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المصطلحات والتعريفات:
مؤشر التوافرية للتوليد:

هو مؤرش يقيس جاهزية وحدات التوليد يف النظام الكهربايئ. 

مؤشر التوقف القسري للتوليد:
   هو مؤرش يقيس أداء وحدات ومحطات التوليد يف النظام الكهربايئ من حيث الخروج الالإرادي لها.

مؤشر التوقف للصيانة: 
هو مؤرش يقيس أداء الوحدة يف الحاالت التي تتطلب إخراج الوحدة من الخدمة إلجراء عمليات صيانة، دون الحاجة إلخراج الوحدة من 

الخدمة مبارشة.

مؤشر التوقف المبرمج للتوليد:
هو مؤرش يقيس أداء الوحدة يف حاالت الصيانة املربمجة للوحدات التوليدية، وهي عمليات صيانة دورية للوحدات.

دارات خطوط النقل:
هي خطوط الجهد العايل التي ميتكلها ويشغلها املرخص له بالنقل، سواء أكانت هذه الخطوط هوائية أو كابالت أرضية، وما يرتبط بهذه 

الخطوط من أنظمة مساعدة ومعدات حامية وتحكم.

دارات خطوط الربط:
هي خطوط النقل سواء أكانت خطوط هوائية أو كابالت ارضية تربط نظام النقل الكهربايئ يف اململكة مع الدول املجاورة املشرتكة بشبكة 

الربط الكهربايئ.

دارات محوالت النقل:
هي محوالت كهربائية ميتلكها ويشغلها املرخص له بالنقل تقوم بتحويل الطاقة الكهربائية من مستوى جهد عاٍل إىل مستوى جهد متوسط، 

وما يرتبط بهذه املحوالت من انظمة مساعدة ومعدات حامية وتحكم.

التوربين الغازي ذو الدورة البسيطة:
التوربني الذي يحرق أنواعاً من الوقود مثل الغاز الطّبيعي أو السوالر أو الوقود الثقيل ويتم التخلص من الغازات املحرتقة عن طريق العوادم 

املوجودة يف وحدة التوليد.

 محطات الطاقة ذات الدورة المركبة:
هي محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تستخدم توربني غازي وتوربني بخاري،حيث يتم استخدام الغازات الساخنة التي تتولد يف عوادم 
التوربينات الغازية لتوليد بخار من مراجل خاصة تستخدم يف توليد الطاقة الكهربائية عن طريق توربني بخاري دون الحاجة إىل وقود إضايف 

مام يؤدي إىل تحسني كفاءة التوليد الكهربايئ.

 الكفاءة الشاملة للدورة مولد:
هي نسبة الطاقة الحرارية املستخدمة لتوليد الطاقة الكهربائية املولدة من الدورة بغض النظر عن مقدار الطاقة الكهربائية املستهلكة داخليا 

لعمل الدورة.

 الكفاءة الشاملة للدورة مصدر:
الكهربائية املستهلكة  الطاقة  الدورة مع األخذ بعني االعتبار  الكهربائية املصدرة من  الطاقة  الحرارية املستخدمة لتوليد  الطاقة  هي نسبة 

داخليا لعمل الدورة.
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 :)AFIK(اسمّي )معدل تكرار االنقطاعات لالستطاعة المركبة لكل )كيلو فولت أمبير
ويتمثل يف عدد املرات التي تعرض فيها معدل االستطاعة املركبة لكل »كيلو فولت أمبري« اىل انقطاعات خالل مدة محددة مسبقاً.

فولت  )كيلو  لكل  المركبة  االستطاعة  الى  منسوبًا  لالنقطاعات  االجمالي  الوقت 
 :)TTIK( اسمّي )أمبير

يتمثل يف املدة االجاملية التي تعرض فيها معدل االستطاعة املركبة لكل »كيلو فولت أمبري« اىل انقطاعات خالل مدة محددة مسبقاً.

:)SAIDI( مؤشر معدل مدة االنقطاع للنظام
 يتمثل يف الزمن الذي تأثر فيه املستهلك العادي بانقطاع الخدمة عنه خالل مدة محددة مسبقاً.

 :)SAIFI( مؤشر معدل تكرار االنقطاع في النظام
يتمثل يف عدد املرات التي تعرض فيها املستهلك العادي لتعطل الخدمة عنه خالل مدة محددة مسبقاً.

 :)EENS( الطاقة المتوقعة التي لم يتم تزويدها
لتقدير الطاقة التي مل يتم تزويد املستهلكني بها بسبب االنقطاعات خالل مدة محددة مسبقاً.

النظام الكهربائي الموحد:
الكهرباء  التابع لرشكة  الوطني  والتحكم  املراقبة  ملراقبة مركز  والتي تخضع  الوطنية  النقل  املربوطة عىل شبكة  التوليدية  الوحدات  جميع 

الوطنية.

النظام الكهربائي في المملكة:
يشمل باالضافة اىل النظام الكهربايئ املوحد الوحدات التوليدية املربوطة عىل نظام التوزيع والتوليد الذايت.

المصطلحات:

ميجا واط م.و

كيلو واط ساعة ك.و.س

ميجا واط ساعة )ألف كيلو واط ساعة( م.و.س

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

كيلو فولت أمبري ك.ف.أ

ميجا  فولت أمبري م.ف.أ

كيلو فولت ك.ف

كيلو غرام مكاىفء نفط كغ.م.ن

طن مكاىفء نفط ط.م.ن

كيلو مرت كم

مرت مكعب م3
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الرؤية
السعي للوصول إىل الريادة يف مجال تنظيم وتطوير قطاع الكهرباء يف األردن ومبا يتامىش مع املعايري الدولية.

الرسالة

توفري بيئة رقابية وتنظيمية لقطاع الكهرباء يف األردن ومبا يضمن توفيق مصالح املستهلكني واملستثمرين عىل أساس من العدالة والتوازن 

والشفافية ومبا يعزز التنافسية يف القطاع ويساهم يف جذب االستثامرات بشكل يتواءم مع متطلبات التنمية االقتصادية واالجتامعية.

القيم الجوهريــــــــــــــــة:

أ- القيم المؤسسية:

• العدالة	

• النزاهة	

• تعزيز التنافس يف قطاع الكهرباء	

• العمل بروح الفريق الواحد	

• تعزيز االنتامء و الوالء	

• خدمة اصحاب املصالح يف قطاع الكهرباء	

• التحسني املستمر لألداء	

ب- قيم الموظفين:

• تطوير القوى البرشية	

• استقطاب الكفاءات	

• تعزيز العمل الجامعي	

• تحفيز العطاء	
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اإلطار العام التنظيمي لقطاع الكهرباء:
يعمل قطاع الكهرباء يف األردن حسب اإلطار التنظيمي التايل :

- هيئة تنظيم قطاع الكهرباء:

هي هيئة مستقلة مالياً وإدارياً وترتبط مبارشًة مع دولة رئيس الوزراء، وقد أنشئت ضمن توجه الحكومة الجتذاب القطاع الخاص لالستثامر 

الطاقة والرثوة املعدنية، ودور  الرئيسة، وإعطاء دور صنع السياسات لوزارة  النشاطات  وعمالً بربنامج إعادة هيكلة قطاع الكهرباء لفصل 

التنظيم والرقابة للهيئة ، ودور االستثامر والتشغيل لرشكات الكهرباء مبشاركة القطاع الخاص.

 وقد أنشئت الهيئة لتحقيق األهداف املحددة لها مبوجب القانون حيث بارش مجلس مفويض الهيئة عمله بتاريخ   2005/10/15  مبوجب 

قرار مجلس الوزراء الصادر يف جلسته املنعقدة بتاريخ 2005/10/4 استناداً إىل أحكام املادتني )8 و12 ( من قانون الكهرباء العام املؤقت رقم 

64  لسنة 2002 وتعديالته.

باء
هر

لك
ع ا

زي
تو

ت 
كا

شر

شركة الكهرباء
 االردنية

المستهلكون
النهائيون

شركة كهرباء
محافظة اربد

شركة توزيع
 الكهرباء

شركة الكهرباء 

الوطنية )نقل 

وتشغيل النظام 

والبيع بالجملة(

شركة توليد الكهرباء المركزية

شركة السمرا لتوليد الكهرباء

شركة شرق عمان لتوليد الكهرباء

الربط اإلقليمي

شركة القطرانة لتوليد الكهرباء

هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وزارة الطاقة

كبار المستهلكين

سياسات القطاع

القطاع الخاصالقطاع الحكومي
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 الهيكل التنظيمي

مديرية الدرسات 
والبحوث االقتصادية

قسم 
التعرفة

قسم شؤون 
الموظفين

قسم 
المالية

قسم 
االستشارات 

القانونيية

قسم 
اللوازم

قسم الرخص 
والعقود

قسم 
الصناديق

قسم فض 
النزاعات

قسم الترخيص 
ومراقبة المرخص 

لهم بالتوليد

قسم التحليل 
المالي

قسم
قسم مراقبة  الديوان

شركات التوزيع

قسم
 االحصاء

قسم العالقات 
العامة قسم العدادات 

وخدمات لمشتركين

قسم
التخطيط

قسم 
االعالم قسم الدرسات 

الفنية

قسم تكاليف 
النظام الكهربائي

قسم التدريب 
والتطوير

قسم الخدمات 
العامة

قسم الطاقة 
المتجددة وترشيد 

االستهالك

مديرية الشؤون
الفنية

مديرية الشؤون
المالية واللوازم

مديرية 
الموارد البشرية

مديرية 
الشؤون القانونية

الرئيس ومجلس المفوضين

تكنولوجيا المعلومات
مكتب الرئيس وسكرتاريا 

المفوضين

وحدة الرقابة الداخليةالمستشارين
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- اإلطار القانوني:
يحدد عمل الهيئة من الناحية القانونية قانون الكهرباء العام املؤقت رقم 64 الصادر يف عام 2002 املعمول به حالياً .

- أهداف الهيئة:

• الحفاظ عىل هيكلة فاعلة للقطاع وتطويره مبا يتامىش مع رؤية ورسالة الهيئة.	

• تعزيز الجدوى االقتصادية للقطاع.	

• ضامن توفري خدمات آمنة ومستقرة ودامئة وذات جوده عالية للمستهلكني.	

• ضامن الكفاءة واألداء يف مجال توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وتشغيل نظام النقل.	

• تشجيع االستثامر يف قطاع الكهرباء والعمل عىل تحسني كفاءة التشغيل وبيع الكهرباء بأسعار معقولة.	

• الترشيعات 	 اململكة مبقتىض  املطبقة يف  العامة  السالمة  البيئة ورشوط  املحافظة عىل  القطاع مبعايري  العاملة يف  املشاريع  تقيد  ضامن 

النافذة.

• التأكد من أن أسعار الكهرباء التي يتقاضاها املرخص له متكنه من متويل أنشطته وتضمن له نسبة معقولة من العائد عىل استثامراته.	

• رعاية مصالح املستهلكني رشيطة التزامهم برشوط تزويد الخدمة الكهربائية الصادرة عن املرخص لهم واملقرتنة مبوافقة من الهيئة.	

• تنظيم القطاع عىل أساس من العدالة والتوازن بني مصالح املستهلكني واملرخص لهم واملستثمرين وأية جهات أخرى ذات عالقة.	

- مهام الهيئة:

• ترخيص األشخاص العاملني يف مجاالت التوليد والنقل والتزويد والتوزيع وتشغيل نظام النقل.	

• تنظيم التوليد والنقل والتزويد والتوزيع وتشغيل نظام النقل يف اململكة لتوفري الخدمات الكهربائية الدامئة للمستهلكني بصورة فاعلة 	

واقتصادية تتامىش مع التطورات التقنية.

• تحديد التعريفة الكهربائية ورسوم االشرتاك وبدل الخدمات وبدل التكاليف واألمانات وتكلفة خدمات التوصيل سواًء ما يتعلق بنظام 	

النقل أو نظام التوزيع.

• املشاركة مع الجهات املعنية األخرى يف وضع املواصفات القياسية املتعلقة باألجهزة واملنشآت الكهربائية إلصدارها من قبل مؤسسة 	

املواصفات واملقاييس.

• املشاركة مع الجهات املعنية يف وضع املتطلبات الالزمة لتنفيذ الرشوط البيئية الواجب توافرها يف املنشآت الكهربائية وإصدارها وفقاً 	

للترشيعات النافذة.

• تقديم الخربة والرأي يف أي موضوع يتعلق بالقطاع مبا يحقق أهداف الهيئة.	

• التوصية إىل وزارة الطاقة والرثوة املعدنية باالنتقال من منوذج املشرتي املنفرد إىل نظام هيكيل تنافيس للقطاع وفق أحكام قانون الكهرباء 	

العام.
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انجازات الهيئة في عام  2013 : 

حققت الهيئة عدداً من االنجازات الهامة يف عام  2013، يف مجال الرخص والدساتري، ومراقبة الرشكات، وتطوير برامج الحوسبة وأمتتة الربامج 

الخدماتية ملواكبة أحدث األساليب الرقابية، وتحسني نوعية التقارير الفنية واالقتصادية والتنظيمية، وتبادل الخربات مع مؤسسات تنظيمية 

عاملية.

أواًل-  في المجال الفني: 
استمرت الهيئة مبامرسة أعاملها حيث تم ما ييل:

أ. الرخص والكودات ومراقبة النظام الكهربائي:
منح رخصة ملامرسة نشاط توليد الطاقة الكهربائية لرشكة عامن آسيا للطاقة الكهربائية املساهمة املحدودة بقدرة 573 م.و بتاريخ . 1

2013/01/21 ولغاية 25 سنة.

منح رخصة ملامرسة نشاط توليد الطاقة الكهربائية لرشكة أيه أي أس ليفانت هولينجز يب . يف / األردن بقدرة 241 م.و بتاريخ . 2

2013/01/21 ولغاية 25 سنة.

