قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )46ل�سنة 2014
ب�ش�أن
تنظيم ربط وحدات �إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة ال�شم�سية
بنظام توزيع الطاقة يف �إمارة دبي
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )2ل�سنة  1994ب�ش�أن حماية ال�شبكة العامة خلدمات الكهرباء
واملياه،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )19ل�سنة  2009ب�إن�شاء املجل�س الأعلى للطاقة،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2011ب�ش�أن تنظيم م�شاركة القطاع اخلا�ص يف �إنتاج الكهرباء واملياه
يف �إمارة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )1ل�سنة  1992ب�إن�شاء هيئة كهرباء ومياه دبي وتعديالته،
وعلى املر�سوم رقم ( )22ل�سنة  2009ب�ش�أن مناطق التطوير اخلا�صة يف �إمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )2ل�سنة  2010ب�إن�شاء مكتب للتنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء
واملياه يف �إمارة دبي،
وعلى الت�شريعات ّ
املنظمة للمناطق احلرة يف �إمارة دبي،
قررنا ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذا القرار ،املعاين املب ّينة �إزاء كل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
� :إمارة دبي.
الإمارة
 :املجل�س الأعلى للطاقة.
املجل�س
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 :هيئة كهرباء ومياه دبي.
الهيئة
 :الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي للهيئة.
الرئي�س التنفيذي
 :النظام التابع للهيئة ،والذي يتكون من خطوط كهرباء ال�ضغط
نظام النقل
العايل ،واملرافق واملن�ش�آت الكهربائية التي متلكها �أو ت�شغلها الهيئة،
املخ�ص�صة لنقل الكهرباء من حمطة �إنتاج الطاقة �إلى املحطات
الفرعية �أو �إلى وحدات توليد الكهرباء.
 :ربط وحدة الإنتاج بنظام التوزيع.
الربط
 :وحدة �أو �أكرث تعمل على �إنتاج الطاقة الكهربائية ح�صري ًا من الطاقة
وحدة الإنتاج
ال�شم�سية وفق ًا حل�ساب ا�ستهالك واحد.
 :النظام التابع للهيئة ،والذي يتكون دومنا ح�صر من �شبكة الطاقة
نظام التوزيع
الكهربائية بجهد ( )33كيلو فولت ف�أقل ،واخلطوط والكيبالت
واملحطات الفرعية واملحوالت املثبتة على الأعمدة والعنا�صر
الكهربائية التماثلية كاملقاومات واملحثات واملكثفات واملفاتيح
الكهربائية ،املخ�ص�صة لتوفري الكهرباء للم�ستهلكني من نظام
النقل.
 :الطاقة الناجتة عن ال�ضوء امل�شع ال�صادر عن ال�شم�س.
الطاقة ال�شم�سية
 :ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري العام �أو اخلا�ص.
ال�شخ�ص	
� :أي �شخ�ص يقوم ب�إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة ال�شم�سية،
املنتج
وربطها بنظام التوزيع وفق ًا لأحكام هذا القرار ،وال ي�شمل الهيئة.
 :احل�ساب املخ�ص�ص لقيا�س كمية الطاقة الكهربائية امل�ستوردة من
ح�ساب اال�ستهالك
نظام التوزيع لوحدة عقارية حمددة ،بوا�سطة عداد خم�ص�ص لهذه
الغاية.
الطاقة الكهربائية امل�ستوردة  :الطاقة الكهربائية التي يتم ا�ستهالكها من قبل املنتج وامل�ستوردة
من نظام التوزيع ،بوا�سطة ح�ساب ا�ستهالك واحد �أو �أكرث ميلكه
املنتج �ضمن قطعة الأر�ض.
الطاقة الكهربائية امل�صدرة  :الطاقة الكهربائية التي يقوم ب�إنتاجها املنتج ،ويتم تزويد نظام
التوزيع بها من خالل وحدة الإنتاج.
فائ�ض الطاقة الكهربائية  :الفرق الناجت عن زيادة الطاقة الكهربائية امل�صدرة عن الطاقة
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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اتفاقية الربط
احلد ال�سنوي للربط
�شروط الربط

