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الرؤية
يعمل  كهرباء  قطاع  وتطوير  وتنظيم  وامل�ستثمرين  امل�ستهلكني  م�سالح  رعاية 

بكفاءة عالية ويقدم خدمة متميزة وفقًا للمعايري الدولية.

الرسالة
اإحداث بيئة رقابية للقطاع ت�سمن توفيق م�سالح امل�ستهلكني وامل�ستثمرين على 

اأ�سا�س من العدالة والتوازن وتعزيز التناف�سية يف القطاع، وجذب ال�ستثمارات 

التنمية القت�سادية والجتماعية، من خالل �سياغة  مبا يتواءم ومتطلبات 

اأدوات لتنظيم القطاع تتفق مع املمار�سات الدولية يف جمالت التنظيم وتوفري 

بيئة عمل داخلية ت�ستثمر املوارد الب�سرية واملوارد التقنية بكفاءة عالية.
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المصطلحات والتعريفات

امل�سطلحات

ميجا واط م.و

كيلو واط �ساعة ك.و.�س

ميجا واط �ساعة )األف كيلو واط �ساعة( م.و.�س

جيجا واط �ساعة )مليون كيلو واط �ساعة( ج.و.�س

كيلو فولت اأمبري ك.ف.اأ

ميجا  فولت اأمبري م.ف.اأ

كيلو فولت ك.ف

كيلو غرام مكافىء نفط كغم.م.ن

طن مكافىء نفط ط.م.ن

كيلو مرت كم

مرت مكعب م3
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التعريفات

 عامل التوافرية للتوليد:

هو عامل يقي�س جاهزية وحدات التوليد يف النظام الكهربائي. 

 عامل التوقف الق�سري للتوليد:

الكهربائي  النظام  التوليد يف  اأداء وحدات وحمطات  لقيا�س  هو موؤ�شر 
من حيث اخلروج الالاإرادي لها.

 عامل التوقف لل�سيانة: 

هو عامل يقي�س اأداء الوحدة يف احلاالت التي تتطلب اإخراج الوحدة من اخلدمة 
الإجراء عمليات �شيانة، دون احلاجة الإخراج الوحدة من اخلدمة مبا�شرة.

 عامل التوقف املربمج للتوليد:

للوحدات  املربجمة  ال�شيانة  حاالت  يف  الوحدة  اأداء  يقي�س  عامل  هو 
التوليدية، وهي عمليات �شيانة دورية للوحدات.

 دارات خطوط النقل:

بالنقل،  له  التي ميتلكها وي�شغلها املرخ�ص  العايل  ال�شغط  هي خطوط 
�شواء اأكانت هذه اخلطوط هوائية اأو كابالت اأر�شية، وما يرتبط بهذه 

اخلطوط من اأنظمة م�شاعدة ومعدات حماية وحتكم.

 دارات خطوط الربط:

هي خطوط النقل �شواء اأكانت اأبراج هوائية اأو خطوط نقل حتت الأر�ص 
امل�شرتكة  املجاورة  الدول  مع  اململكة  يف  الكهربائي  النقل  نظام  تربط 

ب�شبكة الربط الكهربائي.

 دارات حمولت النقل:

هي حموالت كهربائية ميتلكها وي�شغلها املرخ�س له بالنقل تقوم بتحويل 
الطاقة الكهربائية من م�شتوى �شغط عاٍل اإلى م�شتوى �شغط متو�شط، 

وما يرتبط بهذه املحوالت من معدات حماية وحتكم.
 

 التوربني الغازي ذو الدورة الب�سيطة:

التوربني الذي يحرق اأنواعًا من الوقود مثل الغاز الّطبيعي اأو ال�شوالر اأو 
العوادم  املحرتقة عن طريق  الغازات  التخل�س من  ويتم  الثقيل  الوقود 

املوجودة يف وحدة التوليد.

 حمطات الطاقة ذات الدورة املركبة:

هي توليد الطاقة الكهربائية باالإعتماد على مولد غازي ومولد بخاري، 
التوربينات  التي تتولد يف عوادم  ال�شاخنة  الغازات  حيث يتم ا�شتخدام 

الغازية لتوليد بخار من مراجل خا�شة ت�شتخدم يف توليد 

الطاقة الكهربائية عن طريق مولدات توربينية بخارية دون احلاجة اإلى 
وقود اإ�شايف مما يوؤدي اإلى حت�شني كفاءة التوليد الكهربائي.

 الكفاءة ال�ساملة للدورة مولد:

هي ن�شبة الطاقة احلرارية امل�شتخدمة لتوليد الطاقة الكهربائية املولدة من الدورة 
بغ�س النظر عن مقدار الطاقة الكهربائية امل�شتهلكة داخليا لعمل الدورة.

 الكفاءة ال�ساملة للدورة م�سدر:

هي ن�شبة الطاقة احلرارية امل�شتخدمة لتوليد الطاقة الكهربائية امل�شدرة من 
الدورة مع االأخذ بعني االعتبار الطاقة الكهربائية امل�شتهلكة داخليا لعمل الدورة.

)كيلو  لكل  املركبة  لال�ستطاعة  النقطاعات  تكرار  معدل 

 :)AFIK(ا�سمّي )فولت اأمبري

ويتمثل يف عدد املرات التي تعر�س فيها معدل اال�شتطاعة املركبة لكل 
م�شبقًا. حمددة  مدة  خالل  انقطاعات  اأمبري” الى  فولت  “كيلو 

ال�ستطاعة  اىل  من�سوبًا  لالنقطاعات  الجمايل  الوقت 

 :)TTIK( ا�سمّي )املركبة لكل )كيلو فولت اأمبري

يتمثل يف املدة االجمالية التي تعر�س فيها معدل اال�شتطاعة املركبة لكل 
م�شبقًا. حمددة  مدة  خالل  انقطاعات  اأمبري” الى  فولت  “كيلو 

:)SAIDI( موؤ�سر معدل مدة االنقطاع للنظام

 يتمثل يف الزمن الذي تاأثر فيه امل�شتهلك العادي بانقطاع اخلدمة عنه 
خالل مدة حمددة م�شبقًا.

 :)SAIFI( موؤ�سر معدل تكرار االنقطاع يف النظام

يتمثل يف عدد املرات التي تعر�س فيها امل�شتهلك العادي لتعطل اخلدمة 
عنه خالل مدة حمددة م�شبقًا.

 :)EENS( الطاقة املتوقعة التي مل يتم تزويدها

االنقطاعات  ب�شبب  بها  امل�شتهلكني  تزويد  يتم  مل  التي  الطاقة  تقدير 
خالل مدة حمددة م�شبقًا.

النظام الكهربائي املوحد:

جميع الوحدات التوليدية املربوطة على �شبكة النقل الوطنية والتي تخ�شع للمراقبة 
من قبل مركز املراقبة والتحكم الوطني التابع ل�شركة الكهرباء الوطنية.

النظام الكهربائي يف اململكة:

التوليدية  الوحدات  اإلى  باالإ�شافة  املوحد  الكهربائي  النظام  ي�شمل 
املربوطة على نظام التوزيع والتوليد الذاتي.
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اإلطار العام التنظيمي لقطاع الكهرباء

الإطار القانوين:

يحدد عمل الهيئة من الناحية القانونية قانون الكهرباء العام املوؤقت املعمول به حاليًا رقم 64 ال�شادر يف عام 2002 وتعديالته.

هيئة تنظيم قطاع الكهرباء:

القطاع اخلا�ص لال�شتثمار  توجه احلكومة لجتذاب  اأن�شئت �شمن  الوزراء، وقد  رئي�ص  وترتبط مبا�شرًة مع دولة  واإداريًا  هي هيئة م�شتقلة ماليًا 
وعماًل بربنامج اإعادة هيكلة قطاع الكهرباء لف�شل الن�شاطات الرئي�شة، واإعطاء دور �شنع ال�شيا�شات لوزارة الطاقة والرثوة املعدنية، ودور التنظيم 
اأن�شئت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتحقيق  والرقابة لهيئة م�شتقلة، ودور ال�شتثمار والت�شغيل ل�شركات الكهرباء مب�شاركة القطاع اخلا�ص. وقد 
الوزراء ال�شادر يف  15/10/2005 مبوجب قرار جمل�ص  بتاريخ  الهيئة عمله  القانون. وقد با�شر جمل�ص مفو�شي  الأهداف املحددة لها مبوجب 

جل�شته املنعقدة بتاريخ 4/10/2005 ا�شتنادًا اإلى اأحكام املادتني )8 و12( من قانون الكهرباء العام املوؤقت رقم 64 ل�شنة 2002 وتعديالته.

اأهداف الهيئة:

• احلفاظ على هيكلة فاعلة للقطاع وتطويره مبا ي�شمن ويعزز اجلدوى القت�شادية له و�شمان توفري خدمات اآمنة وم�شتقرة ودائمة وذات جوده 	
عالية يف جمال توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وت�شغيل نظام النقل.

• ت�شجيع ال�شتثمار يف قطاع الكهرباء وحت�شني كفاءة الت�شغيل وبيع الكهرباء باأ�شعار معقولة و�شمان تقيد امل�شاريع العاملة يف القطاع مبعايري 	
املحافظة على البيئة و�شروط ال�شالمة العامة املطبقة يف اململكة مبقت�شى الت�شريعات النافذة.

• التاأكد من توفري خدمات الكهرباء من اجلهات املرخ�شة اإلى امل�شتهلكني ب�شورة كافية والتاأكد من اأن اأ�شعار الكهرباء التي يتقا�شاها املرخ�س 	
له متكنه من متويل اأن�شطته وت�شمن له ن�شبة معقولة من العائد على ا�شتثماراته.

• رعاية م�شالح امل�شتهلكني �شريطة التزامهم ب�شروط تزويد اخلدمة الكهربائية ال�شادرة عن املرخ�ص لهم واملقرتنة مبوافقة من الهيئة.	
• تنظيم القطاع على اأ�شا�ص من العدالة والتوازن بني م�شالح امل�شتهلكني واملرخ�ص لهم وامل�شتثمرين واأية جهات اأخرى ذات عالقة.	

مهام الهيئة:

• ترخي�س االأ�شخا�س العاملني يف جماالت التوليد والنقل والتزويد والتوزيع وت�شغيل نظام النقل.	
• فاعلة 	 ب�شورة  للم�شتهلكني  الدائمة  الكهربائية  اخلدمات  لتوفري  اململكة  يف  النقل  نظام  وت�شغيل  والتوزيع  والتزويد  والنقل  التوليد  تنظيم 

واقت�شادية تتما�شى مع التطورات التقنية.
• حتديد التعريفة الكهربائية ور�شوم اال�شرتاك وبدل اخلدمات وبدل التكاليف واالأمانات وتكلفة خدمات التو�شيل �شواًء ما يتعلق بنظام النقل 	

اأو نظام التوزيع.
• امل�شاركة مع اجلهات املعنية االأخرى يف و�شع املوا�شفات القيا�شية املتعلقة باالأجهزة واملن�شاآت الكهربائية الإ�شدارها من قبل موؤ�ش�شة املوا�شفات 	

واملقايي�س.
• وفقًا 	 واإ�شدارها  الكهربائية  املن�شاآت  يف  توافرها  الواجب  البيئية  ال�شروط  لتنفيذ  الالزمة  املتطلبات  و�شع  يف  املعنية  اجلهات  مع  امل�شاركة 

للت�شريعات النافذة.
• تقدمي اخلربة والراأي يف اأي مو�شوع يتعلق بالقطاع مبا يحقق اأهداف الهيئة والتو�شية اإلى الوزارة بالنتقال من منوذج امل�شرتي املنفرد اإلى 	

نظام هيكلي تناف�شي للقطاع وفق اأحكام هذا القانون واأي مهام اأو �شالحيات اأخرى تتعلق باأعمال الهيئة وفقًا لأحكام قانون الكهرباء العام.
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انجازات الهيئة في عام 2010

حققت الهيئة عددًا من الجنازات الهامة يف عام 2010؛ يف جمال الرخ�س والد�شاتري، ومراقبة ال�شركات، وتطوير برامج احلو�شبة واأمتتة الربامج 
تنظيمية  موؤ�ش�شات  مع  وتبادل اخلربات  والتنظيمية،  واالقت�شادية  الفنية  التقارير  نوعية  الرقابية، وحت�شني  االأ�شاليب  اأحدث  ملواكبة  اخلدماتية 

اأوروبية واأمريكية.

يف جمال الرخ�س والكودات ومراقبة النظام الكهربائي:

1.  تقدمي اخلربة والراأي يف املوا�شيع التنظيمية التي تتعلق بطالبي الرخ�ص وامل�شتثمرين يف الطاقة التقليدية واملتجددة.

اأدائهم يف الهيئة وعمل تقارير �شهرية و�شنوية ودرا�شتها يف �شوء  – التوزيع( من خالل تقييم  – النقل  بـ )التوليد  2.  مراقبة املرخ�س لهم 
متطلبات كودات معايري االداء للمرخ�س لهم.

تعديل م�شودة كود التوزيع كم�شودة نهائية وتعميمها على �شركات توزيع الكهرباء و�شركة الكهرباء الوطنية البداء مالحظاتها على هذه امل�شودة،   .3
ومت ا�شتالم كامل مالحظات الكود من ال�شركات ودرا�شتها وذلك متهيدًا القرار الكود من قبل جمل�س املفو�شني.

درا�شة املعلومات الواردة من ال�شركة االردنية الهندية لال�شمدة متهيدًا ملنحها رخ�شة الغرا�س توليد الطاقة الكهربائية وذلك بعد ا�شتكمال   .4
متطلبات الهيئة بهذا اخل�شو�ص.

متابعة االأحداث التي طراأت على النظام الكهربائي.  .5

يف جمال خدمات امل�سرتكني وابراء العدادات:

خدمات امل�سرتكني:. 1

مت القيام با�شتقبال وحل )196( �شكوى ، منها )112( �شكوى تتعلق ب�شركة الكهرباء الأردنية ، فيما بلغ عدد ال�شكاوي التي تتعلق ب�شركة توزيع 
ا�شتف�شار بخ�شو�ص تر�شيد  التعامل مع ما يقارب )200(  اي�شًا  الكهرباء )32( �شكوى، وبلغ عددها يف �شركة كهرباء اربد )52( �شكوى، ومت 

ال�شتهالك والتعرفة واأمور اأخرى تتعلق بالقطاع واخلدمات املقدمة من قبل الهيئة.

ويو�شح اجلدول التايل ت�شنيف وعدد ال�شكاوي الواردة الى الهيئة يف عام 2010    

ت�سنيف وعدد ال�سكاوي الواردة اىل الهيئة يف عام 2010

خدمات امل�سرتكنيجودة الطاقةجودة التزويداجمايل عدد ال�سكاويا�سم ال�سركة

112321466�شركة الكهرباء االردنية

3211219�شركة توزيع الكهرباء

526739�شركة كهرباء حمافظة اربد

1964923124الجمايل
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اإبراء العدادات. 2

بلغ عدد العدادات الكلية املرباأة من قبل �شركات التوزيع يف عام 2010 حوايل )100901( عداد مقابل )104448( عداد عام 
عام 2009.  عن  2009 وبن�شبة تراجع بلغت 3.4% 

يف جمال الدرا�سات الفنية مت ما يلي: 

درا�شة مواجهة احلمل االق�شى للفرتة ال�شتوية لعام 2010. 11
مراجعة درا�شة التو�شع )Master Plan( يف قطاع التوليد )201012015(. 12

يف جمال احلو�سبة:
 

بهدف تطوير العمل من خالل تكنولوجيا املعلومات فقد قامت الهيئة خالل عام 2010 مبا يلي:

• مت االإنتهاء من اإجناز نظام جديد للديوان هو نظام الزاجل zagel والبدء يف تفعيله.	

• على 	 الت�شغيل  اأنظمة  Exchange 2007 وحتديث جميع  اإلى   االإلكرتوين  الربيد  نظام  املركزية من حيث حتديث  احلوا�شيب  مت حتديث 
احلوا�شيب املركزية ل�شمان  تخفي�ص  وقت النقطاعات اإلى اأدنى م�شتوياته.

• مت حتديث اأجهزة احلوا�شيب ال�شخ�شية التي م�شى على ا�شتخدامها فرتة طويلة لغايات �شرعة االإجناز وتوحيد االأجهزة  وجعلها على اأعلى م�شتوى.	

• مت االإنتهاء من بناء نظام قواعد البيانات Data warehouse يهدف اإلى تطوير قاعدة بيانات للمعلومات التي ترد اإلى الهيئة من جميع 	
ال�شركات املرخ�شة يف القطاع.

• وتقدمي 	 والن�شاطات  ال�شور  ن�شر  يتم من خالله  للهيئة  الإلكرتوين  باملوقع  مرتبط  يكون  الكهرباء  ا�شتهالك  برت�شيد  موقع خا�ص  تفعيل  مت 
خدمات توعوية واإر�شادية للطاقة الكهربائية.

