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 مصادر الطاقة المتجددة باستخدام عدادات صافي القياس   أنظمةإجراءات ربط  :الجزء األول

  والتفسيرات  المصطلحات   (1مادة رقم )

 القرينة تدل لم ما ادناه لها المخصصة ھذا الدليل المعاني في وردت حيثما التالية والعبارات للكلمات يكون

 ذلك: غير على

 

 .ھيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن "الهيئة":

 

 .هيئةالمجلس مفوضي  "المجلس":

 

والتي تحدد بموجب  بالتوزيع والم ستخدم، رخص له  الم   برامها بينإاالتفاقية التي يتم  "اتفاقية الربط":

شروطها واحكامها عملية ربط أنظمة مصادر الطاقة المتجددة مع نظام التوزيع، كما انها ستحدد االحكام 

 الخاصة بالعمليات التشغيلية على أنظمة مصادر الطاقة المتجددة بعد ربطها مع نظام التوزيع. 

 

لربط أنظمة مصادر الطاقة المتجددة مع  جراءات المنصوص عليها في ھذا الدليلھي اإل "إجراءات الربط":

 نظام التوزيع.

 

 الطاقة الناتجة من مصادر طبيعية لها طابع الديمومة واالستمرار. "الطاقة المتجددة":

 

 الم رخصستخدم أو الحالة التي تسبب احداث طارئة غير متوقعة خارجة عن سيطرة الم   "الحالة الطارئة":

 زالتها.إجهد ممكن لمنعها أو تالفيها أو  بالنقل، على الرغم من بذل أقصى له   الم رخصبالتوزيع أو  له  

 

القدرة الكهربائية االسمية ألنظمة مصادر الطاقة المتجددة، مقاسة بالتيار المتناوب، وفي  "القدرة التوليدية":

القدرة (، فإن Inverterحال كانت أنظمة مصادر الطاقة المتجددة مبنية على أساس وجود محول عكس )

 (.Inverterسمية لمحول العكس )توليدية ھي القدرة الكهربائية اإلال

 

وأية  2012( لعام 13قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم ) "قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة":

 تعديالت تطرأ عليه.

 

زيع والمتعلقة بالتوصيل مع ھذا النظام المتطلبات الفنية التي تعدھا الهيئة لتشغيل نظام التو"كود التوزيع": 

  وتشغيله واستخدامه.

 

اي مستهلك لديه أنظمة مصادر طاقة متجددة لتوليد الطاقة الكهربائية بما في ذلك منشآت  " الُمستخدم ":

 الطاقة المتجددة الصغيرة والمساكن.
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الشخص الطبيعي أو االعتباري المربوط مع نظام التوزيع، والذي يتم تزويده بالطاقة  "الُمستهلك":

 بالتوزيع. له   الم رخصالكهربائية ويقوم بشرائها الستعماالته الخاصة وذلك بموجب عقد اشتراك مع 

، وتشمل مجموعة من المعدات التي تربط أنظمة مصادر الطاقة المتجددة مع نظام التوزيع " معدات الربط":

 جميع المعدات الوسيطة ما بين أنظمة مصادر الطاقة المتجددة ونظام التوزيع. 

أو من يفوضه خطياً والذي يقوم بتقديم طلب لربط أنظمة الشخص الطبيعي أو االعتباري  "ُمقدم الطلب":

 مصادر الطاقة المتجددة على نظام التوزيع باستخدام عدادات صافي القياس.

 و التزويد بالتجزئة.أرخص لها بالتوزيع الشركة الم   بالتوزيع": لهُ  الُمرخص"

لطاقة بما فيها الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة الحيوية، المصادر الطبيعية ل "مصادر الطاقة المتجددة":

 الطاقة المائية وغيرھا.ة، الطاقة الحرارية الجوفي

 ته مع نظام التوزيع.و معداأنقطة ربط نظام الم ستخدم  "نقطة الربط":

نظام يتألف من كوابل وخطوط ھوائية ومنشآت كهربائية وتوابعها مصممة على جهد  "نظام التوزيع":

لى نقاط إنظام التوزيع  كيلو فولت أو أقل لتوزيع الطاقة الكهربائية من نقاط ربط نظام النقل مع 33اسمي 

 .التوصيل للمستهلك، دون أن يشمل أي جزء من نظام النقل

 

 33نظام يتألف من خطوط وكوابل كهربائية مصممة على جهد كهربائي اسمي يزيد على "نظام النقل": 

بين ك.ف لغايات نقل الطاقة الكهربائية من محطة التوليد إلى محطة تحويل أو إلى محطة توليد أخرى أو 

والمعدات المصممة على محطتي تحويل أو إلى أي من شبكات الربط الخارجي، بما في ذلك جميع الخاليا 

 ك.ف تستخدم للربط مع نظام التوزيع أو محطة توليد أو بين محطتي 33جهد كهربائي اسمي يزيد عن 

تحويل أو إلى أي من شبكات الربط الخارجي، بما في ذلك جميع الخاليا والمعدات المصممة على جهد 

 .و محطة توليدك.ف تستخدم للربط مع نظام التوزيع أ 33كهربائي اسمي يزيد عن 

IRR-DCC:  )قواعد التوصيل للتوليد من مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة )الخاليا الكهروضوئية والرياح

 Intermittent Renewable Resources Distributionعلى الجهد المتوسط لشبكة التوزيع )

Connection Code). 

األنظمة والمعدات التي  الطاقة المتجددة": "أنظمة مصادر الطاقة المتجددة" أو "مرفق أنظمة مصادر

 .ستخدم الستغالل مصادر الطاقة المتجددة إلنتاج الطاقة الكهربائيةت  

 الم رخص: أنظمة مصادر الطاقة المتجددة التي يتم ربطها على شبكة أنظمة مصادر الطاقة المتجددة الصغيرة

 طور.( أمبير لكل 16بالتوزيع بحيث ال تتجاوز استطاعتها ) له  

 الم رخصأنظمة مصادر الطاقة المتجددة التي يتم ربطها على شبكة  أنظمة مصادر الطاقة المتجددة الكبيرة:

 .بالتوزيع والتي ال ت صنف كأنظمة مصادر طاقة متجددة صغيرة له  
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"(ENA) Energy Network Association": رابطة شبكات الطاقة. 