الكهربائية امل�ستوردة ،خالل فرتة حمددة.
 :االتفاقية املربمة بني الهيئة واملنتج ،التي تت�ضمن قواعد و�شروط
ت�شغيل وحدة الإنتاج وربطها بنظام التوزيع.
 :احلد الأق�صى للطاقة الكهربائية ،الذي حتدده الهيئة �سنوي ًا على
م�ستوى الإمارة ،لتزويد نظام التوزيع بالطاقة الكهربائية الناجتة
عن الطاقة ال�شم�سية.
 :املتطلبات واملعايري املعتمدة لدى الهيئة ،التي يجب على املنتج
توفريها ،لربط وحدة الإنتاج بنظام التوزيع ،مبا يف ذلك معايري
ال�سالمة وال�صحة والبيئة واجلودة.
نطاق التطبيق
املادة ()2

�أ -تطبق �أحكام هذا القرار على كافة املن ِتجني الذين توجد لديهم ح�سابات ا�ستهالك يف الإمارة،
مبا يف ذلك مناطق التطوير اخلا�صة ،واملناطق احلرة مبا فيها مركز دبي املايل العاملي.
ب	-ال تطبق �أحكام هذا القرار على امل�شاريع �أو العقود امل�شمولة ب�أحكام القانون رقم ( )6ل�سنة
 2011امل�شار �إليه.
�أهداف القرار
املادة ()3

يهدف هذا القرار �إلى حتقيق ما يلي:
�	-1إيجاد �إطار ت�شريعي ينظم عملية ربط وحدات الإنتاج بنظام التوزيع.
 -2امل�ساهمة يف حتقيق ر�ؤية الإمارة لتكون مدينة ذكية.
 -3ت�شجيع �أفراد املجتمع وم�ؤ�س�ساته على �إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة ال�شم�سية.
 -4امل�ساهمة يف تنويع م�صادر الطاقة ،عن طريق زيادة ح�صة الطاقة املتجددة ك�أحد م�صادر
تنوع الطاقة الكهربائية.
 -5امل�ساهمة يف حماية البيئة عن طريق تقلي�ص ب�صمة االنبعاثات الكربونية للإمارة.
 -6ت�شجيع منو االقت�صاد الأخ�ضر لتحقيق التنمية امل�ستدامة يف الإمارة.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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اخت�صا�صات الهيئة
املادة ()4
تتولى الهيئة ،يف �سبيل حتقيق �أهداف هذا القرار ،املهام وال�صالحيات التالية:
 -1و�ضع ال�سيا�سة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة ال�شم�سية يف الإمارة ،ورفعها �إلى
املجل�س العتمادها.
 -2حتديد احلد ال�سنوي للربط.
	-3اعتماد �شروط الربط و�إجراء املراجعة الدورية لها.
 -4اعتماد مناذج اتفاقية الربط ،و�إجراء املراجعة الدورية لها ،و�إبرام اتفاقيات الربط مع
املنتجني.
 -5حتديد احلد الأق�صى للطاقة الكهربائية الذي يجوز لكل منتج ت�صديره �إلى نظام التوزيع.
 -6حتديد كيفية الت�صرف يف فائ�ض الطاقة الكهربائية التي يتم ت�صديرها �إلى نظام التوزيع.
 -7الرقابة والإ�شراف على املنتجني ،والتحقق من مدى التزامهم ب�أحكام هذا القرار ،واتفاقيات
الربط املربمة معهم ،وفر�ض العقوبات والتدابري املنا�سبة بحق املخالفني منهم.
�	-8إن�شاء قاعدة بيانات خا�صة باملنتجني يف الإمارة.
�	-9أية مهام �أخرى الزمة لتحقيق �أهداف هذا القرار.
ربط وحدة الإنتاج بنظام التوزيع
املادة ()5
يحظر على �أي �شخ�ص يف الإمارة ،ربط وحدة الإنتاج العائدة له بنظام التوزيع قبل احل�صول على
موافقة الهيئة امل�سبقة على ذلك ،ويتم منح هذه املوافقة وفق ًا ل�شروط الربط و�أحكام هذا القرار.
اتفاقية الربط
املادة ()6
�أ -على �أي �شخ�ص يرغب بربط وحدة الإنتاج العائدة له بنظام التوزيع ،التقدم �إلى الهيئة
بطلب �إبرام اتفاقية الربط على النموذج املع ّد لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن ،مرفق ًا به جميع
الوثائق وامل�ستندات املحددة من قبل الهيئة.
ب	-ال يجوز للمنتج �إحالة حقوقه �أو التزاماته النا�شئة عن اتفاقية الربط �إلى الغري� ،إال بعد
احل�صول على موافقة الهيئة امل�سبقة على ذلك.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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حتمل التكاليف
املادة ()7
يتحمل املنتج كافة التكاليف املرتتبة على الربط ،ويتم تقدير هذه التكاليف من قبل الهيئة ،ويعترب
هذا التقدير نهائي ًا.
التزامات املنتج
املادة ()8

