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الر�ؤيا :

�تطوير  بتنظيم  �تعنى  �امل�ستثمرين،  امل�ستهلكني  م�سالح  ترعى  رقابية  جهة 

قطاع كهرباء، يعمل بكفاءة عالية �يقدم خدمة متميزة �فقًا للمعايري الد�لية.

الر�سالة :

توفري بيئة رقابية للقطاع ت�سمن توفيق م�سالح امل�ستهلكني �امل�ستثمرين 

على اأ�سا�س من العدالة �التوازن �تعزيز التناف�سية يف القطاع، �تعزيز 

جذب ال�ستثمارات مبا يتواءم �الأهداف الوطنية، من خالل اإ�سدار 

اأد�ات لتنظيم القطاع تتفق مع املمار�سات الد�لية يف جمالت التنظيم 

�توفري بيئة عمل داخلية ت�ستثمر املوارد الب�رشية �املالية �املعرفية التقنية 

بكفاءة عالية. 
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الهيكل التنظيمي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء
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ملخ�ص تنفيذي

و�جه �لعامل يف عام 2008 �أزمتني عامليتني هما �رتفاع �أ�سعار �لنفط �إىل م�ستويات قيا�سية، حيث و�سل �سعر برميل 

�لنفط �إىل 147 دولر، و�لأزمة �ملالية �لتي �أدت �إىل ك�ساد �سديد مل ي�سهده �لعامل منذ �لك�ساد �لكبري يف عام 1929.

رغم �رتفاع �أ�سعار �لنفط و�لأزمة �ملالية �لعاملية، �إل �أن ن�ساط قطاع �لكهرباء يف �لأردن خالل عام 2008 قد متيز 

بعدم ظهور زيادة ملحوظة يف �حلمل �لأق�سى �أو حجم ��ستهالك �لطاقة، حيث و�سل �حلمل �لأق�سى �إىل 2230 م.و، 

وبن�سبة منو �سنوية بلغت %4.7. كما جتدر �لإ�سارة �إىل �ن معدل ��ستهالك �لفرد من �لطاقة �لكهربائية قد و�سل �إىل 

1967 ك.و.�س يف عام 2008 مقارنة مع 1845 ك.و.�س عام 2007.

حر�ست �لهيئة على �لتحقق من قيام �ل�سركات �لعاملة يف �لقطاع مبو�كبة هذ� �لنمو بكفاءة عالية، فتمكنت �سركة 

�لكهرباء �لوطنية، وهي �مل�سغل للنظام �لكهربائي �ملتكامل يف �ململكة ومن خالل مركز �ملر�قبة و�لتحكم �لوطني �لتابع 

لها، من �ملحافظة على ت�سغيل �آمن و�قت�سادي للنظام �لكهربائي وت�سغيل وحد�ت �لتوليد تبعًا لكفاءتها و�نخفا�س تكلفة 

�إنتاج �لطاقة منها. وقد كان للربط �لكهربائي مع م�سر و�سوريا دور كبري يف دعم �لأد�ء �لآمن للنظام �لكهربائي �لأردين 

يف ظروف �لت�سغيل �لطبيعية و�لطارئة.

�أما يف جمال �لتوليد، فقد �أدى �رتفاع �أ�سعار �لنفط �إىل رفع معدل كلفة �لطاقة �ملنتجة بن�سبة  %38، بالرغم من 

�رتفاع م�ساهمة وحد�ت �لتوليد �لعاملة بوقود �لغاز �لطبيعي �مل�ستورد من م�سر �ملنخف�س �لكلفة مقارنة مع �أنو�ع �لوقود 

�لأخرى، �لتي ت�سكل حو�يل %80 من جممل �لطاقة �ملولدة. هذ� وقد �سكلت حمطات �لتوليد �لتي ت�ستخدم �لغاز �لطبيعي 

وتعمل بالدورة �ملركبة ذ�ت �لكفاءة �لعالية ما يقارب %40 من �لتوليد �لعامل يف �ململكة.

كما �سهد عام 2008 �رتفاعات متتالية يف �أ�سعار زيت �لوقود �لثقيل، �لذي ي�سكل حو�يل ُخم�س �لوقود �مل�ستهلك يف 

قطاع �لكهرباء، مما �أدى �إىل تعر�س �سركة �لكهرباء �لوطنية �إىل خ�سارة بلغت )38.769( مليون دينار يف عام 2008 

)وهذه �خل�سارة ل ت�سمل �أثر فرق �لعملة(، وقد عملت �لهيئة على �إيجاد �لرتتيبات �ملالية �ملنا�سبة )مع �جلهات �حلكومية 

��ستمر�ر  ي�سمن  �ملالية ومبا  تغطية هذه �خل�سائر حفاظًا على مالءتها  �لوطنية   �لكهرباء  ل�سركة  تكفل  �لتي  �لأخرى( 

�ل�سركة يف تنفيذ مهامها ب�سكل �سليم.

�آب  باإنتاج �لطاقة �لكهربائية من �ملرحلة �لأوىل يف حمطة توليد �سرق عمان يف �سهر  �أخرى، فقد بو�سر  من ناحية 

2008، وتعترب هذه �ملحطة �لأوىل �لتي تن�ساأ يف �ململكة با�ستثمار كامل من �لقطاع �خلا�س، كما مت �إحالة عطاء لإن�ساء 
حمطة توليد ثانية من قبل �لقطاع �خلا�س يف منطقة �لقطر�نة.     

كما جرى تنفيذ �لعديد من م�سروعات بناء وتو�سعة حمطات �لتحويل �لرئي�سية و�لفرعية وخطوط نقل �لكهرباء و�إن�ساء 

�سبكات يف عدد من مناطق �ململكة، تو�كب �لزيادة �مل�ستمرة يف �لأحمال �لكهربائية. 

�أما فيما يتعلق باإعادة هيكلة قطاع �لكهرباء، فقد مت ��ستكمال عمليات �خل�سخ�سة ل�سركة توزيع �لكهرباء و�سركة 

كهرباء حمافظة �ربد.

باإ�سد�ر رخ�س  �لهيئة  قامت  �لرخ�س  ففي جمال  2008؛  عام  �لهامة يف  �لجناز�ت  �لهيئة عددً� من  كما حققت 

لكل من �سركة �سرق عمان لتوليد �لكهرباء و�سركة �ل�سمر� لتوليد �لكهرباء و�سركة كهرباء حمافظة �ربد و�سركة توزيع 

تتعلق مبتطلبات دمج  و�لتي  �ل�سبكة  �ملقرتحة على كود  �لتعديالت  �إقر�ر  �لد�ساتري )�لكود�ت( مت  �لكهرباء، ويف جمال 

حمطات �لتوليد بطاقة �لرياح.  �أما يف جمال معايري �لأد�ء فقد مت �إقر�ر كود معايري �لأد�ء للمرخ�س له بالتزويد باجلملة 

و�إكمال �مللحق �لثالث برخ�سة �لتزويد باجلملة.
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�إىل  2008 مهامها �ملتعلقة بخدمات �مل�سرتكني، حيث متكنت من حل �لنز�عات و�لتو�سل  تابعت �لهيئة خالل عام 

حلول منا�سبة لل�سكاوي �لتي ��ستقبلتها �لهيئة تر�سي جميع �لإطر�ف با�ستخد�م و�سائل �لت�سال �ملبا�سر �أو �ملخاطبات 

�لر�سمية مع �ل�سركات ذ�ت �لعالقة؛ ويف بع�س �حلالت مت �للجوء �إىل �لك�سف �مليد�ين على موقع �ل�سكوى وعمل �لقيا�سات 

�لالزمة للتحقق من �ل�سكوى، حيث و�سل �إجمايل عدد �ل�سكاوي �لتي تقدم بها �مل�سرتكون �إىل �لهيئة خالل عام 2008  

�إىل )412( �سكوى خطية �أو من خالل و�سائل �لت�سال �ملختلفة.

�لنفطية وذلك  �مل�ستقات  �سوق  بالتز�من مع حترير   2008/3/14 بتاريخ  �لكهربائية  �لتعرفة  بتعديل  �لهيئة  قامت 

لتعوي�س تاأثر قطاع �لكهرباء بتحرير �أ�سعار �مل�ستقات �لنفطية �لتي ت�ستخدم لتوليد �لكهرباء وخا�سة زيت �لوقود �لثقيل، 

فقد مت رفع �لتعرفة �لكهربائية للم�ستهلكني �لنهائيني )تعرفة �لتجزئة( مبعدل �إجمايل بلغ حو�يل %23.6، كما ر�فق ذلك 

تعديل تعرفة �جلملة ل�سركات توزيع �لكهرباء وللم�سرتكني �لرئي�سيني �ملزودين من �سبكات �سركة �لكهرباء �لوطنية.

كذلك و نظرً� لرتفاع �لكلف وحجم �ل�ستثمار�ت يف قطاع �لكهرباء ول�سمان �إي�سال �لتيار �لكهربائي ملختلف مناطق 

�ململكة بطريقة �آمنة وم�ستقرة وباأ�سعار مناف�سة، فقد بد�أت �لهيئة بحملة �إعالمية تهدف �إىل توعية �ملو�طنني �إىل و�سائل 

تر�سيد �لطاقة �لكهربائية من خالل و�سائل �لإعالم �ملختلفة.
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الإطار العام التنظيمي لقطاع الكهرباء

الإطار القانوين:

يحدد عمل �لهيئة من �لناحية �لقانونية قانون �لكهرباء �ملوؤقت رقم 64 و�ل�سادر يف عام 2002. 

هيئة تنظيم قطاع الكهرباء:

�أن�سئت �سمن توجه �حلكومة لجتذ�ب �لقطاع �خلا�س لال�ستثمار وعماًل بربنامج  هي هيئة م�ستقلة ماليًا و�إد�ريًا ، 

�إعادة هيكلة قطاع �لكهرباء لف�سل �لن�ساطات �لرئي�سة و�إعطاء دور �سنع �ل�سيا�سات لوز�رة �لطاقة و�لرثوة �ملعدنية ودور 

�لتنظيم و�لرقابة لهيئة م�ستقلة ودور �ل�ستثمار و�لت�سغيل ل�سركات �لكهرباء مب�ساركة �لقطاع �خلا�س ، وقد �أن�سئت هيئة 

تنظيم قطاع �لكهرباء بتاريخ 2001/1/15 لتحقيق �لأهد�ف �ملحددة لها مبوجب �لقانون. وقد با�سر جمل�س مفو�سي 

 2005/10/4 بتاريخ   �ملنعقدة  جل�سته  يف  �لوزر�ء  جمل�س  قر�ر  على  بناًء   2005/10/15 بتاريخ  عمله  �لهيئة 

وبال�ستناد �إىل �أحكام �ملادتني )8(و )12( من قانون �لكهرباء �لعام رقم 64 ل�سنة 2002 وتعديالته.

اأهداف الهيئة: 

�آمنة  •�حلفاظ على هيكلة فاعلة للقطاع وتطويره مبا ي�سمن ويعزز �جلدوى �لقت�سادية له و�سمان توفري خدمات  	
وم�ستقرة ود�ئمة وذ�ت جوده عالية يف جمال توليد ونقل وتوزيع �لطاقة �لكهربائية وت�سغيل نظام �لنقل.

•ت�سجيع �ل�ستثمار يف قطاع �لكهرباء وحت�سني كفاءة �لت�سغيل وبيع �لكهرباء باأ�سعار معقولة و �سمان تقيد �مل�ساريع  	
�لت�سريعات  �ململكة مبقت�سى  �ملطبقة يف  �لعامة  �ل�سالمة  و�سروط  �لبيئة  �ملحافظة على  �لقطاع مبعايري  �لعاملة يف 

�لنافذة.

•�لتاأكد من توفري خدمات �لكهرباء من �جلهات �ملرخ�سة �إىل �مل�ستهلكني ب�سورة كافية و�لتاأكد من �أن �أ�سعار �لكهرباء  	
�لتي يتقا�ساها �ملرخ�س له متكنه من متويل �أن�سطته وت�سمن له ن�سبة معقولة من �لعائد على ��ستثمار�ته.

•رعاية م�سالح �مل�ستهلكني �سريطة �لتز�مهم ب�سروط تزويد �خلدمة �لكهربائية �ل�سادرة عن �ملرخ�س لهم و�ملقرتنة  	
مبو�فقة من �لهيئة.

•تنظيم �لقطاع على �أ�سا�س من �لعد�لة و�لتو�زن بني م�سالح �مل�ستهلكني و�ملرخ�س لهم و�مل�ستثمرين و�أي جهات �أخرى  	
ذ�ت عالقة.

مهام الهيئة:

•ترخي�س �لأ�سخا�س �لعاملني يف �لتوليد و�لنقل و�لتزويد و�لتوزيع وت�سغيل نظام �لنقل. 	
ب�سورة فاعلة  • تنظيم �لتوليد و�لنقل و�لتزويد و�لتوزيع يف �ململكة لتوفري �خلدمات �لكهربائية �لد�ئمة للم�ستهلكني 	

و�قت�سادية تتما�سى مع �لتطور�ت �لتقنية.

• حتديد �لتعريفة �لكهربائية ور�سوم �ل�سرت�ك وبدل �خلدمات وبدل �لتكاليف و�لأمانات وتكلفة خدمات �لتو�سيل مع  	
نظام �لنقل ونظام �لتوزيع .
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•�مل�ساركة يف و�سع �ملو��سفات �لقيا�سية �ملتعلقة بالأجهزة و�ملن�ساآت �لكهربائية بالت�ساور مع �جلهات �ملعنية �لأخرى  	
لإ�سد�رها من موؤ�س�سة �ملو��سفات و�ملقايي�س .

• �مل�ساركة مع �جلهات �ملعنية يف و�سع �ملتطلبات �لالزمة لتنفيذ �ل�سروط �لبيئية �لو�جب تو�فرها يف �ملن�ساآت �لكهربائية  	
و�إ�سد�رها وفقًا للت�سريعات �لنافذة.

�إىل �لوز�رة بالنتقال من  �أهد�ف �لهيئة و�لتو�سية  �أي مو�سوع يتعلق بالقطاع مبا يحقق  • تقدمي �خلربة و�لر�أي يف  	
منوذج �مل�سرتي �ملنفرد �إىل نظام هيكلي تناف�سي للقطاع وفق �أحكام هذ� �لقانون و�أي مهام �أو �سالحيات �أخرى تتعلق 

باأعمال �لهيئة وفقًا لأحكام هذ� �لقانون .
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اجنازات الهيئة عام  2008

من  �أ�سا�س  على  �لقطاع  تنظيم  �ملتمثلة يف  �لهيئة  �جلها  من  �أن�سئت  �لتي  �لأهد�ف  على حتقيق  �لعمل  ��ستمر�رً� يف 

2008 حتقيقًا لعدد من �لإجناز�ت  �أن�سطة �لكهرباء �ملختلفة، فقد �سهد عام  �لعد�لة و�لتو�زن وت�سجيع �ل�ستثمار يف 

�ملهمة يف قطاع �لكهرباء كان من �أهمها:  

يف جمال الرخ�ص:

. • �إ�سد�ر رخ�سة ل�سركة �سرق عمان لتوليد �لكهرباء بعد �إقر�رها بتاريخ 2008/2/25	

.  • �إ�سد�ر رخ�سة �سركة �ل�سمر� لتوليد �لكهرباء بعد �إقر�رها  بتاريخ 2008/9/1	

. • �إ�سد�ر رخ�سة �سركة كهرباء حمافظة �ربد بعد �إقر�رها  بتاريخ 2008/6/30	

. • �إ�سد�ر رخ�سة �سركة توزيع �لكهرباء بعد �إقر�رها  بتاريخ 2008/6/30	

يف جمال الد�ساتري )الكودات(:

•�إعد�د م�سودة كود معايري �لأد�ء للمرخ�س له بت�سغيل �لنظام و�إكمال �مللحق �لثالث برخ�سة م�سغل �لنظام. 	
•�إقر�ر �لتعديالت �ملقرتحة على كود �ل�سبكة �لتي حتكم دمج حمطات �لتوليد �لتي تعمل بطاقة �لرياح مع �سبكة �لنقل.   	

•�إعد�د كود معايري �لأد�ء للمرخ�س له بالتزويد باجلملة و�إكمال �مللحق �لثالث برخ�سة �لتزويد باجلملة. 	

يف جمال خدمات امل�سرتكني:

( ��ستف�سار، حيث كانت هذه �ل�ستف�سار�ت  • بلغ عدد �ل�ستف�سار�ت �لتي وردت �إىل �لهيئة خالل �لعام 2008 ) 389	

�لتعرفة �ملطبقة وطريقة ح�ساب �لفاتورة و�لطاقة �مل�ستهلكة يف �ملكيفات  �أو طلب ��ستي�ساح حول  �أ�سئلة  عبارة عن 

�لتو�سيل  وتكاليف  �لكهربائية  �لطاقة  تر�سيد  وطرق  �ملنا�سبة  �حلر�رة  ودرجة  للتدفئة  �أو  للتربيد  ت�سغيلها  حال  يف 

و�إجر�ء�ت �لتو�سيل.

