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 �
� األردن SEED العد�د من المنح للمنازل واأل ��

وع التنم�ة االقتصاد�ة والطاقة المستدامة �� قدم م��
نظام خال�ا   878 ترك�ب  تم  ح�  الطاقة  وتوف��  �خ كفاءة  ف�ما  عال  دير  ولواء  محافظة عجلون 
� المخطط ل وهو 1500 نظام و 1,339 نظام من أنظمة السخانات الشمس�ة  كهروضوئ�ة من اإلجما

وتغي�� 24,320 وحدة انارة LED موفرة للطاقة.

� هذا اإلطار:
و��

�دفع  ح� �ان  للمنازل  وا  ك�لو   2 �قدرة   � ال�هروضو النظام  لفة  ت من   50% وع  الم�� دعم   
خالل  من  شه��ة  أقسا  ل  ش ع�  ق�ة  المت الق�مة  و�قسط   25% �ق�مة  أو  دفعة  المستف�د 

.SEED وع الجمع�ات المعتمدة لد م��
سعة 200 ل� للمنازل ح� �ان �دفع المستف�د   � لفة السخان الشم وع %50 من ت  دعم الم��
الجمع�ات  خالل  من  شه��ة  أقسا  ل  ش ع�  ق�ة  المت الق�مة  و�قسط   25% �ق�مة  أو  دفعة 

.SEED وع المعتمدة لد م��
، �ما ومول  

�
ة المستف�د مجانا وع ما مجموع خمسة وحدات انارة LED حسب ر  دعم الم��

سلم المستف�د وحدات  � المقا�ل �ان 
وع. �� � الم�� � � وفن ال�ف ال�ك�ب والذي تم من خالل متدر من ت

سي  لك من خالل الت وع ليتم التخل منها و ل ف�� الم�� دالها من ق � تم اس اإلنارة القد�مة ال
ة. والتعاون مع وزارة ال

 LED ما ��� �ع الجهات المانحة ألنظمة الطاقة الشمس�ة والسخانات الشمس�ة ووحدات االنارة �
و��

� تقدم دعم للمنازل.  � الممل�ة وال
��

شجيع الطاقة المتجددة وترش�د الطاقة صندو 

06 580 3060

الجهة المانحة

روة للمنازل، من  � �قدرة 3.6  ك�لووا  لفة النظام ال�هروضو �دعم الصندو %30 من ت
. �

� نو ومؤسسات المجتمع المد خالل ال
نو ومؤسسات  � للمنازل، من خالل ال لفة نظام السخان الشم �دعم الصندو %30 من ت

. �
� المجتمع المد

ن األ  � لمسا لفة نظام السخان الشم سوف �دعم الصندو وجهات أخر %100 من ت
ة).  ة (866 أ الفق��

ترك�ب  لفة  ت نصف  الصندو  و�دعم   ، �
� مجا ل  ش  LED انارة  وحدات  الصندو   �قدم 

.IDECO و JEPCO و EDCO ال �ات التوز�ــــع االردن�ة ال � ، من خالل   وحدات االنارة ل
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