بتاريخ . 3 م.و   30 بقدرة  حرة(  )مناطق  لألسمدة  الهندية  األردنية  للرشكة  الكهربائية  الطاقة  توليد  نشاط  ملامرسة  رخصة  منح 

2013/04/01 ولغاية 25 سنة. 

بتاريخ . 4 املتوقع  التشغيل  تاريخ  من  سنة   20 وملدة  م.و   117 بقدرة  املتجددة  للطاقة  األردن  رياح  لرشكة مرشوع  رخصة  منح 

2015/04/22 عىل مراحل.

ب.  خدمات المشتركين وإبراء العدادات

yy:خدمات المشتركين 
تم استقبال وحل )168( شكوى مقدمة من قبل املشرتكني يف التيار الكهربايئ ،موزعة عىل رشكات الكهرباء  بحيث كان عدد الشكاوي ضمن 

منطقة امتياز رشكة الكهرباء األردنية )107( شكوى  و)25( شكوى ضمن منطقة امتياز رشكة توزيع الكهرباء و)31( شكوى ضمن منطقة 

امتياز رشكة كهرباء محافظة اربد، أما بخصوص الشكاوي التي تتعلق يف رشكة الكهرباء الوطنية فقد بلغ عددها )5( شكاوي. وتم أيضا التعامل 

والتعرفة  االستهالك  ترشيد  و  املتجددة  الطاقة  االستفسارات موضوع  وتتضمن هذه  القطاع  بأمور  تتعلق  استفسار   )1500( يقارب  ما  مع 

الكهربائية وأمور أخرى تتعلق بالقطاع والخدمات املقدمة من قبل الهيئة.

yy:إبراء العدادات
التوزيع يف عام 2013 حوايل )113732( جهاز قياس طاقة مقابل  الكلية املربأة من قبل رشكات  بلغ عدد أجهزة قياس الطاقة الكهربائية  

)104672( ( جهاز قياس طاق يف عام 2012  وبنسبة زيادة بلغت )8.7(% عن عام 2012 .

ج . الحوسبة: 
• االنتهاء من تصميم موقع إلكرتوين خارجي جديد للهيئة وهو www.erc.gov.jo بإستخدام SharePoint 2010 بصورة جديدة ومحدثة، 	

مام يسهل عمليات التعديل والتحديث عليه.

• االنتهاء من تصميم موقع إلكرتوين داخيل جديد Portal  وذلك بغرض نرش جميع التعاميم واإلعالنات واألخبار والنامذج الرسمية اإلدارية 	

واملالية املستخدمة يف الهيئة واملعلومات اإلدارية واملالية التي تخص املوظفني )مثل كشف الراتب واإلدخار ومعلومات املوظف اإلدارية 

وكشف اإلجازات واملغادرات وخالفه(.

• نقل موقعي الهيئة اإللكرتونيني وهامwww.erc.gov.jo  وموقع ترشيد الطاقة campaign.erc.gov.jo من خادمات الهيئة إىل الخادمات 	

التابعة ملركز تكنولوجيا املعلومات الوطني بحيث يتم حاميتهام من عمليات اإلخرتاق اإللكرتوين والتجسس Hacking  والتدقيق عليهام 

أمنياً بشكل إحرتايف ومستمر.

• رفع رسعة اإلنرتنت يف الهيئة من 2MB  إىل رسعة 4MB  و بالتعاون مع مركز تكنولوجيا املعلومات الوطني.	
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د . التعرفة الكهربائية:

• تم بتاريخ 2013/5/1 مراجعة تعرفة الجملة لرشكة كهرباء محافظة اربد بهدف امتصاص الفوائض املالية التي تشكلت لدى الرشكة يف 	

عام 2012 بسبب التغريات التي طرأت عىل توقعات الطلب عىل الطاقة الكهربائية.

• شهد عام 2013 )كسابقه من األعوام 2010 و2011 و2012( تقلباً كبرياً يف إمدادات الغاز الطبيعي املستورد من جمهورية مرص العربية 	

حيث تحولت محطات توليد الكهرباء العاملة يف اململكة  للعمل بواسطة الوقود الثقيل والديزل بدالً من الغاز الطبيعي األمر الذي أدى 

إىل ارتفاع كلفة الكيلو واط ساعة املنتجة يف النظام الكهربايئ وبالتايل زيادة خسائر رشكة الكهرباء الوطنية،  وعليه فقد قامت الهيئة 

بوضع اسرتاتيجيه إلطفاء هذه الخسائر متتد للفرتة من 2013/8/15 وحتى 2017/12/31، بحيث تتضمن تعديل التعرفة الكهربائية وكام 

ييل:-

تعديل التعرفة الكهربائية للمستهلكني النهائيني )تعرفة التجزئة( بتاريخ 2013/8/15 حيث تم إعفاء القطاع املنزيل من أي . 1

زيادة عىل فاتورته وكذلك إعفاء القطاع الزراعي وقطاع الصناعات الصغرية حتى مستوى استهالك 10,000 ك.و.س /الشهر، 

فيام تم زيادة التعرفة عىل باقي القطاعات والرشائح بنسب مختلفة.

تم إعداد خطة لتعديل التعرفة الكهربائية للفرتة من 2014/1/1 وحتى 2017/12/31 بحيث يتم تعديل التعرفة الكهربائية . 2

يف األول من كانون الثاين من كل عام وقد اشتملت هذه الخطة عىل إعفاء القطاع املنزيل الذي يستهلك حتى مستوى 600 

ك.و.س/الشهر )أي ما يعادل فاتورة شهرية بقيمة 50 دينار( من أي زيادة عىل التعرفة وكذلك تم إعفاء مشرتيك القطاع 

الزراعي من أي زيادة بينام تم زيادة تعرفة القطاعات والرشائح االخرى بنسب زيادة سنوية مختلفة.

تعديل تعرفة الرشاء بالجملة لرشكات توزيع الكهرباء من رشكة الكهرباء الوطنية وذلك انعكاساً لتعديل تعرفة املستهلك . 3

النهايئ بحيث تحقق رشكات التوزيع العوائد املقررة لها مبوجب الرخص أو عقد االمتياز حسب واقع الحال ويتم تحويل 

ايرادات تعديل التعرفة اىل رشكة الكهرباء الوطنية لتخفيض حجم الخسائر لديها.

• تم خالل عام 2013 إعداد تعرفة بيع الطاقة الكهربائية من الوحدة الغازية السابعة يف رشكة السمرا لتوليد الكهرباء إىل رشكة الكهرباء 	

الوطنية وذلك بناء عىل طلب كل من رشكتي السمرا و الكهرباء الوطنية.

• تم خالل عام 2013 انجاز دراسة حول فوائد تركيب أنظمة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية للمؤسسات والدوائر الحكومية وقد تم رفع 	

هذه الدراسة إىل مجلس الوزراء الذي بدوره اقرها واصدر تعليامته للمؤسسات والدوائر الحكومية لإلرساع يف اعتامد مخرجات هذه 

الدراسة.

• تم خالل عام 2013 تحديد تعرفة الجملة لرشكتي كهرباء محافظة اربد وتوزيع الكهرباء لفرتة التعرفة 2014-2015 كام تم إعداد دراسة 	

تخص الكلفة املرجحة لرأس مال رشكتي اربد والتوزيع )WACC( والذي يستخدم يف تحديد العائد السنوي للرشكتني.

هـ  .التطوير والتدريب: 

بذلت الهيئة اهتامماً ملحوظاً يف عام 2013 من خالل تأسيس قسامً خاصاً يُعنى بأمور التدريب لتعزيز املهارات واملعارف واالتجاهات لدى 

الثغرات يف االداء بني مستوى الكفاءة الفعلية لهم وبني مستوى الكفاءة  املوظفني من أجل اداء مهامهم الوظيفية بكفاءة وفاعلية ولسد 

املستهدفة ، وعليه فقد تم تدريب )45 ( موظفاً يف مختلف الفئات الوظيفية تدريباً داخلياً كام تم تدريب )12( موظفاً تدريباً خارجياً خارج 

اململكة . كام أولت الهيئة اهتامماً خاصاً برفع كفاءة موظفيها من خالل التعاون مع مركز امديست لعقد دورات خاصة يف اللغة االنجليزية 

حيث تم تخريج  ) 16 ( موظفاً من مركز االمديست بعد انهائهم متطلبات التخرج . كام انهت الهيئة متطلبات التدريب الخاصة مبوظفي 

الهيئة املرشحني للرتفيع الوجويب والجوازي وعددهم )24( موظفاً .

ولتعزيز دور الهيئة يف تعريف وتشجيع القطاع الصناعي عىل تبني املامرسات الفضىل يف ادارة الطاقة واستغالل مصادر الطاقة املتجددة 

فقد تم بالتعاون مع الشبكة االردنية والتي أُنشئت مببادرة من مرشوع اعادة استخدام املياه املعالجة وحامية البيئة املمول من قبل الوكالة 

االمريكية للتنمية الدولية ) USAID( بعقد ورشة عمل حول الترشيعات الخاصة بتنظيم قطاع الطاقة والكهرباء يف االردن.
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و.  التوعية وترشيد استهالك الطاقة الكهربائية: 

ضمن اسرتاتيجيات الهيئة الهادفة إىل رفع مستوى الوعي لدى املواطنني بأهمية الرتشيد يف استهالك الطاقة وتعزيز روح املسؤولية املجتمعية 

لديهم للمحافظة عىل الطاقة الكهربائية يف اململكة، فقد قامت الهيئة خالل عام 2013 باستكامل أنشطتها ومشاركتها يف عّدة فعاليات تُعنى 

كافة  لتحفيز  بالرتشيد وسبل تحقيقها والسعي  املعرفة  لنرش  توعوية  لتحقيق ذلك جهود  املبذولة  الفعاليات  بالتوعية والرتشيد، وتضمنت 

التعامل مع الطاقة الكهربائية  الفئات والرشائح اإلستهالكية بهدف تغيري املامرسات والسلوكيات السلبية يف  مستهليك الطاقة من مختلف 

وتعديلها نحو الرتشيد ومبا يحقق املنفعة العامة، حيث جرى ذلك من خالل بث إعالنات ورسائل توعوية ضمن وسائل اإلعالم املريئ واملسموع 

واملقروء وبالتعاون مع بعض الجهات املتخصصة والداعمة لحمالت التوعية والرتشيد. 

الوطنية والقطاعية  بإعداد الخطة اإلعالمية لألعوام )2012 – 2013(، وتم ربطها مع األهداف واألولويات  الهيئة  كام قام قسم اإلعالم يف 

الواردة بوثيقة األجندة الوطنية  كُلنا األردن. كام شاركت الهيئة يف إعداد اسرتاتيجية االتصال واإلعالم من أجل تغيري سلوك األفراد والسياسات 

القامئة يف قطاعات الطاقة واملياه والبيئة، وتوجيهها نحو الرتشيد والتعامل اإليجايب مع املوارد املتاحة يف هذه القطاعات، وذلك من خالل 

"مرشوع التحفيز يف مجاالت املياه والطاقة والبيئة" التابع للوكالة األمريكية، وبالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العالقة. كام 

حصلت الهيئة عىل دعم من الحساب األردين/الياباين النظري بقيمة 110,880 ألف دينار أردين لدعم مشاريع التوعية والرتشيد يف استخدام 

الطاقة الكهربائية الواردة يف الخطة اإلعالمية للهيئة، حيث بارشت الهيئة يف تنفيذ بعض الربامج الواردة يف الخطة، وتقوم مبتابعة تنفيذ بقية 

الربامج من خالل فريق عمل مشّكل لهذه الغاية. وقد تم إقامة عّدة فعاليات استهدفت طلبة املدارس، وأخرى للجامعات، باإلضافة لسيدات 

القطاعات االستهالكية، وبث إعالنات توعوية عرب وسائل اإلعالم املريئ، واملسموع، واملقروء )صحف، إذاعات، تلفزيون(  املنازل، ومختلف 

بهدف الرتشيد.
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ثانيًا-  في مجال التعاون  الدولي:

 ،Energy Regulators Regional Association )ERRA ( استمرت عضوية الهيئة يف املنظامت الدولية املعنية بأعامل الرقابة والتنظيم  مثل هيئة منظمي الطاقة اإلقليمية

ومنظمة البحر املتوسط املعنية بالكهرباء والغاز MEDREG( Gas and Electricity for Regulators Mediterranean the of Association( ، ومتثّل التعاون من خالل 

زيادة تبادل املعلومات والخربات ، وتوسيع فرص الحصول عىل الخربة التنظيمية يف مجال الطاقة يف جميع أنحاء العامل وتعزيز استقرار الطاقة وتحسني التعاون بني املنظمني 

يف مجال الطاقة، باإلضافة إىل ذلك فإن الهيئة تسعى جاهدة لزيادة االتصال وتبادل املعلومات والبحوث والخربات فيام بني أعضائها والعديد من املؤسسات الدولية  وزيادة 

مصادر املعلومات والخربات التنظيمية يف جميع أنحاء العامل وتعزيز الفرص املتاحة للتدريب.

تطور قطاع الكهرباء عام 2013:
شهد قطاع الكهرباء منذ صدور قانون الكهرباء رقم 64 لعام 2002 تغريات يف هيكلته تتوافق مع توجهات الخصخصة وتحفيز القطاع الخاص 

لالستثامر يف نشاطات قطاع الكهرباء، خاصة نشاط التوليد، ونتيجة لهذه التغريات فقد أصبح النظام الكهربايئ يف األردن موزعاً حسب النشاط 

إىل ثالث مجموعات مفصلة حسب التايل:

أ . نشاط التوليد:

تعمل حاليًا أربع شركات هي:
رشكة توليد الكهرباء املركزية وتعمل مبوجب رخصة ممنوحة من الهيئة تاريخ 2007/9/20.