�لكهرباء  ب�سركة  تتعلق  ( �سكوى  • 412( �سكوى، منها )23	  ( بلغت  �لهيئة فقد  �إىل  �لتي وردت  �ل�سكاوي  �أما عدد 

�لوطنية، و )389( �سكوى تتعلق ب�سركات توزيع �لكهرباء �لثالث، وهي موزعة ح�سب طبيعتها على �لنحو �لتايل: 

)79( جودة تزويد و)85( جودة طاقة و)225( خدمات م�سرتكني. وقد حققت �لهيئة �جنازً� يف حل �لنز�عات 

و�لتو�سل �إىل حلول منا�سبة لل�سكاوي تر�سي جميع �لإطر�ف عن طريق �لت�سالت �لهاتفية �أو �ملخاطبات �لر�سمية 

لل�سركات ذ�ت �لعالقة، ويف بع�س �حلالت مت �للجوء �إىل �لك�سف �مليد�ين على موقع �ل�سكوى وعمل �لقيا�سات �لالزمة 

للتحقق من �ل�سكوى. �أما بالن�سبة لل�سكاوي و�ل�ستف�سار�ت �لتي وردت للهيئة من خالل �لت�سالت �لهاتفية فقد مت 

�لتعامل معها �ساأنها �ساأن �ل�سكاوي �خلطية ومتابعتها مع �ل�سركات �ملعنية �إىل �أن يتم �لتو�سل �إىل حلها مع �ل�سركة 

�لرقم  يحمل  �ملو�طنني  �سكاوي  ل�ستقبال  جماين  هاتف  بتخ�سي�س  قامت  قد  �لهيئة  باأن  �لعلم  مع  �لعالقة،  ذ�ت 

وقت  وباأ�سرع  �لق�سايا  �أغلب  حل  يف  جيد  ب�سكل  �لكهرباء  �سركات  يف  �ملعنيون  جتاوب  وقد   ،)080022670(

ممكن.  

•بلغ �لعدد �لإجمايل لعد�د�ت �لكهرباء �لتي مت �إبر�وؤها يف مر�كز فح�س �لعد�د�ت �لتابعة ل�سركات توزيع �لكهرباء  	
خالل عام 2008 مامقد�ره )84528( عد�د كهرباء لت�سكل ما ن�سبته )%99.2( من �إجمايل �لعد�د�ت �ملقدمة 

لالإبر�ء. كذلك مت �لبدء بال�ستعمال �لتدريجي للعد�د�ت �لرقمية �جلديدة. 
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يف جمال احلو�سبة:

• �لعمل يف تنفيذ م�سروع حو�سبة ن�ساطاتها �لرئي�سية، حيث مت �لنتهاء من حو�سبة  تابعت �لهيئة خالل عام 2008	

جمموعة من �لن�ساطات وهي: �مل�سرتيات وطلب �ملو�د و�سكاوى �ملو�طنني و�ملذكر�ت �لد�خلية و�خلارجية.

•مت ��ستكمال نظام �لديو�ن �لذي ُيكن من تد�ول �ملر��سالت مع �لهيئة �إىل �لدو�ئر �ملعنية بو��سطة �لربيد �لإلكرتوين،  	
مما �سي�ساهم يف توفري �لوقت وت�سهيل �ملتابعة وتوفري �لنفقات.

�لكرتوين ي�سمن  ب�سكل  للهيئة  �ملعرفية  �لوثائق و�ملوجود�ت  �أر�سفة جميع  �لأر�سفة �للكرتوين بهدف  بناء نظام  •مت  	
�حلفاظ على �لن�سخ �لأ�سلية �لورقية وي�سهل �سرعة �لو�سول �إىل �ملعلومة، حيث مت  �أر�سفة معظم �لوثائق و�لدر��سات 

�ملعتمدة يف �لهيئة.

( �لذي يهدف �إىل توفري قاعدة بيانات للمعلومات �لتي  • 	Data Ware House( مت بناء نظام قو�عد �لبيانات

و�لتز�مًا  لها  �ملمنوحة  �لرخ�س  مبتطلبات  �لتز�مًا  للهيئة  تزويدها  �ململكة  يف  �لعاملة  �لكهرباء  �سركات  على  يجب 

مبتطلبات كود�ت معايري �لأد�ء �لتي حتكم ن�ساطاتها.

و�ملعرفة  �ملعلومات  تبادل  من  �ملوظفني  متكني  �إىل  تهدف  �لتي  �لإلكرتونية،  �خلدمات  بو�بة  �إن�ساء  من  �لنتهاء  •مت  	
و�لو�سول �إىل �خلدمات �لإلكرتونية �ملتوفرة يف �لهيئة دون �حلاجة �إىل �لتعامالت �لورقية.

يف جمال التعرفة:

قامت �لهيئة بتعديل �لتعرفة �لكهربائية بتاريخ 2008/3/14 على �إثر حترير �سعر �مل�ستقات �لنفطية، حيث تاأثر 

�لتعرفة  ونتيجة لذلك فقد مت رفع  �لثقيل،  �لوقود  �لنفطية وخا�سة زيت  �مل�ستقات  �أ�سعار بع�س  بتحرير  �لكهرباء  قطاع 

%23.6، كما ر�فق ذلك تعديل تعرفة  �لكهربائية للم�ستهلكني �لنهائيني )تعرفة �لتجزئة( مبعدل �إجمايل بلغ حو�يل 

�جلملة ل�سركات توزيع �لكهرباء وللم�سرتكني �لرئي�سيني �ملزودين من �سبكات �سركة �لكهرباء �لوطنية.

وقـد حر�ست �لهيئة يف هذ� �لتعديل على تثبيت ودعم �لتعرفة �لكهربائيـة للم�سرتكني �لذين يقع ��ستهالكهم �ل�سهري 

�لأمان  160 ك.و.�س/�سهر(، مما �ساهم يف حتقيق حزمة   - 1 �لأوىل )من  �ل�سريحــة  �لكهربائية �سمن  �لطاقة  من 

�لجتماعي �لتي ت�سعى �حلكومة للمحافظة عليها.

ت�سمنت تعرفة 2008/3/14 جمموعة من �لتعديالت، يكن تلخي�سها مبايلي:  

�لتوليد. تعديل تعرفة �حلمل �لأق�سى ملو�كبة �لزيادة يف تعرفة �ل�ستطاعة �ملدفوعة من قبل �سركة �لكهرباء �لوطنية لقطاع . 1

تطبيق تعرفة �ل�سناعيني �لكبار على �مل�ستهلكني �لكبار �حلاليني وعلى �لذين تزيد ��ستطاعتهم �لق�سوى �ملطلوبة عن  2 .

�ململكة.  �أنحاء  كافة  يف  �لتعرفة  هذه  �أحكام  نفاذ  بعد  �لكهربائية  بال�سبكة  ربطهم  ويتم  م.ف.�أ   25
. تعديل �حلد �لأدنى لنخفا�س عامل �لقدرة �إىل 0.88. 3

دمج تعرفات �لقطاع �لتجاري و�لإذ�عة و�لتلفزيون و�لفنادق يف تعرفة و�حدة حتت م�سمى تعرفة �مل�سرتكني �لتجاريني. 4 .

 5 .100 �لذين يزيد حملهم عن  �لزر�عيني  �مل�سرتكني  �إجبارية على  �لثالثية ب�سورة  �لزر�عي  �لقطاع  تعرفة  تطبيق 

ك.ف.�أ ويتم ربطهم بال�سبكة بعد نفاذ �أحكام هذه �لتعرفة.

تطبيق �لتعرفة �لثالثية على �لفنادق ذ�ت �لت�سنيف �أربع جنوم فاأكرث ب�سورة �إجبارية للم�سرتكني �لذين يتم ربطهم  6 .

بال�سبكة بعد نفاذ �أحكام هذه �لتعرفة. 
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يف جمال ف�ص النزاعات:

�إياها قانون �لكهرباء �لعام، بالف�سل يف �لق�سايا و�لنز�عات  كما وقامت �لهيئة، و��ستنادً� �إىل �ل�سلطة �لتي منحها 

�خلا�سة بالقطاع، و�لبت يف �لعديد من �لنز�عات �لتي ن�ساأت �سو�ء بني )�ملرخ�س لهم( �أو )بني �مل�ستهلكني و�ملرخ�س 

لهم( يف �مل�سائل �ملتعلقة بتو�سيل �لتيار �لكهربائي وتزويده وجودة �خلدمة و�لتعرفة.

هذ� وقد قام �لطرف �خلا�سر يف �لنز�عات �لتي ح�سلت بني )�ملرخ�س لهم و�مل�ستهلكني( بالطعن يف قر�ر�ت �ملجل�س 

�ل�سادرة عن جمل�س  �لقر�ر�ت  وتاأييد  �إليها  �لو�ردة  �لطعون  برد جميع  �ملحكمة  قامت  �لعليا حيث  �لعدل  �أمام حمكمة 

�لهيئة.

يف جمال التطوير �التدريب:

�ساركت �لهيئة يف عدد من �ملوؤمتر�ت يف جمال �لطاقة و�لكهرباء كما �ساركت يف  ور�سات �لعمل  و�إد�رة �لطلب و�لتعرفة 

وكفاءة �لطاقة �أما يف جمال �لدور�ت �لتدريبية فقد �سارك موظفو �لهيئة يف �لعديد من �لدور�ت �لتدريبية د�خل �لأردن 

وخارجه يف معظم �ملجالت �لتي تخ�س �أعمال ومهام �لهيئة و�لتنظيم و�إعادة هيكلة �لقطاع.

تنظيم �ر�سة عمل بعنوان الفاقد غري الفني يف قطاع الكهرباء / م�سكالت �حلول:

قامت �لهيئة بعقد ور�سة عمل حول �لفاقد غري �لفني يف قطاع �لكهرباء » م�سكالت وحلول«. وذلك من �جل �لنهو�س 

مب�ستوى �خلدمات �لكهربائية �ملقدمة للمو�طن ورغبة يف �ل�سعي ملو�جهة �مل�سكالت �لتي تعاين منها �ل�سركات �ملرخ�سة، 

وقد خل�ست هذه �لور�سة �إىل جمموعة من �لتو�سيات �لتي ت�سعى �لهيئة لإخر�جها �إىل حّيز �لتطبيق بالتعاون مع خمتلف 

�جلهات ذ�ت �لعالقة للنهو�س مب�ستوى �خلدمات �لكهربائية. 

حملة التوعية لرت�سيد ا�ستهالك الطاقة الكهربائية:

نوعية  وم�ستقرة وحت�سني  �آمنة  بطريقة  �ململكة  مناطق  �لكهربائي ملختلف  �لتيار  �إي�سال  �لهيئة يف �سمان  �سعيًا من 

�إعالمية من خالل  بتنظيم حملة  �لهيئة  قامت  فقد  �ملو�طن،  كاهل  �لعبء عن  ورفع  مناف�سة  وباأ�سعار  �ملقدمة  �خلدمة 

من  �سو�ء  �لكهربائية،  �لطاقة  ��ستهالك  تر�سيد  لأهمية  �ملو�طنني  لإر�ساد  �لق�سرية  و�لر�سائل  �ملختلفة  �لإعالم  و�سائل 

حيث تخفي�س قيمة �لفاتورة �ل�سهرية للمو�طن وتخفي�س �ل�ستثمار�ت �ملطلوبة يف قطاع �لكهرباء بالإ�سافة �إىل تخفي�س 

�لعتماد على �لوحد�ت �لتوليدية عالية �لكلفة.



16هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

التقييم العام لقطاع الكهرباء

%7.4، وو�سل  بن�سبة منو مرتفعة و�سلت �ىل  �رتفاعه   2008 �لكهربائية خالل عام  �لطاقة  �لطلب على  ��ستمر 

�حلمل �لأق�سى يف �لنظام �ملوحد �إىل 2230 م.و، وبن�سبة منو و�سلت �ىل %4.7، وبالرغم مما ي�سكله هذ� �لنمو من 

�أعباء على �لنظام �لكهربائي، فقد متكنت �سركة �لكهرباء �لوطنية )م�سغل �لنظام �لكهربائي( من تغطية �لطلب على 

�لطاقة بكفاءة عالية من خالل �لتن�سيق مع �سركات توليد �لكهرباء و�ل�ستعانة بالطاقة �مل�ستوردة عرب  خطوط �لربط 

�لكهربائي. كذلك متكن م�سغل �لنظام من �إتباع منو�ل ت�سغيلي �آمن و�قت�سادي مل�سادر �لتوليد. وقد كان �لتن�سيق بني 

�آمنة دون  �إىل �مل�سرتكني ب�سورة  �لكهرباء جيدً� بهدف نقل �لطاقة �لكهربائية وتوزيعها  م�سغل �لنظام و�سركات توزيع 

حتميل خطوط �لنقل و�لتوزيع �أو �ملحولت باأحمال تفوق ��ستطاعتها وتقليل فاقد �لطاقة ما �أمكن. 

بالرغم من �لأد�ء �جليد للقطاع فقد ح�سلت بع�س �حلو�دث �لتي ت�سببت يف تعري�س مو�طنني ومعد�ت �إىل �لأ�سر�ر، 

�آخر لالإ�سابة.  �لكهربائي ر�ح �سحيتها مو�طنان، يف حني تعر�س مو�طن  �ل�سعق  حيث ح�سلت لالأ�سف بع�س حو�دث 

�لثلوج يف خمتلف مناطق  ت�ساقط  و�لتي �ساحبها   2008 �لتي ح�سلت يف �سهر كانون ثاين  �أدت �لظروف �جلوية  كما 

�ململكة �إىل �نقطاع �لتيار �لكهربائي عن عدد من �مل�سرتكني لفرت�ت طويلة ن�سبيًا، لأ�سباب خارجة يف معظمها عن �سيطرة 

�سركات �لكهرباء �ملعنية، من ناحية �أخرى فقد تعر�س حمول �إحدى وحد�ت �لتوليد �لغازية يف حمطة توليد رحاب �إىل 

�لطاقة  �لتوليد وخف�س  �لوحدة عن  توقف هذه  ت�سبب يف  تلفه، مما  �إىل  �أدى  �ملحول  نتج عنه حريق يف  عطل كهربائي 

�لإنتاجية �لكلية من حمطة توليد رحاب بن�سبة تزيد عن %40 ملا يقارب �ل�ستة �أ�سهر. وقد �أدى هذ� �لتوقف �إىل خ�سائر 

ت�سغيلية كبرية حيث �أن حمطة توليد رحاب من �ملحطات ذ�ت �لدورة �ملزدوجة و�لأقل كلفة يف �أنتاج �لطاقة �لكهربائية 

و�لتي تعترب �لد�عمة  لال�ستطاعة �لتوليدية �لق�سوى لتغطية �لطلب على �لطاقة �لكهربائية.

لقد و�سلت ن�سبة �لفقد �لكهربائي على �سبكات �لنقل و�لتوزيع �إىل %15.9، و�لتي �أ�سبحت ت�سكل عبئًا متز�يدً� على 

كفاءة �لنظام، مما يتطلب جهدً� م�ساعفًا من �سركات �لكهرباء �لعاملة يف قطاع �لنقل و�لتوزيع على تقليل هذه �لن�سبة 

�إىل �حلدود �مل�سموحة.

2008 �إىل حو�يل )8-7(  كما �رتفع معدل مدة �لنقطاع يف �لتزويد عن �مل�سرتك �لو�حد يف �ململكة خالل عام 

�ساعات نتيجة للعا�سفة �لثلجية �لتي �سهدتها �ململكة يف �سهر كانون �لثاين. وبالرغم من هذ� �لإرتفاع فاإن هذ� �ملعدل 

ماز�ل ي�سري �إىل �أن ��ستمر�رية �لتزويد متميزة مقارنة بدول �ملنطقة. وتعمل �لهيئة مع �سركات �لقطاع على حت�سني هذه 

�ل�ستمر�رية �إىل م�ستويات �أف�سل مماثلة كما هو �حلال يف �لدول �ملتقدمة، ويوؤمل �أن يتم ذلك عن طريق تطبيق �سركات 

�لكهرباء لرب�مج �لت�سغيل و�ل�سيانة �لأمثل و�للتز�م بكود�ت معايري �لأد�ء �ملعمول بها.

الأداء املايل:

قامت �حلكومة خالل عام 2008 بال�ستمر�ر يف �إمتام برنامج �خل�سخ�سة، ولإمتام ذلك فقد قامت ببيع ح�ستها 

يف �سركة توزيع �لكهرباء و�لبالغة %100 من ر�أ�سمال �ل�سركة، كما قامت �أي�سًا ببيع ح�ستها يف �سركة كهرباء حمافظة 

�إربد و�لبالغة %55.4 �إىل �سركة كهرباء �ململكة ل�ستثمار�ت �لطاقة.

�أما بخ�سو�س �لأد�ء �ملايل لل�سركات يف �لقطاع، فكان عام 2008 ي�سكل عامًا جيدً�، �إذ ��ستطاعت جميع �ل�سركات 

�أرباحا مقبولة وتتما�سى مع �لعائد �ملطلوب من مثل هذه �لإ�ستثمار�ت، باإ�ستثناء �سركة �لكهرباء �لوطنية و�لتي  حتقيق 

تكبدت خ�سارة كبرية كان �سببها �لرئي�سي �لرتفاع �لكبري يف �أ�سعار �لوقود �لثقيل، و�جلدول )1( يبني �إجمايل �ملوجود�ت 

و�لأرباح )�خل�سائر( �لتي حققتها �ل�سركات يف �لقطاع خالل عام 2008. 



