شـركة كـهرباء محافظة اربد المساهمة العامة
قائمة المعلومات المطلوبة لتقديم طلب تقييم قطعة أرض







ِ
خول من قبلِهم بتقديم طلب التقييم ومتابعته والتوقيع
(م َ
صدق بنكي أو عدلي) من قبل شركة الطاقة المتجددة للموظف ال ُم ّ
تفويض خطي ُ
التقدم
صدق بنكي أو عدلي) من ِقبل مالــك االشتراك ُيجيز من خالله السماح للجهة ُمقدمة الطلب ّ
(م َ
على االتفاقيات ،وكذلك تفويض ُ
المعتمد لهذه الغاية (.)P21C-F14
بطلب التقييم وحسب نموذج التفويض ُ
قدم الطلب أو/و مالك االشتراك  /االشتراكات المستفيدة.
لم ّ
إثبات شخصية ُ
وصل مالي ُيثبت دفع "بدالت التقييم" حسب ما هو منصوص عليه في الدليل اإلرشادي.

سند تسجيل (حديث) & مخطط أراضي & مخطط موقع وترسيم للموقع المراد تركيب نظام الطاقة المتجددة عليه .وفي حال كان
صدق بنكي أو عدلي) يجيز له
(م ّ
صاحب االشتراك ليس هو نفسه مالك األرض ،فيجب احضار عدم ممانعة من مالك األرض ُ

السماح بتركيب نظام الطاقة المتجددة.


أن تكون ملكية جميع االشتراكات المستفيدة تعود لنفس المستفيد،
قائمة االشتراكات المستفيدة من نظام الطاقة المتجددة مع ضرورة ّ
قدم الطلب ضرورة تأسيس شركة ذات غرض خاص وفقاً للتشريعات الخاصة (منشأة طاقة متجددة
وبخالف ذلك يتم الطلب من ُم ّ

مشتركة لغايات استهالك الشركاء).
مالحظة:




المنتجة من تركيب نظام طاقة متجددة باستخدام تكنولوجيا الخاليا الكهروضوئية ( )PVبقدرة ( )1كيلو واط
يتم تحديد كمية الطاقة ُ
بنحو ( )130كيلو واط ساعة شهرياً.
المنتجة من تركيب نظام طاقة متجددة باستخدام تكنولوجيا الرياح ( )Windبقدرة ( )1كيلو واط بنحو ()216
يتم تحديد كمية الطاقة ُ
كيلو واط ساعة شهرياً.
المولدة من هذه النظم
يتم تحديد االستطاعة التوليدية لنظم مصادر الطاقة المتجددة المقترح إنشاؤها بحيث ال تتجاوز كمية الطاقة ُ
سنوياً االستهالك الفعلي آلخر ( )12شهر لالشتراكات المستفيدة ُمضافاً إليها كمية الطاقة المحسوبة لتغطية الفقد الكهربائي الناتج
عن نقل الطاقة الكهربائية عبر نظام التوزيع.

تم تدقيق الطلب من ِقبل ( ،)....................................التوقيع ،......................بتاريخ......../....../...... :
ّ

Issued Date : 03/11/2020

P21C – F21 Rev a

