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 الطرف الثاني )الُمستخدم( الطرف األول )الُمـوزع(
شــركة كهـــرباء محافظة اربد المساهمة 

 العامة
 

أو من ينوب عطوفة المدير العام  ُيمثله:
 عنه

  

 مقدمة:

ول ويرغب نظم مصادر الطاقة المتجددة الكبيرة مع شبكة الطرف األربط المستخدم يرغب في تركيب و  ن  أبما 
 رقم طلب الربطومن خالل  المستخدم بربط هذه النظم بموجب نظام صافي القياس

على  خذ موافقة الطرف االولأ قد تم  ، و ك.ف.أ (......)باستطاعة  و  (................................)
 .الدليل اإلرشاديقدم وبعد عمل جميع الدراسات المتفق عليها وبحسب ـالم   طلب الربط

 الطرفان على ما يلي: اتفقفقد 

  (1) المادة

 ( وتعتبر مقدمتها جزًء ال يتجزأ منها وتقرأ معها كوحدة واحدة.1( مادة وملحق )18من ) االتفاقيةتتألف هذه 

 التعاريف: (2) المادة

 ما لم يقتض السياق غير ذلك:يكون للكلمات والمصطلحات المعاني المخصصة لها أدناه، 
نظم مصادر الذي يقوم بتقديم  طلب لربط ) أو من يفوضه  قانونيا(الُمستهلك  مقدم الطلب:

 .نظام التوزيع باستخدام عدادات صافي القياسعلى  الطاقة المتجددة
الشخص الطبيعي أو العتباري المربوط مع نظام التوزيع، والذي يتم تزويده  :المستهلك

بالطاقة الكهربائية و يقوم بشرائها لستعمالته الخاصة و ذلك بموجب عقد إشتراك 
 مع الُموزع.

 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء. :الهيئة
التي تحدد بموجب  ، والُمستخدمو الُموزع يتم إبرامها بيناالتفاقية القياسية التي  اتفاقية الربط:

، نظام التوزيع مع الطاقة المتجددةنظم مصادر حكامها عملية ربط أ شروطها و
نظم مصادر الطاقة لعمليات التشغيلية على باحكام الخاصة نها ستحدد األأكما 

 .نظام التوزيعبعد ربطها مع  المتجددة
، نظام التوزيعمع  نظم مصادر الطاقة المتجددةمجموعة من المعدات التي تربط  معدات الربط:

نظام و نظم مصادر الطاقة المتجددةين وتشمل جميع المعدات الوسيطة ما ب
 . التوزيع
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نظم مصادر الطاقة لربط االرشادي  جراءات المنصوص عليها في الدليلهي اإل :إجراءات الربط
 .نظام التوزيعمع  المتجددة

الشركة المرخص لها بالتوزيع أو التزويد بالتجزئة أو الشركة التي تعمل بموجب  :الُموزع
 .امتيازرخصة أو اتفاقية 

المتعلقة بالتوصيل مع  و نظام التوزيعلتشغيل  الهيئةالمتطلبات الفنية التي تعدها  :كود التوزيع
 استخدامه. تشغيله و هذا النظام و

توابعها مصممة على  منشآت كهربائية و خطوط هوائية و نظام يتألف من كوابل و :نظام التوزيع
الطاقة الكهربائية من نقاط ربط نظام النقل لتوزيع  كيلو فولت أو أقل 33جهد اسمي 

من نظام  ، دون أن يشمل أي جزءللمستهلكلى نقاط التوصيل التوزيع إ مع نظام
 النقل.

يعني مقدم الطلب والموزع في اتفاقية ربط معينة. " أي من االطراف" تشير إما إلى  :األطراف
 مقدم الطلب أو الموزع.