هيئة تنظيم قطاع الكهرباء17

�جلدول )1(

 �إجمايل �ملوجود�ت و�لأرباح )�خل�سائر( �لتي حققتها �ل�سركات يف �لقطاع خالل عام 2008

��سم �ل�سركة 

 �إجمايل �ملوجود�ت

 )�ألف دينار �أردين(

2008

 ربح / )خ�سارة( *

 )�ألف دينار �أردين(

2008
21،959 462،486 �سركة توليد �لكهرباء �ملركزية
228،9655،977 �سركة �ل�سمر� لتوليد �لكهرباء

1،108 155،942 �سركة �سرق عمان لتوليد �لكهرباء * *
)38،769(578،701 �سركة �لكهرباء �لوطنية

17،017 433،708 �سركة �لكهرباء �لأردنية )توزيع(
3،713 110،967 �سركة كهرباء حمافظة �ربد )توزيع(

4،045 195،393 �سركة توزيع �لكهرباء )توزيع(
* �لربح ل ي�سمل �أثر فرق �لعملة.

** تعمل �ل�سركة مبوجب �تفاقيات �لتاأجري �لتمويلي فيما يتعلق مبحطات �لتوليد.

�أما بخ�سو�س كلف �إنتاج ونقل وتوزيع �لطاقة �لكهربائية خالل عام 2008، فاجلدول )2( يبني معدل كلف �إنتاج 

ونقل وتوزيع �لكهرباء للكيلو و�ط �ساعة من �لطاقة �لكهربائية �ملباعة خالل عام 2008.

�جلدول )2(

معدل كلف �إنتاج ونقل وتوزيع )ك.و.�س( من �لطاقة �لكهربائية لعام 2008

�لبنـد�لقطـــــــاع

 فل�س/

)ك.  و.  �س (

2007

 فل�س/

)ك.  و.  �س (

2008

�لفرق

)%(

قطاع �لتوليد

35.450 23.6 وقود 
8.130 7.9 م�ساريف �سيانة و�إد�رية ومتويل و�أخرى 

43.438 31.5 جمموع �لتكاليف 

قطاع �لنقل

-4.48 4.8 كلفة �ل�سبكة �لوطنية لكل وحدة مباعة 

47.832 36.3 كلفة �لوحد�ت �ملباعة من �ل�سبكة �لوطنية 

قطاع �لتوزيع

8.821 7.3 كلفة �لتوزيع لكل وحدة مباعة 
56.664 34.6 كلفة �لوحد�ت �ملباعة من �سبكة �لتوزيع 
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تطور قطاع الكهرباء عام 2008

�سهد قطاع �لكهرباء منذ �سدور قانون �لكهرباء �ملوؤقت رقم 64 لعام 2002 تغري�ت يف هيكلته تتو�فق مع توجهات �خل�سخ�سة 

وحتفيز �لقطاع �خلا�س لال�ستثمار يف  ن�ساطات قطاع �لكهرباء، خا�سة ن�ساط �لتوليد، ونتيجة لهذه �لتغري�ت فقد �أ�سبح �لنظام 

�لكهرباء  توليد  �سركة  فيه  ت�ساهم  و�لذي  �لتوليد  ن�ساط  �إىل ثالث جمموعات، وهي  �لن�ساط  �لأردن موزعًا ح�سب  �لكهربائي يف 

�ملركزية و�سركة توليد �ل�سمر� و�سركة �سرق عمان لتوليد �لكهرباء ون�ساط نقل �لكهرباء على خطوط �ل�سغط �لعايل �لذي تتوله 

�لأردن وكل من م�سر  �لكهربائي بني  �لربط  �لكهربائية عرب خطي  �لطاقة  تبادل  �أي�سا عن  و�مل�سئولة  �لوطنية،  �لكهرباء  �سركة 

و�سوريا وت�سغيل �لنظام �لكهربائي، ون�ساط توزيع �لكهرباء على خطوط �ل�سغط �ملتو�سط و�ملنخف�س وتزويد �مل�ستهلكني �لنهائيني 

�لذي تقوم به كل من �سركة �لكهرباء �لأردنية و�سركة كهرباء حمافظة �ربد  و�سركة توزيع �لكهرباء، كل ح�سب منطقته. و��ستكماًل 

لهذ� �لنهج فقد �نتهت عملية خ�سخ�سة �سركة توزيع �لكهرباء و�سركة كهرباء حمافظة �إربد ومنحت �لهيئة هاتني �ل�سركتني رخ�س 

�لتوزيع �لالزمة للقيام بن�ساطاتها �عتبار� من مطلع متوز 2008. 

احلمل الأق�سى: 

ل ز�ل �لأردن يعاين من �رتفاٍع كبرٍي يف �لطلب على �لطاقة �لكهربائية نتيجة عدة عو�مل �أثرت عليه خالل �لأعو�م 

�ل�سابقة، ول ز�لت توؤثر  �همها �لزيادة �ل�سكانية �لطبيعية و�لق�سرية كنزوح عدد كبري من مو�طني بع�س �لدول �لعربية 

�إىل �لأردن، �إ�سافًة �إىل �لنمو �لقت�سادي �لذي حتقق خالل هذه �لفرتة وتغري منط ��ستهالك �لكهرباء، فقد بلغ �حلمل 

 ،  2007 2130 م.و يف عام  2230 م.و مقارنة مع  2008 ما مقد�ره  �لأق�سى للنظام �لكهربائي �ملوحد يف عام 

بن�سبة منو 4.7 % ، وكان حماًل �سباحيًا، �أما �أعلى حمل م�سائي لعام 2008 فقد بلغ 2200 م.و ، يف حني بلغ �أدنى 

حمل 950 م.و، وبلغ معامل �لأحمال �لكهربائية لال�ستطاعة �ملتاحة يف عام 2008 ما مقد�ره 70.4 % مقارنة مع  

 2008 2007. �ل�سكل )1( يبني منحنى متو�سط �حلمل �ليومي للنظام �لكهربائي �لأردين لعام  %69.6 يف عام 
مقارنة مع عام 2007، و�ل�سكل )2( يبني تطور �حلمل �لأق�سى يف �ململكة خالل �لفرتة )2008-1998(.

�سكل رقم ) 1 (

منحنى متو�سط �حلمل �ليومي للنظام �لكهربائي �لأردين لعام 2008 مقارنة مع عام 2007 

3630; 31.5%

3185; 27.7%

1841; 16.0%

1695; 14.7%

797; 6.9%
284; 2.5%

77; 0.7%
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�سكل رقم )  2 (

 تطور احلمل الأق�سى )م.�اط( يف اململكة خالل الفرتة )2008-1998( 

اأعداد امل�سرتكني: 

بلغ عدد �مل�سرتكني يف �لتيار �لكهربائي خالل عام 2008 حو�يل 1.352 مليون م�سرتك مقارنة مع 1.263 مليون 

م�سرتك يف عام 2007، بن�سبة منو مقد�رها %7، وقد كانت معظم �لزيادة يف �أعد�د م�سرتكي �لقطاع �ملنزيل، و�ل�سكل 

)3( يبني تطور �أعد�د �مل�سرتكني خالل �لفرتة )1998 – 2008(.
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�سكل رقم )  3 (

 تطور اأعداد امل�سرتكني خالل الفرتة ) 1998 – 2008 (
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الطاقة الكهربائية امل�ستهلكة:

مع  مقارنه  ج.و.�س   11509 مقد�ره  ما   2008 عام  خالل  �ململكة  يف  �مل�ستهلكة  �لكهربائية  �لطاقة  كمية  بلغت 

10559 ج.و.�س يف عام 2007، بن�سبة منو مقد�رها %9، وهي ن�سبة مرتفعة جدً� �إذ� ما قورنت مع �ملعدل �لعاملي 
للنمو و�لبالغ %2.5 تقريبًا. كما بلغ معدل ن�سيب �لفرد من �لطاقة �لكهربائية �مل�ستهلكة �لنهائية يف عــام 2008 ما 

مقد�ره 1967 ك.و.�س مقارنة مع 1845 ك.و.�س يف عام 2007 مبعدل منو  %6.6، ول ز�ل معدل �لنمو �ملرتفع 

يعك�س �لتح�سن يف م�ستويات �لرفاه �لجتماعي وتغري منط �ل�ستهالك �ملتمثلة بزيادة �لعتماد على �لكهرباء. و�ل�سكل 

)4( يبني تطور كميات �لطاقة �لكهربائية �مل�ستهلكة خالل �لفرتة )1998 – 2008(.

�سكل رقم ) 4 (

 تطور كميات الطاقة امل�ستهلكة يف اململكة خالل الفرتة )  1998- 2008(

   

الفقد الكهربائي:

بلغت كمية �لطاقة �لكهربائية �ملفقودة يف نظام �لتوزيع يف عام 2008  ما مقد�ره 1510 ج.و.�س، بن�سبة 12.9% 

من �لطاقة �ملزودة من قبل �سركات �لتوزيع مقارنة مع 1501 ج.و.�س بن�سبة %13.9 من �لطاقة �ملزودة عام 2007، 

�أما جمموع �لفقد �لكهربائي على خطوط �لنقل و�لتوزيع يف عام 2008 فقد �سكل %15.9 من جمموع �لطاقة �ملزودة 

مقارنة بـ %16.6 يف عام 2007،  ول ز�لت هذه �لن�سب مرتفعة يجب �لعمل على تخفي�سها، حيث �إن �لهيئة وبالتعاون 

مع �ل�سركات ت�سعى �إىل خف�س هذه �لن�سبة �إىل �حلدود �مل�سموح بها ح�سب كود معايري �لأد�ء.
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اأداء قطاع الكهرباء عام 2008

اأداء قطاع التوليد 2008:

ال�ستطاعة ال�سمية الكلية: 

نتيجة لالرتفاع  يف معدلت �لنمو  يف �لطلب على �لطاقة �لكهربائية خالل �لأعو�م �لقليلة �ملا�سية و�رتفاع �أ�سعار �لوقود 

�لثقيل، فقد �زد�دت �حلاجة �إىل ��ستثمار�ت جديدة يف قطاع �لكهرباء و�أ�سبح �لعتماد ب�سكل �أكرب على �لغاز �لطبيعي 

�مل�ستورد من جمهورية م�سر �لعربية يف توليد �لكهرباء بدًل من �لوقود �لثقيل، كما مت �لتو�سع يف �سركة توليد �ل�سمر� 

باإ�سافة توربني غازي با�ستطاعة )100 م.و( بالإ�سافة لبدء �لت�سغيل �لتجاري ل�سركة �سرق عمان لتوليد �لكهرباء ومت 

�أي�سًا �إحالة عطاء ل�سركة توليد م�ستقلة )IPPs( يف �لقطر�نة.

و�سلت �ل�ستطاعة �ل�سمية �لكلية يف �ململكة يف عام  2008 �إىل حو�يل 2612 م.و موزعة على �سركة توليد �لكهرباء 

�ملركزية با�ستطاعة ��سمية ت�سكل حو�يل 1747 م.و،  و�سركة توليد �ل�سمر� با�ستطاعة ��سمية  500 م.و و�سركة توليد 

6 م.و،  247 م.و، وحمطة توليد �لكهرباء بو��سطة �لطاقة �ملائية ) �سد �مللك طالل ( با�ستطاعة ��سمية  �سرق عمان 

�لكهربائي  �لربط  ��ستري�ده عرب خطي  يتم  ما  �إىل  بالإ�سافة  م.و،   112 ��سمية حو�يل  با�ستطاعة  �ل�سناعي  و�لقطاع 

 – بني �لأردن وكل من م�سر و�سوريا، و�ل�سكل )5( يبني تطور �ل�ستطاعة �ل�سمية يف �ململكة خالل �لفرتة )1998 

.)2008
�سكل رقم ) 5 ( 

 تطور ال�ستطاعة ال�سمية يف اململكة )م.�( خالل الفرتة )1998 – 2008(
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الطاقة املولدة:

نتيجة للتباطوؤ �لإقت�سادي و�رتفاع �أ�سعار �لنفط فقد كان �لطلب على �لطاقة �لكهربائية �أقل من �لتوقعات مما  �أعطى 

قطاع �لتوليد حمليًا مرونة �أكرب يف تغطية �لطلب على �لطاقة �لكهربائية وللعام �لثالث على �لتو�يل وبكفاءة و��ستمر�رية 

�أكرب من  قدرً�  �لكهربائي  �لنظام  منح  �لربط، مما  �لكهربائية عن طريق خطوط  �لطاقة  ��ستري�د  ن�سبة  وتقليل  عالية 

�ل�ستقر�ر و�لأمان، �أما من حيث �لكميات فقد بلغت كمية �لطـاقة �ملولـدة يف �ململكة عام 2008 حو�يل 13768ج.و.�س 

بن�سبة منو %5.9، وقد �ساهمت �سركة توليد �لكهرباء �ملركزية بـن�سبة %64.3 من جممل �لطاقة �ملولدة حيث بلغ 

�إنتاجها 8851 ج.و.�س، وبلغ �إنتاج �سركة �ل�سمر� لتوليد �لكهرباء 3736 ج.و.�س وكانت ن�سبة م�ساهمتها 27.1%، 

بن�سبه  ج.و.�س   355 بـ  �ل�سناعي  �لقطاع  و�ساهم  ج.و.�س،   826 �لكهرباء  لتوليد  عمان  �سرق  �سركة  �نتاج  بلغ  وقد 

%2.5، وبجانب هذ� �لإنتاج �لوطني فقد مت ��ستري�د 547 ج.و.�س من خطوط �لربط �لكهربائي. يف حني بلغت كمية 
�لطاقة �مل�سدرة من �لأردن �إىل م�سر و�سوريا و�أريحا ما مقد�ره 318 ج.و.�س، وبذلك فقد بلغت كمية �لطاقة �ملتاحة 

لال�ستهالك �ملحلي 13998 ج.و.�س وبن�سبة منو مقد�رها %7.4. و�ل�سكل )6( يبني تطور �لطاقة �ملولدة خالل �لفرتة 

.)2008 – 1998(

�سكل رقم ) 6 ( 

 تطور الطاقة املولدة يف اململكة ) جيجا �اط �ساعة( خالل الفرتة )1998 – 2008(

 الوقود امل�ستخدم يف توليد الكهرباء: 

بلغت كميات �لوقود �مل�ستهلك لغايات �لتوليد يف عام 2008 حويل 3.29 مليون ط.م.ن مقارنة مع 3.03 مليون 

ط.م.ن خالل عام 2007، بن�سبة منو %8.6، �سكلت هذه �لن�سبة ما يقارب %44.5 من جممل ��ستهالك �ململكة من 

�لطاقة �لأولية يف هذه �ل�سنة. كما بلغت كمية �لغاز �لطبيعي �مل�ستهلك يف �لتوليد حو�يل 2705 �ألف ط.م.ن ، و�لوقود 

�لثقيل 573 �ألف ط.م.ن و�ل�سولر 16 �ألف ط.م.ن. 
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كفاءة �حدات التوليد �كلفة اإنتاجها:

�صركة توليد الكهرباء املركزية:

حافظت وحد�ت �لتوليد �لعاملة لدى �سركة توليد �لكهرباء �ملركزية على كفاءتها خالل عام 2008 مقارنة مع عام 

2007، فقد �رتفعت �لكفاءة �ل�ساملة لوحد�ت �لتوليد مبقد�ر )0.75%(  يف عام 2008 و�نخف�س معدل ��ستهالك 
4.7 غم وقود مكافئ/ك.و.�س. �جلدول )3( يبني موؤ�سر�ت  2008 مبقد�ر  �لتوليد م�سدر يف عام  �لوقود لوحد�ت 

كفاءة وحد�ت �لتوليد. 

اجلد�ل )3(

 موؤ�سرات كفاءة �حدات التوليد �كلف الإنتاج ل�سركة توليد الكهرباء املركزية

�لفرق20072008

33.5534.280.75�لكفاءة �ل�ساملة م�سدر )%(
-256.2251.54.7معدل ��ستهالك �لوقود )غم وقود مكافئ/ك.و.�س( م�سدر

25.6925.790.1معدل تكلفة �لوقود )فل�س/ك.و.�س( م�سدر
35.5436.30.76�لكفاءة �ل�ساملة مولد )%(

-241.9237.54.4معدل ��ستهالك �لوقود )غم وقود مكافئ/ك.و.�س( مولد

عامل التوافرية: 

�أما   ،2007 عام   )96.4%( مقابل   )95.96%( مقد�ره  ما   2008 عام  �لبخارية  للوحد�ت  �لتو�فرية  عامل  بلغ 

�لوحد�ت �لغازية فقد �رتفع عامل تو�فريتها هذ� �لعام �إىل )%93.62( مقابل )%92.52( يف عام 2007، وهذه معدلت 

تو�فرية مرتفعة جدً� مقارنة باأي مقيا�س عاملي.

عامل التوقف الق�سري:

بلغ عامل �لتوقف �لق�سري �لإجمايل لوحد�ت �لتوليد لهذ� �لعام )%2.76( مقابل )%1.6( يف عام 2007. �أما عامل 

�لتوقف �لق�سري للوحد�ت �لغازية جمتمعة فقد بلغ )%4.13( مقابل )%2.92( يف عام 2007.