يجب على املنتج االلتزام مبا يلي:
 -1احل�صول على موافقة اجلهات املخت�صة يف الإمارة برتخي�ص املباين وت�صنيف ا�ستعماالت
الأرا�ضي قبل تركيب وحدات الإنتاج وربطها بنظام التوزيع.
 -2توفري كافة املتطلبات والأجهزة الالزمة لرتكيب وحدة الإنتاج وربطها بنظام التوزيع
واملحددة من قبل الهيئة ،مبا يف ذلك متطلبات الأمن وال�سالمة و�أجهزة قيا�س الطاقة
الكهربائية.
� -3شروط اتفاقية الربط وكذلك �شروط الربط ،و�أية �شروط �أخرى تعتمدها الهيئة يف هذا
ال�ش�أن.
 -4عدم جتاوز احلد الأق�صى للطاقة الكهربائية التي جتيز له الهيئة ت�صديرها �إلى نظام
التوزيع.
 -5عدم القيام ب�أي عمل ي�ؤثر على �سالمة وكفاءة نظام التوزيع.
 -6التعاون مع موظفي الهيئة يف كل ما يتعلق ب�أحكام هذا القرار ،مبا يف ذلك ال�سماح لهم بقيا�س
كمية الطاقة الكهربائية امل�صدرة.
ا�ستهالك وت�صدير الطاقة الكهربائية املنتجة
املادة ()9
تطبق على عملية ا�ستهالك وت�صدير الطاقة الكهربائية من وحدة الإنتاج �إلى نظام التوزيع الأحكام
التالية:
 -1يتم ا�ستهالك الطاقة الكهربائية التي يتم �إنتاجها من وحدة الإنتاج يف العقارات املرتبطة
بح�ساب ا�ستهالك واحد ،ويف حال وجود �أكرث من ح�ساب ا�ستهالك للمنتج ،ف�إنه يتم ا�ستهالك
الطاقة الكهربائية املنتجة يف العقارات الواقعة على نف�س قطعة الأر�ض التي تتعلق بها تلك
احل�سابات.
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 -2يتم ت�صدير الطاقة الكهربائية التي يتم �إنتاجها من وحدة الإنتاج �إلى نظام التوزيع �إذا زادت
الكمية املنتجة من الطاقة الكهربائية على مقدار الطاقة الكهربائية امل�ستهلكة وذلك وفق ًا
لأحكام هذا القرار واتفاقية الربط.
 -3يتم �إجراء مقا�صة بني وحدات الطاقة الكهربائية امل�صدرة ووحدات الطاقة الكهربائية
امل�ستوردة خالل نف�س مدة الفاتورة ال�صادرة حل�ساب اال�ستهالك ،وتتم ت�سوية هذا احل�ساب
بناء على هذه املقا�صة.
�	-4إذا زادت وحدات الطاقة الكهربائية امل�صدرة يف �أية فرتة من فرتات �إ�صدار الفاتورة على
وحدات الطاقة الكهربائية امل�ستوردة ،ف�إنه يتم تر�صيد وحدات الطاقة الكهربائية امل�صدرة
لدى الهيئة با�سم املنتج ،ليتم �إجراء املقا�صة بينها وبني وحدات الطاقة الكهربائية امل�ستوردة
يف فواتري اال�ستهالك الالحقة.
	-5ال ُي�صرف للمنتج �أي مقابل مايل نظري فائ�ض الطاقة الكهربائية ،ويقت�صر حقه على �إجراء
املقا�صة بني هذا الفائ�ض وبني الطاقة الكهربائية امل�ستوردة وذلك وفق ًا لأحكام هذه املادة،
وال�ضوابط التي تعتمدها الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
تعديل �شروط الربط واحلد ال�سنوي للربط
املادة ()10
�أ -يجوز للهيئة �إجراء التعديالت التي تراها منا�سبة على �شروط الربط ،ويتم الإعالن عن هذه
التعديالت بالطريقة التي تراها منا�سبة ،وتعترب هذه التعديالت �سارية املفعول بعد مرور
( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ الإعالن عنها ،ما مل حتدد الهيئة موعد ًا �آخر ًا لبدء العمل بهذه
التعديالت.
ب -يجوز للهيئة تعديل احلد ال�سنوي للربط بالزيادة �أو النق�صان يف الأحوال التي ت�ضمن كفاءة
و�سالمة نظام التوزيع.
حماية نظام التوزيع
املادة ()11
يجوز للهيئة ،يف �أي وقت ،قطع ربط وحدة الإنتاج بنظام التوزيع �إذا كان هناك خطر يهدد �أمن
و�سالمة هذا النظام ،وال�شبكة العامة للكهرباء يف الإمارة ،مبا يف ذلك اتخاذ التدابري املن�صو�ص
عليها يف القانون رقم ( )2ل�سنة  1994امل�شار �إليه.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الإ�شعار باملخالفة
املادة ()12

