوصيل بشبكة التوزيع

3.1.1

3تُو�صل �أنظمة الألواح ال�شم�سية الكهرو�ضوئية �صغرية النطاق ب�شبكة التوزيع ذات اجلهد املنخف�ض ،حيث
توافق �شركة التوزيع املعنية على تركيب كل نظام على حدة.

3.1.2

3يف حالة تلقي �أي طلب ب�ش�أن تركيب �أنظمة الألواح ال�شم�سية الكهرو�ضوئية �صغرية النطاق املو�صلة ب�شبكة
توزيع ذات جهد متو�سط  ،فحينها تُراجع �شركة التوزيع الطلب ب�شكل م�ستقل لتحديد �إمكانية تطبيقه.

3.1.3

3يجب �أال يتجاوز احلد الأق�صى لل�سعة املو�صولة ملولدات الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية املو�صلة من جانب
اجلهة املنتجة �أو املالك يف �أحد املباين جمموع احلمل املعتمد حل�سابات اال�ستهالك داخل املباين.

3.1.4

3تفر�ض �شركة التوزيع احلد الأق�صى لل�سعة املو�صولة لأنظمة الألواح ال�شم�سية الكهرو�ضوئية �صغرية النطاق
من خالل �إجراءات التو�صيل.

3 3.2متطلبات التوصيل
3.2.1

3يتعني على املالك �أو اجلهة املنتجة التقدم بطلب تو�صيل �أنظمة الألواح ال�شم�سية الكهرو�ضوئية �صغرية
النطاق لدى �شركة التوزيع املعنية.

3.2.2

ُ 3ي�سمح للمالك التقدم بطلب لتو�صيل نظام الألواح ال�شم�سية الكهرو�ضوئية �صغرية النطاق �إىل �شبكة التوزيع.
ومع ذلك ،لن يتمكن املالك من �إبرام اتفاق قيا�س �صايف الطاقة مع �شركة التوزيع ما مل يوجد عقد �إمداد
كهرباء با�سم املالك للمبنى ذاته والتو�صيل بنقطة خدمة تخ�ضع للقيا�س.

3 3.2.3يلتزم املالك واجلهة املنتجة بالأحكام التالية:
تقدمي طلب متكامل لرتكيب نظام الألواح ال�شم�سية الكهرو�ضوئية �صغرية النطاق.

�أ)
ب) �سداد ر�سوم ونفقات التو�صيل ذات ال�صلة والتي ُتدَّد من �شركة التوزيع ويعتمدها املكتب.
ج) تقدمي دليل �إىل �شركة التوزيع على مطابقة النظام املركب لتعليمات الرتكيبات الكهربائية (وحدات
الطاقة الكهرو�ضوئية ،واملحوالت ،وتوازن الأنظمة ،وخالفه).
د) ال يجوز امل�شاركة يف عملية ت�صميم وحتديد ملوا�صفات نظام الألواح ال�شم�سية الكهرو�ضوئية �إال من
قبل مقاول م�سجل مع �شركة التوزيع لأعمال الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية.
ه) يجب � ً
أي�ضا تعيني مقاول كهربائي ُمرخَّ �ص لتنفيذ �أعمال الرتكيبات الكهربائية (بحيث يعمل عن
كثب مع مقاول الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية) واالت�صال مع �شركة التوزيع ب�ش�أن تقدمي الوثائق،
واملوافقات على الر�سومات ،وعملية املعاينة.
و) يح�صل مقدم الطلب على ت�صاريح البلدية ال�ضرورية قبل تركيب نظام الألواح ال�شم�سية الكهرو�ضوئية
�صغرية النطاق وتفعيلها وف ًقا لأي ت�شريعات واجبة التطبيق.
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3.2.4

3تُراجع �شركة التوزيع خمططات الت�صميم وتعتمدها ،ومن ثم تقوم ب�إجراء التفتي�ش امليداين للتحقق من
الإمتثال لتعليمات الرتكيبات الكهربائية وهذه التعليمات قبل منح املوافقة على التو�صيل.