عامل التوقف لل�سيانة املربجمة:

بلغ عامل �لتوقف لل�سيانة �ملربجمة للوحد�ت �لبخارية هذ� �لعام )%1.96( مقابل )%2.46( يف عام 2007، وبلغ 

كذلك عامل �لتوقف لل�سيانة �ملربجمة للوحد�ت �لغازية هذ� �لعام )%1.68( مقابل )%4.04( لعام 2007. 

�سركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء:

بلغت م�ساركة �سركة �ل�سمر� لتوليد �لكهرباء من �إجمايل �لطاقة �لكهربائية �ملولدة يف �ململكة لهذ� �لعام )27%( مقابل  

)%21( عام 2007. و�ساهمت �ل�سركة يف مو�جهة �لطلب على �لطاقة �ملتز�يدة باإ�سافة توربينني غازيني با�ستطاعة 100 

200 م.و  300 م.و بنظام �لدورة �ملركبة، و  م.و لت�سبح �ل�ستطاعة �لإجمالية للمحطة )500 م.و�ط(، موزعة كما يلي: 

نهاية عام  �لكهربائي قبل  �لنظام  �ل�سمر� ودخولها  توليد  �إىل حمطة  300 م.و  �إ�سافة  �ملتوقع  �لب�سيطة، ومن  �لدورة  بنظام 

2010. وقد بلغت �لتو�فرية �لكلية ملحطة توليد �ل�سمر� عام  800 م.و عام  2010 لت�سبح �ل�ستطاعة �لتوليدية للمحطة 
�لتوليد.  وحد�ت  كفاءة  موؤ�سر�ت  يبني   )4( و�جلدول   .  2007 عام   )96.45%( مقابل   )98.6%(  2008
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اجلد�ل )4(

 موؤ�سرات كفاءة �حدات التوليد �معدل �سعر البيع ل�سركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء

�لفرق20072008

-30.1828.681.5�لكفاءة �ل�ساملة مولد دورة ب�سيطة )%(

-29.0428.041�لكفاءة �ل�ساملة م�سدر دورة ب�سيطة )%(

-44.1343.900.23�لكفاءة �ل�ساملة مولد دورة مركبة )%(

-43.0142.510.5�لكفاءة �ل�ساملة م�سدر دورة مركبة )%(

203.1229.726.6معدل ��ستهالك �لوقود )غم وقود مكافئ/ك.و.�س( م�سدر
19822325معدل ��ستهالك �لوقود )غم وقود مكافئ/ك.و.�س( مولد

الأداء املايل لقطاع التوليد:

 11.5 �إىل �سركة �لكهرباء �لوطنية  بلغ معدل �سعر بيع �لطاقة �لكهربائية من قبل �سركة توليد �لكهرباء �ملركزية 

فل�س/ك. و. �س. )غري �سامل لتكاليف �لوقود، و�لتي تتحملها �سركة �لكهرباء �لوطنية( ونتيجة لحت�ساب �ل�سركة ملخ�س�س 

دينار، فقد  مليون   19.6 و�لبالغة  �لدخل  بيان  �أثرها يف  و�لظاهر  �لعمالت  �أ�سعار �سرف  تقلب  �لناجمة عن  �خل�سارة 

تكبدت �ل�سركة خ�سارة )قبل �ل�سريبة( بقيمة 2.27 مليون دينار عن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 2008/12/31.

بلغ معدل �سعر بيع �لطاقة �لكهربائية �مل�سدرة من �سركة �ل�سمر� لتوليد �لكهرباء �إىل �سركة �لكهرباء �لوطنية 7.2 

�ملعدل يف حتقيق  �ساهم هذ�  �لوطنية(.  �لكهرباء  �سركة  تتحملها  و�لتي  �لوقود،  لتكاليف  �سامل  �س )غري  و.  فل�س/ك. 

�لثابتة مقد�رها  �ملوجود�ت  ون�سبة عائد على �سايف   ،22.89% �ملدفوع مقد�رها  �ملال  ر�أ�س  ن�سبة عائد على  �ل�سركة 

.5.6%

بلغ معدل �سعر بيع �لطاقة �لكهربائية �مل�سدرة من �سركة �سرق عمان �إىل �سركة �لكهرباء �لوطنية 10.8 فل�س/ك. 

و. �س. )غري �سامل لتكاليف �لوقود، و�لتي تتحملها �سركة �لكهرباء �لوطنية(. وتعمل �ل�سركة مبوجب �تفاقيات �لتاأجري 

�لتمويلي فيما يتعلق بتمويل حمطاتها.
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اأداء قطاع النقل 2008:

الطاقة الواردة �امل�سدرة على خطوط �سبكة النقل �الفقد الكهربائي:

بلغت كمية �لطاقة �لو�ردة على خطوط �لنقل يف عام 2008 حو�يل 13441 ج.و.�س يف حني بلغت كمية �لطاقة �مل�سدرة 

عرب حمطات �لتحويل �لرئي�سية �إىل �سركات �لتوزيع و�مل�سرتكني �لكبار حو�يل 13028 ج.و.�س. وبلغت كمية �لطاقة �لكهربائية 

�ملفقودة على نظام �لنقل يف عام 2008 ما مقد�ره 413 ج.و.�س وبن�سبة %3 من �إجمايل �لطاقة �ملزودة على �سبكة �لنقل.

توافرية د�ائر �سبكة النقل �الربط الكهربائي: 

دو�ئر خطوط �لنقل: بلغت ن�سبة عدم �لتو�فرية لدو�ئر خطوط �لنقل لعام 2008 حو�يل %0.258 ويعود معظمها لف�سل 

دو�ئر مربمج لعمل �ل�سيانة وتغيري �لعو�زل فانخف�ست بذلك عدم �لتو�فرية �لعامة للنظام �لكهربائي بن�سبة 0.62%.

كان معظمها   .1.106% 2008 حو�يل  لعام  �لربط  لدو�ئر خطوط  �لتو�فرية  ن�سبة عدم  بلغت  �لربط:  دو�ئر خطوط 

ب�سبب �أعمال �ل�سيانة �ملربجمة بن�سبة %0.204، و�لنقطاعات �لق�سرية بن�سبة 0.367%.

ن�سبة   منها   ،0.116% حو�يل   2008 لعام  �لنقل  حمولت  لدو�ئر  �لتو�فرية  عدم  ن�سبة  بلغت  �لنقل:  حمولت  دو�ئر 

خارجية. ��سباب  ب�سبب   0.18% و  �ملربجمة  �ل�سيانة  �نقطاعات  �إىل  تعود   0.092%

اأعطال �سبكة النقل )معيار انقطاع/100 كم دارة(:

�أعطال  توزيع �لعطال فقد �سكلت  �أما من حيث  534 عطاًل.  �لنقل  �أعطال خطوط  بلغ عدد  �لنقل:  خطوط  �أعطال دو�ئر    

�ل�سيانة �ملربجمة )471( عطاًل، و�لأعطال �لق�سرية )30( عطاًل، و�أعطال �لتعليمات )30( عطاًل، و�أعطال خارجية 

)3( �أعطال.

�أعطال دو�ئر خطوط �لربط: بلغ عدد �أعطال خطوط �لربط  132 عطاًل، �سكلت �لأعطال �لق�سرية )73( عطاًل، و�أعطال 

�ل�سيانة �ملربجمة )12( عطاًل، و�أعطال �لتعليمات )39( عطاًل و�أعطال خارجية )8( �أعطال.

�أعطال �ل�سيانة �ملربجمة )292(  314 عطاًل، �سكلت  �لنقل  �أعطال حمولت  :بلغ عدد  �لنقل  �أعطال دو�ئر حمولت    

عطاًل، و�لأعطال �لق�سرية )18( عطاًل، و�أعطال خارجية )3( �أعطال .

الطاقة غري املز�دة:

بلغت كمية �لطاقة غري �ملزودة عام 2008 ما مقد�ره 2.26 ج.و.�س بن�سبة %0.029 من �إجمايل �لطاقة �ملزودة، وقد 

�سكلت �لنقطاعات �لق�سرية �جلزء �لأكرب منها �إذ و�سلت �إىل 2.013 ج.و.�س.

متو�سط فرتة النقطاع:

بلغ متو�سط فرتة عدم تو�فرية خطوط �سبكة �لنقل يف عام 2008 )91.2( دقيقة مقارنة مع )97.2( دقيقة يف عام 2007.

تردد النظام الكهربائي الأردين:

 – �ل�سبكة )49.95  كود  �لو�ردة يف  �لت�سغيلية  2008 �سمن �حلدود  عام  �لأردين خالل  �لكهربائي  �لنظام  تردد  كان 

هريتز.  )50.10 –  49.9( �لكهربائي  �لربط  �تفاقيات  ح�سب  للرتدد  �لت�سغيلية  و�حلدود  هريتز   )50.05
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فولتية النظام الكهربائي:

مل يتم ت�سجيل �أي �نحر�ف عن �لت�سغيل �لطبيعي لفولتية �لنظام خالل عام 2008.

�لنقل  �سبكة  �أد�ء  معايري  كود  و�ملحددة يف  �مل�سموحة  �حلدود  �سمن  كانت  �لنقل  قطاع  �أد�ء  موؤ�سر�ت  �أن  �لنتائج  �أظهرت 

�ملعتمدة من قبل هيئة تنظيم قطاع �لكهرباء با�ستثناء موؤ�سر معيار معدل تكر�ر �لنقطاعات ومعدل فرتة �لنقطاع، ويعود ذلك 

�إىل �لإطفاء �جلزئي �لذي حدث يف �سهر ت�سرين �أول 2008، كما حافظ �لنظام �لكهربائي �لأردين يف عام 2008 وللعام 

�لثالث على �لتو�يل على ن�سبة ��ستمر�رية عالية للتيار �لكهربائي.

الأداء املايل لقطاع النقل:

 45.44 �ل�سائدة  �لوقود  وباأ�سعار  �مل�سادر  �لوطنية من جميع  �لكهرباء  ل�سركة  �لكهربائية  �لطاقة  �سر�ء  �سعر  بلغ معدل 

فل�س/ك.و.�س،   1.01 بذلك هام�سًا مقد�ره  فل�س/ك.و.�س، حمققة   46.45 �لبيع  �سعر  بلغ معدل  فل�س/ك.و.�س، يف حني 

 )38،769( بلغت  خ�سارة  �إىل  تكبدها  �إىل  �أدى  مما  �لت�سغيلية،  نفقاتها  جميع  تغطية  من  �ل�سركة  يكن  مل  �لهام�س  وهذ� 

مليون دينار يف عام 2008، نتيجة �لرتفاعات �ملتتالية يف �أ�سعار زيت �لوقود �لثقيل، �لذي ي�سكل حو�يل ُخم�س �لوقود �مل�ستهلك 

توليد  �رباح �سركة  �سيتم معاجلته من خالل حتويل ح�سة �حلكومة يف  باأن جزًء من هذه �خل�سارة  �لكهرباء، علمًا  يف قطاع 

�لكهرباء �ملركزية عن عام 2008، و�لتي �سيتم توزيعها خالل عام 2009، كما �أنه من �ملتوقع �أن حتقق �ل�سركة خالل عام 

.2008 عام  نهاية  يف  معدلتها  حول  �لعاملية  �لوقود  �أ�سعار  ��ستمرت  �ذ�  �رباحًا   2009
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اأداء قطاع التوزيع 2008:

يتكون نظام �لتوزيع من ثالث �سركات هي �سركة �لكهرباء �لأردنية و �سركة كهرباء حمافظة �ربد و �سركة توزيع �لكهرباء 

و�لتي تقوم بعملية توزيع �لكهرباء على خطوط �ل�سغط �ملتو�سط و�ملنخف�س، وقد و�سلت ��ستطاعة حمطات �لتحويل �لفرعية يف 

عام 2008 حو�يل 9177 م.ف.�أ و�أطو�ل خطوط �لتوزيع   46719 كم.

�لنقطاع عن  بلغ معدل  فقد  للم�ستهلك  �لكهرباء  �لتزويد يف  ونوعية  �لعتمادية  �لتوزيع قدرة عالية يف درجة  نظام  حقق 

�مل�سرتك يف عام 2008 حو�يل ) 7-8 ( �ساعات/ �سنة لكل م�سرتك وتعترب هذه �أرقام ممتازة مبقايي�س �لدول �لنامية �إل �أن 

�لهيئة ل ز�لت تعترب هذه �لأرقام مرتفعة ن�سبيًا و�ستعمل جاهدة على مر�قبتها لغايات تخفي�سها يف �ل�سنو�ت �لقادمة لتقارب 

م�ستويات �لدول �ملتقدمة، �أما نوعية �لطاقة �ملزودة للم�ستهلك  فكانت �سمن �حلدود �مل�سموح بها من حيث �لرتدد و�لفولتية 

با�ستثناء بع�س �حلالت �خلا�سة و�لناجتة عن طول �سبكات �لتوزيع وخا�سة يف �ملناطق �لريفية.

ويف جمال خدمة �مل�سرتكني، فقد بلغ عدد �مل�سرتكني يف �لتيار �لكهربائي يف عام 2008 حو�يل 1.352 مليون م�سرتك 

بن�سبة منو مقد�رها %7 ، وقد كانت معظم �لزيادة يف م�سرتكي �لقطاع �ملنزيل، �أما �لتوزيع �لقطاعي لأعد�د �مل�سرتكني فقد 

�سكل �لقطاع �ملنزيل ما ن�سبته %83.9 من جممل �أعد�د �مل�سرتكني، و �لقطاع �ل�سناعي 1.1 % و�لقطاع �لتجاري 13.0% 

و�سخ �ملياه %0.5 و�لباقي موؤ�س�سات حكومية و�أخرى.

بلغت كمية �لطاقة �لكهربائية �مل�ستهلكة يف �ململكة لعام 2008 ما مقد�ره 11509 ج.و.�س بن�سبة منو مقد�رها %9، �أما 

ح�سب �لتوزيع �لقطاعي فقد بلغت ن�سبة �لطاقة �مل�ستهلكة يف �لقطاع �ملنزيل %31.5 من جممل �لطاقة �لكهربائية �مل�ستهلكة، 

و�ملوؤ�س�سات   ،%  14.7 بن�سبة  �ملياه  %16.0، قطاع �سخ  بن�سبة  �لتجاري   و�لقطاع   ،27.7% بن�سبة  �ل�سناعي  و�لقطاع 

�حلكومية بن�سبة 6.9 %، و�إنارة �ل�سو�رع بن�سبة %2.5، و�أخرى بن�سبة 0.7 %، و�ل�سكل )7( يبني �لتوزيع �لقطاعي للطاقة 

�لكهربائية �مل�ستهلكة عام 2008.

�سكل رقم ) 7 (

)GWh,%( 2008 التوزيع القطاعي لن�سب �كميات الطاقة الكهربائية امل�ستهلكة لعام 

3630; 31.5%

3185; 27.7%

1841; 16.0%

1695; 14.7%

797; 6.9%
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77; 0.7%
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 12.9% 1510 ج.و.�س بن�سبة  �لتوزيع يف عام2008  ما مقد�ره   بلغت كمية �لطاقة �لكهربائية �ملفقودة على نظام 

مقارنة مع  1501 ج.و.�س بن�سبة %13.9 يف عام 2007 من �لطاقة �ملزودة من قبل �سركات �لتوزيع، �أما جمموع �لفقد 

�لكهربائي على خطوط �لنقل و�لتوزيع فيمثل %15.9 من جمموع �لطاقة �ملزودة خالل عام 2008.

بلغ عدد �لنقطاعات �لكهربائية على �سبكة �لتوزيع خالل عام 2008 حو�يل 4213 �نقطاع، �سكلت �لإنقطاعات يف �سركة 

�لكهرباء �لأردنية 3324 �نقطاعا حيث �سهدت �رتفاعا يف �لإنقطاعات غري �ملربجمة خالل �لربع �لأول فقط من عام 2008 

�سركة كهرباء  لدى  �لإنقطاعات  بلغ جمموع  �ململكة، يف حني  �أثرت على  �لتي  �لثلجية  �لعا�سفة  ب�سبب  وذلك   ،40% وبن�سبة 

حمافظة �إربد 414 �إنقطاعًا وجمموع �لإنقطاعات لدى �سركة توزيع �لكهرباء 475 �إنقطاعًا.

بلغ معدل �لنقطاع غري �ملربمج لعام 2008 لدى �سركة �لكهرباء �لأردنية للم�سرتك �لو�حد 678 دقيقة/ م�سرتك، 

و �سركة كهرباء حمافظه �ربد 114 دقيقة/م�سرتك و�سركة توزيع �لكهرباء 222 دقيقة/م�سرتك.  

الأداء املايل لقطاع التوزيع: 

�لبيع  �سعر  معدل  بلغ  حني  يف  فل�س/ك.و.�س   46.1 �لأردنية  �لكهرباء  ل�سركة  �لكهربائية  �لطاقة  �سر�ء  �سعر  معدل  بلغ 

�ل�سركة  حتقيق  يف  �لهام�س  هذ�  �ساهم  وقد  فل�س/ك.و.�س   14.76 مقد�ره  هام�سًا  بذلك  حمققة  فل�س/ك.و.�س   60.86
لعائد على ر�أ�س �ملال �ملدفوع مقد�ره %24.94، وعائد على �سايف �ملوجود�ت �لثابتة مقد�ره 8.71%.