يجب على الهيئة ،يف حال خمالفة املنتج لأحكام هذا القرار� ،أو اتفاقية الربط املربمة معه� ،أو �أي
�شرط من �شروط الربط� ،إ�شعاره بهذه املخالفة ،و ُيراعى عند توجيه هذا الإ�شعار ما يلي:
 -1بيان املخالفة املرتكبة وطبيعتها.
 -2حتديد املهلة الالزمة لإزالة �أ�سباب املخالفة املرتكبة.
 -3حتديد التدابري والإجراءات التي �ستتخذها الهيئة يف حال عدم ت�صويب املخالفة خالل
املهلة املحددة.
العقوبات والتدابري
املادة ()13
�أ -مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قرار �آخر ،يعاقب كل من يرتكب �أي ًا من
الأفعال املن�صو�ص عليها يف اجلدول امللحق بهذا القرار ،بالغرامة املب ّينة �إزاء كل منها �إذا مل
يقم بتنفيذ ما ورد يف �إ�شعار املخالفة املوجه �إليه وفق ًا لأحكام املادة ( )12من هذا القرار.
ب -يتم حتديد مقدار الغرامة الواجب فر�ضها على اجلهة املخالفة بني حديها الأدنى والأق�صى
من قبل جلنة ي�شكلها الرئي�س التنفيذي لهذه الغاية وفق ًا للأ�س�س وال�ضوابط التي يعتمدها يف
هذا ال�ش�أن.
ج -ت�ضاعف قيمة الغرامة املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،يف حال معاودة ارتكاب
املخالفة ذاتها خالل �سنة واحدة من تاريخ ارتكاب املخالفة ال�سابقة لها ،ومبا ال يزيد على
( )150.000مئة وخم�سني �ألف درهم.
د -بالإ�ضافة �إلى عقوبة الغرامة املقررة مبوجب هذا القرار ،يجوز للهيئة �أن تتخذ بحق اجلهة
املخالفة واحد ًا �أو �أكرث من التدابري التالية:
 -1تعليق العمل باتفاقية الربط ملدة ال جتاوز ثالثة �أ�شهر.
� -2إلغاء اتفاقية الربط.
هـ	-ال تخل العقوبات والتدابري املن�صو�ص عليها يف هذه املادة بحق الهيئة يف مطالبة اجلهة
املخالفة بالتعوي�ض عن الأ�ضرار التي تلحق بنظام التوزيع جراء املخالفة املرتكبة.
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ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()14
تكون ملوظفي ومفت�شي الهيئة الذين ي�صدر بت�سميتهم قرار من الرئي�س التنفيذي� ،صفة م�أموري
ال�ضبط الق�ضائي يف �إثبات الأفعال التي تقع باملخالفة لأحكام هذا القرار ،والقرارات ال�صادرة