3.2.5

3على �شركة التوزيع �ضمان �أن يتم الإ�ستفادة من نظام الطاقة ال�صايف للألواح ال�شم�سية الكهرو�ضوئية
�صغرية النطاق من خالل ربط النظام بنقطة خدمة واحدة يف مبنى واحد فح�سب.

3 3.3تصاريح البلدية
3.3.1

3يجب على املالك �أو اجلهة املنتجة (ممن يتحملون امل�س�ؤولية القانونية النهائية لرتكيب نظام الألواح
ال�شم�سية الكهرو�ضوئية �صغرية النطاق) احل�صول على ت�صاريح البلدية ال�ضرورية قبل تو�صيل تركيبات
الألواح ال�شم�سية الكهرو�ضوئية ،وتفعيلها.

بحد �أدنى:
3 3.3.2تت�ضمن ت�صاريح البلدية ٍ ّ
ال�سالمة العامة.

�أ)
ب) �سالمة املباين واحلماية من احلرائق.
ج) ال�سالمة البيئية.
د) مراعاة اجلوانب اجلمالية باملنطقة املحيطة عند تركيب �أنظمة الألواح ال�شم�سية الكهرو�ضوئية.
3 3.4االعتماد والتأهيل
اعتماد مقاولي الطاقة الشمسية الكهروضوئية
3.4.1

3تتحمل �شركة التوزيع م�س�ؤولية اعتماد مقاويل الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية متا�ش ًيا مع نظام الت�سجيل
املحدد.

3.4.2

3تتحمل �شركة التوزيع م�س�ؤولية تطوير وتقدمي وتنفيذ نظام ت�أهيل/ت�سجيل حمددًا ملقاويل الطاقة ال�شم�سية
الكهرو�ضوئية ،وتُقدمه للمكتب للح�صول على املوافقة عليه.
3ت�ضمن �شركة التوزيع �أن يكون املقاولون املُرخَّ �صون معتمدين � ً
أي�ضا وف ًقا لتعليمات الرتكيبات الكهربائية ،وال
�سيما البند  9.10فيما يخ�ص �أنظمة الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية.

3.4.4

3تتحمل �شركة التوزيع م�س�ؤولية تطوير وتقدمي وتنفيذ نظام منا�سب العتماد املعرفة بنظام الطاقة ال�شم�سية
ُقدّمه للمكتب للح�صول على املوافقة .و ُيو�ضع نظام املعرفة و ُيدمج ل َيكون
الكهرو�ضوئية (نظام املعرفة) ،وت ِ
طل ًبا �إ�ضاف ًّيا لت�أهيل /اعتماد مقاويل الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية يف غ�ضون العام الأول من تاريخ هذه
التعليمات .ومع ذلك ،قد يطلب املكتب بالتناوب من �شركات التوزيع االلتزام ب�أي نظام اعتماد معرفة �آخر.

3.4.5

3حتتفظ �شركة التوزيع ب�سجل حديث ملقاويل الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية املعتمدين ُين�شر على موقعها
و ُيقدم بنا ًء على طلب �أي �شخ�ص.

3.4.3

اعتماد مكونات نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية
3.4.6

3تتوا�صل �شركة التوزيع مع جمل�س �أبوظبي للجودة واملطابقة للت�أكد من اعتماد مكونات �أنظمة الألواح
ال�شم�سية الكهرو�ضوئية ،ح�سب مقت�ضى احلال.

3.4.7

مدَّثة مبكونات الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية املعتمدة
3تُوفر �شركة التوزيع للمالك �أو اجلهة املنتجة قائمة ُ َ
ومورديها.
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3 3.5القياس والفوترة
3.5.1

3يجب �أن ت�ستثمر �شركة التوزيع � -إىل �أق�صى حدٍ ممكن  -البنية التحتية احلالية للعدادات لإعداد الفواتري
مبوجب نظام قيا�س �صايف الطاقة.

3.5.2

ُقدّمها للمكتب للموافقة عليها وتُنفَّذها ل�ضمان الإي�صال الف ّعال
3تُ�صدر �شركة التوزيع الفاتورة املنا�سبة وت ِ
لنظام قيا�س �صايف الطاقة �إىل ال�شركات املنتجة.