يف جمال التعرفة الكهربائية:

•   �شهد عام 2010 انخفا�شًا يف كميات الغاز الطبيعي امل�شتورد من جمهورية م�شر العربية ب�شبب جمموعة من امل�شاكل الفنية  يف حقول  الغاز  	
امل�شري وقد اأدى هذا الى قيام م�شغل النظام بت�شغيل وحدات التوليد على اأنواع الوقود الأخرى البديلة �شواء كانت تعمل على وقود الديزل او 
زيت الوقود الثقيل مما اأدى الى ارتفاع كلفة الكيلو واط �شاعة املنتجة يف النظام الكهربائي ومع ذلك مل ترتفع ا�شعار الطاقة الكهربائية ملواكبة 

ذلك الرتفاع يف كلف الوقود وا�شتمرت �شركة الكهرباء الوطنية )م�شغل النظام( بتحمل هذه التكاليف ال�شافية. 

•   قامت الهيئة بتاريخ 16/1/2010 بتعديل تعرفة اجلملة للمرخ�ص لهم بالتوزيع بهدف امت�شا�ص الرباح الفائ�شة التي حتققت من فرتة 	
التعرفة االولى )من2/7/2008 الى 31/12/2009( بحيث حتقق ال�شركات الرباح املن�شو�ص عليها يف الرخ�ص وعقود المتياز املمنوحة 
لها لفرتة التعرفة الثانية )من 1/1/2010 الى 31/12/2011(، كما هدف هذا التعديل الى ا�شتيعاب فل�ص ال�شريبة ال�شافية الذي مت 

حتويله الى تعرفة التجزئة من خالل حتويل ح�شيلته الى �شركة الكهرباء الوطنية با�شتخدام تعرفة اجلملة.

• بعد اأن �شهد عام 2009 جمموعة من الدرا�شات املتعلقة باإ�شافة بند على فواتري الطاقة الكهربائية لكافة �شرائح وقطاعات التعرفة با�شم 	
16/1/2010 اإقرار هذا البند من جمل�ص الوزراء وبتن�شيب من جمل�ص مفو�شي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء  بتاريخ  الوقود” مت  اأ�شعار  “فرق 
حيث يظهر على جميع الفواتري بهدف ا�شتيعاب اي زيادة قد تطراأ م�شتقباًل على كلف الوقود كما ويتم ا�شتخدامه لتعوي�ص امل�شرتكني يف حال 

ح�شل انخفا�س على كلف الوقود امل�شتعمل يف توليد الكهرباء.

لقد منح جمل�ص الوزراء ال�شالحية ملجل�ص مفو�شي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بتحديد مقدار بند فرق اأ�شعار الوقود حيث ظهر هذا البند   
بقيمة �شفر عند اإقراره الأول مرة بحيث يتم اعادة النظر يف قيمته من فرتة الأخرى ح�شب تكاليف الوقود امل�شتخدم يف توليد الطاقة الكهربائية، 

بحيث تتولى الهيئة م�شوؤولية اإدارة ح�شاب فرق اأ�شعار الوقود لدى �شركة الكهرباء الوطنية ومل يتم تفعيله حتى تاريخه. 
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• قامت الهيئة خالل عام 2010 بالتعاقد مع احد بيوت اخلربة العاملية يف جمال الدرا�شات املالية وذلك للقيام بدرا�شة لتحديد كلفة راأ�س املال 	
املرجح )weighted Average Cost of Capital )WACC وهيكل راأ�س املال ل�شركات التوزيع؛ االمر الذي �شيحدد حجم العائد 
الذي �شتح�شل عليه هذه ال�شركات على �شايف موجوداتها الثابتة خالل فرتة التعرفة التالية التي تبداأ من 1/1/2012 وحتى 31/12/2013. 

ومن املتوقع ان ي�شدر التقرير النهائي لهذه الدرا�شة خالل عام 2011. 

• التعرفة 	 بتحديد  الهيئة  قامت  الكهربائية  الطاقة  لتوليد  ال�شمرا  حمطة  يف  .و  م   100 تبلغ  با�شتطاعة  الثانية  البخارية  الوحدة  دخول  بعد 
الكهربائية لوحدة الدورة املركبة الثانية واعادة النظر يف التعرفة الكهربائية لوحدة الدورة املركبة االأولى.

يف جمال الطاقة املتجددة:

بعد �شدور قانون الطاقة املتجددة وتر�شيد الطاقة رقم )3( ل�شنة 2010 قامت وزارة الطاقة والرثوة املعدنية وبالتن�شيق مع الهيئة و�شركة الكهرباء 
الوطنية وبتمويل من  GEF )Global  Environment  Facility( عن طريق البنك الدويل �شمن برنامج حتفيز �شوق طاقة الرياح يف 

االأردن بتعيني جمموعة من ال�شركات اال�شت�شارية لدرا�شة واقع �شوق الطاقة املتجددة يف االردن وعلى النحو التايل: 
درا�شة حتديد اال�شعار اال�شرت�شادية للتعرفة الكهربائية مل�شاريع الطاقة املتجددة.   .1

درا�شة حت�شني وحتديد االطر القانونية والتنظيمية واملوؤ�ش�شية لتطوير م�شادر الطاقة املتجددة.   .2
درا�شة حتديد املتطلبات الفنية لربط م�شاريع الطاقة املتجددة على ال�شبكة الكهربائية.   .3

ومن املتوقع ان يتم ا�شدار جميع التقارير النهائية لهذه الدرا�شات خالل عام 2011. 

يف جمال التطوير والتدريب:

 

�سمن ا�سرتاتيجية الهيئة لرفع كفاءة وتطوير املهارات الفنية والإدارية للموظفني العاملني لديها فقد داأبت الهيئة على:

اال�شتمرار يف عقد دورات تدريببية جلميع املوظفني من خالل العقد املربم مع املعهد الوطني للتدريب خالل عامي 2009 ولغاية 1.2010 
العمل على ادخال جميع بيانات املوارد الب�شرية يف الهيئة وربطها مع وزارة تطوير القطاع العام وديوان اخلدمة املدنية من اأجل اإعداد بيانات 1 

موحدة جلميع الهيئات امل�شتقلة. 
ار�شفة وتوثيق كافة املعامالت الواردة الى الهيئة وال�شادرة عن الهيئة  واإجراء املتابعات بالتن�شيق مع كافة مديريات الهيئة وكل ح�شب الخت�شا�ص.1 
اعتماد نظام حمو�شب جديد يعمل وفق متطلبات وعمليات ق�شم الديوان يعتمد على  التحويل االلكرتوين للكتب وفق نظام متابعة �شري الكتب 1 

يف املديريات. 

يف جمال التوعية وتر�سيد ا�ستهالك الطاقة الكهربائية:

 

�شمن ا�شرتاتيجيات الهيئة الهادفة اإلى رفع م�شتوى الوعي لدى املواطنني باأهمية الرت�شيد يف ا�شتهالك الطاقة وتعزيز روح امل�شوؤولية للمحافظة على 
الطاقة الكهربائية يف الأردن، فقد �شاركت الهيئة خالل عام 2010 بعدة فعاليات ُتعنى بالتوعية والرت�شيد، وت�شمنت الفعاليات املبذولة لتحقيق 
ذلك جهود توعوية لن�شر املعرفة بالرت�شيد و�شبل حتقيقها وال�شعي لغر�س مفهوم الرت�شيد لدى طلبة املدار�س، وذلك من خالل اأقامة مهرجانات 
مع  وبالتعاون  الهيئة  قامت  كما  املختلفة،  والأن�شطة  الفعاليات  العديد من  اإلى  بالإ�شافة  وق�ش�ص هادفة،  ومل�شقات  برو�شورات  وتوزيع  توعوية، 
ال�شندوق االأردين الها�شمي والوكالة االأمريكية لالإمناء USAID ببث اإعالنات وم�شابقات توعوية من خالل بع�س املحطات االذاعية وتوزيع 

جوائز قّيمة على امل�شاركني الفائزين، باالإ�شافة اإلى بث اإعالنات توعوية يف ال�شحف املحلية والتلفزيون االأردين. 
و�شاهمت الهيئة بدعم م�شابقة “Jo1Green” املوجهة لطلبة اجلامعات الأردنية بهدف ن�شر الوعي البيئي وثقافة املباين اخل�شراء وقيم العمل 
امل�شرتك �شمن فرق متعددة التخ�ش�شات بني �شريحة الطلبة لإيجاد حلول مبتكرة ملواجهة التحديات يف جمال الطاقة والبيئة والقت�شاد والتغري 

املناخي املرتبط بت�شميم امل�شاكن وبنائها يف االأردن.
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يف جمال العالقات الدولية:

 ا�ستمرت ع�سوية الهيئة يف املنظمات الدولية املعنية باأعمال الرقابة والتنظيم  على النحو التايل:

:Energy Regulators Regional Association )ERRA( اأول: هيئة منظمي الطاقة الإقليمية 

• 	:)ERRA( ملحة عامة عن منظمة

اآ�شيا  التابعني من  الأع�شاء  مع  واأورا�شيا،  الو�شطى  اأوروبا  للطاقة �شمن منطقة  م�شتقلة  تنظيمية  هيئات  تتكون من  عبارة عن منظمة  هي 
وال�شرق االأو�شط والواليات املتحدة االأمريكية. 

.)ERRA( وتعد االأردن وال�شعودية واالإمارات العربية املتحدة من الدول العربية احلليفة ملنظمة 

• 	:)ERRA(الهدف الرئي�سي من

اإن الهدف الرئي�شي من املنظمة هو زيادة تبادل املعلومات واخلربات فيما بني اأع�شائها، وتو�شيع فر�ص احل�شول على اخلربة التنظيمية يف 
جمال الطاقة يف جميع اأنحاء العامل وتعزيز ا�شتقرار الطاقة وحت�شني التعاون بني املنظمني يف جمال الطاقة، باالإ�شافة اإلى ذلك فاإن املنظمة 
اأع�شائها وزيادة م�شادر املعلومات واخلربات التنظيمية يف  ت�شعى جاهدة لزيادة االت�شال وتبادل املعلومات والبحوث واخلربات فيما بني 

جميع اأنحاء العامل وتعزيز الفر�س املتاحة للتدريب.
 

ثانيا: منظمة البحر املتو�شط املعنية بالكهرباء والغاز الطبيعي:

Association of the Mediterranean Regulators for Electricity and Gas )MEDREG(

• 	: MEDREG ملحة عامة عن منظمة

تاأ�ش�شت املنظمة يف اأيار 2006 كمجموعة عمل، وكانت مدعومة من قبل الحتاد الأوروبي. وهي جتمع حاليًا منظمي الطاقة يف بلدان حو�ص 
البحر االأبي�س املتو�شط وبع�س الدول االأوروبية االأخرى.

• 	: MEDREG  الهدف الرئي�سي من

تعزيز اال�شتقرار، واالإطار التنظيمي املن�شق يف �شوق الطاقة بني دول االحتاد االأوروبي ودول حو�س البحر االأبي�س املتو�شط، وتوفري اأق�شى قدر 
من املنافع للم�شتهلكني يف الدول االأع�شاء. 

 وعالوة على ذلك، تعمل MEDREG على تعزيز التعاون وتبادل املعلومات وامل�شاعدة بني الدول االأع�شاء لتوفري اإطار للمناق�شة.

يف جمال م�ساريع التوليد امل�ستقلة:

اأناط قانون الكهرباء العام ب�شركة الكهرباء الوطنية م�شوؤولية اجراء درا�شات التخطيط للتو�شعات امل�شتقبلية ل�شبكة النقل والتوليد والتاأكد من 
توافر احتياطي توليدي ملواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية، ويف هذا ال�شياق فقد با�شرت �شركة الكهرباء الوطنية خالل عام 2010 باالجراءات 
الالزمة لتنفيذ م�شروع )IPP3 –IPP4( ، وقد او�شت اللجنة الفنية املقيمة لهذا امل�شروع مبتابعة م�شروع التوليد اخلا�ص الثالث )IPP3( بقدرة 
ترتاوح من )3001350( م.و وبطريقة تناف�شية كما مت حتديدها يف قانون الكهرباء لتعمل على الوقود الثقيل كوقود اويل والغاز الطبيعي كوقود 
ثانوي، وم�شروع وحدات الذروة )IPP4( بقدرة ترتاوح من )2001250( م.و لتعمل على الوقود الثقيل كوقود اويل والغاز الطبيعي كوقود ثانوي 
وال�شوالر كوقود ثالث وب�شكل ح�شري على �شركات التوليد العاملة يف القطاع ومن املتوقع ان يتم تنفيذ امل�شروعني خالل عامي 2013 و2014 على 

التوايل.
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أداء قطاع الكهرباء في عام 2010

اأوًل:- اأداء قطاع التوليد 2010:

ال�ستطاعة ال�سمية الكلية: 

واجه االأردن ارتفاعًا يف معدالت منو الطلب على الطاقة الكهربائية خالل االأعوام القليلة املا�شية �شاحبه ارتفاع اأ�شعار الوقود الثقيل، مما ا�شتدعى 
ا�شتثمارات جديدة يف قطاع الكهرباء، حيث و�شلت ال�شتطاعة ال�شمية الكلية للنظام الكهربائي يف اململكة يف عام 2010 اإلى حوايل 3069  م.و، 
موزعة على �شركة توليد الكهرباء املركزية با�شتطاعة ا�شمية بلغت حوايل 1،706 م.و، و�شركة ال�شمرا لتوليد الكهرباء با�شتطاعة ا�شمية بلغت 885 
م.و، و�شركة �شرق عمان لتوليد الكهرباء )املناخر( با�شتطاعة ا�شمية بلغت  370 م.و، والقطاع ال�شناعي وم�شادر الطاقة املتجددة با�شتطاعة 
ا�شمية بلغت حوايل 108 م.و، باالإ�شافة اإلى ما كان يتم ا�شترياده عرب خطي الربط الكهربائي بني االأردن وكل من م�شر و�شوريا. وال�شكل رقم )1( 

يبني تطور اال�شتطاعة اال�شمية يف اململكة خالل الفرتة )200012010(.

�سكل رقم )1(

تطور اال�ستطاعة اال�سمية يف اململكة خالل الفرتة )2000-2010(

م . و

ة
سن

ل�
ا
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الطاقة املولدة:

الكهرباء  توليد  �شركة  �شاهمت  وقد   ،%  3.3 بن�شبة منو  14683ج.و.�س  2010 حوايل  عام  اململكة  املولـدة يف  الكهربائية  الطـاقة  كمية  بلغت 
ن�شبة  وكانت  3467 ج.و.�ص  ال�شمرا  �شركة  اإنتاج  وبلغ  7655 ج.و.�س،  اإنتاجها  بلغ  حيث  املولدة  الطاقة  جممل  من   %  52.1 بـن�شبة  املركزية 
 323 بـ  اإنتاج �شركة �شرق عمان لتوليد الكهرباء )املناخر( 3238 ج.و.�س بن�شبة 22.1 %، و�شاهم القطاع ال�شناعي  م�شاهمتها 23.6 %، وبلغ 
670 ج.و.�ص من خطوط الربط الكهربائي. يف حني بلغت كمية الطاقة  ا�شترياد  مت  فقد  الوطني  االإنتاج  هذا  وبجانب  ج.و.�س بن�شبه 2.2 %، 
امل�شدرة من االأردن اإلى م�شر واأريحا ومركز حدود طريبيل العراقي 58 ج.و.�ص، وبذلك فقد بلغت كمية الطاقة املتاحة لال�شتهالك املحلي 15295 

)2( يبني تطور الطاقة املولدة خالل الفرتة )2000 – 2010(. رقم  وال�شكل  ج.و.�س وبن�شبة منو مقدارها 5.8 %. 

�سكل رقم )2(

تطور الطاقة املولدة خالل الفرتة )2000 – 2010(

 

 الوقود امل�ستخدم يف توليد الكهرباء: 

بلغت كميات الوقود امل�شتهلك لغايات التوليد يف عام 2010 حوايل 3.262  مليون ط.م.ن مقارنة مع  3.44 مليون ط.م.ن خالل عام 2009 وبن�شبة 
اإجمايل ا�شتهالك اململكة من الطاقة الأولية. كما بلغت كمية الغاز الطبيعي  44.3 % من  يقارب  ما  الن�شبة  �شكلت هذه  منو بلغت 5.2 %، حيث 

امل�شتهلك يف التوليد حوايل 2273 األف ط.م.ن، والوقود الثقيل 883 األف ط.م.ن وال�شولر 106 األف ط.م.ن.