مبوجبه ،ويكون لهم يف �سبيل ذلك حترير حما�ضر ال�ضبط الالزمة.
التظلم
املادة ()15
يجوز لكل ذي م�صلحة التظلم خطي ًا �إلى الرئي�س التنفيذي من �أي �إجراء �أو تدبري يتخذ بحقه
مبوجب هذا القرار والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،وذلك خالل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ �إخطاره
بالإجراء �أو التدبري املتظلم منه ،ويتم البت يف هذا التظلم خالل مدة ال جتاوز ( )30ثالثني يوم ًا
من قبل جلنة ي�شكلها الرئي�س التنفيذي لهذه الغاية ،ويكون القرار ال�صادر عن هذه اللجنة ب�ش�أن
التظلم نهائي ًا.
�أيلولة الغرامات والتكاليف
املادة ()16
ت�ؤول ح�صيلة الغرامات والتكاليف التي يتم ا�ستيفا�ؤها مبوجب هذا القرار �إلى ح�ساب الهيئة.
توفيق الأو�ضاع
املادة ()17
على كافة املنتجني وقت العمل بهذا القرار ،توفيق �أو�ضاعهم مبا يتفق و�أحكامه خالل مهلة �أق�صاها
�ستة �أ�شهر من تاريخ العمل به.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()18
ُي�صدر الرئي�س التنفيذي القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار.
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الإلغاءات
املادة ()19
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
الن�شر وال�سريان
املادة ()20
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  7دي�سمرب 2014م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 15صفر 1436هـ
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جدول
بتحديد املخالفات والغرامات بحق املنتج
__________
م

مقدار الغرامة (بالدرهم)

و�صف املخالفة

احلد الأدنى احلد الأق�صى

٣٫٠٠٠

٣٠٫٠٠٠

 ١خمالفة اتفاقية الربط.

٣٫٠٠٠

٣٠٫٠٠٠

٦٫٠٠٠

٦٠٫٠٠٠

 ٤القيام ب�أي عمل ي�ؤثر على �سالمة وكفاءة نظام التوزيع.

٧٫٥٠٠

٧٥٫٠٠٠

 ٥عدم التعاون مع موظفي الهيئة� ،أو عرقلة عملهم.

١٫٥٠٠

١٥٫٠٠٠

٢
٣

عدم االلتزام ب�شروط الربط ،و�أية �شروط �أخرى تعتمدها الهيئة
يف هذا ال�ش�أن.
جتاوز احلد الأق�صى للطاقة الكهربائية التي يجوز ت�صديرها
�إلى نظام التوزيع.
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