بلغ معدل �سعر �سر�ء �لطاقة �لكهربائية ل�سركة كهرباء حمافظة �ربد 39.5 فل�س/ك. و. �س يف حني بلغ معدل �سعر �لبيع 

53.07 فل�س/ك.و.�س حمققة بذلك هام�سًا مقد�ره 13.57 فل�س/ك.و.�س وقد �ساهم هذ� �لهام�س يف حتقيق �ل�سركة لعائد 
على ر�أ�س �ملال �ملدفوع مقد�ره %113.68، وعائد على �سايف �ملوجود�ت �لثابتة مقد�ره 11.46%.

بلغ معدل �سعر �سر�ء �لطاقة �لكهربائية ل�سركة توزيع �لكهرباء 38.4 فل�س/ك.و.�س يف حني بلغ معدل �سعر �لبيع  53.75 

لعائد على  �ل�سركة  �لهام�س يف حتقيق  �ساهم هذ�  وقد  فل�س/ك.و.�س   15.35 بذلك هام�سًا مقد�ره  فل�س/ك.و.�س حمققة 

ر�أ�س �ملال �ملدفوع مقد�ره %30.44، وعائد على �سايف �ملوجود�ت �لثابتة مقد�ره 7.03%.
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جد�ل رقم ) 1 (

موؤ�سرات عامة لالقت�ساد �الطاقة        

19981999200020012002200320042005200620072008

 �لناجت �ملحلي �لإجمايل بالأ�سعار 

�جلارية )مليون دينار(

56105767599262596794722980918954105211172214190

 معدل �لناجت �ملحلي �لإجمايل 

بالأ�سعار �جلارية للفرد) دينار(

12121207123412571333138215121636188020482426

 كمية �لطاقة �لأولية �مل�ستهلكة  

)�ألف ط. م.ن(

47844755505651505299577464897028718772677400

 كمية �لطاقة �لنهائية �مل�ستهلكة  

)�ألف ط. م.ن(

33683430368836923811408045264900489048555036

 كمية �لوقود �مل�ستهلك يف قطاع 

�لكهرباء )�ألف ط. م.ن(

17511748181018201955198622522393272530343294

 معدل كمية �لطاقة �لأولية 

�مل�ستهلكة للفرد )كغم. م. ن(

1034995104110351039110412131284128412701265

 معدل كمية �لطاقة �لنهائية 

�مل�ستهلكة  للفرد )كغم. م. ن(

728718759742748780846895874848861

 �ل�ستطاعة �لإ�سمية ملحطات 

�لتوليد �لعاملة  )م.و(

16731670167016581785178517851995219923002612

 كمية �لطاقة �لكهربائية �ملولدة 

�لإجمالية ) ج . و .�س  (

67457081737575448132799589689654111201299913768

 كمية �لطاقة �لكهربائية 

�مل�ستهلكة  ) ج . و .�س  (

5634581061356394694973338090871395951055911509

 كمية �لطاقة �لكهربائية 

�مل�ستهلكة / فرد ) ك . و .�س(

12171216126312841363140215121592171418451967

قطاع  يف  �مل�ستهلك  �لوقود  كمية   

�لأولية  �لطاقة  من  كن�سبة  �لكهرباء 

�مل�ستهلكة %

3636363537343534384245

 �حلمل �لأق�سى للنظام 

�لكهربائي  يف �ململكة)  م.و (

10601137123812551410142815551751190121602260

 �حلمل �لأق�سى يف �لنظام 

�ملوحد)  م.و (

10201099120612251370138715151710186021302230

46284778485749785098523053505473559757235850 عدد �ل�سكان   ) �ألف ن�سمة(

 �أعد�د �لعاملني يف قطاع 

�لكهرباء ) موظف (

56066472650166296809688870427256752378068084

 �أعد�د �مل�سرتكني بالتيار 

�لكهربائي ) بالألف م�سرتك (

792833872917969101410671129119512631352
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 جد�ل رقم ) 2 (

اأعداد العاملني يف قطاع الكهرباء ) موظف (

19981999200020012002200320042005200620072008
154706672728688هيئة تنظيم قطاع �لكهرباء

�سركة توليد �لكهرباء 

�ملركزية 

1571151115341650147314691510160816211618

132186233246�سركة �ل�سمر� لتوليد �لكهرباء  
�سركة �سرق عمان لتوليد 

�لكهرباء )�ملناخر( * 

48

�سلطة �لكهرباء �لأردنية/ 

�سركة �لكهرباء �لوطنية **

24917287508079079009911041108411201173

23372394240624902400262025972534247225672744�سركة �لكهرباء �لأردنية 
77877877475280086292194299210431074�سركة كهرباء حمافظة �إربد

1001106010459989639981025110911361093�سركة توزيع �لكهرباء
56066472650166296809688870427256752378068084�ملجموع

* بد�أ �لت�سغيل �لتجاري بتاريخ 2008/7/25
** مت تق�سيم �سركة �لكهرباء �لوطنية �إىل �سركات توليد، نقل وتوزيع يف 1999/1/1

جد�ل رقم ) 3 (

تطور احلمل الأق�سى يف اململكة �النظام املوحد  ) م.�(

�لنظام �ملوحد           �ململكة

ن�سبة �لنمو %�ملجموعم�ستوردحملي�ل�سنة

�حلمل �لق�سى 

�ملحلي

ن�سبة �لنمو %

1998106010605.710205.1
199911251211377.310997.7
20001229912388.912069.7
2001106818712551.412251.6
2002131199141012.4137011.8
200313369214281.313871.2
2004131424115558.915159.2
20051495256175112.6171012.9
2006164126019018.618608.8
20071763397216013.6213014.5
2008197828222604.622304.7
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جد�ل رقم ) 4 (

ال�ستطاعة الإ�سمية ملحطات التوليد  ) م.�( 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 �أ -  �سركة توليد �لكهرباء �ملركزية / 

�سلطة �لكهرباء �سابقًا

396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396  حمطة كهرباء �حل�سني �حلر�رية

656 656 656 656 656 656 656 655 655 655 655  حمطة �لعقبة �حلر�رية

11 11 11 11 15 15 15 15 15 15 22  حمطة �لعقبة �ملركزية 

92 92 92 92 100 100 100 100 100 100 102  حمطة ماركا 

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60  حمطة جنوب عمان 

150 150 150 150 120 120 120 120 120 120 120  حمطة توليد �لري�سة 

25 25 25 25 25 25 25 23 23 23 23  حمطة �لكرك 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  حمطات �لرياح 

357 357 357 357 260 260 260 160 160 160 160  حمطة رحاب

0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0  حمطة �لطفيلة 

0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0  حمطة معان و �لقرى �لنائية 

1747 1747 1747 1747 1637 1637 1637 1534 1534 1534 1539  �ملجموع 

500 400 300 100 0 0 0 0 0 0 0 ب -  �سركة �ل�سمر� لتوليد �لكهرباء  

ج -  �سركة �سرق عمان لتوليد �لكهرباء  

)�ملناخر( *

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247

د -  �ل�سركات �ل�سناعية

0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9  �سركة م�سانع �لإ�سمنت 

22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 16  �سركة م�سفاة �لبرتول

18 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23  �سركة �لبوتا�س �لعربية

44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44  �سركة �لأ�سمده �لكيماوية 

13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12  �ل�سركة �لأردنية �لهندية للكيماويات

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  �سركة كهرباء حمافظة �إربد

0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 12  �سركة فو�سفات �حل�سا

 �ل�سركة �ملتحدة ل�سناعات �حلديد 

و�ل�سلب

 0 0 0 0 21 21 21 21 21 21 0

4 4 4 1 1 1 1 0 0 0 0  �سركة توليد �لغاز �حليوي

10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9  بلديات و�خرى

6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4  حمطة �سد �مللك طالل 

118 153 152 148 148 148 148 124 136 136 135  املجموع  

2612 2300 2199 1995 1785 1785 1785 1658 1670 1670 1673   �ملجموع  �لعام لال�ستطاعة  ) ميجاو�ط(

* بد�أ �لت�سغيل �لتجاري بتاريخ 2008/7/25
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جد�ل رقم ) 5 (

الطاقة الكهربائية املولدة ح�سب نوع التوليد )جيجا �اط �ساعة(

19981999200020012002200320042005200620072008

52476141647866047205685975927969617769046057وحد�ت بخارية

وحد�ت غازية / غاز 

طبيعي

6877347427696807467766489439222553

6661477883116262464341672541وحد�ت غازية / ديزل

1294235427178757332131وحد�ت ديزل

1314394353415357516162وحد�ت مائية

33333333333طاقة �لرياح

56656109غاز حيوي

558384150615042دورة مركبة 

67447081737575438132799589689654111201299913768�ملجموع 
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 جد�ل رقم ) 6 (

الطاقة الكهربائية املولدة  ح�سب جهة التوليد  )جيجا �اط �ساعة(

19981999200020012002200320042005200620072008

65206851712273447823767386529326108291275013551� - �لنظام �لكهربائي �ملوحد

 �سركة �لكهرباء �لوطنية / �سلطة 

�لكهرباء �سابقًا *

62870000000000

06636693471327615746884489086896698528851 �سركة توليد �لكهرباء �ملركزية

000000029166027333736 �سركة �ل�سمر� لتوليد �لكهرباء

 �سركة �سرق عمان لتوليد 

�لكهرباء )�ملناخر( **

0000000000826

13149710151617141315 �سد �مللك طالل

105951081159596961011049664 �سركة �لبوتا�س �لعربية

342119251010106000 �سركة م�سانع �لإ�سمنت

 �ل�سركة �لأردنية �لهندية 

للكيماويات

8185526593848187845659

223228253200309322316328291249218ب - باقي ال�سناعات الكربى

8385878793928391919293 �سركة م�سفاة �لبرتول

12813015297153156163166166136115 �سركة �ل�سمده �لكيماوية 

121214161516161512130 م�سنع �حل�سني للحديد

 �ل�سركة �ملتحدة ل�سناعات 

للحديد و�ل�سلب 

0000435148501600

000056666109 �سركة توليد �لغاز �حليوي

22000000000 ج -  �خرى

67457081737575448132799589689654111201299913768املجموع

1.712.27.715.216.95.9-7.75.04.22.37.8ن�سبة �لنمو �ل�سنوي  %

04545267322972788741472199534  طاقة م�ستوردة من م�سر

0000003824142813  طاقة م�ستوردة من �سوريا

674571267420781184548967979410636116341320614316 املجموع العام 

7.75.64.15.38.26.19.28.69.413.58.4ن�سبة �لنمو �ل�سنوي  %

4751.91.13.73.10.313172318 طاقة م�سدرة 

الطاقة املتاحة لالإ�ستهالك 

املحلي

674171197415780984538963979110636116211303513998

7.75.64.25.38.26.09.28.69.312.27.4ن�سبة �لنمو �ل�سنوي  %

* �آلت جميع وحد�ت �لتوليد �لعائدة  ل�سركة �لكهرباء �لوطنية �ىل �سركة �لتوليد �ملركزية �عتبارً� من مطلع عام 1999
** بد�أ �لت�سغيل �لتجاري بتاريخ 2008/7/25
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جد�ل رقم ) 7 (

ا�ستهالك قطاع الكهرباء  من الوقود ) األف طن مكافىء نفط (

19981999200020012002200320042005200620072008

�سركة �لكهرباء �لوطنية / 

�سلطة �لكهرباء �سابقًا

1632

1620168117011803184521052241217823832102�سركة توليد �لكهرباء �ملركزية

9413541833�سركة �ل�سمر� لتوليد �لكهرباء

�سركة �سرق عمان لتوليد 

�لكهرباء )�ملناخر( *

254

119128129119152141147160134110105�ملوؤ�س�سات �ل�سناعية

جمموع ��ستهالك قطاع 

�لكهرباء 

17511748181018201955198622522393272530343294

47844755505651505299577464897028718672677400جمموع ��ستهالك �ململكة 

36.636.835.835.336.934.434.734.137.941.844.5ن�سبة ��ستهالك قطاع �لكهرباء  %

2008/7/25 بتاريخ  �لتجاري  �لت�سغيل  بد�أ   *

جد�ل رقم ) 8 (

ا�ستطاعة حمطات التحويل لنقاط التز�يد الرئي�سة يف �سبكات النقل  ) م. ف. اأ (

19981999200020012002200320042005200620072008

12801280128012801280128020802560256025602560��ستطاعة  400/132       

200200200200100100100100100100100��ستطاعة  230/132       

21492149230426072670333334133429367941884428��ستطاعة  132/33          

7575757575757575757575��ستطاعة  132/6           

12.512.52525252525��ستطاعة  132/11            

37043704385941624138480156936189643969487188املجموع  
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جد�ل رقم ) 9 (

اأطوال خطوط  النقل   ) كم. داره (

19981999200020012002200320042005200620072008

670809809809809817817871871871871خطوط 400 ك. ف  

1717171717171717171717خطوط 230  ك. ف  

21242200220022002211251225122512253025352872خطوط 132 ك. ف  

1717171717171717171717خطوط 66 ك. ف *

28283043304330433054336333633417343534403777املجموع 

*  مت حتويله خلط 33 ك. ف

جد�ل رقم ) 10 (

ا�ستطاعة حمطات التحويل يف �سبكات التوزيع ) م. ف. اأ (

19981999200020012002200320042005200620072008

1010101010000000 ��ستطاعة  33/66                

 ��ستطاعة 33، 11 ،  6.6 

  0.4 /

26003385342436603930419546644959543558966676

3333313131313 ��ستطاعة 11/6.6               

11521225130413831433149417151936221623092464 ��ستطاعة  33/  11،  6.6     

191919192325252525 ��ستطاعة  33/3.3                

37624620475950755394571064046933768882429177 املجموع الجمايل 
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جد�ل رقم ) 11 (

اأطوال خطوط التوزيع  ) كم(

199819992000 20012002200320042005200620072008

�خلطوط �لهو�ئية 

33 ك. ف 
53224420456063736971710874027607784681788573

�خلطوط �لهو�ئية 

11 ك. ف 
6501143120810921135120312571323137614201487

�خلطوط �لهو�ئية 

6.6 ك. ف *
3801243124322222211

�خلطوط �لهو�ئية 

0.4 ك. ف 
1715216586202292131421791228412396224987259722695827505

�لكو�بل �لر�سية 33 

ك. ف 

51754860965875088410361299141915881840

�لكو�بل �لر�سية 11 

ك. ف 

92051354418882006212622492425258927612963

�لكو�بل �لر�سية 

6.6 ك. ف *
8718855555555

�لكو�بل �لر�سية 

0.4 ك. ف 
15643221168619122943331838464106418842684344

2737627682300843324435602374863976041752433984517946719�ملجموع 

 * مت حتويل خطوط 6.6 ك.ف �ىل خطوط 11 ك.ف
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جد�ل رقم )12 (

الطاقة الكهربائية امل�ستهلكة )جيجا �اط �ساعة (

19981999200020012002200320042005200620072008

 �لطاقة �مل�ستهلكة عن طريق 

�سركات �لتوزيع :

734770823887968102311261210132714641597 �سركة كهرباء حمافظة �ربد 

29553078329835073729397343964793539360366692 �سركة �لكهرباء �لأردنية

 مناطق توزيع �سلطة �لكهرباء/ 

�لوطنية

540

9079199701010111713051428156017761929 �سركة توزيع �لكهرباء 

422947545040536357066113682774318280927610218املجموع ) 1 ( 

 �مل�سرتكون �ل�سناعيون �لكبار 

948992909892919897103104 �سركة م�سفاة �لبرتول

163155130161195200205206226243232 �سركة م�سانع �لإ�سمنت

144139143173189182201204205199240 �سركة ��سمنت �جلنوب

303291303289289290284275298299315 �سركة �لبوتا�س �لعربية

8587806871686969685746 �سركة مناجم �لفو�سفات

2625623358555446577677 فو�سفات �ل�سيدية

17112116690142149158154156126107 �سركة �ل�سمدة

121113151516141516120 م�سنع �حل�سني للحديد

 �ل�سركة �ملتحدة ل�سناعات 

�حلديد و�ل�سلب *

405144571600

 �ل�سركة �لأردنية �لهندية 

للكيماويات

7579485991474747523735

4645464445454547485154 مطار �مللكة علياء �لدويل 

2720000000000 �سلطة �ملياه 

1312127766512113 �لذ�عة �جلديدة

22223194462657078 �خرى

14051056109510311243122012631283131512831291 املجموع ) 2 ( 

5634581061356394694973338090871395951055911509 املجموع الجمايل 

*  �ل�سركة �ملتحدة ل�سناعات للحديد و�ل�سلب  توقفت عن توليد �لكهرباء ولهذ� �لطاقة �مل�ستهلكة ل ت�سمل مبيعات �سركة �لكهرباء 
�لوطنية لهم وذلك جتنبًا لالزدو�جية
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جد�ل رقم ) 13 (