ال�سنة
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كفاءة وحدات التوليد:

اأ1 �شركة توليد الكهرباء املركزية:
 )% 56.4( مقابل  بلغت م�شاركة �شركة توليد الكهرباء املركزية من اإجمايل الطاقة الكهربائية املولدة يف اململكة لهذا العام ) 52.1 %( 
2009، ويبني  للعام  للعام 2009، وقد بلغت التوافرية الكلية للوحدات التوليدية التابعة لل�شركة لهذا العام )95.67 %( مقابل )90.73 %( 

اجلدول رقم )1( موؤ�شرات كفاءة وحدات التوليد ل�شركة توليد الكهرباء املركزية لعام 2010.

جدول رقم )1(

موؤ�سرات كفاءة وحدات التوليد ل�سركة توليد الكهرباء املركزية لعام 2010

20092010البيــــــــــــــان

35.4036.41الكفاءة ال�شاملة مولد )%(

33.4034.27الكفاءة ال�شاملة م�شدر )%(

250.90245.78معدل ا�شتهالك الوقود )غم وقود مكافئ/ك.و.�ص( مولد

265.86261.14معدل ا�شتهالك الوقود )غم وقود مكافئ/ك.و.�ص( م�شدر

90.7395.67التوافرية الكلية)%(

جدول رقم )2(

موؤ�سرات االأداء جلميع الوحدات التوليدية يف �سركة توليد الكهرباء املركزية

ال�سنة 
عامل التوافرية

 )%(

عامل التوقف الق�سري

)%(

عامل التوقف لل�سيانة

)%(

عامل التوقف املربمج

)%(

200990.735.140.163.97

201095.671.980.212.14

جدول رقم )3(

موؤ�سرات اأداء الوحدات الغازية

ال�سنة
عامل التوافرية

)%(

عامل التوقف الق�سري

)%(

عامل التوقف لل�سيانة

)%(

عامل التوقف املربمج

)%(

200983.6313.080.233.06

201095.012.50.312.19

**905حدود ال�شماحية املقرة من الهيئة

 *  ال يوجد حدود �شماحية لهذه املعايري.
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جدول رقم )4(

موؤ�سرات االأداء الكلية للوحدات البخارية يف �سركة توليد الكهرباء املركزية

ال�سنة
عامل التوافرية

)%(

عامل التوقف الق�سري

)%(

عامل التوقف لل�سيانة

)%(

عامل التوقف املربمج

)%(

200994.820.560.114.51

201096.041.680.162.12

ب1 �شركة ال�شمرا لتوليد الكهرباء:
 )% 25.5( مقابل  بلغت م�شاركـة �شركـة ال�شمرا لتوليد الكهرباء من اإجمايل الطاقـة الكهربائيـة املولدة يف اململكـة لهذا العـام )23.6 %( 
2009. واجلدول رقم  عام  2010 مقابل )93.1 %(  عام  للعـام 2009. وقد بلغت التوافريـة الكليـة ملحطـة توليد ال�شمرا ) 94.507 %( 

)5( يبني موؤ�شرات كفاءة وحدات التوليد لل�شركة. 

جدول رقم )5( 

موؤ�سرات كفاءة وحدات التوليد ل�سركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء

20092010البيانات

26.98 مولد دورة ب�شيطةالكفاءة ال�شاملة مولد )%(
43.54 مولد دورة مركبة

الدورة املركبة /املرحلة االولى 44.06
الدورة املركبة/ املرحلة الثانية 31.79

26.74 دورة ب�شيطةالكفاءة ال�شاملة م�شدر )%(
42.59 دورة مركبة

  الدورة املركبة /املرحلة االولى 43.035
الدورة املركبة /املرحلة الثانية 30.06

معدل ا�شتهالك الوقود )غم وقود مكافئ/ك.و.�ص( 
مولد

197.4 دورة مركبة
318.6 دورة ب�شيطة

الدورة املركبة /املرحلة االولى 192.54
الدورة املركبة /املرحلة الثانية 273.46

معدل ا�شتهالك الوقود )غم وقود مكافئ/ك.و.�ص(  
م�شدر

201.8 دورة مركبة
321.5 دورة ب�شيطة

الدورة املركبة /املرحلة االأولى 197.17
الدورة املركبة /املرحلة الثانية 276.8

93.194.5التوافرية الكلية)%(
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جدول رقم )6(

موؤ�سرات التوافرية  للوحدات الكلية ل�سركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء

ال�سنة
عامل التوافرية

)%(

عامل التوقف الق�سري

)%(

عامل التوقف لل�سيانة

)%(

200998.601.800.85

201094.500.4682.97

جدول رقم )7( 

موؤ�سرات االداء للوحدات الغازية يف �سركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء

عامل التوقف 

املربمج )%(

عامل التوقف 

لل�سيانة )%(

عامل التوقف 

الق�سري )%(

عامل التوافرية 

)%(
ال�سنة

3.10 0.70 2.17 94.01 2009

2.95 2.32 0.45 94.27 2010

* * 5 90 حدود ال�شماحية املقرة من الهيئة

*  ال يوجد حدود �شماحية لهذه املعايري.

جدول رقم )8(

موؤ�سرات االداء للوحدات البخارية يف �سركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء

عامل التوقف 

املربمج )%(

عامل التوقف 

لل�سيانة )%(

عامل التوقف 

الق�سري )%(

عامل التوافرية 

)%(
ال�سنة

6.17 4.25 0.24 89.32 2009

1.36 2.60 0.60 95.40 2010

* * 5 85 حدود ال�شماحية املقرة من الهيئة

*  ال يوجد حدود �شماحية لهذه املعايري.

مل يكن هناك اي جتاوزات ل�شركة ال�شمرا لتوليد الكهرباء باإ�شتثناء الوحدة الغازية الثانية حيث بلغت توافريتها 89.9 % مقارنة 
مع حد ال�شماح املقر من الهيئة لتوافرية الوحدات الغازية والتي تبلغ 90 % هي ن�شبة قريبة من االلتزام بحدود ال�شماحية.
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:)AES( ج1 �شركة �شرق عّمان لتوليد الكهرباء
بلغت م�شاركة �شركة �شرق عّمان لتوليد الكهرباء من اإجمايل الطاقة الكهربائية املولدة يف اململكة لهذا العام )22.1 %( مقابل )٪16.1( 
للعام 2009. و�شاهمت ال�شركة يف مواجهة الطلب على الطاقة، وقد بلغت التوافرية الكلية لل�شركة عام 2010 حوايل )98.07 %(  مقابل 

2009. واجلدول رقم )9( يبني موؤ�شرات كفاءة وحدات التوليد لل�شركة.  عام   )% 90.2(

جدول رقم )9(

)AES( موؤ�سرات كفاءة وحدات التوليد ل�سركة �سرق عمان

2010 2009 البيان

32 32 الكفاءة ال�شاملة مولد دورة ب�شيطة )%(

32 32 الكفاءة ال�شاملة م�شدر دورة ب�شيطة )%(

49 49 الكفاءة ال�شاملة مولد دورة مركبة )%(

49 49 الكفاءة ال�شاملة م�شدر دورة مركبة )%(

190 242 معدل ا�شتهالك الوقود )غم وقود مكافئ/ك.و.�ص( مولد

193 245 معدل ا�شتهالك الوقود )غم وقود مكافئ/ك.و.�ص( م�شدر 

98 90 التوافرية الكلية )%(

جدول رقم )10( 

)AES( موؤ�سرات التوافرية للوحدات الكلية ل�سركة �سرق عمان

عامل التوقف لل�سيانة )%( عامل التوقف الق�سري )%( ال�سنة

9.86 0.72 2009

1.06 0.27 2010

جدول رقم )11( 

)AES( موؤ�سرات االداء للوحدات الغازية يف �سركة �سرق عمان

عامل التوقف

املربمج )%(

عامل التوقف 

لل�سيانة )%(

عامل التوقف 

الق�سري )%(

عامل التوافرية 

)%(
ال�سنة

13.35 13.35 1.07 87.3 2009

1.06 1.06 0.27 98.28 2010

* * 5 90 حدود ال�شماحية املقرة من الهيئة

*  ال يوجد حدود �شماحية لهذه املعايري.
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جدول رقم )12(

)AES( موؤ�سرات االداء للوحدات البخارية يف �سركة �سرق عمان

عامل التوقف 

املربمج )%(

عامل التوقف 

لل�سيانة )%(

عامل التوقف 

الق�سري )%(

عامل التوافرية 

)%(
ال�سنة

9.86 9.86 0.72 90.2 2009

1.06 1.06 0.27 98.28 2010

* * 5 85 حدود ال�شماحية املقرة من الهيئة

*  ال يوجد حدود �شماحية لهذه املعايري.

ال�شماح املحددة من  2010 حيث كانت �شمن حدود  لعام  ل�شركة �شرق عمان  الفنية  مل يكن هناك اي جتاوزات ملعايري االداء 
الهيئة.

ثانيًا: اأداء قطاع النقل 2010:

• الطاقة الواردة وامل�سدرة على خطوط �سبكة النقل والفقد الكهربائي:	

التحويل  امل�شتلمة عرب حمطات  الطاقة  كمية  بلغت  ج.و.�ص، يف حني   14546 2010 حوايل  عام  النقل يف  امل�شدرة على خطوط  الطاقة  كمية  بلغت 
الرئي�شية حوايل 14259 ج.و.�ص. وبلغت كمية الطاقة الكهربائية املفقودة على نظام النقل يف عام 2010 ما مقداره 288 ج.و.�س وبن�شبة 1.98 % 

من اإجمايل الطاقة املزودة على �شبكة النقل وهي ن�شبة جيدة واأقل من الن�شبة املقررة وفق كود معايري االأداء والبالغة 3.5 %.

• توافرية دارات �سبكة النقل والربط الكهربائي: 	

)13( يبني موؤ�شر  رقم  دارات خطوط النقل: بلغت ن�شبة الالتوافرية لدوائر خطوط النقل لعام 2010 حوايل 0.030 %  واجلدول 

الالتوافرية على دارات خطوط النقل ح�شب نوع النقطاع.

جدول رقم )13( 

موؤ�سر الالتوافرية على دارات خطوط النقل ح�سب نوع االنقطاع

البيـــــــــــان

انقطاعات 

 ال�سيانة 

املربجمة

انقطاعات 

 التعزيز 

املربمج

 انقطاعات

 ق�سرية

 انقطاعات

 خارجية

 انقطاعات 

تعليمات

 جميع 

النقطاعات

0.3540.0000.0310.00030.0780.385الالتوافرية )%( لعام 2009

0.1840.1380.0080.0780.0390.030الالتوافرية )%( لعام 2010

 ***0.030**حدود ال�شماحية املقرة من الهيئة

*  ال يوجد حدود �شماحية لهذه املعايري.
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عام  96.3 % من  مع  دارات خطوط الربط: بلغت ن�شبة التوافرية على دارات خطوط الربط لعام 2010 حوايل 88.28 % مقارنة 

2009 ويعود ال�شبب وراء انخفا�س ن�شبة التوافرية لعام 2010 عن عام 2009 هو بقاء خط الربط ال�شوري مفتوحا لفرتة تعدت ال�شهر اأثناء 
وجود دارتي العقبة والقطرانة خارج اخلدمة يف بداية عام 2010، كما بقي اخلط مدة 25 يوم خالل �شهر اآب من العام 2010 خارج اخلدمة 

بطلب من اجلانب ال�شوري، اأما خط الربط امل�شري فقد كان خروجه متقاربا ب�شكل عام للعامني 2009 و 2010

)0.304 %( للعام  مع  مقارنة  دارات حمولت النقل: بلغت ن�شبة الالتوافرية على حمولت النقل لعام 2010 حوايل ) 0.025 %( 

2009 واجلدول رقم )14( يبني موؤ�شر الالتوافرية ملحولت النقل ح�شب اأ�شباب النقطاعات.

جدول رقم )14(

موؤ�سر الالتوافرية ملحوالت النقل ح�سب اأ�سباب االنقطاعات

البيـــــــــــان
 انقطاعات ال�سيانة 

املربجمة

 انقطاعات التعزيز 

املربمج

 انقطاعات

 ق�سرية

 انقطاعات

 خارجية

 انقطاعات 

تعليمات

 جميع 

النقطاعات

0.1970.0000.1070.0000.0000.304الالتوافرية )%( لعام 2009

0.1140.00030.0190.0010.0390.025الالتوافرية )%( لعام 2010

***0.030**حدود ال�شماحية املقرة من الهيئة
*  ال يوجد حدود �شماحية لهذه املعايري.

الطاقة غري املزودة:

بلغت  جمموع كمية الطاقة غري املزودة عام 2010 ما مقداره 5878  ج.و.�س وبن�شبة 0.04 % من اإجمايل الطاقة املزودة، مقارنًة مع 2863 ج.و.�س 
2010 عن عام 2009 االأ�شباب التالية: لعام  املزودة  الطاقة  ارتفاع  ويعزى  املزودة  الطاقة  اإجمايل  يف العام 2009 وبن�شبة 0.02 % من 

حادثة انهيار اأبراج دارتي العقبة – القطرانة 400 ك.ف.1 
اأوالف�شل 1  التوليدية  للوحدات  املفاجىء  اخلروج  مثل  خارجية  عوامل  نتيجة  اأو  الب�شرية  االأخطاء  وت�شمل  النقل  �شبكة  على  ق�شرية  م�شاكل 

اخلارجي خلطوط الربط او حلمل اخلطة الدفاعية.
ف�شل االأحمال نتيجة عجز القدرة التوليدية عن تغطية احلمل الكهربائي.1 

ثالثًا:-اأداء قطاع التوزيع 2010:

يتكون نظام التوزيع من ثالث �شركات هي �شركة الكهرباء الردنية و�شركة كهرباء حمافظة اربد و�شركة توزيع الكهرباء، ووا�شلت �شركات التوزيع 
العاملة يف اململكة عام 2010، العمل على اإن�شاء وتعزيز ال�شبكات الكهربائية وحمطات التحويل يف املناطق التابعة لها لتلبية اإحتياجات امل�شرتكني 
من الطاقة الكهربائية، كما اإ�شتمرت يف العمل على تطوير وحت�شني و�شيانة �شبكات التوزيع القائمة للمحافظة على اإ�شتمرارية تزويد امل�شرتكني 

بالتيار الكهربائي وتقدمي اخلدمات املميزة لهم وعلى مدار ال�شاعة.
كما بلغ املجموع الكلي الإ�شتطاعة حمطات التحويل يف �شبكات التوزيع عام 2010 )10728( م.ف.اأ مقارنة مع )10020( م.ف.اأ عام 2009 
الكلي لأطوال خطوط �شركات توزيع الكهرباء العاملة يف اململكة )51450( كم عام 2010 مقارنة  املجموع  بلغ  كما  وبن�شبة منو بلغت )7.06 %( 

مع )49436( كم يف عام 2009 وبن�شبة منو بلغت )4.07 %(. 
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2009 وبن�شبة منو بلغت  2010 مقارنة مع )10835( ج.و.�ص عام  بلغت الطاقة امل�شتهلكة عن طريق �شركات التوزيع )11823( ج.و.�ص لعام 
بلغت الطاقة الكهربائية امل�شتهلكة عن طريق �شركة الكهرباء الردنية عام 2010 )7545( ج.و.�ص مقارنه مع )7015( ج.و.�ص  )9.1 %( حيث 

عام 2009 وبن�شبة منو بلغت ) 7.6( % .
وبلغت الطاقة امل�شتهلكة عن طريق �شركة كهرباء حمافظة اإربد عام 2010 )1984( ج.و.�ص مقابل )1776( ج.و.�ص عام 2009 وبن�شبة منو بلغت 
امل�شتهلكة عن طريق �شركة توزيع الكهرباء لعام 2010 )2294( ج.و.�ص مقابل )2044( ج.و.�ص عام 2009  الطاقة  )11.7 %( يف حني كانت 

وبن�شبة منو بلغت )12.2 %(.
ويف جمال الفقد الكهربائي على �شبكات �شركات توزيع الكهرباء فقد بلغ )1631( ج.و.�ص عام 2010 مقابل )1655( ج.و.�ص يف عام 2009 
وبن�شبة اإنخفا�ص بلغت )1.45 1 %( اأما اعداد امل�شرتكني بالتيار الكهربائي ل�شركات التوزيع فقد بلغ )1498( األف م�شرتك، موزعة على النحو 
و�شركة   )% 2009 ون�شبة منو بلغت )4.8  2010 مقابل )929( األف م�شرتك عام  التايل �شركة الكهرباء االأردنية )974( األف م�شرتك عام 
توزيع  �شركة  اأما  كهرباء حمافظة اإربد )343( األف م�شرتك عام 2010 مقابل )325( األف م�شرتك عام 2009 وبن�شبة منو بلغت )5.53 %( 