رشكة السمرا لتوليد الكهرباء وتعمل مبوجب رخصة ممنوحة من الهيئة تاريخ2008/8/1 .

رشكة رشق عامن لتوليد الكهرباء وتعمل مبوجب رخصة ممنوحة من الهيئة تاريخ2008/7/22.

رشكة القطرانة لتوليد الطاقة الكهربائية وتعمل مبوجب رخصة ممنوحة من الهيئة تاريخ 2009/10/6 .

 

ب . نشاط  نقل الكهرباء: 
تتوىل رشكة الكهرباء الوطنية مسؤولية خطوط الجهد العايل )132( و )400( ك.ف باالضافة إىل مسؤوليتها عن تشغيل النظام الكهربايئ وتبادل 

الطاقة الكهربائية عرب خطي الربط الكهربايئ بني األردن وكل من مرص وسوريا، وتقوم الهيئة بإجراءات حصول رشكة الكهرباء الوطنية عىل 

رخصة ملامرسة نشاط ) النقل ، التزويد بالجملة ، مشغل النظام ( كام تقوم الهيئة بإجراءات  إقرار الكودات التي ما زالت قيد الدراسة يف 

مجال النقل لتغطية نشاطات الرشكة املخولة بالقيام بها.

ج . نشاط توزيع الكهرباء:
تتوىل رشكات التوزيع العمل عىل خطوط الجهد املتوسط واملنخفض من خطوط الشبكة الوطنية من اجل تزويد املستهلكني النهائيني بالطاقة 

الكهربائية ويتوىل ذلك كل من:

• رشكة الكهرباء األردنية وقد استمرت بالعمل مبوجب رخصة مؤقتة بنفس رشوط االمتياز.	

• رشكة كهرباء محافظة اربد وتعمل مبوجب رخصة ممنوحة من الهيئة تاريخ2008/6/30  .	

• رشكة توزيع الكهرباء وتعمل مبوجب رخصة ممنوحة من الهيئة بتاريخ2008/6/30 	

الرشكات حسب  اململكة وتعمل كل رشكة من هذه  بالسكان يف  املأهولة  املناطق  الكهرباء حوايل %99.8 من  توزيع  يغطي عمل رشكات 

منطقتها الجغرافية املحددة لها بالرخصة او عقد االمتياز.
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خطط التوسع في التوليد وتوقعات الطلب على الطاقة الكهربائية في األردن:

خطة التوسع في التوليد 2014 – 2022
y  :محطة توليد السمرا

• سيتم إضافة وحدة بخارية باستطاعة 140 م. واط لتحويلها إىل دورة مركبة بحلول عام 2015 .	

• مرشوع التوليد الخاص الثالث:  عبارة عن محطة توليد باستطاعة توليدية تبلغ 575 م. واط وباستخدام تكنولوجيا محركات الديزل أو 	

التوربينات الغازية التي تحرق الوقود الثقيل كوقود أسايس أو الغاز الطبيعي كوقود ثانوي بحيث يدخل يف الخدمة يف عام 2014.

• مرشوع التوليد الخاص الرابع:  عبارة عن محطة توليد تستخدم تكنولوجيا محركات الديزل أو التوربينات الغازية وباستطاعة 240 م. 	

واط، والتي تحرق الوقود الثقيل كوقود أسايس أو الغاز الطبيعي كوقود ثانوي وبحيث يكون عامالً يف عام 2014.

y :مشاريع الصخر الزيتي لتوليد الكهرباء
• 	 )Eesti Energia( مرشوع الصخر الزيتي لرشكة

وقعت رشكة الكهرباء الوطنية ووزارة الطاقة والرثوة املعدنية اتفاقية مع الرشكة اإلستونية للطاقة عام 2008 لتنفيذ مرشوع الحرق 

املبارش للصخر الزيتي إلنتاج الطاقة الكهربائية ، تم االتفاق مع الرشكة اإلستونية عىل تقديم عرض مايل متكامل بعد طرح عطاء 

تنافيس لتعيني مقاول للمرشوع ومبشاركة رشكة الكهرباء الوطنية يف طرح العطاء والتقييم واإلحالة، ومن املتوقع أن تتقدم الرشكة 

بعرضها املايل قبل نهاية العام الحايل ليصار إىل  القرار النهايئ بخصوص السري يف املرشوع  وتبلغ استطاعة املرشوع 420 م.واط ومن 

املتوقع أن يدخل يف الخدمة بحلول عام 2017.

• مرشوع الصخر الزيتي )ائتالف رشكة HTG الصينية( :	

تم توقيع مذكرة تفاهم بني الحكومة ممثلة برشكة الكهرباء الوطنية مع رشكة اللجون لالستثامر يف الصخر الزيتي تشمل إنشاء 

محطة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الصخر الزيتي باستطاعة توليدية 300م.  واط يف عام 2018 والوحدة الثانية يف عام 

2019 وباستطاعة  300 م. واط.
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yy:وحدات دورة مركبة

تنفيذ مرشوع إضافة أربع وحدات دورة مركبة باستطاعة توليدية 400 م. واط عىل أن يتم إضافة أول وحدة دورة مركبة يف عام 2016 ، 

وإضافة ثالث وحدات أخرى باستطاعة   400م. واط خالل األعوام 2021 و 2022 و 2023 عىل التوايل.

الجدول التايل يبني ملخص خطة التوسع يف التوليد لألعوام  2022-2014 

جدول رقم )1(
 خطة التوسع في التوليد لألعوام  2022-2014

تاريخ االضافةالنوعاالستطاعةاملحطة

575DE2014مرشوع التوليد الخاص الثالث

240DE2014مرشوع التوليد الخاص الرابع

140HRSG2015محطة توليد السمرا املرحلة الثالثة

400CC2016وحدة دورة مركبة

215OS2017مرشوع الصخر الزيتي

215OS2017مرشوع الصخر الزيتي

300OS2018مرشوع الصخر الزيتي

300OS2019مرشوع الصخر الزيتي

400CC2020وحدة دورة مركبة

400CC2021وحدة دورة مركبة

400CC2022وحدة دورة مركبة

قطاع الطاقة المتجددة :
قامت الهيئة مبا يتعلق مبوضوع الطاقة املتجددة بإصدار جملة من التعليامت الناظمة للعمل مبوجب قانون الطاقة املتجددة والرتشيد بهدف 

تحفيز املشرتكني عىل تركيب نظم الطاقة املتجددة )خاصة األلواح الشمسية(، وكذلك عقد ورش توعوية للعديد من الجهات سواء كانت 

حكومية او خاصة مثل )الجامعات، املستشفيات، املدارس، البنوك، غرف الصناعة والتجارة وغريها( حيث تم تنظيم ورشة عمل تحت عنوان 

»الطاقة املتجددة: مستقبل واعد ومستدام« ومبشاركة القطاعني العام والخاص للتعريف بهذه التعليامت والتي تسمح ملثل هذه الجهات 

باستخدام انظمة مصادر الطاقة املتجددة يف املرافق التابعة لهم وبأهمية وفائدة استخدام مثل هذه االنظمة .

 وتم اجراء دراسة لبيان أثر تركيب الخاليا الشمسية املولدة للطاقة الكهربائية يف تخفيض فاتورة الكهرباء للقطاع الحكومي من خالل التعميم 

عىل كافة الوزارات والدوائر الرسمية واملؤسسات والهيئات العامة تزويد الهيئة بكميات استهالكها الشهري للكهرباء لعام 2012 لوضع خطة 

املساهمة  وبالتايل  لهم  التابعة  الحكومية  املباين  تركيبها يف  اجل  املتجددة من  الطاقة  الفنية النظمة  املواصفات  االستهالك وتحديد  لرتشيد 

يف خفض كلف إنتاج الطاقة الكهربائية يف النظام الكهربايئ. وتم إعداد خطة إعالمية متخصصة يف مجال تشجيع استخدام مصادر الطاقة 

املتجددة، وكذلك إعداد وبث مجموعة من املواد اإلعالمية تتعلق بالطاقة املتجددة عرب وسائل اإلعالم املختلفة )مريئ، مسموع، مقروء(. 
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:)Net-Metering( تطور ربط أنظمة الطاقة المتجددة المركبة بموجب نظام صافي القياس
بلغ عدد طلبات ربط نظم الطاقة املتجددة وفق مبدأ نظام صايف القياس التي قدمت لرشكات توزيع الكهرباء الثالث خالل عام 2013 )430( 

طلب باستطاعة بلغت 12,352 ك.و ، وقد تم ربط وتشغيل 292 نظام باستطاعة بلغت 2958 ك.و ، وما تبقى سيتم تشغيله خالل عام 2014 

يف حال حققت هذه األنظمة املتطلبات والرشوط وفق الدليل اإلرشادي لتعليامت نظام صايف القياس، حيث يبني الجدول رقم )2( أعداد 

طلبات الربط يف كل رشكة.

جدول رقم )2(
عدد واستطاعة النظم الكهربائية المتجددة المربوطة على الشبكة وفق نظام صافي 

القياس لعام 2013

الرشكة
األنظمة التي تم تشغيلهاالطلبات املقدمة

االستطاعة )ك.و(العدداالستطاعة )ك.و(العدد

29910268.971932728رشكة الكهرباء األردنية

77976.8360127رشكة كهرباء محافظة اربد

541106.239103رشكة توزيع الكهرباء

430123522922958املجموع

األطر القانونية والتنظيمية الخاصة بالطاقة المتجددة:

 لغايات التاميش مع تطور استغالل الطاقة املتجددة وإتاحة الفرصة لجميع رشائح املستهلكني يف اململكة االستفادة من تطبيق مشاريع الطاقة 

املتجددة لغايات تغطية االستهالك، فقد قامت الهيئة استناداً لقانون الكهرباء العام رقم )64( لسنة 2002 وتعديالته، وقانون الطاقة املتجددة 

وترشيد الطاقة رقم )13( لسنة 2012، بالعمل عىل إصدار التعليامت التنظيمية التالية: 

yy تعليامت بدل تكاليف عبور الطاقة الكهربائية صادرة عن مجلس مفويض الهيئة مبوجب أحكام املـــادة )7/ب/3( واملادة )9/ب( من

قانون الكهرباء العام رقم )64( لسنة 2002 وتعديالته. نرشت يف الجريدة الرسمية بتاريخ 2013/8/1 العدد 5233، ومل يجري عليها أي 

تعديل حتى نهاية العام 2013.

yy التعليامت املنظمة لعبور الطاقة الكهربائية املولدة من نظم مصادر الطاقة املتجددة لغايات استهالكها وليس لغايات البيع للغري صادرة

عن مجلس مفويض هيئة تنظيم قطاع الكهرباء مبوجب أحكام املـــادة )17( من قانون الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة رقم )13( لسنة 

2012، وأحكام املادة )7/ب/3( واملادة )9/ب( من قانون الكهرباء العام رقم )64( لسنة 2002 وتعديالته، نرشت يف الجريدة الرسمية 

بتاريخ 2013/8/1 العدد 5233، ومل يجري عليها أي تعديل حتى نهاية العام 2013 . ويجري العمل عىل إقرار الدليل اإلرشادي امللحق 

بهذه التعليامت 
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أداء  الكهرباء في عام 2013

أواًل- قطاع توليد الطاقة الكهربائية:
أ . االستطاعة االسمية: 

واجه األردن ارتفاعاً يف معدالت النمو يف الطلب عىل الطاقة الكهربائية خالل األعوام القليلة املاضية صاحبه ارتفاع أسعار الوقود الثقيل، 

ولتلبية هذا الطلب فقد وصلت االستطاعة االسمية الكلية للنظام الكهربايئ يف اململكة يف عام 2013 إىل حوايل 3566 م.و مقارنة مع 3419م.و 

يف عام 2012 بنسبة منو بلغت 4.3 % موزعة عىل الرشكات العاملة يف القطاع حسب الشكل رقم )1( :

شكل رقم )1(
االستطاعة االسمية في المملكة خالل عام 2013  م.و

ب•  كمية الطاقة المولدة:
بلغت كمية الطـاقة الكهربائية املولـدة يف اململكة عام 2013 حوايل 17261 ج.و.س بنسبة  منو 4 %.  وقد ساهمت رشكة توليد الكهرباء 

املركزية بـنسبة 42.8 % من مجمل الطاقة املولدة حيث بلغ إنتاجها 7381 ج.و.س، وبلغ إنتاج رشكة السمرا 4499 ج.و.س وكانت نسبة 

القطرانة للطاقة  إنتاج رشكة  )املناخر( 2640 ج.و.س بنسبة 15 %، وبلغ  الكهرباء  لتوليد  إنتاج رشكة رشق عامن  مساهمتها 26 %، وبلغ 

الكهربائية 2437 ج.و.س بنسبة 14 % وساهم القطاع الصناعي بـ 305 ج.و.س بنسبة 1.8 %، وبجانب هذا اإلنتاج الوطني فقد تم استرياد 

381 ج.و.س من خطوط الربط الكهربايئ. يف حني بلغت كمية الطاقة املصدرة من األردن إىل مرص وأريحا ومركز حدود طريبيل العراقي 

59ج.و.س، وبذلك فقد بلغت كمية الطاقة املتاحة لالستهالك املحيل 17584  ج.و.س وبنسبة منو مقدارها 1.8 % والشكل رقم )2( يبني 

الطاقة املولدة خالل عام 2013 .