لطاقة الكهربائية بما في ذلك مصادر طاقة متجددة لتوليد اي مشترك لديه نظم أ :الُمستخدم
 المساكن. ت الطاقة المتجددة الصغيرة وآمنش

نظم مصادر الطاقة 
  : المتجددة الكبيرة

، كنظم مصادر طاقة متجددة صغيرةالتي ال ت صنف  نظم مصادر الطاقة المتجددة
 .الواحد( ميغاواط ضمن الموقع 5ال تزيد قدرتها التوليدية عن ) و

شروط  تتضمن إجراءات و القواعد التي يضعها الموزع وفقًا للمرجعيات التنظيمية و :الدليل الرشادي
 تتم الموافقة عليها من قبل الهيئة. الربط على شبكة الموزع و

 معدات الربط من طرف المستخدم (3) المادة
نظم مصادر جهزة والمعدات الالزمة لتحقيق شروط ربط تركيب جميع األبإنشاء و  هعلى حسابو  المستخدميقوم 

متفق عليها بحسب الدليل ال اتوالتي تم تحديدها من مخرجات الدراس الموزع مع شبكة الطاقة المتجددة الكبيرة
 اإلرشادي.

 مواصفة معدات الربط المستخدمة من قبل المستخدم (4) المادة
 االتفاقية همن هذ (3)بموجب المادة  المستخدمن قبل متخضع مواصفات وفحوصات األجهزة والمعدات الموردة 

المادة ملكًا خاصًا للطرف الثاني  ههذوتعتبر جميع المعدات الموردة والمركبة بموجب  ،قبل تركيبها الموزع لموافقة
 الخاص. هويلتزم بتشغيلها وصيانتها على حساب

 جهزة المراقبة والتحكم لنظم مصادر الطاقة المتجددة الكبيرةأ (5) المادة
الحماية المناســبة والخاصــة بعملية الربط و التحكم جهزة المراقبة و أوعلى حســابه بشــراء وتركيب  المســتخدموم يق (أ

األجهزة  ههذوتخضــــــــــع  ،الموزعالمربوطة مع شــــــــــبكة  بين نظم مصــــــادر الطاقة المتجددة الكبيرةالكهربائي 
 قبل تركيبها. الموزعوالتصاميم لموافقة 
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نظم مصـــــادر  ن تقومالمســــــــتخدم ضــــــــمان أ فعلى التيار الكهربائي، في حال توقف شــــــــبكة الموزع عن تزويد (ب
جهزة الحماية أخالل  بفصـــــــــل نفســـــــــها عن شـــــــــبكة الموزع من الموزع المربوطة مع شـــــــــبكة الطاقة المتجددة

 .المركبة
 

 :احتساب فواتير عدادات صافي القياس (6) المادة
، يتم اعتماد كمية الطاقة المصدرة من نظم مصادر الطاقة المتجددة لغايات احتساب صافي كمية الطاقة  (أ

 التشغيل الفعلي لهذه النظم وربطها مع شبكة الموزع. بإمكانيةاشعار الموزع للمستخدم اعتبارا من تاريخ  الكبيرة
ة الكهربائية في حال وجد الم وزع ان كمية الطاقة الكهربائية المستجرة من قبل الم ستخدم أكبر من كمية الطاق (ب

المصدرة من نظم مصادر الطاقة المتجددة الى شبكة الم وزع، على الم ستخدم أن يقوم بتسديد قيمة صافي 
 كمية الطاقة المترتبة عليه للموزع شهريا حسب التعريفة المطبقة على اشتراك الم ستخدم.

من  أكبرجددة الى شبكة الم وزع في حال كانت كمية الطاقة الكهربائية المصدرة من نظم مصادر الطاقة المت (ج
كمية الطاقة الكهربائية المستوردة من قبل الم ستخدم، على الم وزع تدوير فائض الطاقة )كيلواط ساعة( الى 

 حساب الشهر الذي يليه.
من تاريخ صدور الفاتورة يحق  ( يوم30في حال تخلف الم ستخدم عن دفع الفاتورة المستحقة عليه لمدة ) (د

 وم بفصل التيار الكهربائي عن الم ستخدم.للموزع ان يق
في حال اكتشاف حالة استجرار غير مشروع للتيار الكهربائي او عبث يتم الغاء كامل كمية الطاقة المصدرة  (ه

ويقوم المشترك بدفع قيمة الطاقة  الموزع لغاية عام التسوية السابقمن نظم مصادر الطاقة المتجددة الى شبكة 
حسب التعليمات المنظمة لحاالت قطع تزويد  الكهربائية المستجرة من شبكة الموزع اضافة الى تكاليف اخرى 

