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الهيئة كهرباء بشبكة الشمسية الخاليا توصيل طلبات ألصحاب عامة إرشادات

General Guidelines for Solar PV Connection

والماء الكهرباء هيئة 

الكهرباء توزيع إدارة 

الطلب تقديم موقع

Venue to Submit 

Application

المستخدم النموذج 

Form ID

 الفنٌة الفحوصات وعمل الشمسٌة الخالٌا تركٌب من االنتهاء بعد

 بتقدٌم الطلب، صاحب عن بالنٌابة المعتمد، المقاول ٌقوم الالزمة

ً الثنائً العداد تركٌب طلب .المطلوبة الفحص تقارٌر بجمٌع مرفقا

The Licensed Solar PV Contractor, assigned by the 

Applicant shall submit and Application for meter , 

attached with all inspection/ testing reports

_ مزاٌا المشتركٌن خدمات مركز

أو عٌسى مدٌنة

البدٌع شارع_ مول الكنتري

 CSD- Mazaya Isa  Town 

or Country Mall  Budaye 

Ave

 ٌقوم الشمسٌة، الخالٌا وتوصٌل لتركٌب بناء إجازة على الحصول بعد

 توصٌل بطلب لتقدم المعتمد، المقاول طرٌق عن الطلب صاحب

.الشمسٌة الخالٌا

 After the BP, the Applicant through the assigned  

Licensed  Solar PV contractor, shall apply for  

Connection

 تعٌٌن الطلب صاحب على المبدئٌة، الموافقة على الحصول بعد

 بناء رخصة على الحصول طلب لتقدٌم معتمد استشاري/ مقاول

.المعنٌة الجهات من شمسٌة خالٌا (تركٌب)

After Preliminary Approval, the Owner should assign  

a Licensed Solar PV Contractor/ Consultant to apply 

for BP of installing and connecting Solar PV

To guide Owner/ 

Applicants to the 

acceptable SPV 

capacity at early 

stage, before 

investing in design 

and purchasing of 

equipment.

المرحلة هدف

The Stage Objective

Form_EDD_SPV_PR_BP

العربية باللغة متوفر النموذج

الكهرباء توزٌع إدارة

المشتركٌن خدمات مبنى

EDD / CCB

ً عنه سٌعلن الحقا

Will be Announced  

later

Form_EDD_SPV_PR_BP

العربية باللغة متوفر النموذج

 أصحاب إرشاد

 بمقدار الطلبات

 الممكن الطاقة

 وجود عن أو انتاجها

  وذلك فنٌة، معوقات

 قبل مبكرة، بمرحلة

 بوضع البدء

 وشراء التصامٌم

 الطلب صاحب/  المالك من المطلوب

General Instruction for Owners/ Applicants

 لتقديم الرئيسية المراحل

شمسية خاليا توصيل طلب

Main Stages of Solar 

PV Connection  

Process

 والتً بالمرحلة، الخاصة االستمارة بملء التقّدم الطلب صاحب على

 توزٌع إدارة إلى المقترح، الشمسً للنظام األولٌة المواصفات تشمل

 الكهرباء

The Owner should apply for the application through 

filling the related form that includes the general 

properties for the proposed PV system to EDD

 على الحصول:  1 المرحلة

 الهيئة من مبدئية موافقة

 Stage 1: Preliminary 

Approval from EDD

 على الحصول:  2 المرحلة

 خاليا وتوصيل تركيب إجازة

 شمسية

    Stage 2: BP 

Approval from All 

Concerned Utilities

 طلب تقديم:  3 المرحلة

SPV توصيل

Stage 3: Application 

for Connection

Commissioning & 

Connection
والتوصٌل التدشٌن

 توصيل:  4 المرحلة

SPV وتدشين

Stage 4: Commission 

and Connection of 

SPV

 الدراسات استكمال

 قبل المطلوبة الفنٌة

 التوصٌل إجراء

 الخالٌا بٌن الفعلً

 وشبكة الشمسٌة

.الكهرباء توزٌع

To complete the 

technical 

assessment of the 

connection between 

the SPV and EWA 

Distribution NW.

To get BP Approval 

from all Concerned 

utilities (EDD, Civil 

Defence, 

Municipalities and 

Aviation)

 موافقة على الحصول

 المعنٌة الجهات جمٌع

 توزٌع إدارة)

 الدفاع الكهرباء،

 البلدٌات، المدنً،

.الطٌران وشئون

 Form_EDD_SPV_DA_A 

(For Pn ≤ 11 kW) 

OR

Form_EDD_SPV_DA_B

(For Pn > 11 kW)

Plus

  ( تفاهم مذكرة أو التوصيل اتفاقية ) 

Connection Agreement / MOU

_ مزاٌا المشتركٌن خدمات مركز

/ عٌسى مدٌنة

البدٌع شارع_ مول الكنتري

 CSD- Mazaya, Isa  Town 

or Country Mall, Budaye 

Ave

1- For Pn < 100 kW: 

Form_EDD_SPV_TS_C 

2- For Pn > 100 kW: 
Form_EDD_SPV_TS_D 
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