 .المنشورة من قِبل رابطة شبكات الطاقةالمعايير ": ENA (Standard)"معايير 

 

 :التطبيق مجال  ( 2مادة رقم )

  .نظام التوزيعمع  مصادر الطاقة المتجددة أنظمة ربطعلى كافة طلبات  في ھذا الجزء ربطإجراءات التطبق 

 

 :المعايير المطبقة (3مادة رقم )

مصادر الطاقة  أنظمةأن يضمن توافق معايير حسب مقتضى الحال  ستخدمالم  و أقدم الطلب م  على  .1

-IRRلى معايير إ باإلضافةالتالية  ENA Standardsمع معايير ومعدات الربط الخاصة بها المتجددة 

DCC :والتعديالت التي تطرأ عليها في حال تم ربط نظام الطاقة المتجددة على شبكة الضغط المتوسط 

1.1. 2/83ENA standard G : المربوطة مباشرة مع نظام معايير ربط محطات التوليد

وبالتوازي مع شبكات التوزيع العامة  طور(مبير لكل أ16 )لغايةالتوزيع ذات القدرة التوليدية الصغيرة 

 للضغط المنخفض. 

1.2. 3/59ENA standard G: التوزيع مع الم رخص  أنظمةربط محطات التوليد مع  معايير

 .عليهاالتي تطرأ  والتعديالت مصادر الطاقة المتجددة الكبيرة ألنظمة بتشغيل نظام التوزيع له  

 المتجددة،قدم الطلب إرفاق شهادة من طرف ثالث معترف به يثبت من خاللها توافق نظم الطاقة على م   .2

 مع متطلبات السالمة العامة المطلوبة في المعايير الدولية. ومكوناتها االساسية

 :قدمةالمُ  الطلباتمراجعة  (4مادة رقم )

مصادر الطاقة المتجددة وفقاً لتاريخ  أنظمةمراجعة ودراسة طلبات ربط  بالتوزيع له   الم رخصعلى  .1

  .قدمم  استالمها وحسب الترتيب الزمني مع تحديد أرقام تسلسلية لهذه الطلبات وفقاً لتاريخ الطلب ال

دراسة مراجعة والمحددة بموجب ھذا الدليل لأن يمدد الفترة الزمنية  بالتوزيع رخص له  للم  يحق  ال .2

 قدمة.الم  الطلبات 

الفترة تمديد قدم الطلب على وم  بالتوزيع  له   الم رخصيمكن االتفاق ما بين بالرغم مما ورد في ھذا الدليل   .3

 أشهر. 3، وبحيث ال تتجاوز ھذه المدة الزمنية لدراسة الطلب
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 :ومتطلبات عامة ( شروط5مادة )

المتجددة مصادر الطاقة  أنظمةھو المسؤول عن ستخدم حسب مقتضى الحال و الم  أقدم الطلب ان م   .1

جراءات التشغيل والصيانة والمحافظة على تلك النظم لضمان تقيدھا إه وعن الخاصة بالربط  ومعدات

 المستمر مع متطلبات كود التوزيع.

نظمة الطاقة المتجددة المربوطة أم بمتطلباته الفنية المطبقة على بالتوزيع إعداد قوائ له   الم رخصعلى  .2

 على نظام التوزيع حسب مقتضى الحال الخاص به.

قدم الطلب ھو المسؤول عن الحصول على جميع االذونات  .3 ي جهة أوالتصاريح وعلى نفقته الخاصة من م 

و المسؤول عن الحصول على مصادر الطاقة المتجددة الخاصة به وھ ألنظمةو غير حكومية أحكومية 

 جميع الكودات والمواصفات ذات العالقة وعلى نفقته الخاصة.

نظمة مصادر الطاقة المتجددة مع نظام ألف الربط على نظام التوزيع لربط ستخدم جميع كيتحمل الم   .4

 التوزيع وذلك حسب التكاليف الفعلية.

قدم الطلب تزميل .5 بإجراء جميع فحوصات االختبار على نفقته الخاصة ستخدم حسب مقتضى الحال أو الم   م 

 جميع الفحوصات بمابإجراء يلتزم  وكما ،IRR-DCC ومتطلبات التوزيعوارد ضمن كود ِطبقاً لما ھو 

 المراد فحصها.للتجهيزات مع المتطلبات المصنعية يتوافق 

قدم الطلب ان يعين ممثل له من اجل السير  .6 مصادر الطاقة المتجددة على  أنظمةربط  بإجراءاتيحق لم 

و كل التزاماته ضمن أمن اجل الوفاء ببعض  عين ممثل له  ي ان له  كما يحق  ،بالتوزيع له   الم رخصنظام 

 اتفاقية الربط.

وان  بالتوزيع له   الم رخصلدى  ستخدم حسب مقتضى الحال مشتركاً و الم  أقدم الطلب يشترط أن يكون م   .7

م ستخدم نظم مصادر الطاقة  الم ستخدم نفسه، وفي حال تنازل يكون ھذا النظام مربوطا على اشتراك

لى المشترك إلخاصة بهذه النظم تنتقل ملكيتها خر فان اتفاقية الربط اآشخص  أليعن اشتراكه  المتجددة

 .الجديد في حال موافقته
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 لتوليد مشاريع بإقامة قدم الطلبفي حال رغب م   من ھذه المادة، فإنه (7)مما ورد في الفقرة . على الرغم 8

 رقم الحالي الوقت في تملك وال إقامتها منوي شتراكاتوا مشاريع استهالكات لتغطية الكهربائية الطاقة

 فإنه يشترط للموافقة على طلب الربط أن يلتزم بما يلي:، اشتراك

 من استهالكها تغطية يتم سوف والتي المستقلة الكهربائية واشتراكاتها إقامتها المزمع المنشآت تحديد يتم . أنأ

 األشكال من شكل بأي يجوز ال بحيث ،صافي القياس لنظام وفقاً  إقامته سيتم الذي الكهرباء توليد مشروع

 .المشروع ھذا من آخرين لمشتركين تعود خرىآ اشتراكات تزويد

 أصحاب على يتوجب بحيث منحها، تاريخ من سنتين لغاية صالحة المشاريع لهذه المعطاة الموافقة ب. تكون

 للمشاريع الكهربائي بالتيار االشتراك بطلبات الفترة ھذه خاللبالتوزيع  رخص له  للم   التقّدم المشاريع ھذه

 تقرير بتقديم المشاريع اصحاب يلتزم األحوال كل وفي النافذة، التشريعات ألحكام وفقاً  وذلك إقامتها المنوي

 تاريخ من شهور( 6) خالل بالمشروع الخاصة األعمال بتنفيذ باشر قد بأنه بالتوزيع، رخص له  للم   معزز

 .حكماً  ملغاة الموافقة تعتبر كذل وبعكس الموافقة

  .من قبل الهيئةحالة تدرس على حدا على الرغم مما ورد في الفقرة ب أعاله، فإن كل ج. 