الكهرباء فقد بلغ العدد )181( األف م�شرتك عام 2010 مقابل )172( األف م�شرتك عام 2009 وبن�شبة منو بلغت )5.2 %(.
2010 )2114( ك. و.�ص/فرد مقارنة مع )2006(  الكليـة امل�شتهلكة ل�شركات توزيع الكهرباء / فرد عام  كما بلغت كميـة الطاقـة الكهربائيـة 

ك.و.�س/فرد عام 2009 وبن�شبة نحو بلغت )5.38 %(.
اما ح�شب الن�شبة املئوية لتوزيع القطاعي للطاقة امل�شتهلكة فقد بلغت يف القطاع املنزيل )33 %( من جممل الطاقة امل�شتهلكة، والقطاع ال�شناعي 
واخرى  ال�شوارع )2.4 %(  واإنارة  والدوائر احلكومية )7.1 %(  و�شخ املياه )14.3 %(  التجاري )16.1 %(  والقطاع  بن�شبة )26.3 %( 

)3( الن�شبة املئوية للتوزيع القطاعي للطاقة الكهربائية امل�شتهلكة لعام 2010. رقم  ال�شكل  ويبني   )% 0.8(

�سكل رقم )3( 

الن�سبة املئوية للتوزيع القطاعي للطاقة الكهربائية امل�ستهلكة لعام 2010

التوزيع القطاعي للطاقة الكهربائية امل�شتهلكة فقد بلغت يف القطاع املنزيل )4260 ج.و.�ص( من جممل الطاقة امل�شتهلكة، والقطاع  اأما ح�شب 
ال�شناعي )3398 ج.و.�ص( والقطاع التجاري )2084 ج.و.�ص( و�شخ املياه )1844 ج. و.�ص( والدوائر احلكومية )915 ج.و.�ص( واإنارة ال�شوارع 

)315 ج.و.�ص( واخرى )105 ج.و.�ص( ويبني ال�شكل رقم )4( التوزيع القطاعي للطاقة الكهربائية امل�شتهلكة لعام 2010. 
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�سكل رقم )4( 

التوزيع القطاعي للطاقة الكهربائية امل�ستهلكة لعام 2010
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تطور قطاع الكهرباء عام 2010

�شهد قطاع الكهرباء منذ �شدور قانون الكهرباء رقم 64 لعام 2002 تغريات يف هيكلته تتوافق مع توجهات اخل�شخ�شة وحتفيز القطاع اخلا�س 
لال�شتثمار يف ن�شاطات قطاع الكهرباء، خا�شة ن�شاط التوليد، ونتيجة لهذه التغريات فقد ا�شبح النظام الكهربائي يف الردن موزعا ح�شب الن�شاط 

الى ثالث جمموعات هي:
ن�شاط التوليد1 
ن�شاط النقل1 
ن�شاط التوزيع1 

• ففي جمال التوليد، تعمل حاليًا اربع �سركات هي:	

�شركة توليد الكهرباء املركزية وتعمل مبوجب رخ�شة ممنوحة من الهيئة تاريخ 20/09/2007.. 1
�شركة ال�شمرا لتوليد الكهرباء وتعمل مبوجب رخ�شة ممنوحة من الهيئة تاريخ 01/09/2008.. 2
�شركة �شرق عمان لتوليد الكهرباء وتعمل مبوجب رخ�شة ممنوحة من الهيئة تاريخ 22/07/2008.. 3
�شركة القطرانة لتوليد الطاقة الكهربائية وتعمل مبوجب رخ�شة ممنوحة من الهيئة تاريخ 06/10/2009.. 4

حيث مت يف تاريخ 8/12/2010 البدء بالت�شغيل التجريبي للوحدة الغازية الثانية)GT2( يف �شركة القطرانة لتوليد الطاقة الكهربائية وبتاريخ 
13/12/2010 بداأ الت�شغيل التجريبي للوحدة الغازية االولى )GT1( علمًا انه مت النتهاء من اجراء فحو�شات الكفاءة والعتمادية لوحدتي 
حمطة القطرانة بتاريخ 24/12/2010 وبا�شتطاعة توليدية تبلغ )127( م.و لكل منهما، هذا وتقوم �شركة القطرانة حاليًا بتزويد الهيئة بكافة 
املتطلبات الفنية ح�شب كود معايري االداء للمرخ�س لهم بالتوليد، علمًا باأن حجم اال�شتثمار يف هذه ال�شركة يقدر بحوايل 323 مليون دينار، ومن 
بتوقيع  الوحيد،  امل�شرتي  كونها  الوطنية،  الكهرباء  �شركة  قامت  حيث   25/8/2011 بتاريخ  م.و   )127( بقدرة  البخارية  الوحدة  دخول  املتوقع 

اتفاقية �شراء الطاقة املولدة مع هذه ال�شركة.
كما دخلت يف النظام الكهربائي لعام 2010  الوحدة البخارية الثانية )ST2( ل�شركة ال�شمرا لتوليد الكهرباء وبقدرة )100( م.و ومت الت�شغيل 

التجاري بتاريخ 02/08/2010 ومن املتوقع دخول )285( م.و لل�شركة يف الثلث الول من عام 2011.

• اما ن�ساط نقل الكهرباء على خطوط ال�سغط العايل )132/400( ك.ف فتتواله �سركة الكهرباء الوطنية، وهي امل�سوؤولة 	

كذلك عن ت�سغيل النظام الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية عرب خطي الربط الكهربائي بني الردن وكل من م�سر و�سوريا، 

وحاليًا تقوم الهيئة بدرا�سة اقرار الكوادت غري املقرة يف جمال النقل متهيدًا لتق�سيم ال�سركة لثالث �سركات يف امل�ستقبل وهي:

املرخ�س له بالنقل.  .1
املرخ�س له البيع باجلملة.  .2

م�شغل النظام.  .3

• اما ن�ساط توزيع الكهرباء على خطوط ال�سغط املتو�سط واملنخف�ض )33/11/0.4( ك.ف وتزويد امل�ستهلكني النهائيني 	

فتقوم به كل من:

�شركة الكهرباء الردنية وتعمل مبوجب امتياز منذ عام 1962.  .1
�شركة كهرباء حمافظة اربد وتعمل مبوجب رخ�شة ممنوحة من الهيئة تاريخ 30/06/2008.  .2

�شركة توزيع الكهرباء وتعمل مبوجب رخ�شة ممنوحة من الهيئة تاريخ 30/06/2008.  .3
 

 بحيث تعمل كل �شركة من هذه ال�شركات ح�شب منطقتها اجلغرافية.
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عمل قطاع الكهرباء يف الأردن عام 2010 وفقًا للهيكل التنظيمي التايل:

         قطاع حكومي.

         قطاع خا�س.
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احلمل الأق�سى: 

2650 م.و اأما اأعلى حمل م�شائي لعام 2010 فقد بلغ 2460 م.و، وبزيادة ن�شبتها 10.8 %. منا احلمل االأق�شى ال�شباحي بن�شبة 15.2 % ليبلغ 

 يف حني بلغ اأدنى حمل يف عام 2010 للنظام الكهربائي 1075 م.و  وال�شكل رقم )5( يو�شح تطور احلمل الأق�شى يف اململكة خالل الفرتة )200012010(.

�سكل رقم )5( 

تطور احلمل االأق�سى )م.واط( يف اململكة خالل الفرتة )2000-2010( 

اأعداد امل�سرتكني: 

 بلغ العدد الكلي للم�شرتكني بالتيار الكهربائي يف اململكة لعام 2010 حوايل )1498( األف م�شرتك مقارنة مع )1426( األف م�شرتك لعام 2009 
رقم )6( يو�شح التوزيع القطاعي لأعداد امل�شرتكني خالل الفرتة )2000 – 2010(. وال�شكل  وبن�شبة منو بلغت 5.04 %. 

�سكل رقم )6(

التوزيع القطاعي الأعداد امل�سرتكني خالل الفرتة )2000 – 2010(

و
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الطاقة الكهربائية امل�ستهلكة:

بلغ معدل  وقد  بلغت كمية الطاقة الكهربائية امل�شتهلكة 12920 ج.و.�س مقارنة مع 11993 ج.و.�س يف عام 2009، بن�شبة منو مقدارها 7.7 %. 
ن�شيب الفرد من الطاقة الكهربائية امل�شتهلكة النهائية 2114  ك.و.�س مقابل 2006 ك.و.�س يف عام 2009 مبعدل منو 5.4 %. 

الفقد الكهربائي:

قبل  من  املوزعة  الطاقة  بلغت كمية الطاقة الكهربائية املفقودة يف نظام التوزيع يف عام 2010 ما مقداره 1631 ج.و.�س، بن�شبة 12.1 % من 
وبالتعاون مع  الهيئة  ت�شعى  حيث  مرتفعة،  الن�شبة  هذه  زالت  ول   .%  13.3 بن�شبة   2009 1655 ج.و.�س يف عام  التوزيع مقارنة مع  �شركات 
ال�شركات املعنية اإلى خف�س هذه الن�شبة اإلى احلدود املقبول بها علميًا، واإيجاد االآليات املنا�شبة للتغلب على اأ�شباب هذه امل�شكلة �شواء من اجلوانب 

الفنية اأو من خالل معاجلة ا�شتجرار الطاقة الكهربائية بطرق غري م�شروعة.
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التقييم العام لقطاع الكهرباء عام 2010

وو�شل  ارتفع الطلب على الطاقة الكهربائية يف عام 2010 مقارنة مع عام 2009 حيث كانت ن�شبة النمو يف ا�شتهالك الطاقة الكهربائية 7.4 %، 
احلمل االق�شى يف النظام الكهربائي املوحد الى 2650 م.و وبن�شبة منو و�شلت الى 15.2 %. 

وبالرغم من ح�شول عدد من الإطفاءات على خطوط ال�شبكة فقد متكنت �شركة الكهرباء الوطنية )م�شغل النظام الكهربائي( من تغطية الطلب 
على الطاقة بكفاءة عالية من خالل التن�شيق مع �شركات توليد الكهرباء، وال�شتعانة بالطاقة امل�شتوردة عرب خطوط الربط الكهربائي، ومتكن م�شغل 
النظام من اإتباع منوال ت�شغيلي اآمن واقت�شادي مل�شادر التوليد. وقد كان التن�شيق بني م�شغل النظام و�شركات توزيع الكهرباء جيدًا، بهدف نقل 
الطاقة الكهربائية وتوزيعها اإلى امل�شرتكني ب�شورة اآمنة دون حتميل خطوط النقل والتوزيع اأو املحولت باأحمال تفوق ا�شتطاعتها ملا لذلك من اأثر 

على عدم زيادة فاقد الطاقة ما اأمكن. 

بالرغم من الأداء اجليد للقطاع فقد ح�شلت بع�ص احلوادث الطارئة التي ت�شببت يف انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من امل�شرتكني امتدت يف 
بع�ص احلالت اإلى عدة �شاعات يف بع�شها ونتجت يف بع�شها عن خروج وحدات توليدية من اخلدمة لأ�شباب خمتلفة، حيث مت تغطيتها من خالل 

خطوط الربط القليمي.

كما بلغت الطاقة غري املزودة للعام 2010 )5878 م.و.�ص( وت�شكل ما ن�شبته 0.04 % من املجموع الكلي للطاقة املباعة، وهذه القيمة هي �شعف 
ما �شكلته ن�شبة الطاقة غري املزودة الى جمموع الطاقة املباعة لعام 2009.

اأهم ما مت كهربته من قبل �شركة الكهرباء الوطنية خالل عام 2010 ملعاجلة النمو املتزايد على الطاقة الكهربائية:
تو�شعة حمطتي العبديل 132/33 ك.ف وجنوب عمان 132/33 ك.ف.1 
حمطة اإ�شمنت احلديثة 132/6.6 ك.ف يف حمطة القطرانة ودوائر املولدات الغازية الأولى والثانية.1 
حمويل حمطة �شرق عمان 400/132 ك.ف ودوائر 132 ك.ف املرتبطة بها.1 
حمطة ال�شمرا 132 ك.ف ودوائر الوحدات التوليدية بها.1 
حمطة جنوب ماأدبا 132/33 ك.ف.1 

الأداء املايل:

لقد متكنت جميع �شركات التوزيع خالل عام 2010 من حتقيق اأرباحا جيدة وتتما�شى مع العائد املطلوب على ا�شتثماراتها، اأما �شركة الكهرباء 
الوطنية فقد حققت خ�شائر خالل عام 2010 تقدر بحوايل 161 مليون دينار بعد اأن حققت ربحا جيدا خالل عام 2009 وذلك نتيجة الرتفاع 
كلف الوقود ب�شكل كبري وملحوظ ب�شبب اعتماد ال�شركة على الوقود الثقيل بدل من الغاز )حيث كان هناك انخفا�ص يف كميات الغاز امل�شتورد من 

م�شر لأغرا�ص التوليد(.

ويو�شح اجلدول التايل اإجمايل املوجودات والأرباح )اخل�شائر( التي حققتها �شركات القطاع خالل عام 2010
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جدول رقم )15(

اإجمايل املوجودات واالأرباح )اخل�سائر( التي حققتها �سركات القطاع خالل عام 2010

ا�سم ال�ســــــــــــــركة 

 اإجمايل املوجودات

 )الف دينار اأردين(

2010

 ربح / )خ�سارة( *

 )الف دينار اأردين(

2010

520.94916.449�شركة توليد الكهرباء املركزية

441.8145.524�شركة ال�شمرا لتوليد الكهرباء

221.38811.914�شركة �شرق عمان لتوليد الكهرباء **

)161.074(640.554�شركة الكهرباء الوطنية

498.3276.216�شركة الكهرباء الأردنية )توزيع(

125.4207.803�شركة كهرباء حمافظة اربد )توزيع(

366.49220.221�شركة توزيع الكهرباء )توزيع( ***

)92.947(2.814.944الإجمايل 
* الربح بعد ال�شريبة ول ي�شمل اأثر فرق العملة.

** تعمل ال�شركة مبوجب اتفاقيات التاأجري التمويلي فيما يتعلق مبحطات التوليد.
*** �شركة توزيع الكهرباء و�شركتها التابعة.

جدول رقم )16(

كلفة اإنتاج ونقل وتوزيع الكيلو واط �ساعة من الطاقة الكهربائية لعام 2010

االأهمية الن�سبية )فل�ض/ك.و.�ض()مليون دينار(تكاليف قطاعي التوليد والنقل

55.5 %54543.39تكاليف الوقود
22.4 %22117.57تكاليف اال�شتطاعة املدفوعة ل�شركات التوليد

6.9 %685.39م�شاريف ال�شيانة والت�شغيل وامل�شاريف االإدارية والفوائد

84.8 %83466املجموع

تكاليف �سركات التوزيع

11.3 %1118.81الإنفاق الت�شغيلي )م�شاريف اإدارية و�شيانة وت�شغيل وفوائد(
3.9 %393.09العوائد املطلوبة )الأرباح(

15.2 %15012املجموع
100.0 %98478.2الإجمايل

12.571كمية الطاقة املباعة للم�شتهلك النهائي  )ج.و.�ص(

78.2تكلفة التزويد للم�شتهلك النهائي )فل�ص/ك.و.�ص(
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الأداء املايل لقطاع التوليد:

بلغ معدل �شعر بيع الطاقة الكهربائية من قبل �شركة توليد الكهرباء املركزية اإلى �شركة الكهرباء الوطنية 69.9 فل�س/ك. و. �س )�شامل لتكاليف 
الوقود(، وقد �شاهم هذا املعدل يف حتقيق ال�شركة ربحًا )بعد ال�شريبة( مقداره 16.4 مليون دينار عن ال�شنة املالية املنتهية يف 31/12/2010.

�س  و.  فل�س/ك.   32.7 الوطنية  الكهرباء  �شركة  اإلى  الكهرباء  لتوليد  ال�شمرا  �شركة  من  امل�شدرة  الكهربائية  الطاقة  بيع  �شعر  معدل  بلغ  كما 
)�شامل لتكاليف الوقود(، وقد �شاهم هذا املعدل يف حتقيق ال�شركة ربحًا )بعد ال�شريبة( مقداره 5.5 مليون دينار عن ال�شنة املالية املنتهية يف 

 .31/12/2010

يف حني بلغ معدل �شعر بيع الطاقة الكهربائية امل�شدرة من �شركة �شرق عمان اإلى �شركة الكهرباء الوطنية 29.6 فل�س/ك. و. �س. )�شامل لتكاليف 
الوقود(، وقد �شاهم هذا املعدل يف حتقيق ال�شركة ربحًا )بعد ال�شريبة( مقداره 11.9 مليون دينار عن ال�شنة املالية املنتهية يف 31/12/2010. 

