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نشأة فلس الريف

فالريكهربةبمشاريعالدولةمنإهتماما ًواألردنيةالحكومةنجاحلقصةتمثيلاً•
اًتتصفوالتياألردني منددعرغبةعلىوبناءًا،متواضعةأقتصاديةبجدوىعموما
تقعالتيفيةالريوالتجمعاتللقرىالكهربائيالتيارإليصالالنيابيالمجلسفيالنواب

لعاميةالكهربائالتعرفةبموجبالريففلسنشأة،جاءتالبلدياتتنظيمحدودرجاخ
لسنة(8)رقمالعامالكهرباءقانونمن(31)المادةبأحكامعملاًجاءتوالتي1977
بتفسيرالخاصالديوانعنالصادر1980لسنة(19)رقمقرارأنكما.1976
بائيةالكهرالتعرفةمنالسابعالبندفيعليهالمنصوصالريففلسأنالقوانين
يعتبر1976لسنة(8)رقمالعامالكهرباءقانونمن(31)المادةبمقتضىالصادرة

.مباشرةغيرأومباشرةسواءضريبةوليسالطاقةثمنمنجزءًا



نشأة فلس الريف

ابلمقماليهمبالغاورسومايةالمعدنيةوالثروةالطاقةوزارةتتقاضىوال•
فلسمننوالمستفيديالمعتمدةللشرائحالكهربائيالتيارإيصالخدمةتقديم
.الريف



رسالة مديرية كهربة الريف

دةًعزيزًرؤيةًالوزارةًمنًخللًايصالًالتيارًالكهربائيًللشرائحًالمعتمت•
.بمستوىًعاليًمنًالكفاءةًوالمهنيةًوبماًيحققًالعدالةًواهدافًالمديرية



أهداف فلس الريف

كانيةالسوالتجمعاتالقرىلجميعالكهربائيالتيارايصال-1
اسسوضمنشموليةخطةضمنالمملكةانحاءجميعفي

.الغايةلهذهمعدةومعايير

ىالالهجرةمنوالحدوالباديةالريفتنميةفيالمساهمة-2
.المدن

طاقة)المحليةالطاقةمصادراستغاللفيالمساهمة-3
عاتالتجملبعضالكهرباءانتاجفي(الرياحطاقة،شمسية

خطوطمساراتعنالبعيدةوالتجمعاتالمعزولةالريفية
.الشمسيةبالطاقةالمتوسطالجهد



تعريف الخدمة

رائحالشحسبفلسحسابعلىالكهربائيالتياريصالإ
-:وهيالتنظيموداخلالتنظيمخارجالمعتمدة

التنظيمخارجسكانيةتجمعات

التنظيمخارجقائمةشبكات

التنظيموداخلخارجفقيرةأسر

يةالشمسالخاليابواسطةالتنظيمخارجفقيرةأسر

أوئمةالقاالشبكاتبواسطةالتنظيمخارجارتوازيةبارآ
.الشمسيةالخاليا



(2017ولغاية 1999)إنجازات فلس الريف للفترة من 



إنجازات فلس الريف في مجال الطاقة المتجددة
(2017وحتى 2013)للفترة من 

لغاطسةاللمضخاتالكهربائيالتيارإيصالمشاريعتنفيذفيالعملبدأ
معامناعتبارا  الشمسيةالخالياأنظمةبواسطةاالرتوازيةاالبارفي

دينار(82,500)وبكلفة(4)عددمواقعوتنفيذاستقبالتمحيث2013
.تاريخهلغاية

ريفالفلسحسابعلىالكهربائيالتيارايصالتنفيذفيالعملبدأ
لللمناز(الشبكةمعالمرتبطةغير)الشمسيةالخالياانظمةبواسطة
العامنماعتبارا  (المرتفعةالكلفةذات)الكهربائيةالشبكاتعنالبعيدة
مقدارهاماليةوبكلفةمنزل(26)عددمنازلوكهربةتنفيذتمحيث2016

منازلتنفيذعلىالعملوجاري2017العامخاللدينارالف(135,408)
.2018العامخاللمنزل(14)عدد



مشاريع ضخ المياه من اآلبار االرتوازية

9



10

رتبطة ممشاريع إيصال التيار الكهربائي بواسطة أنظمة الطاقة الشمسية غير ال
مع الشبكات الكهربائية





في محافظة ( KWP 30)مشروع ضخ المياه بقدرة 
الطفيلة



محول العكس وصندوق التجميع



صندوق التجميع



في محافظة ( KWP 25)مشروع ضخ المياه بقدرة 
البلقاء



المضخة الغاطسة







في ( KWP 168.35)مشروع ضخ المياه بقدرة 
محافظة العاصمة



المضخة الغاطسة



المضخة السطحية







في ( KWP 38)مشروع ضخ المياه بقدرة 
تحت التنفيذ–محافظة الكرك 





للجامعة ( KWP 11)مشروع ضخ المياه بقدرة 
تحت التنفيذ–محافظة العقبة / األردنية 





مستقبلية  OFF GRIDمشاريع 

قدرة النظام اسم الموقعالرقم

دلواء الرويش-إيصال التيار الكهربائي إلى بلدة البندان 1
3 KWP 

لكل بيت 

2
طة إيصال التيار الكهربائي إلى المحطات األمنية التابعة مح

محطة األشقف، محطة الشبيكة، محطة )دوريات الرويشد 
(  الكرامة

95 KWP
لكل محطة 

أمنية 

3
إيصال التيار الكهربائي إلى مدارس قرى فينان القديمة

محافظة العقبة/ والعباسية 
22 KWP

KWP 30ونمحافظة عجل/ إيصال التيار الكهربائي إلى محمية برقش 4

محافظة جرش/ إيصال التيار الكهربائي إلى محطة حراج برما 5
3 KWP 

KWP 3محافظة جرش/ إيصال التيار الكهربائي إلى برج جبل اطرون 6

7
ع الجامعة إيصال التيار الكهربائي إلى البئر االرتوازي العائد لفر

محافظة العقبة/ االردنية 
11 KWP 

8
يد محمد إيصال التيار الكهربائي إلى البئر االرتوازي العائد للس

محافظة الكرك/ النوايسة 

38 KWP 



التحديات التي تواجه مشاريع الطاقة الشمسية في
المناطق الريفية في المملكة األردنية الهاشمية

التضاريسلطبيعةنتيجةالمواقعإلىالوصولوصعوبةالطرقوعورة•
.اطقالمنتلكفيالتركيبوصعوبة.المنطقةفيالطبيعيةوالتكوينات

عدمبفتراتاألنظمةمنلالستفادة(بطاريات)للطاقةتخزينلنظامبحاجة•
.المطلوبالنظامكلفةفييزيدمماالشمسوجود

ةالطاقبأنظمةالخاصةالحكوميةوالتشريعاتوالقوانيناألنظمةتغير•
دوترشيتوفيروألنظمةلهاوالضريبيةالجمركيةواإلعفاءاتالمتجددة
.الطاقةاستهالك

لتحميعلىوعملهمالشمسيةالطاقةبأنظمةالمستفيدينوعيقلة•
اطفاءالىيؤديمماالنظاماستطاعةمنأكبركهربائيةبأحمالاألنظمة
.المستفيدعنالكهرباءوفصلالنظام



 
 
شكرا

2018أيلول 