 

 

 مصادر الطاقة المتجددة: أنظمةالفحوصات السنوية والكشف على ( 6مادة رقم )

 

ان يطلب من  بالتوزيع رخص له  ال يحق للم   المتجددة،مصادر الطاقة  ألنظمةعند قبول طلب الربط  .1

ضافية غير المنصوص عليها في توصيات الم صنع والمعايير المنصوص إجراء أي فحوصات إالم ستخدم 

بالتوزيع  له   الم رخص( من ھذا الدليل، ويستثنى من ذلك الفحص السنوي الذي يقوم به 3عليها في المادة )

( من 3متوافقة مع المعايير المنصوص عليها في المادة ) المتجددة،الطاقة  نظمة مصادرأمن ان  للتأكد

 دليل. ھذا ال

نظام الطاقة على  ان يطلب الفحوصات التاليةبالتوزيع  رخص له  لم  لدون االخالل بهذا البند، يحق  .2

 :المتجددة

تقوم بفصل تغذيتها عن شبكة  مصادر الطاقة المتجددة أنظمةمن ان  للتأكدفحص سنوي  .2.1

 .بالتوزيع له   الم رخصفي حال فقدان التزامن ما بينها وما بين شبكة  بالتوزيع له   الم رخص
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 نظمةأستخدمة في نظمة البطاريات الم  أالحماية لمعدات الربط و ألنظمةفحص دوري  .2.2

و الكبيرة، حيث يتم تحديد ھذه الفترات بناء على توصيات أمصادر الطاقة المتجددة الصغيرة 

 رقابية.ي جهة أو بناًء على قرار صادر من أ الم صنع

الخاصة رير اتقاليحتوي على طيلة عمر المشروع بسجل خاص االحتفاظ  بالتوزيع له   الم رخصعلى  .3

 هذه الفحوصات.ب

، ان يقوم مناسباً  الحق في أي وقت يراه بالتوزيع رخص له  للم  دون االخالل بما سبق في ھذا الدليل،  .4

و النظام الذي تمت الموافقة أ لم ستخدماالخاصة ب مصادر الطاقة المتجددة أنظمةالتفتيش على  بإجراء

 ،كود التوزيعال تتوافق مع متطلبات  نظمةھذه األ بان بالتوزيع له   الم رخصوفي حال اكتشف  ،عليه

على  يؤثر سلباً ھذا  ( من ھذا الدليل، وان عدم التوافق3و متطلبات المادة )أ IRR-DCCومتطلبات 

لحين   مصادر الطاقة المتجددة أنظمةالحق بفصل  بالتوزيع رخص له  لم  لف ،التوزيعنظام موثوقية وسالمة 

 مع المتطلبات.توافقها 

( 5بالتوزيع قبل ) له   الم رخصستخدم فصل أنظمة مصادر الطاقة المتجددة مؤقتاً شريطة اشعار ق للم  يح .5

ويستثنى من ھذه الشروط الحاالت الطارئة  لإلرجاعوالتاريخ المتوقع وسبب الفصل خ يام عمل بتاريأ

 ستخدم.لدى الم  

الغاء اتفاقية الربط الموقعة  بالتوزيع له   الم رخصالطاقة المتجددة الطلب من  أنظمة مصادرلم ستخدم  .6

( 30قبل ) بالتوزيع خطياً  له   الم رخصاشعار و ت المتعلقة بالهيئةلبااستيفاء الشروط والمتط بينهما شريطة

 السبب من وراء طلبه. يوم من تاريخ االلغاء مبيناً 

 

 الصغيرة أنظمة مصادر الطاقة المتجددةحال  الربط في إجراءاتاألول: القسم 

  

 الربط: آلية طلب( 7مادة رقم )

قدم الطلب أن يقوم بتقديم طلب الربط الخاص بنظم مصادر الطاقة المتجددة الصغيرة وذلك   .1 على م 

 ( من ھذا الدليل. 1باستخدام النموذج القياسي المنصوص عليه في الملحق رقم )

قدمالطلب، إ( أيام عمل من تاريخ استقبال 5، في غضون )بالتوزيع له   الم رخصعلى   .2 الطلب  عالم م 

كان  وفي حال الدليل،عدم اكتمال طلبه من ناحية المعلومات المطلوبة فيه بموجب ھذا  أو باكتمال
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 بتزويد يقومان  بالتوزيع له   الم رخصجميع المعلومات المطلوبة، فعلى  محتوي علىطلب الربط غير 

قدم   جميع المتطلبات التي يتعين عليه توفيرھا الستكمال طلب الربط.  مكتوبة تحتوي الطلب بقائمةم 

قدم الطلب  .3 توفير جميع  ( من ھذه المادة2عار في البند )تاريخ االش عمل منيام أ( 10وخالل )على م 

ان  بالتوزيع له   الم رخصبموافقة  ويجوز له ،بالتوزيع له   الم رخصالمقدمة من  في القائمةالمتطلبات 

 الفترة الالزمة لتزويد ھذه المتطلبات. يطلب تمديد

قدم الطلب بتقديم جميع المتطلبات من قبل  .4 المحددة  خالل المدة بالتوزيع له   الم رخصفي حال قيام م 

قدم الطلب، خالل ) بالتوزيع له   الم رخص( من ھذه المادة، فإنه يتعين على 3في البند ) ( 5اشعار م 

قدم الطلب جميع المتطلبات في  المطلوبة،أيام عمل من تاريخ استالم المعلومات  فيما إذا استكمل م 

 االشعار.

قدم الطلب عن تزويد   .5 ضمن  بالتوزيع له   الم رخصبمتطلبات  بالتوزيع له   الم رخصفي حال تخلف م 

ادة أو ضمن فترة التمديد في حال الموافقة عليها من قبل ( من ھذه الم3الفترة المحددة في البند )

قدم يعتبر الغياً.  بالتوزيع له   الم رخص  فإن الطلب الم 

قدم الطلب .6 بتطبيق شروط اتفاقية الربط القياسية لنظم مصادر الطاقة المتجددة الصغيرة  ملزماً  يعتبر م 

 عند تقديمه طلب ربط نظم مصادر الطاقة المتجددة الصغيرة.

 

 :( المحددات الفنية لربط نظم الطاقة المتجددة الصغيرة8مادة رقم )

ي من نظم مصادر الطاقة المتجددة مع شبكة توزيع شعاعية )غير حلقية(، يشترط ان أربط عند   .1

ي مغذي ألطاقة المتجددة المنوي ربطها مع ال تتجاوز مجموع القدرة التوليدية من نظم مصادر ا

قاس %( 15ا نسبته )م الشبكة الكهربائيةفي  و المحتسب لهذا أمن الحمل األقصى السنوي الم 

جراءه لمحطة التحويل إعلى قياس تم أ المغذي يعتمدالمغذي ولغايات تحديد الحمل االقصى لهذا 

 لسنة سابقة.  المغذية له  

يشترط ان ال تزيد القدرة التوليدية من نظم مصادر الطاقة المتجددة لمحطات التوليد المربوطة مع  .2

 فولت أمبير. ( كيلو20التوزيع عن )الواحد من مغذي شبكة  مجتمعة للطورنظام التوزيع 

 يشترط ان ال تتجاوز القدرة التوليدية لنظم مصادر الطاقة المتجددة عن القدرة المبينة في طلب .3