1687,	  47%	  

1031,	  29%	  

370,	  10%	  

373,	  11%	   105,	  3%	  
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شكل رقم )2(
  الطاقة المولدة خالل  عام 2013 )ج.و.س( 

ج. كميات الوقود المستخدم في توليد الكهرباء:
بلغت كميات الوقود املستهلك لغايات التوليد يف عام 2013 حوايل  3.699مليون ط.م.ن مقارنًة مع 3.498 مليون ط.م.ن خالل عام 2012 و 

بنسبة منو بلغت 5.7 % حيث شكلت هذه النسبة ما يقارب 45.3 % من إجاميل استهالك اململكة من الطاقة االولية، كام بلغت كمية الغاز 

الطبيعي املستهلك يف التوليد حوايل 907.3 ألف ط.م.ن، والوقود الثقيل 1390.7 ألف ط.م.ن والسوالر 1400.6 ألف ط.م.ن.

د. كفاءة وحدات التوليد:
1-  شركة توليد الكهرباء المركزية:

بلغت مشاركة رشكة توليد الكهرباء املركزية من إجاميل الطاقة الكهربائية املولدة يف اململكة لهذا العام 42.8 % مقابل 46.9 % للعام 2012، 

وقد بلغت التوافرية الكلية للوحدات التوليدية التابعة للرشكة لهذا العام 91.96 % مقابل 92.35 % للعام 2012، وتبني الجداول رقم )5،4،3( 

مؤرشات األداء لجميع الوحدات التوليدية يف رشكة توليد الكهرباء املركزية.

7381,	  42.8%	  

4499,	  26.1%	  

2640,	  15.3%	  

2437,	  14.1%	  
305,	  1.8%	  
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جدول رقم )3(
مؤشرات األداء لجميع الوحدات التوليدية في شركة توليد الكهرباء المركزية

عامل التوافريةالسنة 

 )%(

عامل التوقف القرسي

)%(

عامل التوقف للصيانة

)%(

عامل التوقف املربمج

)%(

201292.350.120.050.09

201391.960.293.182.89

حدود السامحية املقرة 

من الهيئة
905**

*  ال يوجد حدود سامحية لهذه املعايري.

جدول رقم )4(
مؤشرات أداء الوحدات الغازية

السنة
عامل التوافرية

)%(

عامل التوقف القرسي

)%(

عامل التوقف للصيانة

)%(

عامل التوقف املربمج

)%(

201297.50.0170.020.076

201392.330.0573.610.4

حدود السامحية 

املقرة من الهيئة
905**

*  ال يوجد حدود سامحية لهذه املعايري.

  

جدول رقم )5(
مؤشرات األداء الكلية للوحدات البخارية في شركة توليد الكهرباء المركزية

السنة
عامل التوافرية

)%(

عامل التوقف القرسي

)%(

عامل التوقف للصيانة

)%(

عامل التوقف املربمج

)%(

201290.50.340.000.08

201391.780.422.964.18

**855حدود السامحية املقرة من الهيئة

*  ال يوجد حدود سامحية لهذه املعايري.

مل يكن هناك أي تجاوزات ملعايري األداء الفنية لرشكة توليد الكهرباء املركزية لعام 2013 حيث كانت ضمن حدود السامح املحددة من الهيئة.

2-  شركة السمرا لتوليد الكهرباء:
بلغت مشاركـة رشكـة السمرا لتوليد الكهرباء من إجاميل الطاقـة الكهربائيـة املولدة يف اململكـة لهذا العـام 26 % مقابل 27.7 % للعـام 
2012 وقد بلغت التوافريـة الكليـة ملحطـة توليد السمرا لهذا العام 94 % مقارنة مع  94.1 % عام 2012. والجداول رقم )10,9,8,7,6( تبني 

مؤرشات التوافرية للوحدات التوليدية يف رشكة السمرا لتوليد الكهرباء. 
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جدول رقم )6(
مؤشرات التوافرية  للوحدات الكلية لشركة السمرا لتوليد الكهرباء

السنة
عامل التوافرية

)%(

201294.1

201394

حدود السامحية املقرة من 

الهيئة
90

جدول رقم )7( 
)GT1, GT2, ST1( مؤشرات األداء للمرحلة األولى في شركة السمرا لتوليد الكهرباء

عامل التوقف 

املربمج )%(

عامل التوقف 

غري املربمج 

)%(

عامل 

التوقف 

القرسي 

)%(

عامل 

التوافرية 

)%(

السنة

9.88 0.16 0.58 92.7 2012

0.81 1.58 0.7 97.6 2013

* 9 5 85
حدود السامحية 

املقرة من الهيئة

* ال يوجد حدود سامحية لهذه املعايري

جدول رقم )8(
)GT3, GT4, ST2( مؤشرات األداء للمرحلة الثانية في شركة السمرا لتوليد الكهرباء

عامل التوقف املربمج 

)%(

عامل التوقف غري 

املربمج )%(

عامل التوقف القرسي 

)%(
عامل التوافرية )%( السنة

9.88 0.16 0.58 92.7 2012

4.8 1.82 0.9 93.4 2013

* 9 5 85
حدود السامحية املقرة 

من الهيئة

* ال يوجد حدود سامحية لهذه املعايري
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جدول رقم )9(
)GT5, GT6( مؤشرات األداء للمرحلة الثالثة في شركة السمرا لتوليد الكهرباء

عامل التوقف املربمج 

)%(

عامل التوقف غري 

املربمج )%(
عامل التوقف القرسي )%( عامل التوافرية )%( السنة

1.58 0.42 0.34 98.1 2012

2.6 0.1 0.0 97.3 2013

* 7 5 90
حدود السامحية املقرة 

من الهيئة

* ال يوجد حدود سامحية لهذه املعايري

جدول رقم )10(
*)GT7( مؤشرات األداء للوحدة الغازية السابعة في شركة السمرا لتوليد الكهرباء

عامل التوقف املربمج 

)%(

عامل التوقف غري 

املربمج )%(

عامل التوقف القرسي 

)%(
عامل التوافرية )%( السنة

0.0 18.46 0.0 81.5 2013

** 7 5 90
حدود السامحية املقرة 

من الهيئة

 *   تم تشغيل الوحدة تجارياً بتاريخ 2013/06/26 

** ال يوجد حدود سامحية لهذه املعايري

مل يكن هناك أي تجاوزات ملعايري األداء الفنية لرشكة السمرا لتوليد الكهرباء لعام 2013 حيث كانت ضمن حدود السامح املحددة من الهيئة.

 

3- شركة شرق عّمان لتوليد الكهرباء :
بلغت مشاركة رشكة رشق عاّمن لتوليد الكهرباء من إجاميل الطاقة الكهربائية املولدة يف اململكة لهذا العام  15.3 % مقابل  9.6 % للعام 

2012، وساهمت الرشكة يف مواجهة الطلب عىل الطاقة، وقد بلغت التوافرية الكلية للرشكة عام 2013 حوايل 97.84 %  مقابل 93.68 % عام 

2012  والجداول رقم )13،12،11( تبني مؤرشات التوافرية للوحدات التوليدية لرشكة رشق عامن لتوليد الكهرباء. 
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جدول رقم )11(
مؤشرات التوافرية للوحدات الكلية لشركة شرق عمان لتوليد الكهرباء

عامل التوقف 

للصيانة )%(

عامل التوقف 

القرسي )%(

عامل التوافرية

)%(
السنة

0.00 0.30 94.52 2012

1.28 0.22 97.84 2013

* 5
90 من  املقرة  السامحية  حدود 

الهيئة

* ال يوجد حدود سامحية لهذه املعايري

جدول رقم )12( 
مؤشرات االداء للوحدات الغازية في شركة شرق عمان لتوليد الكهرباء

عامل التوقف 

املربمج )%(

عامل التوقف 

للصيانة )%(

عامل التوقف 

القرسي )%(

عامل 

التوافرية 

)%(

السنة

5.06 0.00 0.27 92 2012

2.45 0.00 0.295 97.23 2013

* * 5 90
من  املقرة  السامحية  حدود 

الهيئة

*  ال يوجد حدود سامحية لهذه املعايري.

جدول رقم )13(
مؤشرات االداء للوحدات البخارية في شركة شرق عمان لتوليد الكهرباء

عامل التوقف 

املربمج )%(

عامل التوقف 

للصيانة )%(

عامل 

التوقف 

القرسي 

)%(

عامل 

التوافرية 

)%(

السنة

2.84 0.00 0.09 97.06 2012

0.88 0.00 0.06 99.05 2013

* * 5 85 حدود السامحية املقرة من الهيئة

*  ال يوجد حدود سامحية لهذه املعايري.

مل يكن هناك اي تجاوزات ملعايري األداء الفنية لرشكة رشق عامن لعام 2013 حيث كانت ضمن حدود السامح املحددة من الهيئة.



28

4- شركة القطرانة لتوليد الكهرباء :
بلغت مشاركة رشكة القطرانة لتوليد الكهرباء من إجاميل الطاقة الكهربائية املولدة يف اململكة لهذا العام  14.1 % مقارنة مع 14.2 % لعام 

2012، وبلغت نسبة التوافرية الكلية للمحطة لهذا العام 97.8 %  مقارنة مع 97.26 % لعام 2012 والجداول رقم )16.15.14( تبني مؤرشات 

وحدات التوليد يف رشكة القطرانة لتوليد الكهرباء. 

جدول رقم )14(
مؤشرات وحدات التوليد الكلية في المحطة لشركة القطرانة لتوليد الكهرباء

عامل التوقف 

للصيانة )%(

عامل التوقف 

القرسي )%(

عامل التوافرية 

)%(
السنة

0.00 0.26 97.1 2012

0.81 0.28 97.8 2013

* 5 90 حدود السامحية املقرة من الهيئة

*  ال يوجد حدود سامحية لهذه املعايري.

جدول رقم )15(
مؤشرات وحدات التوليد الغازية في المحطة لشركة القطرانة لتوليد الكهرباء

عامل التوقف 

للصيانة )%(

عامل التوقف 

القرسي )%(
عامل التوافرية )%( السنة

0.00 0.27 95.9 2012

0.45 0.26 97.37 2013

* 5 90 حدود السامحية املقرة من الهيئة

*  ال يوجد حدود سامحية لهذه املعايري.

جدول رقم )16(
مؤشرات وحدات التوليد البخارية في المحطة لشركة القطرانة لتوليد الكهرباء

عامل التوقف 

للصيانة )%(

عامل التوقف 

القرسي )%(
عامل التوافرية )%( السنة

0.00 0.26 99.4 2012

1.52 0.32 98.86 2013

* 5 85
حدود السامحية املقرة من 

الهيئة

*  ال يوجد حدود سامحية لهذه املعايري.

مل يكن هناك أي تجاوزات ملعايري األداء الفنية لرشكة القطرانة لعام 2013  حيث كانت ضمن حدود السامح املحددة من الهيئة.
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ثانيًا - قطاع نقل الطاقة الكهربائية:

أ • مؤشرات االداء المتعلقة بجاهزية النظام للخروجات القسرية واالنقطاعات:
تطبق حدود السامحية املعتمدة من الهيئة عىل الخروجات القرسية فقط، ومن الجدير بالذكر انه مل يتم تسجيل أي تجاوز لحدود السامحية 

خالل عام 2013  لجميع مؤرشات األداء الخاصة بجاهزية النظام الكهربايئ أو نقاط التزويد، ويبني الجدول رقم )17(  قيم مؤرشات األداء 

الخاصة بجاهزية النظام الكهربايئ للخروجات القرسية لخطوط النقل خالل األعوام الثالثة السابقة وحدود السامحية املحددة يف كود معايري 

األداء لتلك املؤرشات.

جدول رقم )17(
مؤشرات األداء الخاصة لشبكة النقل

201120122013حد السامحيةاملؤرش

0.03000.00200.00530.016جاهزية خطوط النقل

0.02500.00940.01930.0115جاهزية محوالت النقل

0.70000.26530.23810.3181متوسط تكرار االنقطاعات لخطوط النقل

0.50000.36800.31820.3116متوسط تكرار االنقطاعات ملحوالت النقل

5.00000.73450.66511.31متوسط تكرار االنقطاعات لكل 100 كم لخطوط النقل

ب  •مؤشرات االداء الخاصة باالنقطاعات لخطوط النقل:
يبني الجدول رقم ) 18(  مؤرشات االداء الخاصة باالنقطاعات لعام 2013.

 جدول رقم )18(
مؤشرات االداء الخاصة باالنقطاعات لخطوط النقل

2010201120122013املؤرش

57713937عدد االنقطاعات

587814174690695.73الطاقة غري املزودة )م.و.س(

103.122012019متوسط الطاقة غري املزودة )م.و.س/انقطاع(

2622218مدة االنقطاع )ساعة(

27183314متوسط فرتة االنقطاع )دقيقة/انقطاع(

2540266027702975الحمل االقىص )م.و(

ج •  مؤشرات االداء الخاصة بنقاط التزويد للخروجات القسرية:
يبني الجدول رقم )19(  قيم مؤرشات االداء الخاصة بنقاط التزويد للخروجات القرسية خالل عام 2013  وحدود التسامح لهذه املؤرشات 

حيث مل تتجاوز مؤرشات االداء حدود السامحية لعام 2013.  
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جدول رقم )19(
مؤشرات االداء الخاصة بنقاط التزويد للخروجات القسرية وحدود التسامح لهذه المؤشرات

201120122013حد السامحيةاملؤرش

1.5000.1630.0310.006متوسط فرتة االنقطاعات لكل م.و )ساعة(

1.5000.0120.0790.013متوسط تكرار االنقطاعات لكل م.و

1.5000.2400.0860.234متوسط فرتة االنقطاعات لكل نقطة تزويد )ساعة(

1.5000.8650.1960.323متوسط تكرار االنقطاعات لكل نقطة تزويد

ويبني الجدول رقم )20( قيم الطاقة غري املزودة لعام 2013، حيث يختلف حد السامحية للطاقة غري املزودة من عام ألخر ألنه يعتمد عىل 

الطاقة الكلية التي تم تزويدها للنظام الكهربايئ لذلك العام والذي يساوي 0.15 % من اجاميل الطاقة املزودة، علام ان الطاقة غري املزودة 

للعام 2013 بلغت 695.73 م.و.س. 