التوزيع القطاعي للطاقة الكهربائية امل�ستهلكة  ) جيجا �اط �ساعة (

19981999200020012002200320042005200620072008�لقطاع

17801632176318812025214723452547291832623630منزيل

19021915197620262295234925262707283929813185�سناعي 

67772080588092299911441256145716631841جتاري 

9459739909811042110012531299139215841695�سخ مياه 

203218229230311392417416735797دو�ئر حكومية

148161173178190201213248263269284�إنارة �سو�رع 

1822062102192452282172403106577�خرى  

5634581061356394694973338090871395951055911509املجموع 

جد�ل رقم ) 14 (

الن�سبة املئوية لال�ستهالك القطاعي للطاقة الكهربائية امل�ستهلكة )%(

19981999200020012002200320042005200620072008�لقطاع

31.628.128.729.429.129.329.029.230.430.931.5منزيل

33.833.032.231.733.032.031.231.129.628.227.7�سناعي 

12.012.413.113.813.313.614.114.415.215.716.0جتاري 

16.816.716.115.315.015.015.514.914.515.014.7�سخ مياه 

0.03.53.63.63.34.24.84.84.37.06.9دو�ئر حكومية *

2.62.82.82.82.72.72.62.82.72.62.5�إنارة �سو�رع 

3.23.53.43.43.53.12.72.83.20.60.7�خرى *

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0املجموع 

*  مت �عادة ت�سنيف �لقطاعات �عتبارً� من عام 2007
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جد�ل رقم ) 15 (

الطاقة الكهربائية املفقودة يف النظام الكهربائي املوحد  )  جيجا �اط �ساعة (

19981999200020012002200320042005200620072008
�لطاقة �مل�ستهلكة يف 

حمطات �لتوليد

 �لطاقة �ملولدة

) �لنظام �ملوحد (

65206851712273497828767986579332108351275013551

 �لطاقة �مل�سدرة من 

حمطات �لتوليد 

61206392663668567309717580738756103001198512807

400.1459.4486.1493519504584576535765744 �لطاقة �مل�ستهلكة  

6.16.76.86.76.66.66.76.24.96.05.5 �لطاقة �مل�ستهلكة )%(

 �لطاقة �ملفقودة يف 

�سبكات �لنقل

 �لطاقة �مل�سدرة �ىل 

�سبكات �لنقل

57056270653568977616812387679555106431219113441

 �لطاقة �مل�ستلمة يف 

حمطات �لتحويل 

�لرئي�سة

55626081632166427310782084469219103071186413028

143189214255306304321336336326413 �لطاقة �ملفقودة   

2.53.03.33.74.03.743.663.523.162.683.07 �لطاقة �ملفقودة   )%(

 �لطاقة �ملفقودة يف 

�سبكات �لتوزيع *

 �لطاقة �ملر�سلة �ىل 

�ل�سبكات 

4813533656436021640469227656841694251077711729

422947585038536657076113680874318280927610218 �لطاقة �ملباعة  باملفرق

584578605655697809848985114515011510 �لطاقة �ملفقودة 

12.110.810.710.910.911.711.111.712.213.912.9 �لطاقة �ملفقودة )%(

 �إجمايل �لطاقة 

�ملفقودة 

 �إجمايل �لطاقة �ملولدة 

و�مل�سرت�ة

674171197415780984538963979110636116211303513998

 �جمايل �لطاقة 

�مل�ستهلكة 

5634581061356394694973338090871395951055911509

1107.31308.81280.214151504163017021922202624762489 �لطاقة �ملفقودة   

16.418.417.318.117.818.217.418.117.419.017.8 �لطاقة �ملفقودة )%(

 *  ل تت�سمن ��ستهالك �ل�سركات �ل�سناعية �لكربى
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جد�ل رقم ) 16 (

تطور اأعداد امل�سرتكني بالتيار الكهربائي ح�سب جهة ال�سرتاك )   األف م�سرتك  (  

19981999200020012002200320042005200620072008

510537564594630660697739780825881 �سركة �لكهرباء �لردنية

177186195205216226237251267283308 �سركه كهرباء حمافظة �ربد

110112119124128133139147155163 �سركة توزيع �لكهرباء

1050.0110.0110.0120.0160.0140.0160.0140.0140.0130.016   �سركة �لكهرباء �لوطنية

793833872918969101410671129119512631352   �ملجموع

جد�ل رقم ) 17 (

التوزيع القطاعي لأعداد امل�سرتكني بالتيار الكهربائي ) األف م�سرتك (

19981999200020012002200320042005200620072008�لقطاع

64368671575679983687993398710491134منزيل

1212121213141314151515�سناعي

111113122124132138146153161169176جتاري

33334445566�سخ مياة

1210101010121213151613دو�ئر حكومية

13101012111112111287�أخرى

793833872918969101410671129119512631352�ملجموع
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جد�ل رقم ) 18 (

تطور التعرفة الكهربائية للجملة

�لبيــــــــــــان 
من 

من

1996/5/1 

من

2002/6/16 

من 

2004/1/1
من 

2004/4/3
من

2005/7/9 

من

2007/7/1 

من

2008/3/14
تعرفة �سركة �لكهرباء 

�لوطنية 

�حتى 
�حتى

2002/6/15 

�حتى 

2003/12/31
�حتى 

2004/4/2
�حتى 

2005/7/8
�حتى 

2007/6/30
�حتى 

2008/3/13

 �أ - �ىل �سركات 

�لتوزيع :

: �لليلية  �لطاقة   -  1
�سركة  �لكهرباء  - 

�لردنية  

14.5019.0021.4021.2021.6924.2525.3635.76

�سركة توزيع �لكهرباء   - -19.0021.4021.2021.6923.5123.5127.30
�سركة كهرباء  - 

حمافظة �ربد  

14.5019.0021.4021.2021.6921.6121.6128.11

 : �لنهارية  �لطاقة   -  2
23.5029.0031.4031.2531.7434.3035.4145.81 - �سركة �لكهرباء �لردنية  

�سركة توزيع �لكهرباء   - -29.0031.4031.2531.7433.5633.5637.35
�سركة كهرباء  - 

حمافظة �ربد  

23.5029.0031.4031.2531.7431.6631.6638.16

�لق�سى   �حلمل   -  3
)دينار/ ك. و�ط/ 

�سهر(

2.402.402.402.402.402.402.402.98

 ب - �ىل �ل�سناعيني 

�لكبار :

23.0032.0033.5033.5033.5033.5033.5049.00 -  �لطاقة �لليلية 
45.0047.0048.0048.0048.0048.0048.0065.00 -  �لطاقة �لنهارية 
 -  �حلمل �لق�سى  

)دينار/ ك. و�ط / 

�سهر(

2.402.402.402.402.402.402.402.98



هيئة تنظيم قطاع الكهرباء45

جد�ل رقم ) 19 (

تطور التعرفة الكهربائية لقطاع التجزئة ) فل�ص / ك.�.�ص (

�لبيــــــــــــان 

من 

1993/6/15
من 

1996/5/1
من

2002/6/16 

من

2004/1/1 

من

2004/4/3 

من

2004/6/1 

من

2005/7/9 
من

 

2008/3/14
�حتى 

1996/4/30
�حتى 

2002/6/15
�حتى 

2003/12/31
�حتى

2004/4/2 

�حتى 

2004/5/31
�حتى

2005/7/8 

�حتى 

2008/3/13

 �مل�سرتكون �لعتياديون

28.030.031.031.031.031.031.032.0من    1   -  160   ك. و. �س / �سهر

من 161  - 300   ك. و. �س 

/ �سهر

52.052.055.055.057.057.059.071.0

من 301  - 500   ك. و. �س 

/ �سهر

55.060.064.064.065.065.067.085.0

70.075.080.080.080.080.082.0113.0فوق 500 ك. و. �س / �سهر
45.060.060.060.060.060.061.086.0 �لذ�عة و�لتلفزيون

50.060.062.062.062.062.063.086.0 �مل�سرتكون �لتجاريون
30.036.038.038.039.039.041.049.0 �مل�سرتكون �ل�سناعيون �ل�سغار

 �مل�سرتكون �ل�سناعيون �ملتو�سطون:

20.0021.0025.0025.0027.0027.0028.0036.00     �لطاقة �لليلية  
25.0033.0035.0035.0036.0036.0038.0046.00     �لطاقة �لنهارية 

�حلمل �لق�سى  )دينار/ ك. و�ط/ 

�سهر(

3.053.053.053.053.053.053.053.79

 �مل�سرتكون �لزر�عيون  )تعرفة 

م�ستوية(

21.0023.0026.0026.0028.0028.0031.0047.00

 �مل�سرتكون �لزر�عيون  )تعرفة 

ثالثية(:

30.0036.00------ �لطاقة �لليلية  
20.0046.00------ �لطاقة �لنهارية 

�حلمل �لق�سى  )دينار/ ك. و�ط/ 

�سهر(

------3.053.79

30.0034.0038.0038.0038.0038.0040.0041.00 �سخ �ملياه
50.0060.0060.0060.0059.0059.0060.0086.00�لفنادق )تعرفة م�ستوية(
�لفنادق )تعرفة ثالثية(:

44.0045.0070.00----- �لطاقة �لليلية  
55.0056.0081.00----- �لطاقة �لنهارية 

�حلمل �لق�سى  )دينار/ ك. و�ط/ 

�سهر(

-----3.053.053.79

44.6044.6046.6058.00----موؤ�س�سة �ملو�ينء

13.0020.0025.0025.0027.0027.0030.0051.00 * �نارة �سو�رع 

67.0067.0067.0067.0081.00 ** �لقو�ت �مل�سلحة �لأردنية 

47.750.050.050.750.752.373.0�لتعرفة �ملختلطة جتاري / زر�عي
�أدنى مقطوعية بالدينار ) للم�سرتكني 

�لعتياديني (/ �سهر

1.001.001.001.001.001.001.001.00

�أدنى مقطوعية بالدينار ) بقية 

�مل�سرتكني (/ �سهر

1.251.251.251.251.251.251.251.25

 *  فوق م�ستوى ��ستهالك عام  1988 .

.%  **   مع ��ستمر�ر ح�سول بع�س �ل�سرت�كات على خ�سم مقد�ره 25 
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جد�ل رقم ) 20 (

تطور املوجودات الثابته �اأعمال حتت التنفيذ ) األف دينار (

19981999200020012002200320042005200620072008

�سلطة �لكهرباء �لردنية 

/�سركة �لكهرباء 

�لوطنية

 567،495  475،190  467،201  452،036  390،259  354،423  338،787  332،581 255013317640323470�ملوجود�ت �لثابتة 

موجود�ت م�ساهمة 

�مل�سرتكني 

166711667125407 27،156  27،689  31،560  37،891  38،056  38،106  41،045  41،116 

 -  -  -  -  -  -  -  - 000موجود�ت فل�س �لريف

 29،277  65،253  36،964  20،825  38،253  36،291  26،042  14،198 556271020711371م�ساريع حتت �لتنفيذ 

 637,888  581,489  542,270  510,917  466,403  422,274  392,518  373,936 327311344518360248املجموع ) 1 (

�سركة كهرباء حمافظة 

�ربد 

4114643753467635108953275566155734559468559195833665708�ملوجود�ت �لثابتة 

موجود�ت م�ساهمة 

�مل�سرتكني 

1919620255232102469826172271122908731174346543782941729

383662188517981012065148781651218309202822210023247موجود�ت فل�س �لريف

1418212951010361310637906100982314184380م�ساريع حتت �لتنفيذ 

655967235579000866339282299242103850109960111678119683135063املجموع ) 2 (

�سركة �لكهرباء �لردنية 

147229158605169499181847194092203615219847236956262242294297339970�ملوجود�ت �لثابتة 

موجود�ت م�ساهمة 

�مل�سرتكني 

412844473848729524795723762995697777892694894110695128211

1703121059220052483127809333083630238075380753999639996موجود�ت فل�س �لريف

22896561927155438979511321709216918291700م�ساريع حتت �لتنفيذ 

207833225058242160260711279528300713327057355667397380446818509877املجموع ) 3 (

�سركة توزيع �لكهرباء 

47062496875091253942560055881462153687377349980016�ملوجود�ت �لثابتة 

موجود�ت م�ساهمة 

�مل�سرتكني 

31572328443529440128420984745357413589436336268077

32795207903213977170662019021899235942470826198موجود�ت فل�س �لريف

52158004727438805195484869716974662710497م�ساريع حتت �لتنفيذ 

8712895743102512111927120363131304148437158248168197184788املجموع ) 4 (

�سركة توليد �لكهرباء 

618948625236622214625042649147649449734718737961734853735466�ملوجود�ت �لثابتة 

موجود�ت م�ساهمة 

�مل�سرتكني 

222200000000

0000000000موجود�ت فل�س �لريف

391586210880287142453575360386390419448م�ساريع حتت �لتنفيذ 

622885626120633094653756673682724809735104738351735273735914املجموع ) 5 (

�سركة �ل�سمر� لتوليد 

�لكهرباء 

229269127307128209207643�ملوجود�ت �لثابتة 

موجود�ت م�ساهمة 

�مل�سرتكني 

00000

00000موجود�ت فل�س �لريف

659395449369468222167م�ساريع حتت �لتنفيذ 

682295718131001196431207810املجموع ) 5 (
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19981999200020012002200320042005200620072008
�سركة �سرق عمان لتوليد 

�لكهرباء 

�ملوجود�ت �لثابتة  *
75325

موجود�ت م�ساهمة 

�مل�سرتكني 

00

00موجود�ت فل�س �لريف

5535527151م�ساريع حتت �لتنفيذ 

5542927476املجموع ) 6 (

 �ملجموع �لإجمايل 

ملجموع �ملوجود�ت 

�لثابتة 

4433881186008121465612386431265138131980413759431545602171936717644601996624

�ملجموع �لإجمايل 

ملوجود�ت م�ساهمة 

�مل�سرتكني 

77151113258130212139627151226163765184207205570226597252932279133

�ملجموع �لإجمايل 

ملوجود�ت فل�س �لريف

2086730556357294367353852652527300378283819508680489441

�ملجموع �لإجمايل 

مل�ساريع حتت �لتنفيذ 

5933422122226743494260336674521270921263495101419912373619

6007401351944140327114568851530551161627417602451955803207892823033202438817املجموع الإجمايل

* تعمل �ل�سركة وفقًا لإتفاقيات �لتاأجري �لتمويلي فيما يتعلق مبحطات توليد �لطاقة �لكهربائية

تطور املوجودات الثابته �اأعمال حتت التنفيذ ) األف دينار (
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جد�ل رقم ) 21 (

حقوق امل�ساهمني ) حقوق امللكية ( ) بالألف دينار (

19981999200020012002200320042005200620072008

�سلطة �لكهرباء 

�لردنية / �لكهرباء 

�لوطنية

533927208.167214.280219.120224.900227.736223.525221.432222.074226.929184.010

�سركة توليد 

�لكهرباء �ملركزية

0 278،032 289،976 309،790 305،899 296،390 194،037 205،910 204،290 191،579 177،802

�سركة توزيع 

�لكهرباء

0 47،190  49،417  49،979  50،589  51،180  51،413  51،409  50،017  50،233  54،211 

�سركة �لكهرباء 

�لأردنية

27698 32،048  40،757  53،941  57،606  61،529  70،081  82،413  91،070  95،932  100،442

�سركة كهرباء 

حمافظة �ربد

4979 5،436 5،508  5،583  5،700  5،762  5،830  6،294  6،754  7،754  10،872 

�سركة �ل�سمر� لتوليد 

�لكهرباء 

0 -  -  -  -  -  50،916  49،895  51،800  45،399  55،841 

�سركة �سرق عمان 

لتوليد �لكهرباء 

 5،477 )4،333(

جمموع حقوق 

امل�ساهمني

566604570873599938638413644694642597 595,802 617,351 626,006 623,304 578,846
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جد�ل رقم )  22 - اأ(

املوؤ�سرات املالية ل�سركات الكهرباء

العائد على �سايف املوجودات الثابتة *

20042005200620072008ال�سنة
%8.71%7.53%12.09%9.35%8.96�سركة �لكهرباء �لردنية

%11.46%5.70%3.53%1.95%2.07�سركة كهرباء حمافظة �ربد **

%7.03%0.54%2.53-%0.03%2.51�سركة توزيع  �لكهرباء **
%0.71%3.47-%0.45-%2.39%0.55-�سركة توليد  �لكهرباء �ملركزية
%5.60%5.44-%1.57%466.90--�سركة �ل�سمر� لتوليد �لكهرباء

%10.09-%0.61-%0.03%0.82-%0.58�سركة �لكهرباء  �لوطنية

-----�سركة �سرق عمان لتوليد �لكهرباء ***

*  مت تعديل �ملوؤ�سر�ت �ملالية �مل�ستخدمة لت�سبح كما يلي: �سايف �لدخل / �سايف �ملوجود�ت �لثابتة ومت تعديل �أرقام �ل�سنة �ل�سابقة متا�سيًا مع 
 �لتعديالت و�إعادة �لت�سنيف من قبل �ل�سركات.

 **  مت خ�سخ�سة �سركة توزيع �لكهرباء و�سركة كهرباء حمافظة �ربد يف 2008/7/2.
** مت �حت�ساب �ملوؤ�سر�ت بعد �لخذ بعني �لعتبار قيمة �لتعوي�س �ملدفوع ل�سركة  كهرباء حمافظة �ربد حتى عام 2005.