 قدم، والمحددة في التعليمات الصادرة عن الهيئة. الربط الم  
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 لى تركيبإي من نظم مصادر الطاقة المتجددة على نظام التوزيع أال يؤدي ربط  يشترط ان .4

التوزيع من اجل استيعاب نظم  على نظام بالتوزيع له   الم رخصقبل  جديدة منضافية إمعدات 

 ربطها على الشبكة. المتجددة المرادمصادر الطاقة 

 من قبل الهيئة. اعاله يتم دراسة كل حالة على حدى على الرغم مما ورد .5

 

 الموافقة على طلب الربط: (9مادة رقم )

قدم الطلب باكتمال طلبه أن إعمل من  تاريخ   يامأ( 10وخالل ) بالتوزيع له   الم رخصعلى  .1 عالم م 

قدم الطلب بالطريقة التي يراھا  بإشعاريقوم  مناسبة فيما إذا كانت مواصفات  بالتوزيع له   الم رخصم 

حددات الفنية ومتطلبات الدليل نظم مصادر الطاقة المتجددة الصغيرة ت حقق و تتطابق مع الم

ن نموذج أن يقوم بإرسال نسخة  موقعة م  بالتوزيع له   الم رخصرشادي لربط ھذه النظم ، وعلى اإل

قدم الطلب، في حال عدم قيام إطلب الربط الموافق عليه  بإشعار المستخدم  بالتوزيع له   الم رخصلى م 

صفات نظم مصادر اعلى أن مو بالتوزيع له   الم رخصخالل ھذه الفترة يعتبر ذلك بمثابة موافقة 

الطاقة المتجددة الصغيرة ت حقق و تتطابق مع المحددات الفنية ومتطلبات الدليل اإلرشادي لربط ھذه 

 ندھا تدخل اتفاقية الربط لنظم مصادر الطاقة المتجددة الصغيرة  حيز التنفيذ. النظم، وع

في حال عدم استيفاء واحد أو أكثر من المحددات الفنية لربط نظم مصادر الطاقة المتجددة الصغيرة  .2

قدم الطلب بأسباب م   بالتوزيع له   الم رخصالواردة في ھذا الدليل، يتم رفض الطلب على ان يعلم 

 فض خطياً.الر

( من ھذه المادة فيحق للموزع الموافقة على ربط نظم مصادر الطاقة 2البند )في بالرغم مما ورد  .3

قدم الطلب بتقديم ما يثبت بان نظم مصادر الطاقة المتجددة  المتجددة الصغيرة شريطة أن يقوم م 

 تحقق متطلبات السالمة العامة والموثوقية. بالتوزيع له   الم رخصالمنوي ربطها مع شبكة 

 

  

 الصغيرة مصادر الطاقة المتجددة أنظمةتشغيل  (10مادة رقم )

 حيز التنفيذ ربطمن دخول اتفاقية ال أشهر (3)وخالل  ستخدمالم  ما لم يتم االتفاق على غير ذلك، على  .1

وبخالف ذلك تعتبر اتفاقية الربط للتشغيل  الصغيرة مصادر الطاقة المتجددة أنظمة بتجهيزأن يقوم 

 .الغية
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بجاھزية بالتوزيع  له   الم رخص بإشعاريقوم ان التشغيل بدء قبل بعد تجهيز الموقع و ستخدمالم  على  .2

( من 2للملحق رقم ) وفقاً  المراد ربطها مع الشبكةالصغيرة  مصادر الطاقة المتجددة نظمةألالتشغيل 

  .ھذا الدليل

بجاھزية ستخدم من تاريخ استالم اشعار الم  ( أيام عمل 10خالل )بالتوزيع  له   الم رخصعلى   .3

مصادر الطاقة  أنظمةبالتاريخ المتوقع للكشف والتفتيش على ستخدم الم   بإعالمالتشغيل، ان يقوم 

   .والتفتيشكلفة عملية الكشف بالتوزيع  له   الم رخصبالخدمة ويتحمل ها ربط قبلالصغيرة  المتجددة

 أنظمةالتفتيش على وموعد الكشف  نع ستخدمالم   بإعالمبالتوزيع  له   الم رخصفي حال لم يقم  .4

 ستخدماشعار الم  استالم عمل من تاريخ يوم ( 15خالل مدة ) الصغيرة مصادر الطاقة المتجددة

مصادر  أنظمةجراء الكشف والتفتيش على إيفقد حقه في بالتوزيع  له   الم رخص التشغيل فإنبجاھزية 

مصادر الطاقة  وتشغيل أنظمةربط  ويحق للمستخدم بالمستخدمالخاصة  الصغيرة الطاقة المتجددة

  .الصغيرة المتجددة

مصادر  أنظمةنجحت  إذابالتوزيع  له   الم رخصلى من ھذه المادة ع 4مع مراعاة ما جاء في البند  .5

( يوم عمل من تاريخ استالم 20مدة ) خاللالطاقة المتجددة الصغيرة اثناء عملية التفتيش والكشف 

مصادر  أنظمةبإجراء الترتيبات الالزمة من جانبه لربط  التشغيل القيامستخدم بجاھزية اشعار الم  

 . من ھذا الدليل 23لتلبية المتطلبات في المادة الطاقة المتجددة الصغيرة والمتعلقة بتجهيز العدادات 

مصادر  أنظمةقراره بعدم استيفاء  صدارإ لم وزعلم إجراءه، تيالكشف والتفتيش الذي  نتائجبناء على  .6

مخالفتها لنتيجة بالتوزيع  له   الم رخصربط على شبكة للللشروط المطلوبة  الصغيرة الطاقة المتجددة

 له   الم رخصوعلى  قدممخالفتها للطلب الم   أو ( من ھذا الدليل3المادة رقم )في الواردة للمعايير 

  . ستخدم قائمة تتضمن ھذه المخالفات والتعديالت المطلوبةالحالة أن يقدم للم  في ھذه بالتوزيع 

 30خالل  فللمستخدم ،ثناء عملية التفتيش والكشفأ الصغيرة مصادر الطاقة المتجددة أنظمة تفشل إذا .7

كشف  إعادة ان يقوم بتقديم طلبيوم عمل من تاريخ استالمه قائمة المخالفات والتعديالت المطلوبة 

الكشف إعادة جور إ المستخدمحيث يتحمل ببعد إجراء التعديالت المطلوبة  نظمةعلى ھذه األ

 المستخدمما بين على الموعد الجديد تم االتفاق ي ، كما(أردنيدينار  20) والبالغةوالتفتيش 

 . عادة الكشفإيام من تاريخ طلب أ 10وذلك خالل  بالتوزيع، رخص له  الم  و

ثناء أغيرة مصادر الطاقة المتجددة الص أنظمةفشلت  إذاأعاله،  7على الرغم مما ورد في الفقرة  .8