االأداء املايل لقطاع النقل:

الأداء املايل لقطاع النقل:

بلغ معدل �شعر �شراء الطاقة الكهربائية ل�شركة الكهرباء الوطنية 52.6 فل�س/ك. و. �س يف حني بلغ معدل �شعر البيع 47.0 فل�س/ك. و. �س، حمققة 
بذلك خ�شارة مقدارها 5.6 فل�س/ك. و. �س وهذه اخل�شارة اأدت اإلى تكبد ال�شركة خ�شارة مقدارها 161.1 مليون دينار مقارنة بربح مقداره 29 
مليون دينار خالل عام 2009. حيث كان ال�شبب الرئي�شي وراء هذه اخل�شارة هو انخفا�س كميات الغاز الطبيعي امل�شتوردة من م�شر مما اأدى اإلى 

زيادة االعتماد على الوقود الثقيل يف توليد الطاقة الكهربائية ب�شكل كبري.

الأداء املايل لقطاع التوزيع:

بلغ معدل �شعر �شراء الطاقة الكهربائية ل�شركة الكهرباء االأردنية 49.3 فل�س/ك. و. �س، يف حني بلغ معدل �شعر البيع 65.7 فل�س/ك. و. �س حمققة 
16.4 فل�ص/ك. و. �ص، وقد �شاهم هذا الهام�ص يف حتقيق ال�شركة لعائد )قبل ال�شريبة( على راأ�ص املال املدفوع مقداره  بذلك هام�شًا مقداره 

املوجودات الثابتة مقداره 3.6 %. �شايف  على  ال�شريبة(  )قبل  وعائد   ،% 10.97

كما بلغ معدل �شعر �شراء الطاقة الكهربائية ل�شركة كهرباء حمافظة اربد 41.6 فل�س/ك. و. �س، يف حني بلغ معدل �شعر البيع  56.8 فل�س/ك. و. 
�س حمققة بذلك هام�شًا مقداره 15.2 فل�ص/ك. و. �ص، وقد �شاهم هذا الهام�ص يف حتقيق ال�شركة لعائد )قبل ال�شريبة( على راأ�ص املال املدفوع 

�شايف املوجودات الثابتة مقداره 21.9 %. على  ال�شريبة(  )قبل  وعائد  مقداره 226.4 %، 

يف حني بلغ معدل �شعر �شراء الطاقة الكهربائية ل�شركة توزيع الكهرباء 37.8 فل�س/ك. و. �س، يف حني بلغ معدل �شعر البيع  56.9 فل�س/ك. و. 
�س حمققة بذلك هام�شًا مقداره 18.9 فل�ص/ك. و. �ص، وقد �شاهم هذا الهام�ص يف حتقيق ال�شركة لعائد )قبل ال�شريبة( على راأ�ص املال املدفوع 

على �شايف املوجودات الثابتة مقداره 21.2 %. ال�شريبة(  )قبل  وعائد  مقداره 214.5 %، 
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رقم الصفحة الجداول اإلضافية إلحصاءات قطاع الكهرباء    

1 .36 موؤ�شرات عامة لالقت�شاد والطاقة.        

2 .37 اأعداد العاملني يف قطاع الكهرباء.        

3 .37 تطور احلمل الأق�شى يف اململكة والنظام املوحد )م.و(.      

4 .38 ال�شتطاعة ال�شمية ملحطات التوليد )م.و(.            

5 .39 الطاقة الكهربائية املولدة ح�شب نوع التوليد )ج.و.�ص(.      

6 .40 الطاقة الكهربائية املولدة ح�شب جهة التوليد )ج.و.�ص(.     

7 .41 ا�شتهالك قطاع الكهرباء من الوقود)األف. ط. م.ن(.      

8 .41 ا�شتطاعة حمطات التحويل لنقاط التزويد الرئي�شة يف �شبكة النقل )م. ف.اأ(.   

9 .41 اأطوال خطوط النقل )كم. دارة(.        

10 .42 ا�شتطاعة حمطات التحويل يف �شبكات التوزيع )م.ف.اأ(.     

11 .42 اأطوال خطوط التوزيع )كم(.        

12 .43 الطاقة الكهربائية امل�شتهلكة )ج.و.�ص(.       

13 .44 التوزيع القطاعي للطاقة الكهربائية امل�شتهلكة )ج.و.�ص(.      

14 .44 الن�شبة املئوية لال�شتهالك القطاعي للطاقة الكهربائية)%(.      

15 .45 الطاقة الكهربائية املفقودة  يف النظام الكهربائي املوحد )ج.و.�ص(.    

16 .46 تطور اأعداد امل�شرتكني بالتيار الكهربائي ح�شب جهة ال�شرتاك )بالألف م�شرتك(.   

17 .46 التوزيع القطاعي لأعداد امل�شرتكني يف التيار الكهربائي )بالألف م�شرتك(.    

18 .47 تطور التعرفة الكهربائية لقطاع النقل )فل�ص/ك.و.�ص(.     

19 .48 تطور التعرفة الكهربائية لقطاع التوزيع )فل�ص/ك.و.�ص(.     

20 .49 تطور املوجودات الثابتة واأعمال حتت التنفيذ )بالألف دينار(       

21 .50 حقوق امل�شاهمني )حقوق امللكية( بالألف دينار(        
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الجداول اإلضافية إلحصاءات 
قطاع الكهرباء
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جدول رقم ) 1 (

موؤ�سرات عامة لالقت�ساد والطاقة

 20002001200220032004200520062007200820092010

 الناجت املحلي االإجمايل باالأ�شعار اجلارية 
19339*59996364679472298091892511093125961610817816)مليون دينار( **

 معدل الناجت املحلي االإجمايل باالأ�شعار اجلارية للفرد 
3164*1235127813331382151216311982220127542979) دينار( **

 كمية الطاقة االأولية امل�شتهلكة  
7357*5056515052995774648970287187726773357739)األف ط. م.ن( ***

 كمية الطاقة النهائية امل�شتهلكة  
4873*3688369238114080452649004890485547075021)األف ط. م.ن( ***

 كمية الوقود امل�شتهلك يف قطاع الكهرباء 
18101820195519862252239327253034328234413262)األف ط. م.ن( ***

 معدل كمية الطاقة االأولية امل�شتهلكة للفرد 
1204*1041103510391104121312841284127012541294)كغم. م. ن(

 معدل كمية الطاقة النهائية امل�شتهلكة  للفرد 
797*759742748780846895874848805840)كغم. م. ن(

16701658178517851785199521992300261226663069 ال�شتطاعة ال�شمية ملحطات التوليد العاملة  )م.و(

7375754481327995896896541112012999137681420814683 كمية الطاقة الكهربائية املولدة الإجمالية )ج . و .�ص(

613563946949733380908713959510559115551199312920 كمية الطاقة الكهربائية امل�شتهلكة  )ج . و .�ص(

12631284136314021512159217141845197520062114 كمية الطاقة الكهربائية امل�شتهلكة / فرد )ك . و .�ص(

 كمية الوقود امل�شتهلك يف قطاع الكهرباء
 كن�شبة من الطاقة االأولية امل�شتهلكة ٪
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12381255141014281555175119012160226023302670 احلمل الأق�شى للنظام الكهربائي  يف اململكة ) م.و (

12061225137013871515171018602130223023002650 احلمل الأق�شى يف النظام املوحد )  م.و (

6113*4857497850985230535054735597572358505980 عدد ال�شكان ) األف ن�شمة( ****

65016629680968887042725675237806808482737729 اأعداد العاملني يف قطاع الكهرباء ) موظف (

87291796910141067112911951263135214261498 اأعداد امل�شرتكني بالتيار الكهربائي ) بالألف م�شرتك (

31.945.939.2052.62       معدل �شعر ال�شراء من قطاع التوليد ) فل�ص /ك.و.�ص (

*  اأولية
** وفقًا الإح�شائيات البنك املركزي

***  وفقًا الإح�شائيات وزارة الطاقة والرثوة املعدنية
****  وفقًا الإح�شائيات دائرة االإح�شاءات العامة
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جدول رقم ) 2 (

اأعداد العاملني يف قطاع الكهرباء ) موظف ( *

 20002001200220032004200520062007200820092010

1547066727286889087 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

15111534165014731469151016081621161815301091�شركة توليد الكهرباء املركزية 

132186233246256273     �شركة ال�شمرا لتوليد الكهرباء ** 

484548        �شركة �شرق عمان لتوليد الكهرباء )املناخر( *** 

750807907900991104110841120117314551345�شركة الكهرباء الوطنية 

24062490240026202597253424722567274427472751�شركة الكهرباء االأردنية 

7747528008629219429921043107410121051�شركة كهرباء حمافظة اإربد

10601045998963998102511091136109311381083�شركة توزيع الكهرباء

65016629680968887042725675237806808482737729املجموع

* وفقًا الإح�شائيات ال�شركات
** بداأ الت�شغيل التجاري بتاريخ 2005

*** بداأ الت�شغيل التجاري بتاريخ 26/7/2008

جدول رقم ) 3 (

تطور احلمل االأق�سى يف اململكة والنظام املوحد  ) م.و(

ال�سنة

النظام املوحد           اململكة

ن�سبة النمو %احلمل الأق�سى املحلين�سبة النمو %املجموعم�ستوردحملي

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

200922399123303.123003.1

201026700267014.6265015.2
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جدول رقم ) 4 (

اال�ستطاعة اال�سمية ملحطات التوليد  ) م.و(    

 20002001200220032004200520062007200820092010

            اأ -  �سركة توليد الكهرباء املركزية 

 382 382 396 396 396 396 396 396 396 396 396                     حمطة كهرباء احل�شني احلرارية

 656 656 656 656 656 656 656 656 656 655 655                     حمطة العقبة احلرارية

 0 0 11 11 11 11 15 15 15 15 15                    حمطة العقبة املركزية 

 80 80 92 92 92 92 100 100 100 100 100                    حمطة ماركا 

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

 150 150 150 150 150 150 120 120 120 120 120                    حمطة توليد الري�شة 

 20 20 25 25 25 25 25 25 25 23 23                    حمطة الكرك 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                   حمطات الرياح 

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

 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2                   حمطة الطفيلة 

 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2                   حمطة معان و القرى النائية 

 1706 1706 1747 1747 1747 1747 1637 1637 1637 1534 1534                 املجموع 

 885 500 500 400 300 100 0 0 0 0 0ب -  �سركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء*  

 370 370 247 0 0 0 0 0 0 0 0ج -  �سركة �سرق عمان لتوليد الكهرباء  )املناخر( **

           د -  ال�سركات ال�سناعية

 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9                �شركة م�شانع الإ�شمنت 

 22 22 22 24 24 24 24 24 24 24 24                �شركة م�شفاة البرتول

 18 0 18 23 23 23 23 23 23 23 23                �شركة البوتا�س العربية

 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44                �شركة االأ�شمده الكيماوية 

 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12               ال�شركة االأردنية الهندية للكيماويات

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12               �شركة فو�شفات احل�شا

 0 0 0 21 21 21 21 21 21 0 0              ال�شركة املتحدة ل�شناعات احلديد وال�شلب

 4 4 4 4 4 1 1 1 1 0 0              �شركة توليد الغاز احليوي

 1 1 10 10 9 9 9 9 9 9 9               بلديات واخرى

 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4              حمطة �شد امللك طالل 

 108 90 118 153 152 148 148 148 148 124 136               املجموع  

 3069 2666 2612 2300 2199 1995 1785 1785 1785 1658 1670  املجموع  العام لال�ستطاعة  

    *  بداأ الت�شغيل التجاري بتاريخ 2005
    **  بداأ الت�شغيل التجاري بتاريخ 27/7/2008
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جدول رقم ) 5 (

الطاقة الكهربائية املولدة ح�سب نوع التوليد )ج.و. �ض( 

 20002001200220032004200520062007200820092010

64786604720568597592796961776904605765306146وحدات بخارية

742769680746776648943922255318843127وحدات غازية / غاز طبيعي

788311626246434167254100وحدات غازية / ديزل     

3542717875733213111وحدات ديزل

3943534153575161625861وحدات مائية

33333333333طاقة الرياح

5665610979  غاز حيوي

55838415061504257245336     دورة مركبة 

7375754381327995896896541112012999137681420814683املجموع 
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جدول رقم ) 6 (

الطاقة الكهربائية املولدة  ح�سب جهة التوليد  )ج.و. �ض(  

 20002001    200220032004200520062007200820092010

7122734478237673865293261082912750135511399514477ا - النظام الكهربائي املوحد

69347132761574688448908689669852885180097655             �شركة توليد ا لكهرباء املركزية

000002916602733373636293467             �شركة ال�شمرا لتوليد الكهرباء*

0000000082622863238             �شركة �شرق عمان لتوليد الكهرباء )املناخر(**

97101516171413151315             �شد امللك طالل

1081159596961011049664036             �شركة البوتا�س العربية

1925101010600000            �شركة م�شانع الإ�شمنت

5265938481878456595866            ال�شركة االأردنية الهندية للكيماويات

253200309322316328291249218213206ب - باقي ال�سناعات الكربى

8787939283919192938475            �شركة م�شفاة البرتول

15297153156163166166136115121122            �شركة االأ�شمده الكيماوية 

1416151616151213000            م�شنع احل�شني للحديد

0043514850160000           ال�شركة املتحدة ل�شناعات احلديد وال�شلب 

005666610979           �شركة توليد الغاز احليوي 

7375754481327995896896541112012999137681420814683املجموع

4.22.37.811.712.27.715.216.95.93.23.3ن�سبة النمو ال�سنوي  %

45267322972788741472199534363446  طاقة م�شتوردة من م�شر

0000382414281320224  طاقة م�شتوردة من �شوريا

74207811845489679794106361163413206143161459115353 املجموع العام 

4.15.38.26.19.28.69.413.58.41.95.2ن�سبة النمو ال�سنوي  %

51.91.13.73.10.31317231813958 طاقة م�شدرة 

74157809845389639791106361162113035139981445215295الطاقة املتاحة لال�ستهالك املحلي

4.25.38.26.09.28.69.312.27.43.25.8ن�سبة النمو ال�سنوي  %

  * بداأ الت�شغيل التجاري بتاريخ 2005
 ** بداأ الت�شغيل التجاري بتاريخ 26/7/2008
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جدول رقم ) 7 (

ا�ستهالك قطاع الكهرباء  من الوقود ) باالألف ط.م.ن (

20002001200220032004200520062007200820092010اجلهة امل�ستهلكة للوقود

16811701180318452105224121782383210219471806�شركة توليد الكهرباء املركزية

9413541833850736     �شركة ال�شمرا لتوليد الكهرباء*

254570642        �شركة �شرق عمان لتوليد الكهرباء )املناخر( **

129119152141147160134110937479املوؤ�ش�شات ال�شناعية

18101820195519862252239327253034328234413262جمموع ا�ستهالك قطاع الكهرباء 

50565150529957746489702871867267733577397357جمموع ا�ستهالك اململكة 

35.835.336.934.434.734.037.941.844.744.544.3ن�سبة ا�ستهالك قطاع الكهرباء  %

* بداأ الت�شغيل التجاري بتاريخ 2005
** بداأ الت�شغيل التجاري بتاريخ 26/7/2008

جدول رقم ) 8 (

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

20002001200220032004200520062007200820092010

12801280128012802080256025602560256025603760ا�شتطاعة  132/400       

200200100100100100100100100100100ا�شتطاعة  132/230       

23042607267033333413342936794188442850975897ا�شتطاعة 33/132          

75757575757575757575155ا�شتطاعة6.6/132             

12.512.525252525252525  ا�شتطاعة  11/132            

38594162413848015693618964396948718878579937املجموع  

جدول رقم ) 9 (

 اأطوال خطوط  النقل   ) كم. داره (

20002001200220032004200520062007200820092010

809809809817817871871871871904904خطوط400 ك. ف  

1717171717171717171717خطوط 230  ك. ف  

22002200221125122512251225302535287230503114خطوط 132 ك. ف  

1717171717171717171717خطوط 66 ك. ف  *

30433043305433633363341734353440377739884052املجموع 

    *  مت حتويله خلط 33 ك. ف
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جدول رقم ) 10 (

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

20002001200220032004200520062007200820092010

10101000000000     ا�شتطاعة  33/66                

34243660393041954664495954355896667672647819     ا�شتطاعة 33، 11 ،  6.6 / 0.4 

33333131313131313     ا�شتطاعة 11/6.6               

13041383143314941715193622162309246427192872     ا�شتطاعة  6.6  /11  /33     

1919191923252525252525     ا�شتطاعة  33/3.3                

4759507553945710640469337688824291781002010728    املجموع الكلي

 

