
 

 

 

 

  

 

:يلي بما للمستفيد خدماته تقديم عند له المرخص يلتزم    

:يلي ما العرض يتضمن ان على الموقع على الميداني الكشف بعد للمستفيد ومالي فني عرض تقديم. أ  

 بموا فحصواا او صويانتاا أو تشوييلاا أو تركيباوا أو توريوداا او تصوميماا المنوو  المتجددة الطاقة مصادر نظم لمكونات تصميمية مخططات يتضمن تفصيلي شرح .1

 .والصيانة التشييل حالتي في سيقدماا التي والخدمات المكونات لاذه الفنية المواصفات ذلك في

 .سنو  أساس وعلى المتجددة الطاقة مصادر نظم من المولدة الكاربائية الطاقة لكمية المتوقع األدنى الحد .2

 .للنظام التشييلي العمر مدى على النظام كفاءة انخفاض معدل .3

 .الخدمات أو المكونات لاذه واالجمالي التفصيلي السعر .4

 .الدفع شروط .5

 .المشروع لتنفيذ الزمني الجدول .6

 .أدني كحد المشروع تسليم بعد عام لمدة المفعول سارية تكون ان على الصيانة كفالة مدة .7

 .ادني كحد المشروع تسليم بعد عامين لمدة المفعول سارية تكون ان على االداء حسن كفالة مدة .8

 .أدني کحد المشروع تسليم بعد سنوات خمس لمدة المفعول سارية تكون ان على المصنعية كفالة مدة .9

 .الرسمية الجاات من الالزمة والمتطلبات االجراءات .11

  .للمستفيد ضرورية الايئة او له المرخص يرااا أخرى معلومات أ  .11

التورخيص  تعليموات ألحكوام وفقوا   لوه المورخص خدمات من ا  تقديم ليايات والمستفيد له المرخص بين عقد توقيع يتم المقدم العرض على المستفيد موافقة حال في. ب

  .العقد من جزءا   له المرخص من المقدم العرض يعتبر وبحيث العقد، في طرف كل التزامات تحديد يتم ان على الياية لاذه المعد للنموذج ووفقا  الصادرة عن الايئة 

  .له تسلم نشرة خالل من المتجددة الطاقة مصادر نظم تركيب وبعد اثناء وواجباته حقوقه بكافة المستفيد بتوعية له المرخص قيام. ج

  .الياية لاذه الايئة تعداا التي االرشادية التصميم نماذج وفق النظام بتصميم له المرخص قيام. د

 اإلرشواد  والودليل المحليوة والمتطلبوات والشوروط المعوايير موع متوافقوة المتجددة الطاقة مصادر نظم مكونات لكافة الفنية المواصفات تكون بأن له المرخص يلتزم. اـ

   .الايئة من المعتمد

  .المستفيد مع باالتفاق به الموكل االلتزام إلنجاز المختصين والفنيين الماندسين من كاف عدد بتوفير له المرخص يلتزم. و

 فحوص واجاوزة الخاليوا فحوص واجاوزة العوزل فحوص واجاوزة التوأري  نظوام فحوص فياوا بما والتشييل الفحص لعمليات الالزمة الفحص واجازة المعدات توفير. ز

  .االرشادية االدلة في الواردة والمتطلبات الشروط وفق الطاقة جودة

 الحوال، مقتضوى حسوب الوطنيوة الكاربواء شوركة او الكاربواء توزيوع شوركة ومنودوب يمثلوه مون او المسوتفيد مون كول حضور في وتسليمه النظام وتشييل فحص يتم. ح

   .االرشاد  الدليل ومتطلبات شروط في وارد او لما وفقا   الكبيرة للمشاريع إلزاميا ثالث طرف قبل من الفحص اجراء ويكون

   .النظام مع التعامل كيفية على للمستفيد عملي تدريب بتنفيذ له المرخص يلتزم. ط

   .علياا والمحافظة المعدات وصيانة وضمان كفالة بشروط المتعلقة والوثائق البيانات جميع المستفيد بتسليم له المرخص يلتزم.  