جدول رقم )20(
الطاقة غير المزودة )م.و.س( 

الطاقة غري املزودة )م.و.س(

201120122013

حد السامحية
القيمة 

الفعلية
القيمة الفعليةحد السامحيةالقيمة الفعليةحد السامحية

2320288.158246399.7532517695.73

د  • خروجات خطوط الربط:
 ميكن تقسيم خروجات خطوط الربط اىل مربمجة العامل الصيانة، وخارجية سواء بطلب من الدولة املجاورة او بفتح خط الربط من الطرف 

االخر مبارشة، وتعليامت حيث يتم فتح الخط من قبل مركز املراقبة والتحكم للمحافظة عىل استقرارية الشبكة الكهربائية ويبني الجدول رقم 

)21( خروجات خطوط الربط. 

جدول رقم )21(
خروجات خطوط الربط

املؤرش
املرصي

السوري
عدد مرات الخروجمدة الخروج )ساعة(

35:407الصيانة املربمجة

ام
لع

ل ا
طوا

ة 
دم

لخ
ج ا

ار
خ

03:134خارجي

0.00.0تعليامت لحاجة النظام

2:241فصل الحامية

41:1712املجموع

%99.54جاهزية خط الربط
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هـ • التردد وفولتية النظام الكهربائي األردني:
حسب معطيات مركز املراقبة والتحكم الوطني يف رشكة الكهرباء الوطنية فقد بقيت قيم الجهد والرتدد ضمن الحدود املسموح بها خالل 

ظروف التشغيل االعتيادية وحاالت الخروج القرسي، حيث مل يسجل انخفاض للفولطية عند نقاط التزويد الرئيسة عن الحدود املسموح بها 

بإستثناء بعض الحاالت، أما حاالت انخفاض قيمة الرتدد عن الحدود املسموح بها فكان نتيجة نقص القدرة التوليدية عند الجانب املرصي.

ثالثًا- قطاع توزيع الكهرباء:
 واصلت رشكات التوزيع العاملة يف اململكة عام 2013، العمل عىل إنشاء وتعزيز الشبكات الكهربائية ومحطات التحويل يف املناطق التابعة 

لها لتلبية إحتياجات املشرتكني من الطاقة الكهربائية ، كام استمرت يف العمل عىل تطوير وتحسني وصيانة شبكات التوزيع القامئة للمحافظة 

عىل إستمرارية تزويد املشرتكني بالتيار الكهربايئ وتقديم الخدمات املميزة  لهم وعىل مدار الساعة.

بلغ املجموع الكيل الستطاعة محطات التحويل يف شبكات التوزيع عام 2013 حوايل 13172 م.ف.أ  بنسبة منو بلغت 5.6 % و بلغ املجموع 

الكيل ألطوال خطوط رشكات توزيع الكهرباء العاملة يف اململكة  57325 كم عام 2013  وبنسبة منو بلغت 3.3 %. 

بلغت الطاقة املستهلكة عن طريق رشكات التوزيع  13429 ج.و.س لعام 2013 وبنسبة منو بلغت 2.2 % حيث بلغت الطاقة الكهربائية 

املستهلكة عن طريق رشكة الكهرباء األردنية 8511 ج.و.س وبنسبة منو بلغت 0.5 % ، وعن طريق رشكة كهرباء محافظة إربد عام2013  

2306 ج.و.س وبنسبة منو بلغت 5.7 % يف حني كانت الطاقة املستهلكة عن طريق رشكة توزيع الكهرباء 2612 ج.و.س  وبنسبة منو بلغت 

.  % 4.8

شكل رقم )3(
الطاقة المستهلكة عن طريق شركات التوزيع لعام 2013 )ج.و.س(

وبلغ معدل كميـة الطاقـة الكهربائيـة املستهلكة / فرد عام 2013 حوايل 2233  ك. و.س/ فرد  وبنسبة انخفاض بلغت 0.2 %

أ• أعداد المشتركين: 
بلغ أعداد املشرتكني بالتيار الكهربايئ لرشكات التوزيع يف عام 2013 حوايل 1744  ألف مشرتك، موزعة عىل النحو التايل رشكة الكهرباء األردنية  

1122 ألف مشرتك ونسبة منو بلغت4.7 % ورشكة كهرباء محافظة إربد 413  ألف مشرتك وبنسبة منو بلغت 7.6 % أما رشكة توزيع الكهرباء 

فقد بلغ عدد املشرتكني حوايل 210 ألف مشرتك وبنسبة منو بلغت 5.2 %.

والشكل رقم )4(   يوضح التوزيع القطاعي ألعداد املشرتكني خالل عام 2013.
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شكل رقم )4(
التوزيع القطاعي ألعداد المشتركين خالل عام  2013  

ب• الفقد الكهربائي:
بلغت كمية الطاقة الكهربائية املفقودة يف نظام التوزيع يف عام 2013  ما مقداره 2016 ج.و.س، بنسبة 13.1 % من الطاقة املوزعة من قبل 

رشكات التوزيع مقارنة مع 1968 ج.و.س يف عام 2012 بنسبة  13.0 % وال زالت هذه النسبة مرتفعة  حيث تسعى الهيئة وبالتعاون مع 

الرشكات املعنية إىل خفض هذه النسبة إىل الحدود املقبول بها عاملياً، وإيجاد اآلليات املناسبة للتغلب عىل أسباب هذه املشكلة سواء من 

الجوانب الفنية أو من خالل معالجة استجرار الطاقة الكهربائية بطرق غري مرشوعة.

األداء المالي لشركات الكهرباء العاملة في القطاع:
خالل عام 2013 حققت كل من رشكتي كهرباء محافظة إربد وتوزيع الكهرباء أرباحاً تتامىش مع العائد املطلوب عىل إستثامراتها، يف حني أن 

رشكة الكهرباء األردنية قد حققت خسائر خالل عام 2013 ، وفيام يتعلق برشكة الكهرباء الوطنية فقد حققت خسائر خالل عام 2013 تقدر 

بحوايل 1086 مليون دينار مقابل خسارة خالل عام 2012 بقيمة 1158 مليون دينار وذلك نتيجة الرتفاع كلف الوقود بشكل كبري وملحوظ 

بسبب انخفاض كميات الغاز املستورد من مرص ألغراض التوليد مام أدى إىل اعتامد الرشكة عىل الوقود الثقيل والسوالر بدالً من الغاز ويعود 

اإلنخفاض يف خسائر الرشكة خالل عام 2013 مقارنة مع عام 2012 إىل تعديل تعرفة الجملة بتاريخ 2013/8/15 وذلك ضمن اإلسرتاتيجية 

الوطنية ملعالجة خسائر رشكة الكهرباء الوطنية، أما رشكات التوليد العاملة يف القطاع فقد حققت جميعها أرباحاً جيدة، ويوضح الجدول التايل 

إجاميل املوجودات واألرباح )الخسائر( التي حققتها رشكات القطاع خالل عام  2013 .
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جدول رقم )22(
إجمالي الموجودات واألرباح ) الخسائر( التي حققتها شركات القطاع خالل عام 2013

 اسم الرشكة
ربح / )خسارة(*إجاميل املوجودات

)مليون دينار()مليون دينار(

523.617.4رشكة توليد الكهرباء املركزية

577.815.6رشكة السمرا لتوليد الكهرباء

346.013.5رشكة القطرانة لتوليد الكهرباء

203.217.0رشكة رشق عامن لتوليد الكهرباء

)1086(886.2رشكة الكهرباء الوطنية

)10.6(707.0رشكة الكهرباء االردنية

187.33.4رشكة كهرباء محافظة اربد 

285.22.9رشكة توزيع الكهرباء

*بعد الرضيبة وال يشمل أرباح )خسائر( فروقات العملة غري املتحققة.
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جدول رقم )23(
 كلفة إنتاج ونقل وتوزيع الكيلو واط ساعة من الطاقة الكهربائية لعام 2013

األهمية النسبية)فلس / ك .و.س()مليون دينار(تكاليف قطاعي التوليد والنقل

77.5 %1,859.4126.7تكاليف الوقود

9.4 %226.515.4تكاليف االستطاعة املدفوعة لرشكات التوليد

7.1 %171.211.7مصاريف الصيانة والتشغيل واملصاريف اإلدارية والفوائد

94.1 %2,257.1153.8املجموع

تكاليف رشكات التوزيع

5.9 %1419.61اإلنفاق التشغييل ) مصاريف إدارية وصيانة وتشغيل وفوائد (

0.05 %1.10.08العوائد املطلوبة

5.9 %142.19.68املجموع

100.0 %2,399.3163.4اإلجاميل

14,679 كمية الطاقة املباعة للمستهلك النهايئ )ج.و.س(

تكلفة التزويد املباعة للمستهلك النهايئ

 ) فلس/ك.و.س(
 163.4



35

وفيام ييل تفصيل أداء الرشكات العاملة يف مجاالت القطاع املختلفة :

أ-  مجال توليد الطاقة الكهربائية:
بلغ معدل سعر بيع الطاقة الكهربائية خالل عام 2013  من قبل رشكة توليد الكهرباء املركزية إىل رشكة الكهرباء الوطنية  142.5 فلس/ك.و.س 

)شامالً لتكاليف الوقود( وقد ساهم هذا املعدل يف تحقيق الرشكة ربحاً )بعد الرضيبة( مقداره 17.4 مليون دينار عن السنة املالية املنتهية 

يف 2013/12/31.

كام بلغ معدل سعر بيع الطاقة الكهربائية املصدرة من رشكة السمرا إىل رشكة الكهرباء الوطنية 135.0  فلس/ك.و.س )شامالً لتكاليف الوقود( 

وقد ساهم هذا املعدل يف تحقيق الرشكة ربحاً )بعد الرضيبة( مقداره 15.6 مليون دينار عن السنة املالية املنتهية يف 2013/12/31

يف حني بلغ معدل سعر بيع الطاقة الكهربائية املصدرة من رشكة القطرانة إىل رشكة الكهرباء الوطنية  98.2  فلس/ك.و.س )شامالً لتكاليف 

الوقود( وقد ساهم هذا املعدل يف تحقيق الرشكة ربحاً )بعد الرضيبة( مقداره 13.5 مليون دينار( عن السنة املالية املنتهية يف2013/12/31

وبلغ معدل سعر بيع الطاقة الكهربائية املصدرة من رشكة رشق عامن إىل رشكة الكهرباء الوطنية 87.8 فلس/ك.و.س )شامل تكاليف الوقود(

وقد ساهم هذا املعدل يف تحقيق الرشكة ربحاً )بعد الرضيبة( مقداره 17 مليون دينار عن السنة املالية املنتهية يف2013/12/31.

ب-  مجال نقل الطاقة الكهربائية:
بلغ معدل سعر رشاء الطاقة الكهربائية خالل عام 2013  لرشكة الكهرباء الوطنية 124.8 فلس/ك.و.س يف حني بلغ معدل سعر البيع 71.3 

فلس/ك.و.س محققة بذلك خسارة مقدارها53.5  فلس/ك.و.س، األمر الذي أدى إىل تكبد الرشكة خسارة مقدارها 1086 مليون دينار مقارنة 

مع خسارة مقدارها 1158 مليون دينار خالل عام 2012 حيث كان السبب الرئييس وراء هذه الخسارة هو انخفاض كميات الغاز الطبيعي 

املستورد من مرص مام أدى إىل زيادة االعتامد عىل الوقود الثقيل والسوالر يف توليد الطاقة الكهربائية بشكل كبري.

ج-  مجال توزيع الكهرباء:
البيع  سعر  معدل  بلغ  حني  يف  ك.و.س  فلس/   71.1 األردنية  الكهرباء  لرشكة   2013 عام  خالل  الكهربائية   الطاقة  رشاء  سعر  معدل  بلغ 

90.4 فلس/ ك.و.س محققة بذلك هامشاً مقداره 19.3 فلس/ ك.و.س، وقد ساهم هذا الهامش يف تحقيق الرشكة خسارة ) بعد الرضيبة( 

مقدارها)10.6( مليون دينار.

 74.4 البيع  بلغ معدل سعر  فلس/ك.و.س يف حني   58.0 اربد حوايل  كهرباء محافظة  الكهربائية لرشكة  الطاقة  بلغ معدل سعر رشاء  كام 

فلس/ك.و.س محققة بذلك هامشاً مقداره 16.4 فلس/ك.و.س، وقد ساهم هذا الهامش يف تحقيق الرشكة لعائد ) بعد الرضيبة( مقداره 3.4 

مليون دينار.

وبلغ معدل سعر رشاء الطاقة الكهربائية لرشكة توزيع الكهرباء 62.2 فلس/ ك.و.س يف حني بلغ معدل سعر البيع 81.6 فلس/ ك.و.س محققة 

بذلك هامشاً مقداره 19.4 فلس/ ك.و.س، وقد ساهم هذا الهامش يف تحقيق الرشكة لعائد ) بعد الرضيبة( مقداره 2.9 مليون دينار.
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الجداول اإلضافية إلحصاءات قطاع الكهرباء

الصفحةالبيان

38مؤرشات عامة لالقتصاد والطاقة.  

39أعداد العاملني يف قطاع الكهرباء.

39تطور الحمل األقىص يف اململكة والنظام املوحد )م.و(.

40االستطاعة االسمية ملحطات التوليد )م.و(. 

41الطاقة الكهربائية املولدة حسب نوع التوليد )ج.و.س(.

42الطاقة الكهربائية املولدة حسب جهة التوليد )ج.و.س(.

43استهالك قطاع الكهرباء من الوقود) ألف. ط. م.ن(.

43استطاعة محطات التحويل لنقاط التزويد الرئيسة يف شبكة النقل) م. ف.أ(

44أطوال خطوط النقل )كم. داره(

44استطاعة محطات التحويل يف شبكات التوزيع ) م.ف.أ(.