جدول رقم ) 11 (

 اأطوال خطوط التوزيع  ) كم(

2000*2001200220032004200520062007200820092010

45606373697171087402760778468178857389969272اخلطوط الهوائية 33 ك. ف 

12081092113512031257132313761420148715421563اخلطوط الهوائية 11 ك. ف 

12432222221111اخلطوط الهوائية 6.6 ك. ف 

2022921314217912284123962249872597226958275052916030416اخلطوط الهوائية 0.4 ك. ف 

6096587508841036129914191588184020812275الكوابل االأر�شية 33 ك. ف 

5441888200621262249242525892761296331793353الكوابل االأر�شية 11 ك. ف 

85555555522الكوابل االأر�شية 6.6 ك. ف 

16861912294333183846410641884268434444754568الكوابل االأر�شية 0.4 ك. ف 

3008433244356023748639760417524339845179467194943651450املجموع 

 * مت حتويل خطوط 6.6 ك.ف الى خطوط 11 ك.ف 
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جدول رقم ) 12 (

  الطاقــــــة الكهربائية امل�ستهلكة )ج.و. �ض(  

20002001200220032004200520062007200820092010

              الطاقة امل�ستهلكة عن طريق �سركات التوزيع 

82388796810231126121013271464159717761984           �شركة كهرباء حمافظة اإربد 

32983507372939734396479353936036669270157545          �شركة الكهرباء االأردنية

919970101011171305142815601776192920442294          �شركة توزيع الكهرباء 

50405363570661136827743182809276102181083511823       املجموع ) 1 ( 

              امل�سرتكون ال�سناعيون الكبار 

9290989291989710311110593         �شركة م�شفاة البرتول

130161195200205206226243232212178         �شركة م�شانع الإ�شمنت

14317318918220120420519924020588         �شركة اإ�شمنت اجلنوب

303289289290284275298299320224305         �شركة البوتا�س العربية

8068716869696857464748         �شركة مناجم الفو�شفات

6233585554465776554948         فو�شفات ال�شيدية

16690142149158154156126115121185         �شركة االأ�شمدة

1315151614151612000         م�شنع احل�شني للحديد *

40514457160000           ال�شركة املتحدة ل�شناعات احلديد وال�شلب *

4859914747475237595866         ال�شركة االأردنية الهندية للكيماويات

4644454545474851545661         مطار امللكة علياء الدويل 

12776651211331         االذاعة اجلديدة

22319446265701027925         اأخرى

10951031124312201263128313151283133711581097       املجموع ) 2 ( 

613563946949733380908713959510559115551199312920      املجموع الكلي

  * م�شنع احل�شني للحديد وال�شركة املتحدة ل�شناعات احلديد وال�شلب  توقفت عن توليد الكهرباء ولهذا الطاقة امل�شتهلكة ل ت�شمل مبيعات �شركة الكهرباء الأردنية  لها 
وذلك جتنبًا لالزدواجية
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جدول رقم ) 13 (

التوزيع القطاعي للطاقة الكهربائية امل�ستهلكة  )ج.و. �ض( 

20002001200220032004200520062007200820092010القطاع

17631881202521472345254729183262363039424260منزيل

19762026229523492526270728392981323130783398�شناعي 

8058809229991144125614571663184119092084جتاري 

990981104211001253129913921584169517531844�شخ مياه 

218229230311392417416735797900915دوائر حكومية

173178190201213248263269284310315اإنارة �شوارع 

2102192452282172403106577100105اأخرى  

613563946949733380908713959510559115551199312920املجموع 

جدول رقم ) 14 (

الن�سبة املئوية لال�ستهالك القطاعي للطاقة امل�ستهلكة %

20002001200220032004200520062007200820092010القطاع

28.729.429.129.329.029.230.430.931.432.933.0منزيل

32.231.733.032.031.231.129.628.228.025.726.3�شناعي 

13.113.813.313.614.114.415.215.715.915.916.1جتاري 

16.115.315.015.015.514.914.515.014.714.614.3�شخ مياه 

3.63.63.34.24.84.84.37.06.97.57.1دوائر حكومية

2.82.82.72.72.62.82.72.62.52.62.4اإنارة �شوارع 

3.43.43.53.12.72.83.20.60.70.80.8اأخرى  

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0املجموع 
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جدول رقم ) 15 (

الطاقة الكهربائية املفقودة يف النظام الكهربائي املوحد  )ج.و. �ض( 

20002001200220032004200520062007200820092010

            الطاقة امل�ستهلكة يف حمطات التوليد

7122734978287679865793321083512750135511399514477       الطاقة املولدة ) النظام املوحد (

6636685673097175807387561030010599128071339213788       الطاقة امل�شدرة من حمطات التوليد 

486.14935195045845765352151744603689       الطاقة امل�شتهلكة  

6.86.76.66.66.76.24.916.95.54.34.8       الطاقة امل�شتهلكة   )   %   (

            الطاقة املفقودة يف �سبكات النقل

6535689776168123876795551064312191134411384814546      الطاقة امل�شدرة الى �شبكات النقل

6321664273107820844692191030711864130281350314259      الطاقة امل�شتلمة يف حمطات التحويل الرئي�شة

214255306304321336336326413345288      الطاقة املفقودة   

3.33.74.03.743.663.523.162.683.072.491.98      الطاقة املفقودة   )   %   (

            الطاقة املفقودة يف �سبكات التوزيع  *  

564360216404692276568416942510777117291249013454      الطاقة املر�شلة الى ال�شبكات 

50385366570761136808743182809276102181083511823      الطاقة املباعة  باملفرق

60565569780984898511451501151016551631      الطاقة املفقودة 

10.710.910.911.711.111.712.213.912.913.312.1      الطاقة املفقودة )   %   (

            

            اإجمايل الطاقة املفقودة 

74157809845389639791106361162113035139981445215295      اإجمايل الطاقة املولدة وامل�شرتاة

613563946949733380908713959510559115551199312920      اإجمايل الطاقة امل�شتهلكة 

1280.21415150416301702192220262476244324582375      الطاقة املفقودة   

17.318.117.818.217.418.117.419.017.517.015.5      الطاقة املفقودة )   %   (

* ال تت�شمن ا�شتهالك ال�شركات ال�شناعية الكربى
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جدول رقم ) 16 (

تطور اأعداد امل�سرتكني بالتيار الكهربائي ح�سب جهة اال�سرتاك )   باالألف م�سرتك  (  

20002001200220032004200520062007200820092010

564594630660697739780825881929974   �شركة الكهرباء االأردنية

195205216226237251267283308325343   �شركه كهرباء حمافظة اربد

112119124128133139147155163172181   �شركة توزيع الكهرباء

0.0110.0120.0160.0140.0160.0140.0140.0130.0160.0160.015   �شركة الكهرباء الوطنية

87291796910141067112911951263135214261498   املجموع

جدول رقم ) 17 (

التوزيع القطاعي الأعداد امل�سرتكني بالتيار الكهربائي ) باالألف م�سرتك (

20002001200220032004200520062007200820092010القطاع

7157567998368799339871049113412021264منزيل

1212131413141515151616�شناعي

122124132138146153161169176181189جتاري

33444556677�شخ مياة

1010101212131516131213دوائر حكومية

101211111211128788اأخرى

87291896910141067112911951263135214261498املجموع
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جدول رقم ) 18 (

 تطور التعرفة الكهربائية لقطاع النقل ) فل�ض / ك.و.�ض ( 

البيــــــــــــان 
من 

15/6/1993
من 

1/5/1996
من 

16/6/2002
من 

1/1/2004
من 

3/4/2004
من 

9/7/2005
من 

1/7/2007
من

14/3/2008
من

1/1/2009
من

16/1/2010

 تعرفة �سركة الكهرباء الوطنية :
وحتى 

30/4/1996
وحتى 

15/6/2002
وحتى 

31/12/2003
وحتى 

2/4/2004
وحتى 

8/7/2005
وحتى 

30/6/2007
وحتى 

13/3/2008
وحتى 

31/12/2008
وحتى 

وحتى االآن15/1/2010

           اأ - اىل �سركات التوزيع :

          1 -   الطاقة الليلية :

14.5019.0021.4021.2021.6924.2525.3635.7635.7636.62 1 �شركة الكهرباء االأردنية 

1119.0021.4021.2021.6923.5123.5127.3026.1025.81 �شركة توزيع الكهرباء  

114.5019.0021.4021.2021.6921.6121.6128.1128.1129.04 �شركة كهرباء حمافظة اإربد  

          2 -   الطاقة النهارية : 

23.5029.0031.4031.2531.7434.3035.4145.8145.8146.67 1 �شركة الكهرباء االأردنية  

1129.0031.4031.2531.7433.5633.5637.3536.1535.86 �شركة توزيع الكهرباء  

123.5029.0031.4031.2531.7431.6631.6638.1638.1639.09 �شركة كهرباء حمافظة اإربد  

32.402.402.402.402.402.402.402.982.982.98 - احلمل االأق�سى  )دينار/ ك. و/ �سهر(

           ب - اىل ال�سناعيني الكبار :

23.0032.0033.5033.5033.5033.5033.5049.0049.0050.00  1 الطاقة الليلية

45.0047.0048.0048.0048.0048.0048.0065.0065.0066.00  1 الطاقة النهارية

2.402.402.402.402.402.402.402.982.982.98 - احلمل الأق�شى  )دينار/ ك. و / �شهر(
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جدول رقم ) 19 (

 تطور التعرفة الكهربائية لقطاع التوزيع ) فل�ض / ك.و.�ض ( 

البيــــــــــــان 

من 
15/6/1993

من 
1/5/1996

من 
16/6/2002

من 
1/1/2004

من 
3/4/2004

من 
1/6/2004

من 
9/7/2005

من 
14/3/2008

من 
16/1/2010

وحتى 
30/4/1996

وحتى 
15/6/2002

وحتى 
31/12/2003

وحتى 
2/4/2004

وحتى 
31/5/2004

وحتى 
8/7/2005

وحتى 
13/3/2008

وحتى 
وحتى االآن15/1/2010

           امل�سرتكون العتياديون

28.030.031.031.031.031.031.032.033.0       من    1   1  160   ك. و. �س / �شهر
52.052.055.055.057.057.059.071.072.0       من 161  1 300   ك. و. �س / �شهر
55.060.064.064.065.065.067.085.086.0       من 301  1 500   ك. و. �س / �شهر

70.075.080.080.080.080.082.0113.0114.0       فوق 500            ك. و. �س / �شهر
45.060.060.060.060.060.061.086.087.0 الذاعة والتلفزيون

50.060.062.062.062.062.063.086.087.0 امل�سرتكون التجاريون
30.036.038.038.039.039.041.049.050.0 امل�سرتكون ال�سناعيون ال�سغار

          امل�سرتكون ال�سناعيون املتو�سطون:

20.0021.0025.0025.0027.0027.0028.0036.0037.00     الطاقة الليلية  
25.0033.0035.0035.0036.0036.0038.0046.0047.00     الطاقة النهارية 

3.053.053.053.053.053.053.053.793.79     احلمل الأق�شى  )دينار/ ك. و/ �شهر(

21.0023.0026.0026.0028.0028.0031.0047.0048.00 امل�سرتكون الزراعيون  )تعرفة م�ستوية(

          امل�سرتكون الزراعيون  )تعرفة ثالثية(:

11111130.0036.0037.00     الطاقة الليلية  
11111120.0046.0047.00     الطاقة النهارية 

1111113.053.793.79     احلمل الأق�شى  )دينار/ ك. و/ �شهر(

30.0034.0038.0038.0038.0038.0040.0041.0042.00 �سخ املياه

50.0060.0060.0060.0059.0059.0060.0086.0087.00الفنادق )تعرفة م�ستوية(

         الفنادق )تعرفة ثالثية(:

1111144.0045.0070.0071.00     الطاقة الليلية  
1111155.0056.0081.0082.00     الطاقة النهارية 

111113.053.053.793.79     احلمل الأق�شى  )دينار/ ك. و/ �شهر(

44.6044.6046.6058.0059.00----قطاع املواينء

13.0020.0025.0025.0027.0027.0030.0051.0052.00 * اإنارة �سوارع 

67.0067.0067.0067.0081.0082.00--- ** القوات امل�سلحة الأردنية 

47.750.050.050.750.752.373.074.0-التعرفة املختلطة جتاري / زراعي

1.001.001.001.001.001.001.001.001.00اأدنى مقطوعية بالدينار ) للم�سرتكني االعتياديني (/ �سهر

1.251.251.251.251.251.251.251.251.25اأدنى مقطوعية بالدينار ) بقية امل�سرتكني (/ �سهر

  *    فوق م�شتوى ا�شتهالك عام 1988 .
  **   مع ا�شتمرار ح�شول بع�س اال�شرتاكات على خ�شم مقداره 25 ٪.
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جدول رقم ) 20 (

تطور املوجودات الثابته واأعمال حتت التنفيذ ) باالألف دينار (

20002001200220032004200520062007200820092010
           �سركة الكهرباء الوطنية 

 657.654 607.856 567.495 475.190 467.201 452.036 390.259 354.423 338.787 332.581 323.470املوجودات الثابتة 
 54.003 47.423 41.116 41.045 38.106 38.056 37.891 31.560 27.689 27.156 25.407موجودات م�شاهمة امل�شرتكني 

   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1موجودات فل�س الريف
 56.292 53.053 29.277 65.253 36.964 20.825 38.253 36.291 26.042 14.198 11.371م�شاريع حتت التنفيذ 

 767.950 708.332 637.888 581.489 542.270 510.917 466.403 422.274 392.518 373.936 360.248املجموع ) 1 (
            

           �سركة كهرباء حمافظة اربد 
 80.085 73.391 65.708 58.336 55.919 59.468 57.345 56.615 53.275 51.089 46.763املوجودات الثابتة 

 52.203 46.277 41.729 37.829 34.654 31.174 29.087 27.112 26.172 24.698 23.210موجودات م�شاهمة امل�شرتكني 
 27.595 25.729 23.246 22.100 20.282 18.309 16.512 14.878 12.065 9.810 8.517موجودات فل�س الريف
 4.014 5.775 4.380 1.418 823 1.009 906 637 1.310 1.036 510م�شاريع حتت التنفيذ 

 163.896 151.172 135.062 119.683 111.678 109.960 103.850 99.242 92.822 86.633 79.000املجموع ) 2 (
            

           �سركة الكهرباء االردنية 
 412.844 377.960 339.970 294.297 262.242 236.956 219.847 203.615 194.092 181.847 169.499املوجودات الثابتة 

 160.906 147.674 128.211 110.695 94.894 78.926 69.777 62.995 57.237 52.479 48.729موجودات م�شاهمة امل�شرتكني 
 46.999 43.610 39.996 39.996 38.075 38.075 36.302 33.308 27.809 24.831 22.005موجودات فل�س الريف
 1.716 2.383 1.700 1.829 2.169 1.709 1.132 795 389 1.554 1.927م�شاريع حتت التنفيذ 

 622.465 571.628 509.877 446.818 397.380 355.667 327.057 300.713 279.528 260.711 242.160املجموع ) 3 (
            

           �سركة توزيع الكهرباء 
 203.918 124.754 79.608 73.499 68.737 62.153 58.814 56.005 53.942 50.912 49.687املوجودات الثابتة 

 106.285116.731 68.077 63.362 58.943 57.413 47.453 42.098 40.128 35.294 32.844موجودات م�شاهمة امل�شرتكني 
* 47.847 26.198 24.708 23.594 21.899 20.190 17.066 13.977 9.032 5.207موجودات فل�س الريف
 14.129* 20.214 10.497 6.627 6.974 6.971 4.848 5.195 3.880 7.274 8.004م�شاريع حتت التنفيذ 

 334.778* 299.100 184.380 168.197 158.248 148.437 131.304 120.363 111.927 102.512 95.743املجموع ) 4 (
           

           �سركة توليد الكهرباء 
 736.888 737.555 735.466 734.853 737.961 734.718 649.449 649.147 625.042 622.214 625.236املوجودات الثابتة 

   1   1   1   1   1   1   1   1   1 22موجودات م�شاهمة امل�شرتكني 
   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1موجودات فل�س الريف
 215 316 448 419 390 386 75.360 24.535 28.714 10.880 862م�شاريع حتت التنفيذ 

 737.103 737.872 735.914 735.273 738.351 735.104 724.809 673.682 653.756 633.094 626.120املجموع ) 5 (
            

           �سركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء 
 310.313 208.442 207.643 128.209 127.307 269 229    املوجودات الثابتة 

   1   1   1   1   1   1    موجودات م�شاهمة امل�شرتكني 
   1   1   1   1   1   1    موجودات فل�س الريف
 135.967 55.899 167 68.222 3.694 95.449 6.593    م�شاريع حتت التنفيذ 

 446.280 264.340 207.810 196.431 131.001 95.718 6.822    املجموع ) 6 (
            

           �سركة �سرق عمان لتوليد الكهرباء 
 1.496 765 325 75       املوجودات الثابتة **

   1   1   1       موجودات م�شاهمة امل�شرتكني 
   1   1   1       موجودات فل�س الريف
   1   1 27.151 55.355       م�شاريع حتت التنفيذ 