*** تعمل �سركة �سرق عمان مبوجب �تفاقيات �لتاأجري �لتمويلي فيما يتعلق بوحد�ت �لتوليد 

جد�ل رقم )  22 - ب(

العائد على حقوق امللكية *

20042005200620072008�ل�سنة
%16.14%12.02%17.53%13.25%13.91�سركة �لكهرباء  �لردنية

%34.77%20.38%13.97%8.34%9.60�سركة كهرباء  حمافظة �ربد **

%7.57%0.60%2.75-%0.03%2.31�سركة توزيع  �لكهرباء **
%1.35%6.76-%0.91-%5.15%1.12-�سركة توليد  �لكهرباء �ملركزية
%18.78%14.07-%3.73%2.03--�سركة �ل�سمر� لتوليد �لكهرباء 

%22.02-%0.91-%0.05%1.32-%0.80�سركة �لكهرباء  �لوطنية
%25.57-%65.38----�سركة �سرق عمان لتوليد �لكهرباء 

* مت تعديل �ملوؤ�سر�ت �ملالية �مل�ستخدمة لت�سبح كما يلي: �سايف �لدخل / جمموع حقوق �مللكية ومت تعديل �أرقام �ل�سنة �ل�سابقة متا�سيًا مع 
 �لتعديالت و�إعادة �لت�سنيف من قبل �ل�سركات.

 ** مت خ�سخ�سة �سركة توزيع �لكهرباء و�سركة كهرباء حمافظة �ربد يف 2008/7/2.
** مت �حت�ساب �ملوؤ�سر�ت بعد �لخذ بعني �لعتبار قيمة �لتعوي�س �ملدفوع ل�سركة  كهرباء حمافظة �ربد حتى عام 2005.
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جد�ل رقم )  22 - د (

العائد على را�ص املال *

20042005200620072008ال�سنة
%24.94%19.84%30.73%25.78%27.12�سركة �لكهرباء  �لردنية

%113.68%50.02%29.59%15.87%16.99�سركة كهرباء  حمافظة �ربد **

%30.44%5.16%12.05-%1.55%11.92�سركة توزيع  �لكهرباء **
%7.57-%69.49-%2.03-%39.26%4.58-�سركة توليد  �لكهرباء �ملركزية
%22.89%12.78-%4.21%2.03--�سركة �ل�سمر� لتوليد �لكهرباء

%17.62-%0.70-%0.21%1.27-%1.08�سركة �لكهرباء  �لوطنية

-----�سركة �سرق عمان لتوليد �لكهرباء * * *

* مت تعديل �ملوؤ�سر�ت �ملالية �مل�ستخدمة لت�سبح كما يلي: �سايف �لدخل قبل �ل�سريبة / ر�أ�س �ملال �ملدفوع ومت تعديل �أرقام �ل�سنة �ل�سابقة 
متا�سيًا مع �لتعديالت و�إعادة �لت�سنيف من قبل �ل�سركات.

 

 ** مت خ�سخ�سة �سركة توزيع �لكهرباء و�سركة كهرباء حمافظة �ربد يف 2008/7/2.
** مت �حت�ساب �ملوؤ�سر�ت بعد �لخذ بعني �لعتبار قيمة �لتعوي�س �ملدفوع ل�سركة  كهرباء حمافظة �ربد حتى عام 2005.

*** تعمل �سركة �سرق عمان مبوجب �تفاقيات �لتاأجري �لتمويلي

جد�ل رقم )  22 - ج (

العائد على ال�سهم *

20042005200620072008ال�سنة
0.2170.2180.2660.1750.232�سركة �لكهرباء �لردنية

0.1400.1310.2360.3950.945�سركة كهرباء  حمافظة �ربد **

0.1380.0300.410-0.1190.002�سركة توزيع  �لكهرباء **
0.4310.080-0.062-0.0720.353-�سركة توليد  �لكهرباء �ملركزية
0.1280.210-0.0200.039--�سركة �ل�سمر� لتوليد �لكهرباء

0.176-0.009-0.0130.001-0.008�سركة �لكهرباء  �لوطنية
71.62222.160----�سركة �سرق عمان لتوليد �لكهرباء

 * مت تعديل �ملوؤ�سر�ت �ملالية �مل�ستخدمة لت�سبح كما يلي: �سايف �لدخل / ر�أ�س �ملال �ملدفوع
ومت تعديل �أرقام �ل�سنة �ل�سابقة متا�سيًا مع �لتعديالت و�إعادة �لت�سنيف من قبل �ل�سركات.

 

 ** مت خ�سخ�سة �سركة توزيع �لكهرباء و�سركة كهرباء حمافظة �ربد يف 2008/7/2.
** مت �حت�ساب �ملوؤ�سر�ت بعد �لخذ بعني �لعتبار قيمة �لتعوي�س �ملدفوع ل�سركة  كهرباء حمافظة �ربد حتى عام 2005.
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جد�ل رقم )  22 - هـ (

ن�سبة التدا�ل ) مرة ( *

20042005200620072008ال�سنة
0.760.740.680.630.62�سركة �لكهرباء �لردنية

0.930.901.021.151.09�سركة كهرباء حمافظة �ربد **

2.021.851.761.962.42�سركة توزيع  �لكهرباء **
1.491.301.321.411.18�سركة توليد �لكهرباء �ملركزية
0.561.560.962.09-�سركة �ل�سمر� لتوليد �لكهرباء

0.870.820.740.710.65�سركة �لكهرباء  �لوطنية
1.2211.88---�سركة �سرق عمان لتوليد �لكهرباء 

* مت تعديل �ملوؤ�سر�ت �ملالية �مل�ستخدمة لت�سبح كما يلي: �ملوجود�ت �ملتد�ولة / �ملطلوبات �ملتد�ولة ومت تعديل �أرقام �ل�سنة �ل�سابقة متا�سيًا 
 مع �لتعديالت و�إعادة �لت�سنيف من قبل �ل�سركات.

 ** مت خ�سخ�سة �سركة توزيع �لكهرباء و�سركة كهرباء حمافظة �ربد يف 2008/7/2.
** مت �حت�ساب �ملوؤ�سر�ت بعد �لخذ بعني �لعتبار قيمة �لتعوي�س �ملدفوع ل�سركة  كهرباء حمافظة �ربد حتى عام 2005.

جد�ل رقم )  22 - � (

عدد مرات تغطية الفائدة ) مرة ( *

20042005200620072008ال�سنة
14.8620.6532.1824.469.69�سركة �لكهرباء �لردنية

8.439.6614.4230.25335.52�سركة كهرباء  حمافظة �ربد **

68.8566.2638.24234.271110.64�سركة توزيع  �لكهرباء **
3.893.814.142.985.53�سركة توليد  �لكهرباء �ملركزية
0.243.092.463.19--�سركة �ل�سمر� لتوليد �لكهرباء

0.25-3.672.773.444.97�سركة �لكهرباء  �لوطنية
9.041.30----�سركة �سرق عمان لتوليد �لكهرباء 

 * مت تعديل �ملوؤ�سر�ت �ملالية �مل�ستخدمة لت�سبح كما يلي: 
 �لدخل قبل �ل�سريبة �لفو�ئد و�لإطفاء�ت و�لإ�ستهالكات وفروق تقييم �لعملة / م�ساريف �لفو�ئد

ومت تعديل �أرقام �ل�سنة �ل�سابقة متا�سيًا مع �لتعديالت و�إعادة �لت�سنيف من قبل �ل�سركات.

 

 ** مت خ�سخ�سة �سركة توزيع �لكهرباء و�سركة كهرباء حمافظة �ربد يف 2008/7/2.
*** مت �حت�ساب �ملوؤ�سر�ت بعد �لخذ بعني �لعتبار قيمة �لتعوي�س �ملدفوع ل�سركة  كهرباء حمافظة �ربد حتى عام 2005.



جد�ل رقم )  22 - ز (

عدد مرات تغطية الدين ) مرة ( *

20042005200620072008ال�سنة
2.433.823.611.941.02�سركة �لكهرباء  �لردنية

1.431.022.403.433.00�سركة كهرباء  حمافظة �ربد  **

12.3615.696.7827.691110.64�سركة توزيع  �لكهرباء **
1.540.910.890.911.60�سركة توليد  �لكهرباء �ملركزية
0.241.031.631.92--�سركة �ل�سمر� لتوليد �لكهرباء

0.03-0.650.430.760.84�سركة �لكهرباء  �لوطنية
9.041.30----�سركة �سرق عمان لتوليد �لكهرباء 

 * مت تعديل �ملوؤ�سر�ت �ملالية �مل�ستخدمة لت�سبح كما يلي: 
 �لدخل قبل �ل�سريبة  و�لفو�ئد و�لإطفاء�ت و�لإ�ستهالكات وفروق تقييم �لعملة / )م�ساريف �لفو�ئد + قرو�س ق�سرية �لأجل + بنوك د�ئنة (

ومت تعديل �أرقام �ل�سنة �ل�سابقة متا�سيًا مع �لتعديالت و�إعادة �لت�سنيف من قبل �ل�سركات.

 

 ** مت خ�سخ�سة �سركة توزيع �لكهرباء و�سركة كهرباء حمافظة �ربد يف 2008/7/2.
* * مت �حت�ساب �ملوؤ�سر�ت بعد �لخذ بعني �لعتبار قيمة �لتعوي�س �ملدفوع ل�سركة  كهرباء حمافظة �ربد حتى      عام 2005.

جد�ل رقم )  23 - ط (

ن�سبة حقوق امللكية اإىل اإجمايل املوجودات ) التمويل الذاتي( *

20042005200620072008ال�سنة
%23%26%29%28%25�سركة �لكهرباء �لردنية

%10%8%8%8%7�سركة كهرباء حمافظة �ربد  **

%28%27%29%31%32�سركة توزيع  �لكهرباء **
%38%41%39%38%35�سركة توليد �لكهرباء �ملركزية
%24%22%34%44-�سركة �ل�سمر� لتوليد �لكهرباء

%32%41%43%53%58�سركة �لكهرباء  �لوطنية
3-%%9---�سركة �سرق عمان لتوليد �لكهرباء 

* مت تعديل �ملوؤ�سر�ت �ملالية �مل�ستخدمة لت�سبح كما يلي: حقوق �مللكية / �إجمايل �ملوجود�ت ومت تعديل �أرقام �ل�سنة �ل�سابقة متا�سيًا مع 
 �لتعديالت و�إعادة �لت�سنيف من قبل �ل�سركات.

 ** مت خ�سخ�سة �سركة توزيع �لكهرباء و�سركة كهرباء حمافظة �ربد يف 2008/7/2.
** مت �حت�ساب �ملوؤ�سر�ت بعد �لخذ بعني �لعتبار قيمة �لتعوي�س �ملدفوع ل�سركة  كهرباء حمافظة �ربد حتى عام 2005.
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البيانات املالية وتقرير املحا�شب القانوين امل�شتقل

لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الول 2008

 عمان - اململكة الأردنية الها�شمية

هيئة تنظيم قطاع الكهرباء





فهر�س املحتويات

تقرير املحا�سب القانوين امل�ستقل

امليزانية العامة كما يف 31 كانون ال�ل 2008 )بيان اأ(

بيان اليرادات �امل�سر�فات   لل�سنة املنتهية يف  31 كانون ال�ل 2008  )بيان ب(

  

بيان التغريات يف حقوق امللكية لل�سنة املنتهية يف  31 كانون ال�ل 2008  )بيان ج(

  بيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف   31 كانون ال�ل 2008  )بيان د(

اي�ساحات حول البيانات املالية

 عمان - اململكة الأردنية الها�شمية

هيئة تنظيم قطاع الكهرباء
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تقرير املحا�سب القانوين امل�ستقل

621 09 01

ال�سادة رئي�ص �اأع�ساء مفو�سي الهيئة

هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

عمان - اململكة الأردنية الها�سمية

تقرير حول البيانات املالية :

قمنا بتدقيق البيانات املالية املرفقة لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء �التي ت�سمل امليزانية العامة كمـا فـي 31 كانون الأ�ل 

2008 �بيان اليرادات �امل�سر�فات �بيان التغريات يف الفائ�ص املرتاكم  �بيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف 
ذلك التاريخ , �ملخ�ساً لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة , �اي�ساحات تف�سريية اخرى. 

م�سوؤ�لية الدارة عن البيانات املالية :

التقارير  الد�لية لعداد  للمعايري  �فقاً  ب�سورة عادلة  املالية �عر�سها  البيانات  اعداد هذه  الدارة م�سوؤ�لة عن  ان 

املاليـة , �ت�سمل هذه امل�سوؤ�لية الت�سميم �التطبيق �الحتفاظ برقابة داخلية لعداد �عر�ص  البيانات املالية ب�سورة 

اأي�ساً اختيار  اأ� خطاأ , �ت�سمل م�سوؤ�لية الدارة  اأكانت نا�سئة عن احتيال  عادلة , تخلو من اأخطاء جوهرية , �سواء 

�اتباع �سيا�سات حما�سبية منا�سبة �القيام بتقديرات حما�سبية معقولة ح�سب الظر�ف 

م�سوؤ�لية املحا�سب القانوين :

ان م�سوؤ�ليتنا هي ابداء راأي حول هذه البيانات املالية ا�ستناداً اىل تدقيقنا , �قد قمنا بتدقيقنا �فقاً للمعايري الد�لية 

التدقيق  �اجراء  بتخطيط  نقوم  �اأن  املهني  ال�سلوك  قواعد  مبتطلبات  نتقيد  اأن  املعايري  تلك  �تتطلب   , للتدقيق 

للح�سول على تاأكيد معقول فيما اذا كانت البيانات املالية خالية من اأخطاء جوهرية .

ت�ستند   , املالية  البيانات  يف  �الف�ساحات  للمبالغ  تدقيق  اأدلة  على  للح�سول  باجراءات  القيام  التدقيق  يت�سمن 

الجراءات املختارة اىل تقدير املحا�سب القانوين , مبا يف ذلك تقييم خماطر الخطاء  اجلوهرية يف البيانات املالية 

, �سواء كانت نا�سئة عن احتيال اأ� عن خطاأ . �عند القيام بتقييم تلك املخاطر ياأخذ املحا�سب القانوين يف العتبار 

اجراءات الرقابة الداخلية للهيئة �املتعلقة بالعداد �العر�ص العادل للبيانات املالية , �ذلك لت�سميم اجراءات تدقيق 

منا�سبة ح�سب الظر�ف , �لي�ص لبداء راأي حول فعالية الرقابة الداخلية . �يت�سمن  التدقيق كذلك تقييم مالءمة 

العر�ص الجمايل  تقييم  , �كذلك  الدارة  املعدة من  املحا�سبية  التقديرات  , �معقولية  املتبعة  املحا�سبية  ال�سيا�سات 

للبيانات املالية .
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نعتقد اأن اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفر اأ�سا�سًا لراأينا اخلا�ص بالتدقيق .

الراأي :

براأينا ان البيانات املالية تعر�ص بعدالة من جميع النواحي اجلوهرية املركز املايل لهيئة 

تنظيم قطاع الكهرباء كما يف 31 كانون االول 2008 واأداءها املايل وتدفقاتها النقدية 

لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا للمعايري الدولية العداد التقارير املالية .

حتتفظ الهيئة بقيود و�سجالت حما�سبية منظمة ب�سورة ا�سولية .