44أطوال خطوط التوزيع  )كم(.

45الطاقة الكهربائية املستهلكة  )ج.و.س(.

46التوزيع القطاعي للطاقة الكهربائية املستهلكة ) ج.و.س(. 

46النسبة املئوية لالستهالك القطاعي للطاقة املستهلكة)%(. 

47الطاقة الكهربائية املفقودة  يف النظام الكهربايئ املوحد )ج.و.س(.

48تطور أعداد املشرتكني بالتيار الكهربايئ حسب جهة االشرتاك )باأللف مشرتك(.

48التوزيع القطاعي ألعداد املشرتكني يف التيار الكهربايئ )باأللف مشرتك(.

49تطور التعرفة الكهربائية لقطاع النقل )فلس/ك.و.س(.

50تطور التعرفة الكهربائية لقطاع التوزيع  )فلس/ك.و.س(.

51تطور املوجودات الثابتة وأعامل تحت التنفيذ  )باأللف دينار(.

53حقوق املساهمني )حقوق امللكية( )باأللف دينار(.
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الجداول اإلضافية إلحصاءات قطاع الكهرباء

2013 - 2003



38

  *  أولية

 **  وفقاً إلحصائيات البنك املركزي

 ***   وفقاً إلحصائيات وزارة الطاقة والرثوة املعدنية

 ****    وفقاً إلحصائيات دائرة اإلحصاءات العامة

جدول رقم ) 1 (
مؤشرات عامة لالقتصاد والطاقة       

 20032004200520062007200820092010201120122013

الناتج املحيل اإلجاميل باألسعار الجارية

 )مليون دينار(**
7229809189251067512131155931691218762*20477*21966*23852

معدل الناتج املحيل اإلجاميل باألسعار الجارية 

للفرد) دينار(**
13821512163119072120266628283069*3277*3439*3653

كمية الطاقة األولية املستهلكة 

 )ألف ط. م.ن(***
5774648970287187743873357739735574577979*8157

كمية الطاقة النهائية املستهلكة 

 )ألف ط. م.ن(***
4080452649004890502747075021487348885157*5406

كمية الوقود املستهلك يف قطاع الكهرباء

 )ألف ط. م.ن(***
19862252239327253034328234413262313634983699

معدل كمية الطاقة األولية املستهلكة للفرد 

)كغم. م. ن(
11041213128412841300125412941203119312491249

معدل كمية الطاقة النهائية املستهلكة  للفرد 

)كغم. م. ن(
780846895874878805840797782807828

االستطاعة االسمية ملحطات التوليد العاملة  

)م.و(
17851785199521992300261226663069342034193566

كمية الطاقة الكهربائية املولدة اإلجاملية 

)ج.و.س(
7995896896541112012999137681420814683145931659517261

733380908713959510550115551199312871135721429314581كمية الطاقة الكهربائية املستهلكة  )ج.و.س(

كمية الطاقة الكهربائية املستهلكة

 / فرد )ك.و.س(
14021512159217141843197520062106217222372233

كمية الوقود املستهلك يف قطاع الكهرباء كنسبة 

من الطاقة األولية املستهلكة %
3435343841454444424445

الحمل األقىص للنظام الكهربايئ  يف اململكة 

)م.و(
14281555175119012160226023302670268027902995

13871515171018602130223023002650266027702975الحمل األقىص يف النظام املوحد )م.و(

6530*5230535054735597572358505980611362496388عدد السكان ) ألف نسمة( ****

68887042725675237806808482737729784177947965أعداد العاملني يف قطاع الكهرباء ) موظف (

أعداد املشرتكني بالتيار الكهربايئ 

) باأللف مشرتك (
10141067112911951262135214261498157416541744

معدل سعر الرشاء من قطاع التوليد

 )فلس/ ك.و.س(
    31.945.939.252.62112.24125.21124.77
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جدول رقم ) 2 (
أعداد العاملين في قطاع الكهرباء ) موظف ( *

جدول رقم ) 3 (
تطور الحمل األقصى في المملكة والنظام الموحد  ) م.و(

 20032004200520062007200820092010201120122013

7066727286889087868380هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

14731469151016081621161815301091107210581036رشكة توليد الكهرباء املركزية 

132186233246256273297299338-   -   رشكة السمرا لتوليد الكهرباء**  

484548484852-   -   -   -   -    رشكة رشق عامن لتوليد الكهرباء ) املناخر(***

595978-   -   -   -   -   -   -   -    رشكة القطرانة  للطاقة الكهربائية ****

900991104110841120117314551345131213201373 رشكة الكهرباء الوطنية 

26202597253424722567274427472751267626392602رشكة الكهرباء األردنية 

8629219429921043107410121051106610791088رشكة كهرباء محافظة إربد

963998102511091136109311381083122512091318رشكة توزيع الكهرباء

68887042725675237806808482737729784177947965املجموع

 *      وفقاً إلحصائيات الرشكات

 **     بدأ التشغيل التجاري عام 2005

***    بدأ التشغيل التجاري عام 2008

****   بدأ التشغيل التجاري عام 2011

النظام املوحد           اململكة 

نسبة النمو %الحمل األقىص املحيلنسبة النمو %املجموعمستوردمحيلالسنة

200313369214281.313871.2

2004131424115558.915159.2

20051495256175112.6171012.9

2006164126019018.618608.8

20071763397216013.6213014.5

2008197828222604.622304.7

200922399123303.123003.1

201026700267014.6265015.2

201126314926800.426600.4

20122790027904.127704.1

20132995029957.329757.4
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جدول رقم ) 4 (
االستطاعة االسمية لمحطات التوليد  ) م.و(   

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20122013

            أ -  رشكة توليد الكهرباء املركزية 

363 363 363 382 382 396 396 396 396 396 396 محطة كهرباء الحسني الحرارية

656 656 656 656 656 656 656 656 656 656 656 محطة العقبة الحرارية

0 0 0 0 0 11 11 11 11 15 15 محطة العقبة املركزية 

80 80 80 80 80 92 92 92 92 100 100 محطة ماركا 

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 محطة جنوب عامن 

150 150 150 150 150 150 150 150 150 120 120 محطة توليد الريشة 

20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25  محطة الكرك 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 محطات الرياح 

357 357 357 357 357 357 357 357 357 260 260 محطة رحاب

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 محطة الطفيلة 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 محطة معان و القرى النائية 

1687 1687 1687 1706 1706 1747 1747 1747 1747 1637 1637 املجموع 

1031 885 885 885 500 500 400 300 100           -             -    ب -  رشكة السمرا لتوليد الكهرباء 

ج -  رشكة رشق عامن لتوليد الكهرباء 
370 370 370 370 370 247           -             -             -             -             -   )املناخر( 

373 373 373           -             -             -             -             -             -             -             -   د -  رشكة القطرانة للطاقة الكهربائية 

           هـ -  الرشكات الصناعية

0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 رشكة مصانع اإلسمنت 

22 22 22 22 22 22 24 24 24 24 24 رشكة مصفاة البرتول

15 15 15 18 0 18 23 23 23 23 23 رشكة البوتاس العربية

44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 رشكة األسمده الكياموية 

13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 الرشكة األردنية الهندية للكيامويات

الرشكة املتحدة لصناعات الحديد 
0 0 0 0 0 0 21 21 21 21 21 والصلب

4 3 4 4 4 4 4 4 1 1 1 رشكة توليد الغاز الحيوي

1 1 1 1 1 10 10 9 9 9 9  بلديات واخرى

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 محطة سد امللك طالل 

105 104 105 108 90 118 153 152 148 148 148 املجموع  

3566 3419 3420 3069 2666 2612 2300 2199 1995 1785 1785 املجموع  العام لالستطاعة  



41

 20032004200520062007200820092010201120122013

68597592796961776904605765306146681768436972وحدات بخارية

746776648943922255318843127335952805185وحدات غازية / غاز طبيعي

2624643416725410079136116وحدات غازية / ديزل

787573321311130730753وحدات ديزل

4153575161625961556154وحدات مائية

33333333223طاقة الرياح

665610979866غاز حيوي

0055838415061504257245336424135374172دورة مركبة 

7995896896541112012999137681420814683145931659517261املجموع 

جدول رقم ) 5 (
الطاقة الكهربائية المولدة حسب نوع التوليد )ج.و.س(
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جدول رقم ) 6 (
الطاقة الكهربائية المولدة  حسب جهة التوليد  )ج.و.س(

 20032004200520062007200820092010201120122013

7673865293261082912750135511399514477144061641317112ا - النظام الكهربايئ املوحد

74688448908689669852885180097655805177897381رشكة توليد الكهرباء املركزية

2916602733373636293467353445954499 -    -   رشكة السمرا لتوليد الكهرباء

رشكة رشق عامن لتوليد الكهرباء 

)املناخر(
   -    -    -    -    - 82622863238226715962640

46323532437 -    -    -    -    -    -    -    -   رشكة القطرانة للطاقة الكهربائية

1516171413151315131613سد امللك طالل

9696101104966403611379رشكة البوتاس العربية

1010600000000رشكة مصانع اإلسمنت

8481878456595866666264الرشكة األردنية الهندية للكيامويات

322316328291249218213206187182149ب - باقي الصناعات الكربى

9283919192938475697250رشكة مصفاة البرتول

15616316616613611512112211010492رشكة االسمده الكياموية 

1616151213000000مصنع الحسني للحديد

الرشكة املتحدة لصناعات للحديد 

والصلب 
514850160000000

666610979866رشكة توليد الغاز الحيوي

7995896896541112012999137681420814683145931659517261املجموع

13.74.0-12.27.715.216.95.93.23.30.6-1.7نسبة النمو السنوي  %

9727887414721995343634461458784381  طاقة مستوردة من مرص

38241428132022428100   طاقة مستوردة من سوريا

89679794106361163413206143161459115353163311738017642 املجموع العام 

6.19.28.69.413.58.41.95.26.46.41.5نسبة النمو السنوي  %

3.73.10.313172318139588610459 طاقة مصدرة 

89639791106361162113035139981445215295162451727617584الطاقة املتاحة لالستهالك املحيل

6.09.28.69.312.27.43.25.86.26.31.8نسبة النمو السنوي  %
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20032004200520062007200820092010201120122013الجهة املستهلكة للوقود

رشكة توليد الكهرباء 

املركزية
18452105224121782383210219471806185318001728

رشكة السمرا لتوليد 

الكهرباء
   -    - 9413541833850736683887874

رشكة رشق عامن لتوليد 

الكهرباء ) املناخر(
   -    -    -    -    - 254570642435307500

رشكة القطرانة للطاقة 

الكهربائية
   -    -    -    -    -    -    -    - 104445489

1411471601341109374796259108املؤسسات الصناعية

مجموع استهالك قطاع 

الكهرباء 
19862252239327253034328234413262313634983699

8157*5774648970287186743873357739735574577979مجموع استهالك اململكة 

نسبة استهالك قطاع 

الكهرباء  %
34.434.734.037.940.844.744.544.442.143.845.3

 *  أولية

جدول رقم ) 7 (
استهالك قطاع الكهرباء  من الوقود ) باأللف ط. م. ن(

جدول رقم ) 8 (
استطاعة محطات التحويل لنقاط التزويد الرئيسة في شبكات النقل  ) م. ف. أ (

 20032004200520062007200820092010201120122013

12802080256025602560256025603760376037603760استطاعة 132/400       

100100100100100100100100100100100استطاعة 132/230       

33333413342936794188442850975897626369097444استطاعة 33/132          

12.525252525252525252525استطاعة 11/132            

75757575757575155155155155استطاعة 6/132           

48015693618964396948718878579937103031094911484املجموع  
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جدول رقم ) 10 (
استطاعة محطات التحويل في شبكات التوزيع ) م. ف. أ (

جدول رقم ) 11 (
أطوال خطوط التوزيع  ) كم(

جدول رقم ) 9 (
أطوال خطوط  النقل   ) كم. داره (

 20032004200520062007200820092010201120122013

817817871871871871904904904904924خطوط 400 ك. ف  

1717171717171717171717خطوط 230  ك. ف  

25122512251225302535287230503114320032813522خطوط 132 ك. ف  

1717171717171717171717خطوط 33 ك. ف 

33633363341734353440377739884052413842194480املجموع 

 20032004200520062007200820092010201120122013

710874027607784681788573899692729588973810100الخطوط الهوائية 33 ك. ف 

12031257132313761420148715421563158116071840الخطوط الهوائية 11 ك. ف 

22221111113الخطوط الهوائية 6.6 ك. ف 

2284123962249872597226958275062916130416317253305534133الخطوط الهوائية 0.4 ك. ف 

8841036129914191588184020812275249526192724الكوابل االرضية 33 ك. ف 

21262249242525892761296331793353356737543679الكوابل االرضية 11 ك. ف 

55555522626الكوابل االرضية 6.6 ك. ف 

33183846410641884268434444754568465347354839الكوابل االرضية 0.4 ك. ف 

3748639760417524339845179467194943651450536175551057325املجموع 

    *  تم تحويل خطوط 6.6 ك.ف اىل خطوط 11 ك.ف

 20032004200520062007200820092010201120122013

00000000000     استطاعة  33/66                

41954664495954355896667672647819837289829498     استطاعة 33 , 11 ،  6.6 / 0.4 

33131313131313111111     استطاعة 11/ 6.6               

14941715193622162309246427192872322234623602     استطاعة   33 / 11, 6.6 

1923252525252525252561     استطاعة  33/ 3.3               

5710640469337688824291781002010728116301247913172    املجموع الكيل
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جدول رقم ) 12 (
 الطاقــــــة الكهربائية المستهلكة )ج.و.س(