 1.496 765 27.476 55.429       املجموع ) 7 (
 2.403.198 2.130.723 1.996.216 1.764.460 1.719.367 1.545.602 1.375.943 1.319.804 1.265.138 1.238.643 1.214.656اإجمايل جمموع  املوجودات الثابتة 

 383.843 347.659 279.133 252.932 226.597 205.570 184.207 163.765 151.226 139.627 130.212اإجمايل جمموع موجودات م�شاهمة امل�شرتكني 
 74.594 117.186 89.440 86.804 81.950 78.283 73.003 65.252 53.852 43.673 35.729اإجمايل جمموع موجودات فل�س الريف
 212.333 137.640 73.619 199.123 51.014 126.349 127.092 67.452 60.336 34.942 22.674اإجمايل جمموع م�شاريع حتت التنفيذ 

 3.073.968 2.733.208 2.438.408 2.303.320 2.078.928 1.955.803 1.760.245 1.616.274 1.530.551 1.456.885 1.403.271املجموع الكلي

* ت�شمل ح�شة ال�شركة يف ا�شهم �شركة كهرباء حمافظة اربد والبالغة 55.4 %
** تعمل ال�شركة وفقًا لإتفاقيات التاأجري التمويلي فيما يتعلق مبحطات توليد الطاقة الكهربائية 
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جدول رقم ) 21 (

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

20002001200220032004200520062007200820092010

 59.575 218.408 184.010 226.929 222.074 221.432 223.525 227.736 224.900 219.120 214.280 �شركة الكهرباء الوطنية

 139.152 156.020 177.578 191.579 204.290 205.910 194.037 296.390 305.899 309.790 289.976�شركة توليد الكهرباء املركزية

 31.607 33.539 54.211 50.233 50.017 51.409 51.413 51.180 50.589 49.979 49.417�شركة توزيع الكهرباء

 94.768 95.188 96.460 95.932 91.070 82.413 70.081 61.529 57.606 53.941 40.757�شركة الكهرباء االأردنية

 15.069 13.415 10.872 7.754 6.754 6.294 5.830 5.762 5.700 5.583 5.508�شركة كهرباء حمافظة اربد

 58.664 62.892 55.841 45.399 51.800 49.895 50.916   1   1   1   1�شركة ال�شمرا لتوليد الكهرباء 

 30.098 21.876)4.333( 5.477       �شركة �شرق عمان لتوليد الكهرباء 

 428.933 601.338 574.640 623.304 626.006 617.351 595.802 642.597 644.694 638.413 599.938جمموع حقوق امل�ساهمني



51

هيئة تنظيم قطاع الكهربـــاء 
عمان – المملكة األردنية الهاشمية 

القوائم الماليــة للسنــة المنتهيـــة  
كما في 31 /كانون األول /2010 ,وتقرير 

المحاسب القانوني المستقل
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هيئة تنظيم قطاع الكهربـــاء 
 “ عمان – المملكة األردنية الهاشمية “

المحتويـــــات

تقرير املحا�سب القانوين امل�ستقل 

قائــمة

اأقائمــة املركـز املالـــي 

بقائمة الدخــل ال�شامــــل   

جقائمة التغري يف الفائ�س املرتاكم  

دقائمة التدفقــات النقديـــة 

اي�ســـــاح

1 –  14اإي�شاحات حول القوائم املاليـة 



53

تقرير المحاسب القانوني المستقل   

السادة رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة 
هيئة تنظيم قطاع الكهرباء 

عمان  – المملكة األردنية الهاشمية 

 قمنا بتدقيق القوائم املالية املرفقة لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء  والتي تتكون من قائمة املركز املايل لل�شنة املالية املنتهية يف  31 /كانون االأول/2010 
وكل من قوائم الدخل  ال�شامل  والتغرّي يف الفائ�س املرتاكم  والتدفقات النقدية  لل�شنة املنتهية بذلك التاريخ  ، وملخ�س لل�شيا�شات املحا�شبية الهامة 
، واالإي�شاحات التف�شريية االأخرى املرفقة )1 – 14( ، علمًا بان القوائم املالية للهيئة كما يف 31/كانون االأول /2009 قد مت تدقيقها من قبلنا وقد 

  اأ�شدرنا تقريرنا غري املتحفظ حولها بتاريخ 15/ني�شان /2010  .  

م�سوؤولية الإدارة عن القوائم املالية : 

ان االإدارة م�شوؤولـة عن اعداد هذه القوائم وعر�شها ب�شورة عادلة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية . وت�شمل هذه امل�شوؤولية الت�شميم والتطبيق 
والحتفاظ برقابة داخلية لغر�ص اعداد وعر�ص القوائم املالية ب�شورة عادلة ، خالية من اأخطاء جوهرية ، �شواء كانت نا�شئة عن احتيال اأو عن 

خطاأ . 

م�سوؤولية املحا�سب القانوين :

ان م�شوؤوليتنا هي ابداء راأينا  حول هذه القوائم ا�شتنادًا اإلى اعمال التدقيق التي قمنا بها  ، وقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايري الدولية للتدقيق ، 
وتتطلب تلك املعايري ان نتقيد مبتطلبات قواعد ال�شلوك املهني وان نقوم بتخطيط واجراء التدقيق للح�شول على تاأكيد معقول فيما اذا كانت القوائم 

املالية خالية من اأخطاء جوهرية . 

اإلى  املختارة  االإجراءات  ت�شتند   ، املالية  القوائم  واالف�شاحات يف  للمبالغ  ثبوتية  تدقيق  بيّنات  على  للح�شول  باإجراءات  القيام  التدقيق  يت�شمن 
تقديراتنا ، مبا يف ذلك تقييم خماطر الخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية ، �شواء كانت نا�شئة عن احتيال اأو عن خطاأ . وعند القيام بتقييم تلك 
املخاطر اأخذنا يف العتبار اإجراءات الرقابة الداخليـة للهيئة واملتعلقة بالعداد والعر�ص العادل للقوائم املالية ، وذلك لغر�ص ت�شميم اإجراءات 
تدقيق منا�شبة ح�شب الظروف ، ولي�ص لغر�ص ابداء راأي حول فعالية الرقابة الداخلية يف الهيئة . وقد ت�شمن التدقيق كذلك تقييم مالئمة ال�شيا�شات 

املحا�شبية املتبعة ، ومعقولية التقديرات املحا�شبية املعدة من االإدارة ، وكذلك تقييم العر�س االإجمايل للقوائم املالية .  
 نعتقد ان بيّنات التدقيق الثبوتية التي ح�شلنا عليها كافية ومنا�شبة لتوفر اأ�شا�شًا لراأينا حول التدقيق الذي قمنا به . 

الــــــراأي:

يف راأينا ، فان القوائم املالية تظهر ب�شورة عادلة من جميع النواحي اجلوهرية  الو�شع املايل لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء  كما يف 31/كانون االأول 
/2010 وادائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�شنة املنتهية بذلك التاريخ  وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية .   

 حتتفظ الهيئة بقيود و�شجالت منظمة ب�شورة اأ�شولية وان القوائم املالية املرفقة متفقة معها . 

عمان – اململكة االأردنية الها�سمية

دويك  و�سركاه 

اأع�ساء جمموعة ليدنغ ادج اليان�س الدولية 

د. رفيق توفيق الدويك 
اجـــــازة ممـــار�ســـة رقــــــــم 386  
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قائمـــة )أ( 
هيئة تنظيم قطاع الكهرباء 

عمان –  المملكة األردنية الهاشمية 
 قائمة المركز المالي  للسنتين المنتهيتين في  

31/كانون األول / 2010 و 2009 

   2009    2010 املوجودات

دينـار اردنـي دينـار اردنـي اي�ساح املوجودات املتداولة  

 083 282 1 708 289 2 3النقد والنقد املعادل 

 629 99 180 55 4الذمـم املدينــة 

ــــــــــــــــ

 712 381 1 888 344 2 جمموع املوجودات املتداولة   

 963 054 8562 128 51ممتلكــات ومعدات  

 958 551113 6342املوجودات االأخرى 1 بال�شايف 

841000 53مبنى حتت الإن�شاء
 633 550 3 136 870 3 جمموع املوجودات   

املطلوبات والفائ�س املرتاكم 

املطلوبات املتداولة   

 916 465 337 231 7الذمـم الدائنـة  

 319 78 566 416 8اأر�شدة دائنة اأخرى  

ــــــــــــــــ

 235 544 903 647 جمموع املطلوبات املتداولة   

ــــــــــــــــ

الفائ�س املرتاكم 

 398 006 3 233 222 3 الفائ�س املرتاكم يف نهاية ال�شنة 

ــــــــــــــــ

 398 006 3 233 222 3 جمموع الفائ�س املرتاكم 

ــــــــــــــــ

 633 550 3 136 870 3 جمموع املطلوبات والفائ�س املرتاكم    

» ان االإي�شاحـــــات املرفقة ت�شكل جزءا من هذه القوائم وتقراأ معها »

مت اعتماد القوائم املالية ب�شيغتها النهائية بعد اجراء جميع التعديالت – ان وجدت –

التاريخ توقيع امل�شوؤول املايلتوقيع رئي�س جمل�س املفو�شني
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قائمـــة )ب( 
هيئة تنظيم قطاع الكهرباء 

عمان – المملكة األردنية الهاشمية 
قائمـة  الدخـل الشامـل   للسنتين المنتهيتين

 في 31/كانون األول /2010 و 2009 

بنـود الدخـل ال�سامــل :    
 2010    2009   

دينـار اردنـي دينـار اردنـي اي�ساح

اليـــــــرادات :

 973 304 2 965 421 2 9ايرادات ر�شوم الرتخيـ�س 
 688 89 716 70 الفوائـد البنكيــة الدائنة 

 555 4 150 31 االإيـــرادات االأخـرى
ــــــــ ــــــــ 

 216 399 2 831 523 2 جممــوع الإيــرادات

ــــــــ ــــــــ 

امل�سروفـــــات : 

)447 474   ( )187 423   (10امل�شروفات االإدارية والعمومية 
)359 698   ()088 717   (الرواتب واالأجور وملحقاتها 

)299 221   ( )657 93     (درا�شــات وا�شت�شــارات 
)032 57    ( )509 68     (ا�شتهالكــات واطفـاءات 

)700 119   ()700 119   (االيجـــــــــارات 
0)323 4        ( �شيانــة برجميــــات 

ــــــــــــــــ

)837 570 1( )464 426 1(جممــوع امل�سروفــات

ــــــــــــــــ

 379 828 367 097 1 فائ�س ال�سنة / الدخل ال�سامل لل�سنة  

» ان االإي�شاحـــــات املرفقة ت�شكل جزءا من هذه القوائم وتقراأ معها»

مت اعتماد القوائم املالية ب�شيغتها النهائية بعد اجراء جميع التعديالت – ان وجدت –

التاريخ توقيع امل�شوؤول املايلتوقيع رئي�س جمل�س املفو�شني
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قائمـــة )جـ( 
هيئة تنظيم قطاع الكهرباء 

عمان –  المملكة األردنية الهاشمية 
قائمـة  التغيـر فــي الفائض المتراكم  للسنتين 

المنتهيتين 31/كانون األول / 2010 و 2009   

البيـــــــــــــان
الفائ�س املرتاكم  

احتياطي �سراء 

اأرا�سي واأبنية   
املجمــوع 

دينار اأردنـيدينار اأردنـيدينار اأردنـياي�ساح

 079 116 2 200 748 879 367 1الر�سيد كما يف 31/كانون الأول /2008 

 379 828 000 379 828فائ�ص ال�شنة / الدخل ال�شامل بيان )ب( 
 940 61 000 940 61تعديالت �شنوات �شابقـــة                     

 000)200 748( 200 748املحول من احتياطي �شراء االأر�س للفائ�س املرتاكم  
ـــــــــــــــ ــــــــ 

 398 006 3 000  398 006 3الر�سيد كما يف 31/كانون الأول /2009           

 367 097 1  000  367 097 1 فائ�س ال�شنـة / الدخل ال�شامـل
)478 837  ( 000)478 837  (املبالغ املحولة الى وزارة املالية

)054 44    ( 000 )054 44    (11تعديالت �شنوات �شابقـــة                     
ـــــــــــــــ ــــــــ 

 233 222 3  000  233 222 3 12الر�سيد كما يف 31/كانون الأول /2010           

» ان االإي�شاحـــات املرفقــــة ت�شكل جزءا من هذه القوائم وتقراأ معها»
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قائمـــة )د( 
هيئــة تنظيم قطاع الكهربـــاء 

 عمــــــــان –  المملكة األردنية الهاشمية 
قائمة التدفقـــات النقدية للسنتين المنتهيتين

 في 31/كانون األول /2010 و 2009

البيــــــــــــــــان   
2010   2009   

دينـار اردنـي دينـار اردنـي 

التدفقات النقدية من عمليات الت�سغيل :

 379 828 367 097 1 فائ�س ال�شنة / الدخل ال�شامل لل�شنة      

بنود غري نقديـــة:  

 940 61)054 44   (تعديالت �شنوات �شابقة 
 032 57 322 207 اال�شتهالكات واالطفاءات   

ــــــــــــــــ

 351 947 635 260 1 ربح الت�سغيل قبل التغري يف راأ�س املال العامل  

)316 28   ( 449 44 الذمم املدينة  
 769 463)668 103  (الذمم الدائنة واالأر�شدة الدائنة االأخرى 

ــــــــــــــــ

 804 382 1 752 408 1 �سايف التدفق النقدي من عمليات الت�سغيل   

التدفقات النقدية من الأن�سطة ال�ستثمارية: 

)489 165 1(  944 664 التغري يف املمتلكات واملعدات 
)687 72   (  593 228 موجودات اأخرى  

ــــــــــــــــ

)176 238 1(  351 436 �سايف التدفق النقدي من عمليات ال�ستثمار   

ــــــــــــــــ

التدفقات النقدية من الأن�سطة التمويلية : 

 000)478 837 (املحول لوزارة املالية 
ــــــــــــــــ

 000)478 837 (�سايف التدفقات النقدية من العمليات التمويلية 

ــــــــــــــــ

 628 144 625 007 1 �سايف التغيـر يف النقد  

 455 137 1 083 282 1 النقد والنقد املعادل يف بداية ال�سنة   

ــــــــــــــــ

 083 282 1  708 289 2  النقد والنقد املعادل يف نهاية ال�سنة  

» ان االإي�شاحــات املرفقة ت�شكل جزءا من هذه القوائم وتقراأ معها»
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هيئة تنظيم قطاع الكهرباء 
عمان –  المملكة األردنية الهاشمية 

إيضاحـــات حول القوائم المالية
لعام   2010 

تأسيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وغاياتها  : . 1

تاأ�سي�س الهيئة :أ- 

• تاأ�ش�شت الهيئة مبوجب قانون الكهرباء العام رقم )13( لعام 1999 حيث تن�س املادة )14(  فقرة )اأ( من قانونها على ما يلي : 	

ال�شفة  بهذه  ولها   ، واالإداري  املايل  وباال�شتقالل  االعتبارية  بال�شخ�شية  تتمتع  الكهرباء(  قطاع  تنظيم  ت�شمى )هيئة  هيئة  اململكة  تن�شاأ يف 
متلك االأموال املنقولة وغري املنقولة الالزمة لتحقيق اأهدافها والقيام بجميع الت�شرفات القانونية مبا يف ذلك ابرام العقود وقبول امل�شاعدات 

والتربعات واملنح والهبات ولها حق التقا�شي وينوب عنها يف االإجراءات الق�شائية املحامي العام او اي حمام اخر تعينه لهذه الغاية . 

ان مقر الهيئة الرئي�شي يف عمان ولها ان تن�شىء فروعًا او مكاتب يف اأنحاء اململكة االأردنية الها�شمية بقرار من جمل�س ادارة الهيئة 1 مادة 
)14( فقرة )ب( من قانون الكهرباء رقم )13( لعام 1999 .   

• تهدف الهيئة اإلى احلفاظ على هيكلة فاعلة للقطاع وتطويره لتعزيز اجلدوى االقت�شادية له ، وت�شجيع اال�شتثمار واملناف�شة وحت�شني كفاءة الت�شغيل 	
وبيع الكهرباء باأ�شعار معقولة ، و�شمان توفري خدمات اآمنة وذات جودة عالية يف جمال التوليد والنقل والتوزيع ورعاية م�شالح امل�شتهلكني وتنظيم 

القطاع على اأ�شا�س من العدالة والتوازن بني م�شالح امل�شتهلكني واملرخ�س لهم وامل�شتثمرين واي جهات اأخرى ذات عالقة . 

