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

 .نه اتفاقية بين كل من الموزع ومقدم الطلبعتبار أاالطلب ب مالموزع 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 الطاقة المتجددة لطلب  الذي يقوم بتقديم) أو من يفوضه  قانونيا( الُمستهلك

 .على نظام التوزيع باستخدام عدادات صافي القياس

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

 .الُموزعمع  اشتراكو يقوم بشرائها الستعماالته الخاصة و ذلك بموجب عقد 
 الكهرباء قطاع تنظيم هيئة الهيئة. 

 اتفاقية الربط 
، والتي تحدد بموجب شروطها الُمستخدمو الُموزع يتم ابرامها بيناالتفاقية القياسية التي 

، كما انها ستحدد االحكام نظام التوزيع معنظم مصادر الطاقة المتجددة واحكامها عملية ربط 
 .نظام التوزيعبعد ربطها مع  نظم مصادر الطاقة المتجددةلعمليات التشغيلية على باالخاصة 

 وتشمل نظام التوزيعمع  تجددةنظم مصادر الطاقة الممجموعة من المعدات التي تربط  معدات الربط ،
 .نظام التوزيعو  نظم مصادر الطاقة المتجددةجميع المعدات الوسيطة ما بين 

 الشركة المرخص لها بالتوزيع او التزويد بالتجزئة او الشركة التي تعمل بموجب اتفاقية امتياز الُموزع. 

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

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

 القدرة التوليدية 
في حال و ، مقاسة بالتيار المتناوب. لنظم مصادر الطاقة المتجددةالقدرة الكهربائية االسمية 

، فإن (inverter) مبنية على أساس وجود محول عكس نظم مصادر الطاقة المتجددةكانت 
 .(inverter) القدرة التوليدية هي القدرة الكهربائية االسمية  لمحول العكس

  نظم مصادر الطاقة
مرفق نظم " أو "المتجددة

 مصادر الطاقة المتجددة
 الطاقة. إلنتاج الطاقة المتجددة مصادرات التي تستخدم الستغالل النظم والمعد

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

 

 

 

 



 المساهمة العامة هرباء محافظة اربدشـركة كـ

 الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقةدائرة التنظيم / قسم 

 باستخدام عدادات صافي القياس الطاقة المتجددة الكبيرةدراسة أثر ربط نظم مصادر النموذج القياسي التفاقية 

 

P01C-F25 Rev A                                                                                                          Issued Date : 23/05/2022 

 

 

 الطاقة المتجددةلنظم مصادر ربط لا أثردراسة  اتفاقيةنموذج 

 

 المقدمة: 

م قد  الطلب الم  حسب باستخدام عدادات صافي القياس نظم مصادر طاقة متجددة كبيرة  بطلب لربطوزع لى الم  إم م الطلب قد تقد  قد  م   بما أن  
 .(.........................................والعائد للمشترك ) (                )بتاريخ  (        ) بله رقممن ق  

 

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

 عوز 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 ذلك.هذه االتفاقية المعاني المشار إليها في الدليل اإل المعرفة فيلمصطلحات غير تكون ل .2
ن إ االتفاقيةهذه مالحق ي من أ فيواردة وأية معلومات أخرى  على المعلومات المقدمة في الطلب ثر الربطدراسة أأن يستند نطاق  .3

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

يد الوقت الستكمال نه يجوز تمددراسة بعد توقيع هذه االتفاقية فإنطاق الل يعدتمقدم الطلب  رغبة وفي حال ،أثر الربطتنفيذ دراسة 
 الطرفان. باتفاقهذه الدراسة 

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

 :أدنيكحد  لمعلومات التاليةعلى اثر الربط أتقرير دراسة حتوي ن يأ .6

 دراسة تدفق الحمل. .أ
 دراسة تيار القصر. .ب
 تنسيق الحمايات.دراسة و  .ج
 تشغيل النظام.دراسة االثر على  .د

 والحاالت التي من شأنها أن تبرر تناول ذلك في دراسة أثر الربط(.سة استقرارية النظام الكهربائي )درا .ه
 دراسة انهيار الفولتية )والحاالت التي من شأنها أن تبرر تناول ذلك في دراسة أثر الربط(. .و

  ته.ربط نظم مصادر الطاقة المتجددة على شبكالخاصة بوالتعديالت  تقدير تكلفة المعدات المطلوبةيقوم الموزع ب .7
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  ( من الدليل االرشادي. 10ألحكام المادة رقم )وفقا   لى مقدم الطلبوإحالة النتائج إالربط  أثرمن دراسة  االنتهاء .8
 دينار أردني.  (      اوي )تسالمبدئية وأثر الربط الدراسة  تكلفة .9
 

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

 

 مقدم الطلب )الطرف الثاني( الموزع )الطرف االول(

  شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة

 عطوفة مدير عام الشركة / أو من ينوب عنه

 

 

 

 

 