 20032004200520062007200820092010201120122013

           الطاقة املستهلكة عن طريق رشكات التوزيع 

10231126121013271463159717761984213821812306رشكة كهرباء محافظة اربد 

39734396479353936030669370157559800884738511رشكة الكهرباء األردنية

11171305142815601773192920442294236324922612رشكة توزيع الكهرباء 

61136827743182809267102191083511837125091314513429املجموع ) 1 ( 

           املشرتكون الصناعيون الكبار 

9291989710311110594107112102رشكة مصفاة البرتول

20020520622624323221217814512250رشكة مصانع اإلسمنت

18220120420519924020588484298رشكة إسمنت الجنوب

290284275298299320224305390337332رشكة البوتاس العربية

6869696857464748514243رشكة مناجم الفوسفات

5554465776554948444529فوسفات الشيدية

14915815415612611512112211010492رشكة االسمدة

1614151612000000مصنع الحسني للحديد *

514457160000000الرشكة املتحدة لصناعات الحديد والصلب*

4747475237595866666264الرشكة األردنية الهندية للكيامويات

4545474851545661627670مطار امللكة علياء الدويل 

6651211331110.2االذاعة الجديدة

1944626570102792539204272أخرى

12201263128313151283133711581034106311471153املجموع ) 2 ( 

733380908713959510550115551199312871135721429314581املجموع الكيل 

    *  مصنع الحسني للحديد والرشكة املتحدة لصناعات الحديد والصلب  توقفت عن توليد الكهرباء ولهذا الطاقة الكهربائية املستهلكة ال تشمل مبيعات رشكة الكهرباء 

األردنية لهم وذلك تجنباً لالزدواجية
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جدول رقم ) 13 (
التوزيع القطاعي للطاقة الكهربائية المستهلكة  )ج.و.س( *

جدول رقم ) 14 (
النسبة المئوية لالستهالك القطاعي للطاقة المستهلكة )% ( *

2007200820092010201120122013القطاع

31.732.433.934.134.936.436.6منزيل

6.16.16.56.36.06.05.5حكومي **

16.116.116.116.415.616.215.5تجاري ***

28.127.925.725.726.224.724.5صناعي 

4.14.14.34.44.34.14.3 زراعي

10.910.510.310.09.59.410.0ضخ مياه 

2.52.52.62.42.32.12.0انارة الشوارع 

0.40.40.70.81.31.01.6اخرى

100100100100100100100املجموع

*   تم اعادة تصنيف القطاعات حسب املذكور أعاله

**   تشمل القوات املسلحة

***   تشمل الفنادق واالذاعة والتلفزيون والبنوك وقطاع االتصاالت

*  تم اعادة تصنيف القطاعات حسب املذكور أعاله

**   تشمل القوات املسلحة

***   تشمل الفنادق واالذاعة والتلفزيون والبنوك وقطاع االتصاالت

2007200820092010201120122013القطاع

3343374240614387473152105344منزيل

644701774806809863797حكومي **

1702186319332110211823142266تجاري ***

2967321930783308356035273567صناعي 

429477521563584585621 زراعي

1151121812321282128713441452ضخ مياه 

267284310315312301291انارة الشوارع 

465185101171149243اخرى

10550115551199312871135721429314581املجموع
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 20032004200520062007200820092010201120122013

           الطاقة املستهلكة يف محطات التوليد

7679865793321083512750135511399514477144061641317112الطاقة املولدة ) النظام املوحد (

7175807387561030011965128071339213788136961568316296الطاقة املصدرة من محطات التوليد 

504584576535785744603689710730816الطاقة املستهلكة  

6.66.76.24.96.25.54.34.84.94.54.8الطاقة املستهلكة   )   %   (

           الطاقة املفقودة يف شبكات النقل

8123876795551064312191134411384814546154771646916722الطاقة املصدرة اىل شبكات النقل

الطاقة املستلمة يف محطات التحويل 

الرئيسة
7820844692191030711864130281350314259151311612316372

304321336336326413345288346346349الطاقة املفقودة   

3.73.73.53.22.73.12.52.02.22.12.1الطاقة املفقودة   )   %   (

           الطاقة املفقودة يف شبكات التوزيع *

692276568416942510777117291249013454142601511315445الطاقة املرسلة اىل الشبكات 

61136808743182809267102191083511837125091314513429الطاقة املباعة  باملفرق

80984898511451510151016551616175119682016الطاقة املفقودة 

11.711.111.712.214.012.913.312.012.313.013.1الطاقة املفقودة )   %   (

الطاقة املفقودة عىل شبكات النقل والتوزيع 

) % (
14.213.814.314.415.514.814.813.413.914.314.5

           إجاميل الطاقة املفقودة 

89639791106361162113035139981445215295162451727617584إجاميل الطاقة املولدة واملشرتاة

733380908713959510550115551199312871135721429314581إجاميل الطاقة املستهلكة 

16301702192220262485244224592424267329843002الطاقة املفقودة   

18.217.418.117.419.117.417.015.816.517.317.1الطاقة املفقودة )   %   (

*  ال تتضمن استهالك الرشكات الصناعية الكربى

جدول رقم ) 15 (
الطاقة الكهربائية المفقودة في النظام الكهربائي الموحد  )ج.و.س(
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جدول رقم ) 16 (
تطور أعداد المشتركين بالتيار الكهربائي حسب جهة االشتراك )   باأللف مشترك  (  

جدول رقم ) 17 (
التوزيع القطاعي ألعداد المشتركين بالتيار الكهربائي ) باأللف مشترك ( *

2007200820092010201120122013القطاع

1046112911951256132414001481منزيل

19181921211713حكومي

169176181189196204212تجاري

15151616161717صناعي 

5667777 زراعي

1111111ضخ مياه 

7788999انارة الشوارع 

0.00.10.10.10.10.13.0اخرى

1262135214261498157416541744املجموع

*  تم اعادة تصنيف القطاعات حسب املذكور أعاله

 2004200520062007200820092010201120122013

697739780825881929974102210721122رشكة الكهرباء األردنية

237251267283308325343362383413رشكه كهرباء محافظة اربد

133139147155163172181190199210رشكة توزيع الكهرباء

0.0160.0140.0140.0130.0160.0160.0150.0170.0170.017رشكة الكهرباء الوطنية

1067112911951262135214261498157416541744املجموع
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البيــــــــــــان 
من

2002/6/16 

من 

2004/1/1

من 

2004/4/3

من

2005/7/9 

من

2007/7/1 

من

2008/3/14 

من 

2009/1/1

من 

2010/1/16

من 

2011/5/1

من

2011/7/1 

من

2012/1/1 

من

2012/5/29 

من

2012/6/5 

من

2013/5/1 

من

2013/08/15 

من

2014/01/01 

 تعرفة رشكة الكهرباء الوطنية 

) تعرفة الجملة (: 

وحتى 

2003/12/31

وحتى 

2004/4/2

وحتى 

2005/7/8

وحتى 

2007/6/30

وحتى 

2008/3/13

وحتى 

2008/12/31

وحتى 

2010/1/15

وحتى 

2011/4/30

وحتى 

2011/6/30

وحتى 

2011/12/31

وحتى 

2012/05/28

وحتى 

2012/6/4

وحتى 

2013/4/30

وحتى 

2013/08/14

حتى 

2013/12/31

حتى 

2014/12/31

                 أ - اىل رشكات التوزيع :

                1 -   الطاقة الليلية :

21.4021.2021.6924.2525.3635.7635.7636.6236.6245.1445.1449.5255.2955.2963.2166.21رشكة الكهرباء األردنية  

21.4021.2021.6923.5123.5127.3026.1025.8128.5338.8736.6543.1546.5846.5856.1858.85رشكة توزيع الكهرباء

21.4021.2021.6921.6121.6128.1128.1129.0431.8439.0533.9237.1939.7744.0450.4752.66رشكة كهرباء محافظة اربد

                2 -   الطاقة النهارية : 

31.4031.2531.7434.3035.4145.8145.8146.6746.6755.1955.1959.5765.3465.3473.2676.26رشكة الكهرباء األردنية  

31.4031.2531.7433.5633.5637.3536.1535.8638.5848.9246.7053.2056.6356.6366.2368.90رشكة توزيع الكهرباء  

31.4031.2531.7431.6631.6638.1638.1639.0941.8949.1043.9747.2449.8254.0960.5262.71رشكة كهرباء محافظة اربد 

3 - الحمل االقىص 

 )دينار/ ك. و/ شهر(
2.402.402.402.402.402.982.982.982.982.982.982.982.982.982.982.98

 ب - اىل الصناعيني الكبار

)الصناعات االستخراجية 

التعدينية(:

                

33.5033.5033.5033.5033.5049.0049.0050.0050.0066.0066.00164.00164.00164.00176.00190.00 - الطاقة الليلية 

48.0048.0048.0048.0048.0065.0065.0066.0066.0082.0082.00220.00220.00220.00237.00254.00 - الطاقة النهارية 

 - الحمل االقىص  

)دينار/ ك. و / شهر(
2.402.402.402.402.402.982.982.982.982.982.982.982.982.982.982.98

 جـ - اىل الصناعيني الكبار 

)الصناعات األخرى( :
                

33.5033.5033.5033.5033.5049.0049.0050.0050.0066.0066.0066.0076.0076.0087.00101.00 - الطاقة الليلية 

48.0048.0048.0048.0048.0065.0065.0066.0066.0082.0082.0082.0094.0094.00108.00124.00 - الطاقة النهارية 

 - الحمل االقىص 

)دينار/ ك. و / شهر(
2.402.402.402.402.402.982.982.982.982.982.982.982.982.982.982.98

جدول رقم ) 18 (
 تطور التعرفة الكهربائية لقطاع النقل ) فلس / ك.و.س ( 
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جدول رقم ) 19 (
 تطور التعرفة الكهربائية لقطاع التوزيع ) فلس / ك.و.س ( 

البيــــــــــــان 
 

من
 2002/6/16

وحتى 
2003/12/31

من
 2004/1/1

وحتى
 2004/4/2

من 
2004/4/3

وحتى 
2004/5/31

من
 2004/6/1

وحتى 
2005/7/8

من
 2005/7/9

وحتى 
2008/3/13

من
 2008/3/14

وحتى 
2010/1/15

من
 2010/1/16

وحتى
 2011/6/30

من
 2011/7/1

وحتى 
2012/5/28

من
 2012/5/29

حتى
 2012/6/4

من
 2012/6/5

حتى
 2013/8/14

من
 2013/8/15

حتى 
2013/12/31

من
 2014/1/1

حتى
 2014/12/31

              المشتركون المنزليون

31.031.031.031.031.032.033.033.033.033.033.033.0من    1   -  160     ك. و. س / شهر

55.055.057.057.059.071.072.072.072.072.072.072.0من 161  - 300     ك. و. س / شهر

64.064.065.065.067.085.086.086.086.086.086.086.0من 301  - 500     ك. و. س / شهر

80.080.080.080.082.0113.0114.0114.0114.0114.0114.0114.0من 501  - 600     ك. و. س / شهر

80.080.080.080.082.0113.0114.0114.0114.0141.0141.0152.0من 601  - 750     ك. و. س / شهر

80.080.080.080.082.0113.0114.0135.0135.0168.0168.0181.0من 751  - 1000   ك. و. س / شهر

80.080.080.080.082.0113.0114.0174.0174.0235.0235.0259.0أكثر من  1000       ك. و. س / شهر

              المشتركون االعتياديون

31.031.031.031.031.032.033.033.033.033.036.040.0من    1   -  160     ك. و. س / شهر

55.055.057.057.059.071.072.072.072.072.079.087.0من 161  - 300     ك. و. س / شهر

64.064.065.065.067.085.086.086.086.086.095.0104.0من 301  - 500     ك. و. س / شهر

80.080.080.080.082.0113.0114.0114.0114.0114.0125.0138.0من 501  - 600     ك. و. س / شهر

80.080.080.080.082.0113.0114.0114.0114.0141.0152.0163.0من 601  - 750     ك. و. س / شهر

80.080.080.080.082.0113.0114.0135.0135.0168.0176.0185.0من 751  - 1000   ك. و. س / شهر

80.080.080.080.082.0113.0114.0174.0174.0235.0235.0259.0أكثر من  1000       ك. و. س / شهر

60.060.060.060.061.086.087.098.098.0122.0140.0161.0 االذاعة والتلفزيون

             المشتركون التجاريون

62.062.062.062.063.086.087.091.091.091.0105.0120.0من  1-       2000    ك.و.س / شهر

62.062.062.062.063.086.087.0106.0106.0127.0146.0168.0أكثر من       2000   ك.و.س / شهر

             قطاع البنـــــــــــــــــــــــوك

62.062.062.063.086.086.087.091.0227.0227.0265.0278.0من  1-       2000    ك.و.س / شهر

62.062.062.063.086.086.087.0106.0265.0265.0265.0278.0أكثر من       2000    ك.و.س / شهر

             قطاع شركات االتصــــــــــــــــــاالت

62.062.062.063.086.086.087.091.0227.0227.0238.0250.0من  1-       2000    ك.و.س / شهر

62.062.062.063.086.086.087.0106.0265.0265.0278.0292.0أكثر من       2000   ك.و.س / شهر

             المشتركون الصناعيون الصغار

38.038.039.039.041.049.050.057.057.057.057.066.0من  1-       10000    ك.و.س / شهر

38.038.039.039.041.049.050.057.057.057.066.075.0أكثر من       10000   ك.و.س / شهر

             المشتركون الصناعيون المتوسطون:

25.0025.0027.0027.0028.0036.0037.0050.0050.053.061.070.0الطاقة الليلية  

35.0035.0036.0036.0038.0046.0047.0060.0060.063.072.083.0الطاقة النهارية 

3.053.053.053.053.053.793.793.793.793.793.793.79الحمل االقصى  )دينار/ ك. و/ شهر(

26.0026.0028.0028.0031.0047.0048.0060.0060.060.060.060.0 المشتركون الزراعيون  )تعرفة مستوية(