• قرر جمل�س الوزراء يف جل�شته املنعقدة بتاريخ 4/10/2005 باال�شتناد اإلى احكام املادتني )8 ، 12( من قانون الكهرباء العام املوؤقت رقم 	
)64( ل�شنة 2002 وتعديالته على ت�شكيل جمل�س مفو�شني متفرغ لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء اعتبارًا من تاريخ 15/10/2005 . 

• مبوجب املادة )22( من قانون الكهرباء العام املوؤقت رقم )64( ل�شنة 2002 توؤول الفوائ�س ال�شنوية التي تتحقق لدى الهيئة ، بعد اقتطاع 	
جميع نفقاتها الى اخلزينة العامة. 

• تتمتع الهيئة بجميع االإعفاءات والت�شهيالت التي تتمتع بها الوزارات والدوائر احلكومية واملوؤ�ش�شات الر�شمية العامة . 	

موارد الهيئة : ب- 

تتاألف املوارد املالية للهيئة من عوائد ر�شوم الرخ�ص وجتديدها وبدل اخلدمات املقدمة من قبل الهيئة واملبالغ املخ�ش�شة لها يف املوازنة العامة يف 
احلاالت الطارئة ومن الهبات واالإعانات واأي موارد اأخرى – مادة )25( من قانون الكهرباء العام املوؤقت رقم )64( ل�شنة 2002 . 

2.   السياسات المحاسبية الهامة  :
مت عر�س القوائم املالية املرفقة وفقًا للمعايري الدولية الإعداد التقارير املالية والتف�شريات ذات العالقة ال�شادرة عن جلنة تف�شري املعايري الدولية 

الإعداد التقارير املالية، وفيما يلي ملخ�شا الأهم ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة:  

حتقق الفائ�س  :اأ- 

تتبع الهيئة  مبداأ ال�شتحقاق يف قيد ايراداتها وم�شروفاتها. 
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املمتلكات واملعدات :  ب- 

• يتم اثبات كافة املمتلكات واملعدات بالتكلفة التاريخية مطروحا منها – با�شتثناء االأرا�شي – اال�شتهالك املرتاكم واي انخفا�س دائم يف قيمتها 	
، وتتبع الهيئة طريقة الق�شط الثابت يف احت�شاب ال�شتهالك على املمتلكات واملعدات با�شتخدام ن�شب �شنوية ترتاوح ما بني  20 % - 2 %

يف حالة ا�شتبعاد اأي من املمتلكات واملعدات فيتم حذف القيمة امل�شجلة لالأ�شل امل�شتبعد واال�شتهالك املرتاكم بتاريخ اال�شتبعاد من احل�شابات 
وترحل النتيجة �شواء ربح اأو خ�شارة اإلى قائمة الدخل ال�شامل، يتم ر�شملة االإ�شافات والتح�شينات املادية بالتكلفة ، اأما م�شاريف ال�شيانة 

والت�شليح فيتم حتميلها على العمليات اجلارية حال حدوثها . 

الذمـــــــــم :  ت- 

تظهر الذمم املدينة والدائنة التي اأحدثتها الهيئة مبقدار مبالغ العـقود او املطالبات ، ويتم اخذ خم�ش�س للذمـم املدينـة امل�شكوك يف حت�شيلها 
الي انخفا�س يف قيمتها القابلة للتح�شيل .

املوجودات الأخرى :  ث- 

يتم اثبات املوجودات االأخرى بالتكلفة ويتم اإطفاوؤها ح�شب العمر االإنتاجي لها. 

حتويالت العمالت االأجنبية :  ج- 

تقيم  كما   ، العملية  بتاريخ  املركزي  البنك  من  املعلنة  ال�شرف  اأ�شعار  ح�شب  الأردين  الدينار  اإلى  االأجنبية  بالعمالت  العمليات  حتويل  يتم 
املوجودات واملطلوبات املثبتة بالعمالت االأجنبية اإلى الدينار الأردين ح�شب ا�شعار ال�شرف املعلنة من البنك املركزي بتاريخ قائمة املركز املايل 

، وتدرج كافة الفروقات الناجتة من تقييم العمالت االأجنبية �شمن نتائج ال�شنة يف قائمة الدخل ال�شامل . 

النقد والنقد املعادل  :   ح- 

لأهداف اإعداد قائمة التدفقات النقدية، فان بند النقد والنقد املعادل يتمثل يف النقد يف ال�شندوق واحل�شابات اجلارية والودائع لدى البنوك  
يطرح من بند النقد والنقد املعادل ح�شابات البنوك املك�شوفة التي تتذبذب بني املدين والدائن خالل ال�شنة . 

العرتاف يف الأ�سول واللتزامات املالية : -- 

يتم العرتاف يف االأ�شول وااللتزامات املالية للهيئة بثبات من �شنة الأخرى على اأ�شا�س طريقة املحا�شبة بتاريخ املتاجرة . 

ا�ستخدام التقديرات :  د- 

يتطلـب اعداد القوائم املالية املرفقة القيام بتقديرات واجتهادات لبع�س البنود يف القوائم املالية عند تطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية ومن اأمثلة 
ذلك تقدير خم�ش�س التدين للديون كما تقوم االإدارة باجراء تقديرات م�شتقبلية الأمور غري موؤكدة يف نهاية ال�شنة املالية والتي قد توؤدي اإلى 
خماطر هامة ومن املحتمل ان تت�شبب يف اجراء تعديالت جوهرية يف اأر�شدة املوجودات واملطلوبات الظاهرة يف القوائم املالية خالل ال�شنة 

القادمة ومن اأمثلة ذلك املخ�ش�شات املختلفة والق�شايا واملطالبات املقامة على الهيئة  .

الأدوات املالية: ذ- 

تعرف االأداة املالية باأنها اأي عقد ينتج عنه اأ�شل مايل يف من�شاأة والتزام مايل اأو اأداة حقوق ملكية يف من�شاأة اأخرى، تتاألف االأدوات املالية للهيئة 
ب�شكل رئي�شي من النقد واأر�شدة البنوك والذمم املدينة والدائنة واملوجودات املالية . 

تبيـن بع�س الفقرات الواردة اأعاله ال�شيا�شات املحا�شبية املتعلقة بهذه االأدوات املالية . 
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3.   النقد والنقد المعادل  : 

البيـــــــــــان 
2010   2009   

دينار اأردنـي دينار اأردنـي 

 556 89 640 164 ح�شاب جاري – بالدينار االأردين 
 527 192 1 068 125 2 ح�شاب وديعة الأجل – بالدينار االأردين

ــــــــــــــــ

 083 282 1  708 289 2 املجموع 

4.   الذمـــم  المدينــــــــة : 

البيـــــــــــان 
2010   2009   

دينار اأردنـي دينار اأردنـي 

 000 663 25 �شركة توليد الكهرباء املركزية

 016 66 126 12 �شركة كهرباء �شرق عمان 

 000 602 8 ذمـــــم اأخــرى

 000 340 6 �شركة الكهرباء الوطنيـة 

 582 5 127 2 �شركة كهرباء حمافظة اربد 

 169 322 ذمـم موظفيـــــن 

 862 27 000 �شركة ال�شمرا لتوليد الكهرباء

ــــــــــــــــ

 629 99 180 55 املجموع 
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5.  ممتلكــات ومعــــدات : 

البيـــــــان

التكلفة يف 
بداية ال�شنة

اإ�شافات 
ال�شنــة

ا�شتبعـــادات 
ال�شنـــــة 

التكلفة يف 
نهاية ال�شنة 

اال�شتهالك املرتاكم
يف نهايـة ال�شنة 

�شايف القيمــة الدفرتيــة
2009                    2010

دينـار اأردنـيدينـار اأردنـيدينـار اأردنـيدينـار اأردنـيدينـار اأردنـيدينـار اأردنـيدينـار اأردنـي

 800 751 1 800 751 000 800 751 ) 000 000 1(ــــــــ 800 751 1ار�س ومبنـى * 

 416 105 291 87 634 68 925 155)000 35  (  000 925 190�شيــــــارات

 559 69 735 58 099 59 834 117 000 595   239 117ديكورات ومفرو�شات

 188 030128 843231 206 873 437 000 700 165 173 272اآالت ومعدات واأجهزة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 963 054 8562 128 5761 432334 463 1)000 035 1 (295 166 137 332 2املجموع 

*  مت مبوجب قرار جمل�ص ادارة هيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 44/3/2002 تاريخ 21 ت�شرين الثاين 2002 املوافقة على تخ�شي�س مبلغ 1،5 
مليون دينار ل�شراء اأر�ص واإقامة مبنى م�شتقل للهيئة عليها ، وقد وافق جمل�ص الإدارة يف جل�شته اخلام�شة املنعقدة بتاريخ 20 متوز 2003 على 
حتويل املبلغ املذكور اأعاله اإلى ح�شاب احتياطي �شراء اأرا�شي واأبنية، هذا ويراعى باأنه مت يف عام 2008 �شراء اأر�ص للهيئة مببلغ 800 751 
دينار، اما يف عام 2009 فقد مت البدء يف اعمال البناء  ويف عام 2010 وبناءًا على قرار جمل�ص الوزراء مت التوقف عن اعمال البناء ، وقد قامت 

الهيئة با�شرتداد هذه املبالغ  وعك�شها من كلفة املبنى . 

6.  الموجودات األخرى –   بالصافي   : 

البيــــــــــان 
2010   2009   

دينار اأردنـي دينار اأردنـي 

 928 441141 485  برجميــات حا�شـوب *
)970 27    () 890 142  (االطفــاء املرتاكــم 

ــــــــــــــــ

 958 551113 342املجموع 

*  مت خالل عام 2010 اإعادة ت�شنيف ما قيمته )524 77( دينار على ح�شاب تعديالت �شنوات �شابقة ومتثل قيمة عقود ال�شيانة التي كانت 
مقيده يف عام 2009 �شمن ح�شاب برجميات حا�شوب . 

 
7.  الذمـــم الدائنــــة    : 

البيــــــــــان 
2010   2009   

دينار اردنـي دينار اردنـي 

 766 390 308 139 ذمــم مورديـــــن 
 112 71 508 90 ذمــم �شركات كهربـاء

 000 4 521 1 ذمــم موظفيـــــن
 38 000ذمــم اأخــــــرى 

ــــــــــــــــ

 916 465 337 231 املجموع 
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8.  أرصدة دائنــة أخرى : 

البيــــــــــان 
2010   2009   

دينار اأردنـي دينار اأردنـي 

 125 125 اأمانات موظفيـــــن
 000 2 اأمانات �شركات وموؤ�ش�شات جتارية

 024 34 000 اأمانات تطوير النظام الكهربائي
 Atos Origin 103 42 000 امانات 

 729 1 000 اأمانات �شريبة الدخــل
 338 000 اأمانات وزارة املاليــة

 000 439 416  منح موؤجلة

 319 56678 416املجموع 

9.  إيرادات رسوم الترخيص    : 

البيــــــــــان 
2010   2009   

دينار اردنـي دينار اردنـي 

 735 012 1 406 069 1 ر�شوم الرتخي�س من �شركة الكهرباء الوطنية 
 983 565 467 540 ر�شوم الرتخي�س من �شركة توليد الكهرباء املركزية 
 337 267 717 253 ر�شوم الرتخي�س من �شركة ال�شمرا لتوليد الكهرباء

 485 171 940 242 ر�شوم ترخي�س �شركة كهرباء �شرق عمان 
 595 155 650 166 ر�شوم الرتخي�س من �شركة توزيع الكهرباء

 552 131 785 148 ر�شوم الرتخي�س من �شركة كهرباء حمافظة اربد
 286 000 ر�شــوم ترخي�س �شركـــة القطرانـه 

ــــــــــــــــ

 973 304 2 965 421 2 املجموع 
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10.  المصروفات اإلدارية والعمومية :

البيــــــــــان 
2010   2009   

دينار اأردنـي دينار اأردنـي 

 037 56 295 71 امل�شاهمة يف �شندوق التاأمني ال�شحي
 378 58 435 65 امل�شاهمة يف ال�شمان االجتماعي

 903 37 936 38 امل�شاهمة يف �شندوق ادخار املوظفني 
 125 26 339 31 مكافـــاأة املوظفيــن 
 078 55 872 29 م�شاريف اأخـــــرى 

 172 31 505 29 بريـــد وهاتــــف
 808 25 872 27 مـــــاء وكهربـاء

 164 34 651 22 �شفـر فـي مهمـــات
 985 31 820 20 عالوة العمل االإ�شايف وعالوة النقل وامليدان 

 804 33 144 15 تدريب وبعثات علميــة 
 760 13 492 14 نظافــــــــــة 

 821 22 572 13 قرطـا�شيـــــــة 
 387 7 788 11 بـــدل تنقــــالت 

 274 18 965 9 �شيانــــــــــة 
 287 7 655 8 حمروقــــــــات 

 409 4 747 4 التاأميـن على احليـــاه 
 100 3 785 3 تاأميــن مركبــــات

 010 6 742 2 م�شاهمـــات اأخــرى 
 945 572 لوازم م�شتهلكة )مواد وخامات(

 447 474 187 423 املجموع 

11.  تعديالت سنوات سابقة : 

يتكون ح�شاب تعديالت �شنوات �شابقة من م�شاريف، وفروقات ايرادات ر�شوم ترخي�س �شركات تخ�س عام 2009 . 

12.  الفائض المتراكم : 

مت يف عام 2010 حتويل مبلغ 478 837 دينار للخزينة العامة ، احكامًا لقانون الفوائ�س املالية رقم )30( ل�شنة 2007 مادة )6( . 
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13.  األدوات المالية  : 

القيمة العادلة:  أ- 

اإن القيمة الدفرتية لالأدوات املالية املتمثلة يف النقد، الذمم املدينة والدائنة، والقرو�س تقارب قيمتها العادلة . 
وتبني االإي�شاحات حول هذه القوائم املالية القيم العادلة لهذه االأدوات املالية، كما تبني بع�س ال�شيا�شات املحا�شبية الطرق امل�شتخدمة يف تقييم 

هذه االأدوات .

خماطر الئتمان:  ب- 

حتتفظ الهيئة بالأر�شدة والودائع لدى موؤ�ش�شات م�شرفية ذات ائتمان منا�شب . 

ج-  خماطر ال�سعر: 

خماطر �شعر ال�شوق:  	•
وتعرف باأنه اخلطر الذي ينتج عنه تقلب يف قيمة االأدوات املالية نتيجة التغري يف اأ�شعار ال�شوق. اإن االأدوات املالية الظاهرة يف قائمة املركز 

املايل غري خا�شعة ملخاطرة �شعر ال�شوق . 

خماطر  تقلبات العملة : 	•
يعرف خطر تقلبات العملة باأنه اخلطر الناجت عن تذبذب يف قيمة الأدوات املالية نتيجة التغري يف �شعر �شرف العمالت . اإن املخاطرة املتعلقة 
باالأدوات املالية امل�شماة بالدوالر االأمريكي متدنية نظرًا لثبات �شعر �شرف الدينار الأردين مقابل الدولر الأمريكي ، اأما خماطر العمالت 

االأخرى  فيتم معاجلتها يف القوائم املالية .  

خماطرة �شعر الفائدة : 	•
الت�شهيالت والت�شهيالت البنكية اخلا�شعة لتعليمات  اأ�شعار الفوائد با�شتثناء  ان االأدوات املالية يف قائمة املركز املايل غري خا�شعة ملخاطر 

اجلهات الرقابية ذات العالقة. 

14.  معايير التقارير المالية المعدلة : 

قامت ال�شركة بتطبيق التعديالت على متطلبات املعايري ال�شادرة عن جمل�ص معايري املحا�شبة الدولية والتف�شريات املحا�شبية ال�شادرة عن جلنة 
تف�شريات التقارير املالية الدولية بتاريخ نفاذها والتي اأ�شبحت �شارية املفعول خالل ال�شنة احلالية وهي : 

• املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية )1( تبنى املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية للمرة الولى. 	
• املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية )2( الدفع على اأ�شا�ص الأ�شهم . 	
• املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية )3( اندماج العمال . 	
• املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية )5( الأ�شول غري املتداولة املحتفظ بها بر�شم البيع والعمليات املتوقفة . 	
• املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية )8( القطاعات الت�شغيلية . 	
• معيار املحا�شبة الدويل )1( عر�ص القوائم املالية . 	
• معيار املحا�شبة الدويل )7( قائمة التدفقات النقدية . 	
• معيار املحا�شبة الدويل )17( عقود الإيجار . 	
• معيار املحا�شبة الدويل )27( القوائم املالية املوحدة واملنف�شلة . 	
• معيار املحا�شبة الدويل )32( الأدوات املالية : العر�ص .	
• معيار املحا�شبة الدويل )36( انخفا�ص قيمة ال�شول . 	
• معيار املحا�شبة الدويل )39( الأدوات املالية : العرتاف والقيا�ص . 	