 .الطاقة الكهربائية عن المستهلكين الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء
 حدود مسؤولية التعويض: (7) المادة

في التعويض عن أي ضرر مادي على مقدار األضرار المباشرة الطرف اآلخر تقتصر مسؤولية كل طرف على 
 بالتسبب. ألحق فعال. دون االضرار التي تنشالتي ت
 جراءات الربط والتشغيل:إ (8) المادة

يجوز لمقدم الطلب تشغيل نظم مصادر الطاقة المتجددة الكبيرة وربطها مع نظام التوزيع وفق اإلجراءات المنصوص 
 تمام اإلجراءات التالية:إذلك بعد عليها في الدليل االرشادي و 

جراءات إجل استكمال أعلى نفقة المستخدم من قيام المستخدم بتعيين طرف ثالث متفق عليه مع الموزع و  (أ
تطلبات المنصوص عليها في الدليل مجراءات والوصات الالزمة حسب اإلحجراء الفإالفحص والتفتيش و 

 االرشادي.
جراءات الفحص والتفتيش إالث شريطة قيام الموزع باستكمال عن تعيين طرف ثبل الموزع ـِــعفاء المستخدم من قإ  (ب

 جراءات والمتطلبات المنصوص عليها في الدليل االرشادي.وصات الالزمة حسب اإلحجراء الفإو 
على المستخدم االلتزام بالجدول الزمني لبناء نظم مصادر الطاقة المتجددة الكبيرة حسب ما هو مبين في  (ج

 ( من هذه االتفاقية.1) الملحق رقم
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 إنهاء التفاقية (9) المادة

 والدليل االرشادي ال بموجب القوانين والتشريعات المعمول بهاإنهاء هذه االتفاقية إال يجوز ألي من األطراف  (أ
  والتي تنطبق على هذا اإلنهاء.

 الحاالتمع مراعاة ما هو منصوص عليه في البند )أ( من هذه المادة يجوز إنهاء هذه االتفاقية بموجب  (ب
 التالية:

 نهاء، معززا ذلك بمبررات إنهاء العمل.( يوم من تاريخ اإل30ع خطيا قبل )بطلب المستخدم شريطة اشعار الموز  (1
 نهاء العمل بنظام صافي القياس وذلك وفقًا لما نص عليه الدليل االرشادي.إحال تم  في (2
خذ موافقة الموزع خطيا أالمتجددة بدون الرجوع و جراء أي تعديل على نظم مصادر الطاقة إفي حال قام المستخدم ب (3

 على ذلك.
نتيجة عدم توافق هذه النظم مع  ومي 60تزيد عن  نظم مصادر الطاقة المتجددة لمدة في حال قام الموزع بفصل (4

 والدليل االرشادي.  زيعمتطلبات كود التو 
( من هذه االتفاقية لمدة 13-ب البند )بثناء عملية الكشف حسأ في حال فشل نظم مصادر الطاقة المتجددة الكبيرة (5

 مرات متتالية. 3
 على ذلك. خذ موافقته خطياً أرجاع نظم مصادر الطاقة المتجددة الكبيرة بدون علم الموزع و إفي حال قام المستخدم ب (6
 مدة سريان هذه االتفاقية. نتهاءافي حال  (7

 :الكبيرةفصل نظم مصادر الطاقة المتجددة  (10) المادة
 للموزع القيام بالفصل المؤقت لنظم مصادر الطاقة المتجددة الكبيرة لدى المستخدم وفقًا للحاالت التالية:  يحق
 في حالة الخروج المبرمج لنظام التوزيع. (أ
 في حالة الخروج غير المبرمج أو الظروف الطارئة على نظام التوزيع. (ب

اتفاقية الربط والدليل كبيرة ال يتوافق مع شروط وأحكام في حال كان تشغيل نظم مصادر الطاقة المتجددة ال (ج
 االرشادي.