بعد  دينار عن كل مرة الحقة 50ستخدم غرامة مالية مقدارھا يتحمل الم   ،عملية التفتيش والكشف
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 له   الم رخصويتوجب على نظمة، األبالتوزيع بالكشف على ھذه  له   الم رخصيقوم فيها  المرة الثانية

 .في كل مرة يقوم فيها بالكشف المخالفات والتعديالت المطلوبةبقائمة ستخدم ببالتوزيع تزويد الم  

 

 نظمةربط األ بدالت (11مادة رقم )

 للطور الصغيرة مصادر الطاقة المتجددة نظمةأل ربط( بدل طلب الأردنيدينار  30يتم استيفاء مبلغ )

ستخدم للم  ھذه المبالغ  عادةإ على ان يتمالثالث.  حال األطوارفي  أردني(دينار  90ومبلغ )الواحد، 

 .على ان ال تتجاوز ھذه المدة شهراً  مصادر الطاقة المتجددة الصغيرة أنظمة تشغيلبعد 

 

 

 الكبيرة  مصادر الطاقة المتجددة أنظمةالربط في حال  الثاني: إجراءاتالقسم 

 الكبيرة المحددات الفنية لربط أنظمة الطاقة المتجددة  (12مادة رقم )

ي من أنظمة مصادر الطاقة المتجددة مع شبكة توزيع شعاعية )غير حلقية(، يشترط أربط عند   .1

ي ألطاقة المتجددة المنوي ربطها مع ان ال تتجاوز مجموع القدرة التوليدية من أنظمة مصادر ا

قاس %( 15)مغذي في الشبكة الكهربائية ما نسبته  و المحتسب أمن الحمل األقصى السنوي الم 

جراءه لمحطة إعلى قياس تم أ المغذي يعتمدلهذا المغذي ولغايات تحديد الحمل االقصى لهذا 

 لسنة سابقة.  التحويل المغذية له  

التوليد  ومحطات يشترط ان ال تزيد القدرة التوليدية من أنظمة مصادر الطاقة المتجددة  .2

 ( كيلو25عن )التوزيع الواحد من مغذي شبكة  مجتمعة للطورنظام التوزيع  المربوطة مع

 فولت أمبير.

يشترط ان ال تتجاوز القدرة التوليدية ألنظمة مصادر الطاقة المتجددة عن القدرة المبينة في  .3

 قدم، والمحددة في التعليمات الصادرة عن الهيئة. طلب الربط الم  

 لى تركيبإيؤدي ربط أي من أنظمة مصادر الطاقة المتجددة على نظام التوزيع  أال يشترط .4

التوزيع من اجل استيعاب أنظمة  على نظامبالتوزيع  له   الم رخصقبل  جديدة منضافية إمعدات 

 ربطها على الشبكة. المتجددة المرادمصادر الطاقة 
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 :ربططلب ال آلية (13مادة رقم )

 يقوم بتقديم طلب الربط الخاص بأنظمة مصادر الطاقة المتجددة الكبيرة خطياً أن قدم الطلب م  على  .1

 ( من ھذا الدليل. 3باستخدام النموذج القياسي المنصوص عليه في الملحق رقم )

بالتوزيع بالوثائق التالية والخاصة في الموقع الذي يرغب به  له   الم رخصتزويد  قدم الطلبم  على  .2

شغال أذن إراضي، مخطط موقع وترسيم، أ: مخطط ة مصادر الطاقة المتجددةأنظم نشاءإقدم الطلب م  

ع المراد بناء ھذه ستئجار للموقإو أ، سند ملكية ذات العالقة و عدم ممانعة من الجهة التنظيميةأ

 عليه.نظمة األ

قدم إعمل من تاريخ استقبال الطلب،  أيام( 5بالتوزيع، في غضون ) له   الم رخصعلى  .3 الطلب عالم م 

من ناحية المعلومات المطلوبة فيه بموجب ھذا الدليل، و في حال  عدم اكتمال طلبه مبدئياً  باكتمال أو

بالتوزيع  له   الم رخصكان طلب الربط غير محتوي على جميع المعلومات االساسية المطلوبة، فعلى 

قدم الطلب بقائمة  تعين عليه توفيرھا جميع المعلومات التي ي مكتوبة تحتويان يقوم بتزويد م 

 الستكمال طلب الربط. 

عاله توفير جميع المتطلبات في القائمة أ( يوم عمل من تاريخ االشعار 15وخالل ) قدم الطلبم  على  .4

بالتوزيع، ان يطلب تمديد الفترة  له   الم رخصبموافقة  بالتوزيع، ويجوز له   له   الم رخصقدمة من الم  

 الالزمة لتزويد ھذه المتطلبات.

( من 4بالتوزيع خالل المدة المحددة في البند ) له   الم رخصجميع متطلبات  قدم الطلبم  عند تحقيق  .5

( أيام عمل من تاريخ 5، خالل )قدم الطلبم  بالتوزيع اشعار  له   الم رخصھذه المادة، فإنه يتعين على 

معلومات المطلوبة في جميع القدم الطلب م  بالتوزيع، فيما إذا استكمل  له   الم رخصتحقيق متطلبات 

 االشعار.

بالتوزيع ضمن الفترة المحددة في البند  له   الم رخصعن تحقيق متطلبات قدم الطلب م  في حال تخلف  .6

بالتوزيع فإن  له   الم رخص( من ھذه المادة أو ضمن فترة التمديد في حال الموافقة عليها من قبل 4)

قدم يعتبر الغياً.   الطلب الم 
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 :ربطشروط ال استكمال( 14مادة رقم )

يام عمل من أ( 5خالل )قدم الطلب لعقد اجتماع مبدئي أن يقوم بدعوة م  بالتوزيع  له   الم رخصعلى  .1

 مصادر أنظمةلمناقشة وتقديم المعلومات المتعلقة بالموقع المراد بناء قدم تاريخ استكمال الطلب الم  

    .المذكورة في ھذا الدليلالفنية الطاقة المتجددة الكبيرة عليه والدراسات 

 

 الطلب:معالجة  اثناءالربط دراسة أثر  (15مادة رقم )

 المطلوبة ادناه بموجب ھذه المادة. دراسة أثر الربطجراء إقدم الطلب كلفة يتحمل م   .1

قدم الطلب وباالتفاق مع  .2 في ھذه دراسة أثر الربط بالتوزيع ان يقوم بإجراء  له   الم رخصيجوز لم 

بالتوزيع  له   الم رخصلى إليه الطرفان على ان يتم تقديمها قبل طرف ثالث يوافق عالمادة من 

 خذ الموافقة عليها.ألمراجعتها وتقييمها و

في حال موافقة  قدم الطلبعلى حساب م   دراسة أثر الربط بإجراءالقيام بالتوزيع  له   الم رخصعلى  .3

 األخير على ذلك.