 تدريبوه موع مناوا نسوخة المسوتفيد تسوليم الوى باإلضوافة بالنظوام، المتعلقوة والتجايوزات المعدات على باألمان المتعلقة والتعليمات االرشادات وضع له المرخص على. ك

  .النظام وتأمين التدخل اجراءات على مناسبا   تدريبا  

 والقيوام نفقتوه، علوى االعطوال إصوالح لوه المورخص علوى يتعين المدة اذه وخالل التسليم تاريخ من تبدأ ،أدني كحد شارا  ( 12) النظام على الصيانة كفالة مدة تكون. ل

  .الضمان فترة خالل الضرورية الدورية الصيانة أعمال بكل

 تسوليم بعود أدنوي كحود( سونتين) المجانيوة الكفالوة فتورة تكوون ان علوى لوه المورخص اداء سووء نتيجة عطل أل  النظام مكونات كافة تعرض عدم له المرخص يضمن. م

  .النظام

 كحود سونوات( 5) المجانيوة الكفالوة فتورة تكوون ان علوى للنظوام المصونعية سووء او التصوميم نتيجوة عطول أل  النظام مكونات كافة تعرض عدم له المرخص يضمن. ن

  .النظام تسليم بعد أدني

 الكفالووة شوواادات الووى باإلضووافة المسووتفيد الووى منووه المقدمووة والخوودمات المعوودات بتكلفووة االصووول حسووب مقدمووة اجماليووة فوواتورة المسووتفيد تسووليم لووه الموورخص علووى. س

  .والضمان

  .ذلك المستفيد طلب حال في المجانية، الكفالة فترة انتااء بعد المتجددة الطاقة مصادر لنظم صيانة عقد نموذج للمستفيد يقدم ان له للمرخص. ع

 الجاوات الوى باإلضوافة الحوال مقتضوى حسوب الوطنيوة الكاربواء شوركة او الكاربواء توزيوع شوركات موع توتم التوي بواإلجراءات المسوتفيد بوععالم له المرخص يلتزم. ف

 .المتجددة الطاقة مصادر نظم ربط ليايات العالقة ذات األخرى

 :هامةمالحظات 

 او صيانتها أو تشغيلها أو تركيبها أو توريدها او بتصميمها له المرخص قام التي المتجددة الطاقة مصادر نظم من لنماذج مراجعة بعمل القيام للهيئة -

 .والتعليمات الرخصة لشروط مطابقتها تقييم بغرض فحصها

 .من تطبيق هذه البندعلى المرخص له االلتزام بعدد المهندسين والفنيين الذي تحدد مستوى تصنيفه بموجبه ويحق للهيئة التأكد  -

 ان على شهر عن يقل ال بما للرخصة المحددة المدة انتهاء قبل للهيئة التجديد طلب تقديم له الممنوحة الرخصة بتجديد يرغب الذي له المرخص على 

 . باإلضافة الى براءة ذمة من الضمان االجتماعي األول الرخصة بطلب الحاقها تم التي والمتطلبات الوثائق التجديد بطلب يرفق

 وعلى المخالفة، تصويب لغايات له المرخص بإنذار الهيئة تقوم تعليمات الترخيص الصادرة عن الهيئة احكام من ألي له المرخص مخالفة حال في -

  .بالرخصة العمل وقف سيتم ذلك عن له المرخص امتنع حال وفي االنذار، في المحددة المدة خالل بالتصويب االلتزام له المرخص

 على المخالفات هذه ومن جوهرية، المخالفة كانت إذا فوري بشكل الرخصة في العمل وقف يتم المادة هذه من( أ) الفقرة في ورد مما الرغم على -

 الوطنية الكهرباء شركة أو الكهرباء توزيع شركة موافقة دون المتجددة الطاقة مصادر نظم ربط أو الترخيص متطلبات مخالفة الحصر ال المثال سبيل

  .الحال مقتضى حسب

 .إلغاؤها أو الرخصة وقف يتم مرات، 3 له المرخص انذار تم حال في -

 

 



 

                                                                                                                            

 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن                                                                                  المملكـــــة االردنيــــة الهاشمـــية

 (---) رقم الرخصة                                                                                                 -/-/-: التاريخ

 

 

 نظم مصادر الطاقة المتجددة فحص وأصيانة  وأتشغيل  وأ تركيب وأ توريدرخصة ممارسة انشطة  

 (-)مستوى 

 ----------------------------------------------- :الشركةاسم 

 ------------------ :التجاري السجل وفق للمنشأة الوطني الرقم

 

تشغيل وصيانة وفحص نظم تركيب وترخيص االشخاص العاملين في مجال توريد ومن تعليمات ( ب/6)استنادا الى احكام المادة 

 رخصةمنحكم  تقرر، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادنوبناء على موافقة مجلس مفوضي  6106مصادر الطاقة المتجددة لسنة 

 :لممارسة األنشطة التالية( --)مستوى ضمن ال

 

 نظم مصادر الطاقة المتجددة ( -، -، -، - ،-)

 (.-/-/-)ولغاية ( -/-/-)تاريخ ولمدة سنتين اعتبارا من 

 

 رئيس مجلس المفوضين

 الرئيس التنفيذي    
 

 

 المهندس فاروق الحياري
 

 

 

 

 .خلف الصفحة الشروط الواردةعلى صاحب الرخصة التقيد التام بالتشريعات الناظمة وب*