 التنازل: (11) المادة
 التنازل عن ملكية هذه االتفاقية لمستخدم آخر جديد شريطة الكبيرة نظم مصادر الطاقة المتجددةيحق لمستخدم 

دة مكملة لمدة االتفاقية جديعلى اتفاقية ربط الجديد  توقيع المستخدم، و ملكية االشتراك للمستخدم الجديد التنازل عن
 . والخاصة بالمستخدم السابق السابقة
  إجراءات السالمة والصيانة الدورية:  (12) المادة

الحاجة  عند المتجددة الكبيرة الطاقة مصادر نظم على والمحافظة والصيانة التشغيل ءاتابإجر  المستخدم يلتزم
 .الدليل االرشاديع ومتطلبات التوزي كود متطلبات مع المستمر تقيدها لضمان
 الكشف على معدات القياس ونظم مصادر الطاقة المتجددة: (13) المادة

مصادر الطاقة  بدون االخالل بما ذكر في الدليل االرشادي، يحق للموزع الكشف على معدات القياس ونظم (أ
وسيلة ( ساعة على االقل باي 24، وعليه اشعار المستخدم قبل )في الوقت الذي يراه مناسباالمتجددة الكبيرة 

 جراء هذا الكشف بدون عوائق.إعلى المستخدم تمكينه من . و اشعار يراها الموزع مناسبة
( من هذه االتفاقية، 10 - نتيجة االخالل بالبند )ج الكبيرةفي حال فصل نظم مصادر الطاقة المتجددة  (ب
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وبة بحيث يتحمل ت المطلجراء التعديالإعادة كشف على هذه النظم بعد إ ن يقوم بتقديم طلب أفللمستخدم 
، كما يتم االتفاق على موعد أ(/3مات تكاليف التوصيل المادة )بحسب تعليعادة الكشف إ جور أالمستخدم 

 عادة الكشف.إ يام عمل من تاريخ طلب أ 10ك خالل الكشف ما بين المستخدم والموزع، وذل
 التعريفة المطبقة: (14) المادة

والمنشورة بالجريدة الرسمية على صافي كميات الطاقة يتم تطبيق التعريفة الكهربائية الصادرة عن الهيئة  (أ
 الكهربائية المستجرة من قبل نظم مصادر الطاقة المتجددة.

جور عداد وفلس الريف وذلك وفقا لكميات الطاقة الكهربائية التي ألم ستخدم بدفع ما يترتب عليه من يلتزم ا (ب
 يستجرها من شبكة الموزع.

كهربائية المولدة من نظم مصادر الطاقة المتجددة حسب التعليمات الناظمة لها يتم تطبيق تعريفة بيع الطاقة ال (ج
وعلى رصيد صافي كميات الطاقة المدورة لدى الم وزع عند  المنشورة بالجريدة الرسميةوالصادرة عن الهيئة و 

 التسوية.  
 مدة سريان هذه لتفاقية (15) المادة
 هاإلغاؤ  يتم لم ما توقيع هذه االتفاقية من قبل الطرفين تاريخ من تبدأ ( عام20االتفاقية ) ذهه سريان مدة تكون 
 ( من هذه االتفاقية.9المادة ) ألحكام وفقا مسبقاً 
 فض النزاع (16) المادة

ي خالف حول تطبيق بنود هذه االتفاقية تكون هيئة تنظيم قطاع الكهرباء هي المختصة بالنظر أحال نشوء  في
 حكام قانون الكهرباء العام.ألوفض هذا النزاع سندا 

 الحدود الفنية (17) المادة
ي عتبر المستخدم مسؤوال مسؤولية كاملة عن التمديدات الداخلية الخاصة به وبنظم الطاقة المتجددة الكبيرة بعد قاطع 

ي طرف نتيجة حدوث أي أل الشركة وعليه فإن الشركة ال تتحمل أي مسؤولية قانونية أو مالية عما يقع من أضرار
الطاقة  بمعدات ربط نظم مصادر وأالخاصة به  م للتمديدات الداخليةخلل أو خطأ أو تغيير أو سوء استخدا

 المتجددة الكبيرة.
 القوانين المطبقة (18) المادة

 تخضع أحكام هذه االتفاقية للقوانين االردنية.
 (........./...../....) بتاريخ (..........) ودون اكراه في يوم بالرضى توقيع على هذه التفاقيةتم ال

 الثاني )المستخدم ( الطرف )الموزع( األول الطرف
  عنه ينوبعطوفة المدير العام أو من 

 