المادة يراھا غير ضرورية الستكمال  بموجب ھذهمطلوبة عن أي دراسة ل يتنازان للموزع يحق  .4

  .الكبيرة مصادر الطاقة المتجددة نظمةأل ربطشروط ال

 

 ھي: دراسة أثر الربطلغايات ھذه المادة، فان  .5

 :(Grid Impact Study) مصادر الطاقة المتجددة أنظمةربط  أثردراسة * 

قدم الطلبتزويد بالتوزيع  له   الم رخصعلى  .1 الربط المبينة في الملحق رقم  أثراتفاقية دراسة  بنموذج م 

 . االجتماع المبدئي ( أيام عمل من تاريخ3) وذلك خالل( 4)

 ما يلي: على سبيل المثال ال الحصرالربط  أثرتفاقية دراسة االيجب أن تتضمن   .2

مصادر الطاقة المتجددة الكبيرة في حال قيام  أنظمةربط  أثر الكلفة التقديرية لدراسة .2.1

 .بإجرائهابالتوزيع  له   الم رخص

 .بإجرائهابالتوزيع  له   الم رخصفي حال قيام  زم الستكمال الدراسةالالوقت ال .2.2



   

 14 

وذلك  الكبيرة مصادر الطاقة المتجددة أنظمةفي  المستخدمةالحماية  ألجهزةمراجعة شاملة  .2.3

 .التوزيعود من اجل االلتزام بك

وصفاً للعناصر المختلفة التي سيتناولها في دراسة أثر الربط، والتي  ان يضعبالتوزيع  له   الم رخصعلى  .3

 تشمل على سبيل المثال ال الحصر:

 دراسة تدفق الحمل. .3.1

 دراسة تيار القصر. .3.2

 .وتنسيق الحماياتدراسة  .3.3

 على تشغيل النظام. ثردراسة األ .3.4

التي من شأنها أن تبرر تناول ذلك في دراسة  )والحاالتالنظام الكهربائي  ةستقراريادراسة  .3.5

 أثر الربط(.

 نهيار الفولتية )والحاالت التي من شأنها أن تبرر تناول ذلك في دراسة أثر الربط(.إدراسة  .3.6

 .(3.6و  3.5و 3.4)البنود و اقل من أميغاواط  2درة ذات ق مصادر الطاقة المتجددة أنظمةتعفى  .4

 و أقل من دراسة أثر الربط.أكيلو واط  10لمتجددة ذات القدرة تعفى أنظمة مصادر الطاقة ا .5

 

االتفاقية ( يوم عمل من تاريخ توقيع 30الربط في غضون ) أثرنتهاء من دراسة اإلببالتوزيع  له   الم رخصيقوم 

ويجب  متأخراً أيهما يقع قدم الطلب للتكاليف المطلوبة م   دفع من تاريخ التنفيذ، أو حيز الطلب ودخولهاقدم م   مع

حسب مصادر الطاقة المتجددة الكبيرة المراد ربطها  أنظمةان تتوافق قيمة تكاليف ھذه الدراسة مع استطاعة 

 (، حيث ان ھذه التكاليف ھي السقف األعلى لتكاليف دراسة أثر الربط: 1رقم ) التكاليف المدرجة في الجدول
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 تكاليف دراسة أثر الربط  (1رقم ) ولجد

 

 

 

 أنظمةو عندما تكون أمدة الدراسة حسب الظروف القائمة ، للطرفين االتفاق على على الرغم مما ورد أعاله

و في حال قيام أ، المقترحة ستؤثر على غيرھا من مرافق توليدية مقترحةالكبيرة  مصادر الطاقة المتجددة

مصادر الطاقة  أنظمةربط  ثرأكانت نتائج دراسة  إذا قدم الغياً يعتبر الطلب الم   ،طرف ثالث بهذه الدراسة

 له   الم رخصيقوم أن ما لم يتم االتفاق بين الطرفين على نظام التوزيع تتطلب تعديالت على المتجددة الكبيرة 

 .ذلكستخدم كامل الكلف المترتبة على بحيث يتحمل الم  نظام التوزيع التعديالت على  بإجراء

 

  ربطاتفاقية ال   (16مادة رقم )

 أعاله، ان ليهاإالدراسات المشار عمل من تاريخ انتهاء يام أ( 10وخالل )بالتوزيع  له   الم رخصيلتزم  .1

 .( من ھذا الدليل5سب الملحق رقم )القياسية ح ربطاتفاقية النموذج  قدم الطلبلم   يرسل

 مصادر الطاقة المتجددة أنظمةقدم الطلب ببناء على الجدول الزمني لقيام م   ربطيجب ان تحتوي اتفاقية ال .2

 .الخاصة به الكبيرة

لتوقيعها من تها ، ان يقوم بمراجعربطاتفاقية ال استالم( يوم عمل من تاريخ 30قدم الطلب وخالل )يلتزم م   .3

 قبل الطرفين. 

 الكلفة االستطاعة

 دينار 300 كيلو واط 50 – 10

 كيلو 50 ـال عن يزيد واط كيلو لكل دنانير 5+  دينار 300 واطكيلو  500الى  50

 دينار 2000ط، وبحد أقصى وا

 500 ـيزيد عن ال طو وادنانير لكل كيل 3دينار +  2000 واعلى طكيلو وا 500

 دينار 15000قصى بحد أ  طكيلو وا
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( 1) عن لمشروعه التوليدية االستطاعة تزيد الذي ستخدمالم   على يتوجب الربط، اتفاقية توقيع . بعد4

 عن الصادرة والتعليمات الكهرباء قانون أحكام حسب الهيئة من الموافقة أو الرخصة على الحصول ميجاواط

 .الربط اتفاقية توقيع تاريخ من يوم 14 خالل وذلك الخصوص بهذا الهيئة مفوضي مجلس

   مصادر الطاقة المتجددة أنظمةتشغيل    (17مادة رقم )

( يوم عمل من التاريخ المتوقع للتشغيل ان يقوم بتعيين طرف ثالث متفق عليه 30ستخدم  قبل )يلتزم الم    .1

ستخدم من اجل استكمال إجراء الفحوصات التشغيلية الالزمة بالتوزيع وعلى نفقة الم   له   الم رخصمع 

بالتوزيع  رخص له  المراد تشغيلها ألول مرة، ويحق للم   على أنظمة مصادر الطاقة المتجددة ونقطة الربط

الفحوصات التشغيلية  بإجراء بالتوزيع له   الم رخصستخدم من تعيين طرف ثالث شريطة قيام عفاء الم  إ

دينار مقابل  0.75بالتوزيع  له   الم رخصبالتوزيع بحيث يتقاضى  رخص له  الالزمة مقابل تكاليف تدفع للم  

ولى بحد ليف الزيارات الثالث األدينار وتشمل تكا 50دنى بحد أمن قدرة النظام   .ذروةواط  كل كيلو

دينار عن كل  150بالتوزيع  له   الم رخصيتقاضى  بعد المرة الثالثة الالحقةالزيارات وفي  اقصى،

 فحص.