3.5.3

3تت�ضمن الفاتورة  -بحدٍ

�أدنى  -املعلومات التالية:

عدد الوحدات التي مت توليدها.

�أ)
ب) وحدات الطاقة املرتاكمة نظ ًرا لفائ�ض الطاقة املنتجة وامل�صدرة �إىل �شبكة التوزيع.
ج) وحدات الطاقة التي مت احل�صول عليها نظ ًرا لعملية تعوي�ض نظام �صايف الطاقة داخل دورة الفوترة
احلالية.
رحلة لدورات الفوترة امل�ستقبلية.
د) وحدات الطاقة املُ َّ
3 3.6الترخيص واإلعفاء
3.6.1

ُ 3يطلب من �أي مالك �أو جهة منتجة تُولد الكهرباء من خالل �أنظمة الألواح ال�شم�سية الكهرو�ضوئية �صغرية
النطاق احل�صول على ترخي�ص تنظيم ذاتي من املكتب قبل البدء يف �أي ن�شاط توليد طاقة حتى ُي�صدر
املكتب نظام الإعفاء املنا�سب.

3.6.2

3لتخفيف العبء التنظيمي احلايل الواقع على منتجي الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية� ،سوف ي�ضع املكتب
نظام �إعفاءات ذو م�ستويني ي�سمح للقائمني بتوليد الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية بال�سعي للح�صول على
ت�أكيد طلب الإعفاء ً
بدل من ترخي�ص التنظيم الذاتي:
تركيبات الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية ل�سعة �أقل من  50كيلوواط.

�أ)
ب) وتركيبات الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية ل�سعة �أكرب من  50كيلوواط وال تزيد على  5ميجا واط.
3.6.3

3يف �أي حال من الأحوال ،ينبغي للمتقدمني بطلب التنظيم الذاتي �أو ت�أكيد طلب الإعفاء اتباع الإجراءات
ال�سارية املو�ضحة من املكتب.

3 3.7دعم تركيب أنظمة األلواح الشمسية الكهروضوئية
3.7.1

3تُ�شجع �شركة التوزيع تركيب الألواح ال�شم�سية الكهرو�ضوئية �صغرية النطاق و�سهولة الو�صول �إليها من قبل
املالك واجلهات املنتجة.

3.7.2

3تُتيح �شركة التوزيع للمالك واجلهات املنتجة املرتقبة املعلومات والإر�شادات ذات ال�صلة برتكيبات الألواح
ال�شم�سية الكهرو�ضوئية �صغرية النطاق .وتت�ضمن تلك املعلومات ما يلي:
(�أ) املعلومات ب�ش�أن �إجراءات التقدم بطلب لتو�صيل تركيبات الألواح ال�شم�سية الكهرو�ضوئية �صغرية
النطاق ب�شبكة التوزيع.
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3.7.3

3.7.4
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(ب) املعلومات ب�ش�أن الفوائد االقت�صادية والبيئية العائدة على ال�شركات؛ املنتجة من خالل قيا�س �صايف
الطاقة.
(ج) زيادة وعي اجلمهور ب�ش�أن هذه الرتكيبات من خالل حملة �إعالنية على املوقع الإلكرتوين اخلا�ص
بها.
3تُنفذ �شركة التوزيع برامج توعية لل�شركات املنتجة ،واملالك ،ومقاويل الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية،
واملقاولني الكهربائيني.
3تطور �شركة التوزيع خدمات ا�ست�شارية وتُن ِّفذها دع ًما للجهات املنتجة من خالل تركيب الألواح ال�شم�سية
الكهرو�ضوئية �صغرية النطاق.
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4.4مبادئ عامة
4 4.1إجراءات تركيب أنظمة األلواح الشمسية الكهروضوئية صغيرة النطاق
تت�ألف �إجراءات تركيب �أنظمة الألواح ال�شم�سية الكهرو�ضوئية �صغرية النطاق من اخلطوات التالية:

قدّم املالك �أو اجلهة املنتجة �إىل �شركة التوزيع طل ًبا للموافقة املبدئية على تركيب
�أ) تقدمي الطلبُ :ي ِ
نظام الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية.
ب) املوافقة على الت�صميم :تُراجع �شركة التوزيع خمططات الت�صميم وتُوافق عليها.
ج) ت�صاريح البلدية :مبجرد املوافقة على الت�صميمُ ،يكن للمالك �أو اجلهة املنتجة البدء ب�إجراءات
الرتكيب واحل�صول على ت�صاريح البلدية ال�ضرورية.
د) الرتخي�ص �أو الإعفاء :ينبغي للمالك/اجلهة املنتجة طلب الرتخي�ص �أو الإعفاء من املكتب.
ه) التفتي�ش والتو�صيلُ :تري �شركة التوزيع التفتي�ش للتحقق من الإمتثال لتعليمات الرتكيبات
الكهربائية وهذه التعليمات قبل منح املوافقة على التو�صيل.
و) توليد الطاقة :يتم تو�صيل تركيبات الألواح ال�شم�سية الكهرو�ضوئية �صغرية ال ِنطاق بنقطة اخلدمة
للتبادل من خالل عداد الفواتري.
4 4.2نظام قياس صافي الطاقة
4.2.1

4يعد نظام قيا�س �صايف الطاقة �أحد الرتتيبات الإلزامية لتبادل الكهرباء و�إجراء عملية التبادل بني اجلهة
املنتجة و�شركة التوزيع.

ُ 4 4.2.2يكن قيا�س �صايف الطاقة من خالل نقطة خدمة واحدة مت�صلة بعداد كهرباء واحد فح�سب يف �أحد املباين.

وال ُيكن للجهة املنتجة اال�ستفادة من نظام قيا�س �صايف الطاقة لنقاط خدمة متعددة يف املباين ذاتها
بغ�ض النظر عما �إذا كانت نقاط اخلدمة الأخرى تُغذي الكهرباء للمباين ذاتها �أو ح�ساب العميل ذاته لدى
�شركة التوزيع.

4.2.3

4تُر�سل الكهرباء الفائ�ضة املنتجة من �أنظمة الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية �صغرية النطاق �إىل �شبكة
رحل فائ�ض الكهرباء دون قيود من دورة فوترة واحدة
التوزيع وتُ�سجل يف نظام خدمة العمالء والفوترة .و ُي َّ
�إىل الدورة التالية دون �أي حتديد للزمن �أو الكمية ،ولن ُيع َّو�ض عنه �إال مقابل ا�ستهالك الكهرباء امل�ستقبلي
مبقت�ضى �إحدى نقاط اخلدمة.

4 4.2.4ال يحق للجهة املنتجة احل�صول على �أي تعوي�ضات مالية مقابل فائ�ض الكهرباء امل�صدر �إىل �شبكة التوزيع.
4.2.5

4ال ُينقل فائ�ض الكهرباء من �أجل التعوي�ض مقابل ا�ستهالك الكهرباء لأي �شخ�ص �أو ح�ساب �أو عقد خدمة
�آخر� ،أو ينقل من �أجل التعوي�ض مقابل ا�ستهالك اجلهة املنتجة للكهرباء مبقت�ضى عقود اخلدمة يف املبنى
ذاته �أو يف مبنى خمتلف.

4.2.6

ُ 4يطلب من �شركة التوزيع �أن ت�صدر فاتورة للجهة املنتجة مقابل الكهرباء املتبقية التي مت �إمدادها (�إن
ُوجدت) بعد خ�صم �أي كهرباء منتجة .ومع ذلك ال يحق لل�شركة املنتجة احل�صول على �أي تعوي�ضات مالية
مقابل فائ�ض الكهرباء.
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4.2.7

4.2.8
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4بالن�سبة للجهة املنتجة اخلا�ضعة لتعرفة املجموعات الت�صاعدية  ،ينبغي �أن ُيع ِّو�ض فائ�ض الطاقة اال�ستهالك
من النظاق الأحمر من اجلهة املنتجة ثم االنتقال �إىل النطاق الأخ�ضر.
التزاما على �شركة التوزيع بتزويد هذه الوحدات �إىل اجلهة املنتجة
ُ 4ت ِّثل الوحدات الفائ�ضة يف نهاية العام
ً
العام املقبل (�أي التزام يف دفاتر �شركة التوزيع).