عن ابراهيم العبا�سي و�رشكاه 

اأحمد حممد العبا�سي

عمان يف 26 اآذار 2009  اجازة رقم 710       



بيانات مالية مدققة
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عمان ــ اململكة الردنية الها�سمية

امليزانية العامة كما يف 31 كانون ال�ل 2008

)بيان اأ(
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2007 2008 اي�ساح

دينار�ردين دينار�ردين  املوجودات

املوجودات املتدا�لة

2،993،416 1،137،455 3 �لنقد يف �ل�سندوق  ولدى �لبنوك

87،470 22،372 4  �لذمم �ملدينة

24،195 48،941 5 �حل�سابات �ملدينة �ملتنوعة

3,105,081 1,208,768 جمموع املوجودات املتدا�لة 

155،079 946،506 6 �ملعد�ت و�ملمتلكات - بال�سايف

51،142 41،271 7 موجود�ت �خرى - بال�سايف

3,311,302 2,196,545 جمموع املوجودات

املطلوبات �الفائ�ص املرتاكم

املطلوبات املتدا�لة

311،008 40،571 �لذمم �لد�ئنة

36،233 39،895 8 �حل�سابات �لد�ئنة �ملتنوعة

347,241 80,466 جمموع املطلوبات املتدا�لة

الفائ�ص املرتاكم

1،464،061 1،367،879 )�لفائ�س �ملرت�كم يف نهاية �ل�سنة )بيان ج

1،500،000 748،200 9 �حتياطي �سر�ء �أر��سي و�أبنية

2,964,061 2,116,079 جمموع الفائ�ص املرتاكم

3,311,302 2,196,545 جمموع املطلوبات �الفائ�ص املرتاكم

�ن �لي�ساحات �ملرفقة ت�سكل جزء� من هذ� �لبيان
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بيان اليرادات �امل�سر�فات  لل�سنة املنتهية يف 31 

كانون ال�ل 2008

)بيان ب(
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2007 2008 اي�ساح

دينار�ردين دينار�ردين

اليرادات

1،902،971 2،096،116 10 ر�سوم �لرتخي�س )0.075 فل�س لكل كيلو و�ط /�ساعة مباع(

�لفو�ئد �لبنكية �لد�ئنة 195،456 244،560

�لير�د�ت �لخرى  4،829 56

جمموع اليرادات 2,296,401 2,147,587

 امل�سر�فات 

)391،237( )425،692( 11 �مل�سروفات �لد�رية و�لعمومية

)625،086( )687،560( �لرو�تب و�لجور وملحقاتها

)351،307( )189،702( در��سات و��ست�سار�ت

)52،156( )56،421( ��ستهالكات و�طفاء�ت

)81،250( )105،000( �ليجار�ت

)1,501,036( )1,464,375(  جمموع امل�سر�فات

فائ�ص ال�سنة )بيان ج( 832,026 646,551

�ن �لي�ساحات �ملرفقة ت�سكل جزء� من هذ� �لبيان
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هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

عمان - اململكة الأردنية الها�سمية

بيان التغريات يف الفائ�ص املرتاكم

لل�سنة املنتهية يف 31 كانون ال�ل 2008

)بيان ج(

�ملجموع

 �حتياطي �سر�ء �أر��سي

و�بنية

�لبيـــان �لفائ�س �ملرت�كم

دينار�ردين دينار�ردين

4،339،377 1،500،000 2،839،377 �لر�سيد يف 31 كانون �لأول 2006

646،551 ــ 646،551 فائ�س  �ل�سنة  )بيان ب(

)2،000،000( ــ )2،000،000( �ملبالغ �ملحولة �ىل وز�رة �ملالية )�ي�ساح 12(

)21،867( ــ )21،867( تعديالت �سنو�ت �سابقة

2،964،061 1،500،000 1،464،061 �لر�سيد يف 31 كانون �لأول 2007 )بيان �أ(

832،026 - 832،026 فائ�س  �ل�سنة  )بيان ب(

)1،690،000( - )1،690،000( �ملبالغ �ملحولة �ىل وز�رة �ملالية )�ي�ساح 12(

- )751،800( 751،800 �ملحول من �حتياطي �سر�ء �لر�س �ىل �لفائ�س �ملرت�كم

9،992 - 9،992 تعديالت �سنو�ت �سابقة

2،116،079 748،200 1،367،879 �لر�سيد يف 31 كانون �لأول 2008 )بيان �أ(

�ن �لي�ساحات �ملرفقة ت�سكل جزء� من هذ� �لبيان
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هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

عمان ــ اململكة الردنية الها�سمية

بيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف 31 كانون ال�ل 2008

)بيان د( 

2007 2008
دينار�ردين دينار�ردين

التدفقات النقدية من الن�سطة الت�سغيلية

فائ�س �ل�سنة - بيان ب 832،026 646،551

)21،867( تعديالت �سنو�ت �سابقة 9،992

�ل�ستهالكات و�لطفاء�ت 56،435 52،156

�سايف �لفائ�س �ل�سنوي قبل �لتغري يف ر�أ�س �ملال �لعامل 898،453 676،840

)الزيادة( النق�ص يف املوجودات املتدا�لة

50،536 )24،746( �حل�سابات �ملدينة �ملتنوعة

�لذمم �ملدينة 65،098 163،011

الزيادة )النق�ص( يف املطلوبات املتدا�لة

225،847 )278،860( �لذمم �لد�ئنة

)1،165( �حل�سابات �لد�ئنة �ملتنوعة 12،085

�سايف النقد الناجت عن الن�سطة الت�سغيلية 672,030 1,115,069

التدفقات النقدية من الن�سطة ال�ستثمارية

)39،882( )838،831( �لتغري يف �ملمتلكات و�ملعد�ت

)841( موجود�ت �خرى 840

)40,723( )837,991( �سايف النقد )امل�ستخدم يف( الن�سطة ال�ستثمارية

التدفقات النقدية من الن�سطة التمويلية

)2،000،000( )1،690،000( �ملحول لوز�رة �ملالية

)2،000،000( )1،690،000( �سايف النقد )امل�ستخدم يف (الن�سطة التمويلية

)925,654( )1,855,961( �سايف )النق�ص(  يف ر�سيد النقد

نقد يف �ل�سندوق ولدى �لبنوك �أول �ل�سنة 2،993،416 3،919،070

نقد يف ال�سند�ق �لدى البنوك اخر ال�سنة - بيان اأ 1,137,455 2,993,416

�ن �لي�ساحات �ملرفقة ت�سكل جزء� من هذ� �لبيان
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هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

عمان - اململكة الردنية الها�صمية

اي�صاحات حول البيانات املالية

1 - تاأ�سي�ص هيئة تنظيم قطاع الكهرباء �غاياتها

�أ. تاأ�س�ست �لهيئة مبوجب قانون �لكهرباء �لعام رقم )13( لعام 1999 حيث تن�س �ملادة )6�أ( من قانونها على ما يلي :

تن�ساأ يف �ململكة هيئة ت�سمى)هيئة تنظيم قطاع �لكهرباء( تتمتع بال�سخ�سية �لعتبارية وبال�ستقالل �ملايل و�لد�ري 

، ولها بهذه �ل�سفة متلك �لمو�ل �ملنقولة وغري �ملنقولة �لالزمة لتحقيق �أهد�فها و�لقيام بجميع �لت�سرفات �لقانونية مبا 

يف ذلك �بر�م �لعقود وقبول �مل�ساعد�ت و�لتربعات و�ملنح و�لهبات ولها حق �لتقا�سي وينوب عنها يف �لجر�ء�ت �لق�سائية 

�ملحامي �لعام �أو �ي حمام �خر تعينه لهذه �لغاية .

�ن مقر �لهيئة �لرئي�سي يف عمان ولها �أن تن�سىء  فروعًا �أو مكاتب يف �أنحاء �ململكة �لردنية �لها�سمية بقر�ر من جمل�س 

�د�رة �لهيئة .

�ل�ستثمار  وت�سجيع   ، له  �لقت�سادية  لتعزيز �جلدوى  وتطويره  للقطاع  فاعلة  �لهيئة �ىل �حلفاظ على هيكلة  ب. تهدف 

و�ملناف�سة وحت�سني كفاءة �لت�سغيل وبيع �لكهرباء باأ�سعار معقولة ، و�سمان توفري خدمات �آمنة وذ�ت جودة عالية يف 

جمال �لتوليد و�لنقل و�لتوزيع ورعاية م�سالح �مل�ستهلكني وتنظيم  �لقطاع على �أ�سا�س من �لعد�لة و�لتو�زن بني م�سالح 

�مل�ستهلكني و�ملرخ�س لهم و�مل�ستثمرين و�أي جهات �خرى ذ�ت عالقة .

ج. تتمتع �لهيئة بجميع �لعفاء�ت و�لت�سهيالت �لتي تتمتع بها �لوز�ر�ت و�لدو�ئر �حلكومية و�ملوؤ�س�سات �لر�سمية �لعامة .

عو�ئد  للهيئة من  �ملالية  �ملو�رد  تتاألف   2002 ل�سنة  رقم )64(  �ملوؤقت  �لكهرباء  قانون  �ملادة )25( من  د. مبوجب 

ر�سوم �لرخ�س وجتديدها وبدل �خلدمات �ملقدمة من قبل �لهيئة و�ملبالغ �ملخ�س�سة لها يف �ملو�زنة �لعامة يف �حلالت 

�لطارئة ومن �لهبات و�لعانات و�أي مو�رد �خرى .

هـ. مبوجب �ملادة )22( من قانون �لكهرباء �لعام �ملوؤقت  رقم )64( ل�سنة 2002 توؤول �لفو�ئ�س �ل�سنوية �لتي تتحقق 

لدى �لهيئة ، بعد �قتطاع جميع نفقاتها �ىل �خلزينة �لعامة .

و. قرر جمل�س �لوزر�ء يف جل�سته �ملنعقدة بتاريخ 2005/10/4 بال�ستناد �ىل �أحكام �ملادتني )8 ، 12( من قانون 

�لكهرباء رقم )64( ل�سنة 2002 وتعديالته على ت�سكيل جمل�س مفو�سني متفرغ لهيئة تنظيم قطاع �لكهرباء �عتبارً� 

من تاريخ 2005/10/15 .
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هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

عمان - اململكة الردنية الها�صمية

اي�صاحات حول البيانات املالية

2 - ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
اأ. اأ�س�ص اعداد البيانات املالية

يتم �عد�د �لبيانات �ملالية وفقًا ملعايري �لتقارير �ملالية �لدولية و�لتف�سري�ت �ل�سادرة حولها .

ب. املمتلكات �املعدات �ال�ستهالكات

تظهر �ملوجود�ت �لثابتة بالتكلفة بعد تنزيل �ل�ستهالك �ملرت�كم ويتم ��ستهالك �ملوجود�ت �لثابتة )با�ستثناء �لر��سي( 

على مدى �لعمر �لنتاجي �ملتوقع لها ويتم ��ستهالكها وفقًا لطريقة �لق�سط �لثابت مبعدلت �سنوية ترت�وح بني 2-20% .

عندما يقل �ملبلغ �ملمكن ��سرتد�ده من �أي من �ملوجود�ت �لثابتة عن �سايف قيمتها �لدفرتية يتم تخفي�س قيمتها �ىل 

�لقيمة �ملمكن ��سرتد�دها وت�سجل قيمة �لتدين يف بيان �لدخل .

ج. املوجودات الخرى

يتم �ثبات �ملوجود�ت �لخرى بالتكلفة ويتم �طفاوؤها ح�سب �لعمر �لنتاجي لها .

د. اليرادات

يتم �ثبات �لير�د�ت على �أ�سا�س مبد�أ �ل�ستحقاق .

هـ. الذمم الدائنة

يتم �ثبات �ملطلوبات للمبالغ �مل�ستحقة �ل�سد�د يف �مل�ستقبل للخدمات �مل�ستلمة �سو�ء متت �أو مل تتم �ملطالبة بها .

�. حتويالت العمالت الأجنبية

بتاريخ  �لبنك �ملركزي  �ملعلنة من  �أ�سعار �ل�سرف  �لدينار �لأردين ح�سب  �إىل  �لعمليات بالعمالت �لأجنبية  يتم حتويل 

�لعملية ، كما تقيم �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملثبتة بالعمالت �لأجنبية �إىل �لدينار �لأردين ح�سب �أ�سعار �ل�سرف �ملعلنة من 

�لبنك �ملركزي بتاريخ �مليز�نية �لعمومية ، وتدرج كافة �لفروقات �لناجتة من تقييم �لعمالت �لأجنبية �سمن نتائج �ل�سنة يف 

بيان �لدخل .

النقد يف ال�سند�ق �لدى البنوك

يتاألف هذا البند مما يلي  :

2007 2008
دينار�ردين دينار�ردين

269،365 168،669 ح�ساب جاري - بالدينار �لردين

2،690،315 968،786 ح�ساب وديعة لأجل - بالدينار �لردين

33،736 0 ح�ساب جاري - دولر

2,993,416 1,137,455 املجموع
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هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

اي�ساحات حول البيانات املالية

الذمم املدينة: يتاألف هذ� �لبند مما يلي:

2007 2008
دينار �ردين دينار �ردين

33،705 7،251 �سركة توليد �لكهرباء

52،732 1،111 �سركة �لكهرباء �لوطنية

1،033 13،929 �سركة �ل�سمر� لتوليد �لكهرباء

0 81 �ملجموعة �لعربية �لروبية للتاأمني

87،470 22،372 �ل�سايف

 احل�سابات املدينة املتنوعة : يتاألف هذ� �لبند مما يلي :

2007 2008
دينار �ردين دينار �ردين

723 1.641 ذمم موظفني

23،472 47.300 �خرى

24,195 48.941 املجموع

املمتلكات �املعدات  بال�سايف:  يتاألف هذ� �لبند مما يلي  :

2007 2008

 �سايف �لقيمة

�لدفرتية

 �سايف �لقيمة

�لدفرتية

 �ل�ستهالك

 �ملرت�كم يف

نهاية �ل�سنة

 ن�سبة

�ل�ستهالك

  �لتكلفة يف

نهاية �ل�سنة

 ��سافات

�ل�سنة

  �لتكلفة يف

بد�ية �ل�سنة

دينار�ردين دينار�ردين دينار�ردين باملائة دينار�ردين دينار�ردين دينار�ردين

0 751،800 0 - 751،800 751،800 0 �ر�س

11،132 41،214 73،561 15 114،775 41،200 73،575 �سيار�ت

55،522 55،082 37،929   2.515- 93،011 8،360 84،651  ديكور�ت

ومفرو�سات

88،425 97،134 117،781  1015- 214،915 36،119 178،796  �لت ومعد�ت

و�أجهزة

0 1،276 76 1،352 1،352 0
 �لثاث/

 قا�سة

حديدبة

155,079 946,506 229,347 1,175,853 838,831 337,022 املجموع

ب- مت �سر�ء �لر�س مبوجب قر�ر جمل�س �لوزر�ء يف جل�سته �ملنعقدة بتاريخ 23 كانون �لول 2008
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  احل�سابات الدائنة املتنوعة :يتاألف هذ� �لبند مما يلي:

2007 2008

دينار �ردين دينار �ردين

35،212 34.567 �أمانات �خرى

1،021 5.328 ذمم موظفني

36,233 39.895 املجموع

  ايرادات ر�سوم الرتخي�ص:يتاألف هذ� �لبند مما يلي:

2007 2008
دينار اردين دينار اردين

695,293 627.244 ر�سوم �لرتخي�س من �سركة توليد �لكهرباء �ملركزية

889,956 978.366 ر�سوم �لرتخي�س من �سركة �لكهرباء �لوطنية

124,539 146.320 ر�سوم �لرتخي�س من �سركة توزيع �لكهرباء

193,183 272.204 ر�سوم �لرتخي�س من �سركة �ل�سمر� لتوليد �لكهرباء

0 71.982 ر�سوم �لرتخي�س من �سركة كهرباء حمافظة �ربد

1,902,971 2.096.116 املجموع

  احتياطى �سراء اأرا�سي �اأبنية:يتاألف هذ� �لبند مما يلي:

مبوجب قر�ر جمل�س �د�رة هيئة تنظيم قطاع �لكهرباء رقم 2002/3/44 تاريخ 21 ت�سرين �لثاين 2002 متت 

�ملو�فقة على تخ�سي�س مبلغ 1.5 مليون دينار ل�سر�ء �أر�س و�قامة مبنى م�ستقل للهيئة عليها ،  وقد و�فق جمل�س �لد�رة 

يف جل�سته �خلام�سة �ملنعقدة بتاريخ 20 متوز 2003 على حتويل �ملبلغ �ملذكور �أعاله �ىل ح�ساب �حتياطي �سر�ء �أر��سي 

و�أبنية حيث مت �سر�ء �أر�س للهيئة من هذ� �لحتياطي مببلغ 751،800 دينار خالل �ل�سنة .

 املوجودات الخرى:يتاألف هذ� �لبند مما يلي:

2007 2008
دينار �ردين  دينار �ردين

60،876 60،036 برجميات حا�سوب

)9،734( )18.765( �لطفاء �ملرت�كم

51,142 41,271 املجموع
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امل�سر�فات الدارية �العمومية: يتاألف هذ� �لبند مما يلي  :

2007 2008
دينار�ردين دينار�ردين

53،417 56،941 �مل�ساهمة يف �ل�سمان �لجتماعي

36،037 37،732 �مل�ساهمة يف �سندوق �دخار �ملوظفني

42،464 44،137 �مل�ساهمة يف �سندوق �لتاأمني �ل�سحي

4،038 4،591 �لتاأمني على �حلياة

6،311 6،216 بدل تنقالت

10،041 21،600 مكافاأة �ملوظفني

30،937 33،660 عالوة �لعمل �ل�سايف  وعالوة �لتنقل و�مليد�ن

39،000 15،991 تدريب وبعثات علمية

9،045 12،932 نظافة

28،226 29،647 بريد وهاتف

3،500 0 �أتعاب �مل�ست�سار �لقانوين

1،450 0 مكافاأة غري �ملوظفني

1،748 2،686 تاأمني مركبات

1،840 1،418 )لو�زم م�ستهلكة )مو�د وخامات

21،942 22،270 قرطا�سية

13،353 15،432 �سيانة

13،450 23،185 ماء وكهرباء

36،758 33،252 �سفر يف مهمات

4،152 8،254 حمروقات

25،516 48،760 م�ساريف �خرى

8،012 6،988 م�ساهمات �خرى

391،237 425،692 �ملجموع

12. الفائ�ص املرتاكم
بناء على مطالبة وز�رة �ملالية وح�سب قانون �لفو�ئ�س �ملالية فقد قامت هيئة تنظيم �لكهرباء بتحويل مبلغ 

. �لعامة  �خلزينة  ح�ساب  �ىل  دينار   1،690،000

13. اأرقام �سنة املقارنة
مت �عادة ت�سنيف بع�س �أرقام �سنة �ملقارنة لتتالئم وت�سنيف �أرقام �ل�سنة �ملالية �حلالية .
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