 التشغيلية الالزمة.جراء الفحوصات إعلى آلية  ستخدمبالتوزيع والم   له   الم رخصما بين  االتفاقيتم  .2

 عند تعيين طرف ثالث فإن عليه القيام بما يلي: .3

  تاريخ  بالتوزيع متضمناً  له   الم رخصجراءات التي سيقوم بها الى رسال جدول بالفحوصات واإلإ 3.1

 الفحوصات. إلنجازخذ من قبل الطرف الثالث جراءات التي ستت  البدء واإل

 .بالتوزيع له   الم رخصجراء أي اختبار أو فحص اال بحضور إعدم  3.2

نتهاء الفحوصات واالختبارات بان أنظمة إعند  ستخدم خطياً بالتوزيع والم   له   الم رخصاشعار  3.3

شروط الربط والتشغيل وان ھذه  مصادر الطاقة المتجددة الكبيرة ونقطة الربط مستوفية لجميع

 نظمة جاھزة للتشغيل.األ

مصادر الطاقة  ألنظمةعلى موعد التشغيل  تأجيلبالتوزيع بأي  له   الم رخصستخدم ان يعلم الم  على  .4

 ألنظمةستخدم بدء التشغيل بالتوزيع على الموعد الجديد يحق للم   له   الم رخصموافقة  المتجددة وبعد

 مصادر الطاقة المتجددة.

( أشهر من 3من ) ألكثرطاقة المتجددة مصادر ال ألنظمةستخدم ان يؤجل تاريخ التشغيل ال يحق للم   .5

  .التاريخ المتوقع للتشغيل والمحدد في اتفاقية الربط
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بالتوزيع رخصة  رخص له  ( يوم عمل من التاريخ المتوقع للتشغيل، بأن ي قدم للم  30يلتزم المستخدم قبل ) .6

 التوليد الصادرة عن الهيئة، في حال تطلب ذلك.

 

ثناء فترة الفحوصات والتشغيل، أالتوليد  نظامي كميات طاقة مصدرة من أستخدم المطالبة بال يحق للم   .7

عند موافقة  بالتوزيع له   الم رخصلنظام  ستخدم الم  ولغايات ھذه المادة، فإن القراءة المصدرة من اشتراك 

صدرة من اشتراك ھو االساس الحتساب كمية الطاقة الم   األنظمةبالتوزيع على تشغيل ھذه  له   الم رخص

 .  مستقبالً  ستخدمالم  

 

 

 :الطاقة المتجددة الكبيرة أنظمةربط  بدالت (18مادة رقم )

 ( أردنيدينار  300يتم استيفاء مبلغ )مصادر الطاقة  نظمةأل ربطلى بدل طلب الإة ضافإ

 حسب الجدول التالي: المتجددة

 

 ( بدالت الربط2جدول رقم )

 

 البدل )دينار/ ك و ( )ك و( التوليدية القدرة

 0 50اقل من أو تساوي  

 1 50ما يزيد عن 

 

    البدالتقيمة بيصال مالي إي طلب ال يحتوي على أفي بالتوزيع  له   الم رخصلن ينظر. 

   األنظمة بعد تشغيل عاله لمستخدمأحسب البند  المبالغ بإعادةبالتوزيع  له   الم رخصيقوم 

على مرور شهر قبل  ،رفض الطلبو في حال تم أ مصادر الطاقة المتجددة الكبيرة أنظمة

 .و رفض الطلبأالتشغيل تاريخ 
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 باستخدام عدادات صافي القياس   مصادر الطاقة المتجددة نظمةألاإلجراءات المالية  الثاني: الجزء

 :الطاقة الكهربائية باستخدام عدادات صافي القياس قياس (19مادة رقم )

بشكل  مصادر الطاقة المتجددة نظمةأل العداد المخصصان يقوم بقراءة بالتوزيع  له   الم رخصعلى  .1

مصادر الطاقة  أنظمةصدرة من الطاقة الم   اتكميستخدم تبين صدار فاتورة شهرية للم  إشهري بحيث يتم 

 الم رخصمن شبكة  الم ستخدمستجرة من قبل الطاقة الم   وكمياتبالتوزيع  له   الم رخصلى شبكة إ المتجددة

 .بالتوزيع له  

بالتوزيع  له   الم رخصستجرة من شبكة و الم  أبالتوزيع  له   الم رخصلى شبكة إصدرة قياس الطاقة الم  يتم  .2

 إعتمادلشروط  ةعدادات قادرة على قياس تدفق التيار الكهربائي في كال االتجاھين ومستوفي باستخدام

يمكن  الموجود في الخدمة الان العداد بالتوزيع  له   الم رخص، وفي حال وجد المعمول بها العدادات

 . عتمادروط اإلبعداد آخر مستوفي لش ان يقوم باستبدال العداد القائم وعلى نفقته الخاصة يهعلفاستخدامه، 

 ألغراضهوذلك  الم ستخدمضافي على نفقة إتركيب عداد بالتوزيع  له   الم رخص ستخدم ان يطلب منللم   .3

 .عتمادلشروط اإل ھذا العداد مستوفياً عتمادية على ان يكون فيها التحقق والتدقيق وزيادة اإل الخاصة بما

اط ساعة التي و بعمل تسوية شهرية بين كميات الطاقة الكهربائية بوحدة الكيلوبالتوزيع  له   الم رخصيقوم  .4

باستجرارھا من  الم ستخدموتلك التي يقوم بالتوزيع  له   الم رخصلى شبكة إبتصديرھا  الم ستخدميقوم 

 .بالتوزيع له   الم رخصشبكة 

 

 صافي القياس تاحتساب فواتير عدادا (20مادة رقم )

لى تلك إصدرة من كمية الطاقة الم   أكبر له   الم رخصستجرة من شبكة في حال كانت كميات الطاقة الم   .1

 .شهرياً  رخص له  للم   ستخدم بتسديد قيمة صافي كمية الطاقة المترتبة عليهالشبكة، يقوم الم  

 له   الم رخصلى شبكة إ مصادر الطاقة المتجددة أنظمةصدرة من في حال كانت كمية الطاقة الكهربائية الم   .2

 تدويربالتوزيع  رخص له  الم  ، على الم ستخدممن قبل المستجرة الطاقة الكهربائية كمية من  أكبربالتوزيع 

، وفي نهاية السنة المالية يجوز الشهر الذي يليه لى حسابإاط ساعة( و فائض الطاقة )كيلو كمية

 و القيام بعمل تسوية مالية.أقصى ثالثة سنوات أالتالية وبحد  الفائضة للسنةستخدم تدوير كمية الطاقة للم  
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لحاالت قطع التيار  المنظمة تطبيق التعليماتيتم عن دفع الفاتورة المستحقة عليه  الم ستخدم تخلففي حال  .3

فصل نظام الطاقة في حال تم فصل التيار الكهربائي عن المستهلك يتم ، والكهربائي عن المستهلكين

 المتجددة عن الشبكة.