4 4.2.9يجب �أن تعتمد قيمة الدرهم اللتزام �شركة التوزيع على تكلفتها املقدرة لتزويد هذه الوحدات.
4 4.2.10ت�سقط �أي كمية وحدات ائتمان م�ستحقة لفائ�ض الكهرباء عند �إنهاء عقد اخلدمة املربم مع �شركة التوزيع.

[ملحوظة :يجوز للجهة املنتجة �إنهاء عقد اخلدمة وربط نظام قيا�س �صايف الطاقة بعقد خدمة �آخر داخل
املبنى ذاته .ومع ذلك ،مبجرد �إنهاء عقد اخلدمة ،ي�سقط احلق يف �أي فائ�ض كهرباء بغ�ض النظر عما �إذا
مت �إبرام عقد خدمة �آخر ب�ش�أن املبنى ذاته]
4 4.3فئات العمالء
4 4.3.1تُط َّبق هذه التعليمات على جميع فئات العمالء.
4 4.3.2تُويل �شركة التوزيع �أولوية توفري نظام قيا�س �صايف الطاقة �إىل فئات العمالء ال�سكنية والتجارية.

4 4.4الحد األقصى للتوصيل والتوليد السنوي
4.4.1

ُ 4ت ِدّد �شركة التوزيع احلد الأق�صى للتو�صيل والتوليد ال�سنوي وتفر�ضه على �إجمايل الطاقة املولدة �سنو ًّيا
املت�صلة ب�شبكة التوزيع.

4.4.2

ُقدّم �شركة التوزيع احلد الأق�صى للتو�صيل والتوليد ال�سنوي املقرتح من جانبها للمكتب للموافقة عليه
4ت ِ
بحلول  30نوفمرب من كل عام.

4.4.3

4يف حالة بلوغ احلد الأق�صى للتو�صيل والتوليد ال�سنوي يف عام ميالدي معني ،ت�ستمر �شركة التوزيع يف
تلقي طلبات تو�صيل تركيبات جديدة لأنظمة الألواح ال�شم�سية الكهرو�ضوئية �صغرية النطاق ،ومراجعتها،
واعتمادها.

4.4.4

4ومع ذلك ،ت�ضع �شركة التوزيع طلبات التو�صيل املعتمدة يف قائمة االنتظار وتقوم بتو�صيلها يف العام امليالدي
التايل؛ بحيث تبد�أ بالطلبات التي تلقت االعتماد � ًأول (�أي ُيدار �صف انتظار التو�صيل على �أ�سا�س “ما ُيعتمد
� ًأولُ ،يو�صل � ً
أول”).

4 4.5إجراءات شركة التوزيع
4.5.1

4ت�ضع �شركة التوزيع قائمة الر�سوم والتكاليف املقرر فر�ضها على املالك �أو اجلهة املنتجة ،و ُتقدِّ مها للمكتب
للموافقة عليها ،وتُن ِّفذها فيما يتعلق بالتو�صيل وترتيبات قيا�س �صايف الطاقة لرتكيب �أنظمة الألواح
ال�شم�سية الكهرو�ضوئية �صغرية النطاق وقيا�س �صايف الطاقة.

4.5.2

4يجب على �شركات التوزيع مراقبة تركيبات �أنظمة الألواح ال�شم�سية الكهرو�ضوئية �صغرية النطاق بعد
تفعيلها:
خ�ص�ص ملراقبة كمية توليد الكهرباء.
تُو�صل �شركة التوزيع عدادًا �إ�ضاف ًّيا ُي َّ

�أ)
�سدّد مقدم الطلب (املالك �أو اجلهة املنتجة) تكلفة العداد الإ�ضايف.
ب) ُي ِ
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4.5.3

4ت�ضع �شركة التوزيع �إطا ًرا زمن ًّيا حمددًا للتو�صيل الناجح لرتكيبات الألواح ال�شم�سية الكهرو�ضوئية �صغرية
النطاق ،وتُنفذه ،وتُتابعه ،وتُراقبه.

