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دراسة ل قترحةالم التوليد نظمخضع الموزع أن ي   نه قد يحتاجلموضحة في الدليل االرشادي تشير إلى أجراءات التوصيل اإ حيث أن  
يتم توقيع هذا  ،وعليه جزء منها على نفقة مقدم الطلب. وء هذه الدراسات أاجر إب الموزعن يقوم أمقدم الطلب  يرغبقد و  ،ثر الربطأ

 .نه اتفاقية بين كل من الموزع ومقدم الطلبعتبار أاالطلب ب مالنموذج بين الموزع ومقد

 :ذلك غير على القرينة تدل لم ما دناهأ لها المخصصة الدليل المعاني هذا في وردت حيثما التاليةوالعبارات ت للكلما يكون 

  الطلبُمقدم 
ربط نظم مصادر لطلب  الذي يقوم بتقديم ) أو من يفوضه المستهلك بكتاب خطي( الم ستهلك

 .نظام عبور الطاقة الكهربائيةالطاقة المتجددة على نظام التوزيع باستخدام 

 الُمستهلك 
الشخص الطبيعي أو االعتباري المربوط مع نظام التوزيع، والذي يتم تزويده بالطاقة الكهربائية 

 .مع الم وزعاشتراك ويقوم بشرائها الستعماالته الخاصة وذلك بموجب عقد 

 المستخدم 
 الطاقة تمنشآ ذلك في بما الكهربائية الطاقة لتوليد متجددة طاقة مصادر نظم لديه مشترك أي

 .والمساكن الصغيرة المتجددة
 الطاقة والمعادن قطاع تنظيم هيئة الهيئة. 

 اتفاقية الربط 
الم ستخدم، والتي تحدد بموجب شروطها و الم وزع يتم إبرامها بين االتفاقية القياسية التي 

حكام نها ستحدد األأحكامها عملية ربط نظم مصادر الطاقة المتجددة  مع نظام التوزيع، كما أو 
 .لعمليات التشغيلية على نظم مصادر الطاقة المتجددة بعد ربطها مع نظام التوزيعباالخاصة 

 معدات الربط 
مجموعة من المعدات التي تربط نظم مصادر الطاقة المتجددة مع نظام التوزيع، وتشمل 

 .جميع المعدات الوسيطة ما بين نظم مصادر الطاقة المتجددة و نظام التوزيع

 هي االجراءات المنصوص عليها في هذا الدليل لربط نظم مصادر الطاقة المتجددة مع نظام  إجراءات الربط
 التوزيع.

 نقطة ربط نظام الم ستخدم أو معداته مع نظام التوزيع. نقطة الربط 
 امتيازالشركة المرخص لها بالتوزيع او التزويد بالتجزئة او الشركة التي تعمل بموجب اتفاقية  الُموزع. 

 نظام التوزيع 
نظام يتألف من كوابل وخطوط هوائية ومنشآت كهربائية وتوابعها مصممة على جهد اسمي     

لتوزيع الطاقة الكهربائية من نقاط ربط نظام النقل مع نظام التوزيع الى  كيلو فولت أو أقل 33
 .من نظام النقل نقاط التوصيل للمستهلك، دون أن يشمل أي جزء

  التوليديةالقدرة 

في حال و القدرة الكهربائية االسمية لنظم مصادر الطاقة المتجددة، مقاسة بالتيار المتناوب. 
(، فإن inverter) كانت نظم مصادر الطاقة المتجددة مبنية على أساس وجود محول عكس

 .(inverter) القدرة التوليدية هي القدرة الكهربائية االسمية لمحول العكس
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  الطاقة نظم مصادر
مرفق نظم " أو "المتجددة

 مصادر الطاقة المتجددة
 .الطاقة إلنتاجالطاقة المتجددة  النظم والمعدات التي تستخدم الستغالل مصادر

 االرشادي الدليل 
 على الربط وشروط إجراءات وتتضمن التنظيمية للمرجعيات وفقا   الموزع يضعها التي القواعد
 .الهيئة بلق   من عليها الموافقة وتتم الموزع شبكة

 
 لنظم مصادر الطاقة المتجددةربط لا أثردراسة  اتفاقيةنموذج 

 

 المقدمة: 

الطلب حسب ام النقل بالعبور ظباستخدام ننظم مصادر طاقة متجددة كبيرة  بطلب لربطوزع لى الم  إم م الطلب قد تقد  قد  م   بما أن  
 .والعائدة للسيد )                                       ( (                )بتاريخ  (                 ) بله رقمم من ق  قد  الم  

نظام على الكبيرة ثر الربط لنظم مصادر الطاقة المتجددة هناك حاجة لدراسة أ ن  فإ وحسب بنود الدليل اإلرشادي بهذا الخصوص
الكبيرة مع  ثر الربط لنظم مصادر الطاقة المتجددةبإجراء دراسة أوزع ب بأن يقوم الم  م الطلب يرغقد  م   ن  أو وزع، الم  ب التوزيع الخاص

 .وزعنظام التوزيع الخاص بالم  

 يلي: فقد اتفق الطرفان على ما

 االتفاقية:

 حكامها القانونية.كوحدة واحدة ولها أ وتقرأ معهاعن هذه االتفاقية  يتجزأتعتبر المقدمة جزء ال  .1
رشادي ما لم تدل القرينة على غير هذه االتفاقية المعاني المشار إليها في الدليل اإل المعرفة فيلمصطلحات غير تكون ل .2

  ذلك.
هذه مالحق ي من أ فيواردة وأية معلومات أخرى  على المعلومات المقدمة في الطلب ثر الربطدراسة أأن يستند نطاق  .3

 .ن وجدتإ االتفاقية
رسة الحكيمة دامت معقولة وتتفق مع المما إضافية من مقدم الطلب ماحق طلب أي معلومات فنية يحتفظ الموزع لنفسه ب .4

يد نه يجوز تمددراسة بعد توقيع هذه االتفاقية فإنطاق الل يعدتمقدم الطلب  رغبة وفي حال ،أثر الربطخالل تنفيذ دراسة 
 الطرفان. باتفاقالوقت الستكمال هذه الدراسة 

أعاله فعلى ( 4لبند )ليها في االمشار إضافية التي يطلبها الموزع و الفنية اإلف على طبيعة المعلومات في حال نشوء خال .5
 الرجوع للهيئة لحل هذا الخالف.أي من األطراف 

 :أدنيكحد  لمعلومات التاليةعلى اثر الربط أتقرير دراسة حتوي ن يأ .6
 بيان تيار القصر الذي يتجاوز الحدود المسموح بها ألي قاطع نتيجة الربط. (أ
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 تغيرات الجهد وارتفاع األحمال على المغذيات نتيجة الربط.بيان  (ب
 وارتفاع القصر تيار لمعالجة وذلك التوزيع بنظام المرفق لربط طلبها سيتم التي لها المقدرة والتكلفة للمرافق أولي وصف (ج

 .االحمال
 أ( من الدليل اإلرشادي./14رقم )االنتهاء من الدراسة المبدئية وإحالة النتائج إلى مقدم الطلب وفقا  ألحكام المادة  .7

 دينار أردني. (      اوي )تس هذه الدراسة تكلفة .8
 

             .يوم )           ( الموافق )             (وحرر ودون اكراه  ىبالرضوعليه فقد اتفق الطرفان على ذلك 

 

 مقدم الطلب )الطرف الثاني( الموزع )الطرف االول(

  اربد المساهمة العامةشركة كهرباء محافظة 

 عطوفة مدير عام الشركة / أو من ينوب عنه

 

 

 

 

 