 

 :المالية التسوية( 21مادة رقم )

، بالتوزيع له   الم رخصمدورة لدى  المتجددة مصادر الطاقة أنظمةصدرة من كميات طاقة م   وجدت إذا .1

بفائض كميات الطاقة  فيما يتعلقبالتوزيع  له   الم رخصسوية مالية من ستخدم التقدم بطلب تللم  يحق 

 ول من كل عام.أكانون صدار شهر إلغاية بالتوزيع  له   الم رخصلى شبكة إصدرة الم  

 براء ذمة وتسوية"إستخدم التقدم بطلب "للم   ،ذار من كل عام يلي عام التسويةآول من من األ بتداءً إ .2

 .ھذا الدليلمن  (6)رقم  الملحق حسب مصادر الطاقة المتجددة نظمةأل

براء الذمة والتسوية " ان يقوم إيوم من تاريخ استالمه طلب " 30ل وخالبالتوزيع  له   الم رخصعلى  .3

 .ول من عام التسويةصدار كانون األإلغاية شهر  الم ستخدمبعمل التسوية المالية مع 

يار من كل عام يلي عام التسوية ترصد قيمة أ إصدار شهرستخدم بطلب تسوية حتى في حال عدم تقدم الم   .4

 ستخدم.ھذه الكميات على فاتورة الم  

بالتوزيع  له   الم رخصعلى صافي القياس، عدادات كان وانتهاء العمل ب سبب ألي ربطعند الغاء اتفاقية ال .5

 .الم ستخدممع  ماليةتسوية ان يقوم بعمل  االلغاء( يوم من تاريخ 30الل )وخ

 

 التعرفة المطبقة (22مادة رقم )

ستجرة من قبل يتم تطبيق التعرفة الكهربائية الصادرة عن الهيئة على صافي كميات الطاقة الكهربائية الم   .1

 .مصادر الطاقة المتجددة أنظمة

لكميات الطاقة الكهربائية  عداد وفلس الريف وذلك وفقاً جور ابدفع ما يترتب عليه من  الم ستخدميستمر  .2

 .بالتوزيع له   الم رخصمن شبكة  التي يستجرھا
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 حسب التعليمات مصادر الطاقة المتجددة أنظمةالمولدة من  يتم تطبيق تعرفة بيع الطاقة الكهربائية .3

 له   الم رخصمدورة لدى كميات الطاقة ال صافي رصيد على الهيئة وذلكعن  لها والصادرة المنظمة

 .  ول من كل عاماأل شهر كانون وفقاً إلصداربالتوزيع 

 أحكام عامةلجزء الثالث: ا

 حكام عامة لعدادات صافي القياس أ( 23مادة رقم )

الطاقة المتجددة في كود التوزيع وھذا  مصادر أنظمةبدون االخالل بالشروط الخاصة بربط   .1

ستخدم يرغب بربط م   أليان يوفر عدادات صافي القياس بالتوزيع  له   الم رخصالدليل، على 

. شريطة ان ال بالتوزيع له   الم رخصطاقة المتجددة على شبكة مصادر ال أنظمةوتشغيل 

تتجاوز االستطاعة المطلوبة من قبل الم ستخدم االستطاعة المنصوص عليها بالتعليمات 

 .الهيئةالصادرة عن 

عدادات صافي القياس ستكون  مع ربطالتعامل  ان آليةان يضمن بالتوزيع  له   الم رخصعلى  .2

 First Comeطلبه )ولوية في معالجة وال ستكون له األأيستكمل طلبه  اساس منعلى 

First Served.) 

ي منها يتم أة في ھذا الدليل وفي حال مخالفة بجميع المواد الواردبالتوزيع  له   الم رخصيلتزم  .3

 ة له. حتطبيق االحكام الخاصة بالمخالفات في الرخصة الممنو

 انهاء العمل بصافي القياس (24مادة رقم )

 الحاالت التالية: في ينتهي العمل بصافي القياس

 الم رخصشعار إشريطة  العمل بصافي قياس الطاقة إلنهاءبالتوزيع  له   الم رخصلى إبطلب  .1

 نهاء العمل.إذلك بمبررات  من تاريخ االنهاء معززاً يوم ( 30قبل ) خطياً بالتوزيع  له  

( يوم من تاريخ 120مصادر الطاقة المتجددة لمدة تزيد عن ) أنظمةستخدم بفصل الم  قيام   .2

حال كان  لعمل بصافي القياس، وال يتم العمل بهذا البند فينهاء اإفانه يحق للموزع  الفصل،

 ھذا الدليل. ( من6)من المادة  (4)الفصل استناداً لما ورد في البند 

ستخدم في حال قام الم  ( من ھذا الدليل، 6( من المادة )5بدون االخالل بما ذكر في البند ) .3

 ( يوم من تاريخ االرجاع المتوقع90مصادر الطاقة المتجددة لمدة تزيد عن ) أنظمةبفصل 

 للموزع انهاء العمل بصافي القياس.  فانه يحق  ،(6)المادة من  (4)والمذكور في البند 
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 سبب كان. أليالغاء اتفاقية الربط  .4

( من 5( من المادة )5البند ) الربط حسبعدم موافقة المشترك الجديد على نقل ملكية اتفاقية  .5

 .ھذا الدليل

 التفسيرات: (25مادة رقم )

 . يبت المجلس في الحاالت التي لم يرد عليها نص في ھذا الدليل. أ

 .لى ذلكإلهذا الدليل كلما اقتضت الحاجة  الالزمة. يصدر المجلس التفسيرات والتوضيحات  ب 
 

 

 

 الجزء الرابع: المالحق 

 

 ربطالصغير )متضمنة طلب ال مصادر الطاقة المتجددة أنظمة ربطالنموذج القياسي لطلب  – 1الملحق رقم 

 (.واتفاقية الربط

 مصادر الطاقة المتجددة الصغيرة. أنظمةنموذج طلب تشغيل  - 2الملحق رقم

 الكبيرة. مصادر الطاقة المتجددة أنظمة ربطالنموذج القياسي لطلب  - 3الملحق رقم 

 أثر الربط. التفاقية دراسةالنموذج القياسي   – 4الملحق رقم 

 الكبيرة. مصادر الطاقة المتجددة أنظمة ربطالنموذج القياسي التفاقية  – 5ق رقم حالمل

 وتسوية.براء ذمة إنموذج طلب   - 6الملحق رقم 

 

 

 