4.5.4

4تٌتابع �شركة التوزيع املعلومات التالية  -على الأقل  -وتُ�صدر بها تقري ًرا �إىل املكتب يف تاريخ  31يناير �أو
قبله من كل عام:
عدد م�شاريع تركيبات الألواح ال�شم�سية الكهرو�ضوئية �صغرية النطاق.

4.5.5

�أ)
ب)	�إجمايل الوحدات املقيدة يف احل�ساب يوم ًّيا ،و�شهر ًّيا ،و�سنو ًّيا.
ج)	�إجمايل �سعة الذروة للرتكيبات املو�صولة/املف�صولة خالل العام ومنذ �صدور هذه التعليمات.
د) عدد تركيبات الألواح ال�شم�سية الكهرو�ضوئية �صغرية النطاق املعتمدة واملو�صلة.
عدد تركيبات الألواح ال�شم�سية الكهرو�ضوئية �صغرية النطاق املعتمدة ،والتي مل يتم تو�صيلها بعد.
ه)
و) احلد الأدنى/احلد الأق�صى /املعدل املتو�سط ملدة التو�صيل ب�شبكة التوزيع منذ وقت تقدمي الطلب.
ز) احلد الأدنى/احلد الأق�صى /املعدل املتو�سط لذروة توليد الطاقة من تركيبات الألواح ال�شم�سية
الكهرو�ضوئية �صغرية النطاق.
ح) توليد الطاقة اليومي/الأ�سبوعي/ال�شهري/ال�سنوي من تركيبات الألواح ال�شم�سية الكهرو�ضوئية
�صغرية النطاق.
ُقدّمه �إىل املكتب ملراجعته
4تقوم �شركة التوزيع ب�إعداد عقد تو�صيل الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية ،وت ِ
واملوافقة عليه ،وتُن ِفذه الح ًقا من �أجل تو�صيل تركيبات الألواح ال�شم�سية الكهرو�ضوئية �صغرية النطاق
ب�شبكة التوزيع ،ويغطي هذا العقد البنود التالية:
(�أ)	�أحكام عقد تو�صيل الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية.

�	)1أحكام و�شروط التو�صيل
 )2الأمان وجودة الطاقة لتو�صيل �شبكة التوزيع
 )3القيا�س
 )4م�س�ؤوليات اجلهة املنتجة واملالك
 )5الأمور التي ال يجب على اجلهة املنتجة/املالك �أدا�ؤها
 )6ال�صيانة
 )7احلد الأق�صى لل�سعة املو�صلة
 )8م�س�ؤوليات اجلهة املنتجة واملالك
(ب)

االلتزامات املالية.

 )1قيا�س �صايف الطاقة
�	)2إيداع �ضمان
 )3النفقات
 )4الفواتري واملدفوعات  -ح�ساب فائ�ض الطاقة
� )5صعوبات ال�سداد
 )6الإنهاء
� )7شركة التوزيع
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(ج) �إدارة العقود
 )1خمالفة العقد
 )2التعامل مع ال�شكاوى �أو النزاعات
 )3الأحداث اخلارجة عن �سيطرة اجلهة املنتجة/املالك �أو �شركة التوزيع
 )4الإنهاء
4.5.6

4تُربم �شركة التوزيع عقد تو�صيل الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية مع كل جهة منتجة جديدة ت�ستخدم نظام
الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية املُر َّكب يف املباين.

4 4.6الصيانة
4.6.1

4يتحمل املالك واجلهة املنتجة م�س�ؤولية �ضمان القيام بال�صيانة املعتادة والدورية لرتكيبات �أنظمة الألواح
ال�شم�سية الكهرو�ضوئية �صغرية النطاق ومكوناتها؛ وف ًقا للدليل الإر�شادي لرتكيب �أنظمة الألواح ال�شم�سية
الكهرو�ضوئية.

4.6.2

4يتحمل املالك واجلهة املنتجة م�س�ؤولية �ضمان �إجراء ال�صيانة املطلوبة واالختبارات اخلا�صة بها مبعدل
مرات يتما�شى مع تعليمات الرتكيبات الكهربائية.
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5.5تقديم طلب للمراجعة
5.1

5تقديم طلب للمراجعة

ُيكن لأي �شخ�ص تقدمي �أي طلب ب�ش�أن ا�ستف�سار� ،أو تو�ضيح� ،أو نزاع� ،أو مطالبة تتعلق بهذه التعليمات �إىل
املكتب.
5 5.2طلب المكتب الحصول على معلومات

يجوز للمكتب �أن يطلب من �أي �شخ�ص يتقدم بطلب للمراجعة مبوجب هذا اجلزء �أي معلومات �أو م�ستندات
يراها معقولة و�ضرورية بح�سب الظروف ،ويجب على ال�شخ�ص تقدمي هذه املعلومات يف غ�ضون الفرتة
الزمنية املتفق عليها.
5 5.3قرار المكتب
يوما اعتبا ًرا من ا�ستالم طلب املراجعة.
5 5.3.1ي�أخذ املكتب قراره يف غ�ضون ً 30
خطر املكتب مقدم طلب املراجعة بقراره يف غ�ضون خم�سة �أيام عمل من اتخاذه قراره.
ُ 5 5.3.2ي ِ
5 5.3.3يجوز للمكتب:
اتخاذ �أي قرار يراه منا�س ًبا وف ًقا للظروف.

5.3.4

5.3.5

�أ)
ب)	�أو �إ�صدار توجيهات  -ح�سبما يراه منا�س ًبا � -إىل مقدم طلب املراجعة ،و�إىل �أي جهات خارجية.
5تكون �أي قرارات �أو توجيهات �صادرة عن املكتب ملزمة ملقدم طلب املراجعة و�أي جهة خارجية مذكورة يف
هذه القرارات �أو التوجيهات.
ُ 5يعد الإخفاق يف الإمتثال لقرارات املكتب �أو توجيهاته �إخفاق ًا يف الإمتثال للتعليمات.
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6.6عدم االمتثال للتعليمات
6 6.1اإلبالغ عن حاالت عدم االمتثال
يجب �إبالغ املكتب ب�أي حالة عدم امتثال لهذه التعليمات �أو �أي ت�صرف يعترب عدم امتثال لها.

6 6.2اإلمتثال وإجراءات اإلنفاذ
6.2.1

6.2.2

6يجوز اعتبار عدم الإمتثال لهذه التعليمات (�أو �أي جزء فيها) خمال ًفا للمادة ( )66من القانون ( )2لعام
� 1998أو خمال ًفا لأي �شرط يف �أي �إعفاء �أو ترخي�ص �صدر عن املكتب.
6يجوز للمكتب �إنفاذ هذه التعليمات وف ًقا ملا يلي:
ال�صالحيات املخ ّولة له مبوجب القانون (.)2

6.2.3

�أ)
ب) �شروط �أي ترخي�ص ذي �صلة.
ج)	�أي �سند �آخر ت�شريعي �أو تنظيمي مينح املكتب هذه ال�صالحية.
6يف حالة عدم الإمتثال لهذه التعليمات ،يجوز للمكتب اتخاذ �أي �إجراءات تعوي�ضية �أو ت�صحيحية �ضمن حدود
�صالحياته مبوجب القانون ( ،)2بالإ�ضافة �إىل فر�ض غرامات مالية وف ًقا للمادة ( )66من القانون (.)2
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7.7القانون النافذ
7.1

7القانون النافذ

تخ�ضع هذه التعليمات واحلقوق والواجبات لأي �أطراف مبوجب هذه الوثيقة �إىل قوانني دولة الإمارات العربية املتحدة
والقوانني االحتادية لها ،ح�سبما هو ُمط َّبق يف حماكم �إمارة �أبوظبي.

تعليمات نظام قياس الطاقة الصافي لأللواح الشمسية الكهروضوئية صغيرة النطاق

24