             المشتركون الزراعيون  )تعرفة ثالثية(:

30.0036.0037.0049.0049.049.049.049.0----الطاقة الليلية  

20.0046.0047.0059.0059.059.059.059.0----الطاقة النهارية 

3.053.793.793.793.793.793.793.79----الحمل االقصى  )دينار/ ك. و/ شهر(

38.0038.0038.0038.0040.0041.0042.0054.0066.066.076.087.0 ضخ المياه

60.0060.0059.0059.0060.0086.0087.0098.00127.0127.0146.0168.0الفنادق )تعرفة مستوية(

            الفنادق )تعرفة ثالثية(:

44.0045.0070.0071.0082.00102.0102.0117.0135.0---الطاقة الليلية  

55.0056.0081.0082.0093.00116.0116.0133.0153.0---الطاقة النهارية 

3.053.053.793.793.793.793.793.793.79---الحمل االقصى  )دينار/ ك. و/ شهر(

44.6044.6046.6058.0059.0091.00112.0112.0129.0148.0--قطاع الموانيء

25.0025.0027.0027.0030.0051.0052.0064.0080.080.092.0106.0 انارة شوارع *

67.0067.0067.0067.0081.0082.0094.0094.0103.0118.0136.0  القوات المسلحة األردنية **

50.0050.0050.7050.7052.3073.0074.0080.6780.6780.6790.00100.00التعرفة المختلطة تجاري / زراعي
أدنى مقطوعية بالدينار

1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00) للمشتركين المنزليين واالعتياديين (/ شهر

أدنى مقطوعية بالدينار
1.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.25 ) بقية المشتركين (/ شهر

  *    فوق مستوى استهالك عام 1988 حتى تاريخ 2013/8/14
 **   مع استمرار حصول بعض االشتراكات على خصم مقداره 25 % حتى تاريخ 2013/8/14
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 20032004200520062007200820092010201120112013

           شركة الكهرباء الوطنية 

      الموجودات الثابتة 
 354,423

      
 390,259

      
 452,036

      
 467,201

      
 475,190

      
 567,495

      
 607,856

      
 657,654

      
 707,158

      
 742,394

      
 764,221

        موجودات مساهمة المشتركين 
 31,560

        
 37,891

        
 38,056

        
 38,106

        
 41,045

        
 41,116

        
 47,423

        
 54,003

        
 55,143

        
 92,392

        
 98,258

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   موجودات فلس الريف

        مشاريع تحت التنفيذ 
 36,291

        
 38,253

        
 20,825

        
 36,964

        
 65,253

        
 29,277

        
 53,053

        
 56,292

        
 38,225

        
 35,051

        
 18,178

      المجموع ) 1 (
 422,274

      
 466,403

      
 510,917

      
 542,270

      
 581,489

      
 637,888

      
 708,332

      
 767,950

      
 800,526

      
 869,837

      
 880,656

           شركة كهرباء محافظة اربد 

        الموجودات الثابتة 
 56,615

        
 57,345

        
 59,468

        
 55,919

        
 58,336

        
 65,708

        
 73,391

        
 80,085

        
 89,757

        
 99,928

      
 110,934

        موجودات مساهمة المشتركين 
 27,112

        
 29,087

        
 31,174

        
 34,654

        
 37,829

        
 41,729

        
 46,277

        
 52,203

        
 56,447

        
 60,181

        
 64,640

        موجودات فلس الريف
 14,878

        
 16,512

        
 18,309

        
 20,282

        
 22,100

        
 23,246

        
 25,729

        
 27,595

        
 30,176

        
 32,058

        
 33,679

             مشاريع تحت التنفيذ 
 637

             
 906

          
 1,009

             
 823

          
 1,418

          
 4,380

          
 5,775

          
 4,014

          
 2,900

          
 2,466

          
 2,182

        المجموع ) 2 (
 99,242

      
 103,850

      
 109,960

      
 111,678

      
 119,683

      
 135,062

      
 151,172

      
 163,896

      
 179,280

      
 194,632

      
 211,435

           شركة الكهرباء األردنية 

      الموجودات الثابتة 
 203,615

      
 219,847

      
 236,956

      
 262,242

      
 294,297

      
 339,970

      
 377,960

      
 412,844

      
 451,914

      
 503,121

      
 530,316

        موجودات مساهمة المشتركين 
 62,995

        
 69,777

        
 78,926

        
 94,894

      
 110,695

      
 128,211

      
 147,674

      
 160,906

      
 176,388

      
 188,528

      
 200,484

        موجودات فلس الريف
 33,308

        
 36,302

        
 38,075

        
 38,075

        
 39,996

        
 39,996

        
 43,610

        
 46,999

        
 47,304

        
 48,809

        
 50,026

             مشاريع تحت التنفيذ 
 795

          
 1,132

          
 1,709

          
 2,169

          
 1,829

          
 1,700

          
 2,383

          
 1,716

             
 986

             
 295

             
 410

      المجموع ) 3 (
 300,713

      
 327,057

      
 355,667

      
 397,380

      
 446,818

      
 509,877

      
 571,628

      
 622,465

      
 676,592

      
 740,752

      
 781,236

           شركة توزيع الكهرباء 

        الموجودات الثابتة 
 56,005

        
 58,814

        
 62,153

        
 68,737

        
 73,499

        
 79,608

      
 124,754

      
 173,770

      
192,746 

      
211,423 

      
*229,935 

        موجودات مساهمة المشتركين 
 42,098

        
 47,453

        
 57,413

        
 58,943

        
 63,362

        
 68,077

      
 106,285

        
 84,937

      
 155,694

      
 171,050

      
*183,314

        موجودات فلس الريف
 17,066

        
 20,190

        
 21,899

        
 23,594

        
 24,708

        
 26,198

        
 47,847

        
 31,794

        
 64,436

        
 67,584

        
 *70,042

          مشاريع تحت التنفيذ 
 5,195

          
 4,848

          
 6,971

          
 6,974

          
 6,627

        
 10,497

        
 20,214

        
 17,965

          
 9,405

          
 6,516

          
*7,419

      المجموع ) 4 (
 120,363

      
 131,304

      
 148,437

      
 158,248

      
 168,197

      
 184,380

      
 299,100

      
 308,466

      
 422,281

      
 456,572

      
 490,710

شركة توليد الكهرباء المركزية

      الموجودات الثابتة 
 649,147

      
 649,449

      
 734,718

      
 737,961

      
 734,853

      
 735,466

      
 737,555

      
 736,888

      
 734,879

      
 734,863

      
 733,205

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   موجودات مساهمة المشتركين 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   موجودات فلس الريف

        مشاريع تحت التنفيذ 
 24,535

        
 75,360

             
 386

             
 390

             
 419

             
 448

             
 316

             
 215   -                               

 12
               

 56

      المجموع ) 5 (
 673,682

      
 724,809

      
 735,104

      
 738,351

      
 735,273

      
 735,914

      
 737,872

      
 737,103

      
 734,879

      
 734,875

      
 733,261

           شركة السمرا لتوليد الكهرباء 

                             -   الموجودات الثابتة 
 229

             
 269

      
 127,307

      
 128,209

      
 207,643

      
 208,442

      
 310,313

      
 453,402

      
 453,946

      
 529,876

جدول رقم ) 20 (

تطور الموجودات الثابته وأعمال تحت التنفيذ ) باأللف دينار (

يتبع
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جدول رقم ) 20 (

تطور الموجودات الثابته وأعمال تحت التنفيذ ) باأللف دينار (
 20032004200520062007200820092010201120112013

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   موجودات مساهمة المشتركين 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   موجودات فلس الريف

          -   مشاريع تحت التنفيذ 
 6,593

        
 95,449

          
 3,694

        
 68,222

             
 167

        
 55,899

      
 135,967

             
 205

             
 686

        
 59,349

          -   المجموع ) 5 (
 6,822

        
 95,718

      
 131,001

      
 196,431

      
 207,810

      
 264,340

      
 446,280

      
 453,607

      
 454,632

      
 589,225

           

           شركة شرق عمان لتوليد الكهرباء

               -   -   -   -   الموجودات الثابتة  **
 75

             
 325

             
 765

          
 1,496

          
 1,499

          
 1,606

          
 1,639

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   موجودات مساهمة المشتركين 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   موجودات فلس الريف

        -   -   -   -   مشاريع تحت التنفيذ 
 55,355

        
 27,151   -   -   -   -   -

        -   -   -  -   المجموع )6 (
 55,429

        
 27,476

             
 765

          
 1,496

          
 1,499

          
 1,606

          
 1,639

            

           شركة القطرانة للطاقة الكهربائية

             -   -   -   -   -   -   -   الموجودات الثابتة 
 109

             
 179

             
 291

             
 294

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   موجودات مساهمة المشتركين 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   موجودات فلس الريف

      -   -   -   -   -   -   -   مشاريع تحت التنفيذ 
 240,211   -   -   -

      -   -   -   -   -   -   -   المجموع )7 (
 240,320

             
 179

             
 291

             
 294

            

   2,900,420    2,747,572    2,631,535    2,373,159    2,130,723    1,996,215    1,764,460    1,719,367    1,545,602    1,375,943    1,319,804 إجمالي مجموع الموجودات الثابتة 

إجمالي مجموع لموجودات مساهمة 
المشتركين 

      
 163,765

      
 184,207

      
 205,570

      
 226,597

      
 252,932

      
 279,133

      
 347,659

      
 352,049

      
 443,673

      
 512,150

      
 546,696

        إجمالي مجموع لموجودات فلس الريف
 65,252

        
 73,003

        
 78,283

        
 81,950

        
 86,804

        
 89,440

      
 117,186

      
 106,388

      
 141,915

      
 148,450

      
 153,746

        إجمالي مجموع لمشاريع تحت التنفيذ 
 67,452

      
 127,092

      
 126,349

        
 51,014

      
 199,123

        
 73,620

      
 137,640

      
 456,379

        
 51,720

        
 45,026

        
 87,595

   3,688,456    3,453,198    3,268,843    3,287,975    2,733,208    2,438,407    2,303,320    2,078,928    1,955,803    1,760,245    1,616,274 المجموع الكلي

 *     تشمل حصة الشركة في اسهم شركة كهرباء اربد والبالغة 55.4%

**   تعمل الشركة وفقاً إلتفاقيات التأجير التمويلي فيما يتعلق بمحطات توليد الطاقة الكهربائية
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جدول رقم ) 21 (
حقوق المساهمين ) حقوق الملكية ( ) باأللف دينار( 

 20032004200520062007200820092010201120122013

-3,189,930-2,104,770-227,736223,525221,432222,074226,929184,010218,40859,575948,481رشكة الكهرباء الوطنية

رشكة توليد الكهرباء 
املركزية

296,390194,037205,910204,290191,579177,578156,020139,152124,807121,040115,404

51,18051,41351,40950,01750,23354,21133,53955,05042,94448,32541,054رشكة توزيع الكهرباء

61,52970,08182,41391,07095,93296,46095,188103,205107,017110,16991,992رشكة الكهرباء األردنية

رشكة كهرباء محافظة 
اربد

5,7625,8306,2946,7547,75410,87213,41515,06914,47719,92917,331

رشكة السمرا لتوليد 
الكهرباء 

--49,89551,80045,39955,84162,89258,66460,17878,41194,129

رشكة رشق عامن 
لتوليد الكهرباء 

----5,4774,333-21,87630,09843,08744,23246,917

رشكة القطرانة للطاقة 
الكهربائية 

-------28,6227,97923,77353,867

مجموع حقوق 
املساهمني

642,597544,886617,351626,006623,304574,640601,338489,434547,991-1,658,891-2,729,235-



54



55

هيئة تنظيم قطاع الكهربـــاء  

عمان – المملكة األردنية الهاشمية 

القوائم الماليــة للسنــة المنتهيـــة  

كما في 31 /كانون األول /2013 

وتقرير المحاسب القانوني المستقل
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هيئة تنظيم قطاع الكهربـــاء 

 “ عمان – المملكة األردنية الهاشمية  “

المحتويـــــات

قائــمةـ    تقرير مدقق الحسابات املستقل.

بيان )أ(ـ   قامئة املركز املايل كام يف 31 كانون األول 2013 . 

بيان )ب(ـ   قامئة الدخل الشامل للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2013 . 

بيان )ج(ـ   قامئة التغري يف الفائض املرتاكم للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2013 .  

بيان )د(ـ   قامئة التدفقات النقدية للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2013 . 

ـ   إيضاحات حول القوائم املالية يف 31 كانون األول 2013.
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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 ) هيئة حكومية مستقلة مبوجب قانون خاص ( والتي تتكون من قامئة املركز 

املايل كام يف 31 كانون األول 2013 وكل من قامئة الدخل الشامل والتغري يف الفائض املرتاكم والتدفقات النقدية للسنة املنتهية بذلك التاريخ 

وملخص للسياسات املحاسبية الهامة وإيضاحات تفسريية أخرى.

مسؤولية اإلدارة عن القوائم المالية 
ان اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم املالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية  وتشمل هذه املسؤولية تصميم 

، تطبيق واالحتفاظ برقابة داخلية لغرض إعداد وعرض القوائم املالية بصورة عادلة خالية من اخطاء جوهرية سواء كانت ناشئة عن احتيال 

أو عن خطأ .

مسؤولية مدقق الحسابات 
ان مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم املالية استناداً إىل تدقيقنا ، لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايري الدولية للتدقيق وتتطلب تلك 

املعايري ان نتقيد مبتطلبات قواعد السلوك املهني وان نقوم بتخطيط واجراء التدقيق للحصول عىل تأكيد معقول بأن القوائم املالية خالية من 

اخطاء جوهرية .

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول عىل بيّنات تدقيق ثبوتية للمبالغ واالفصاحات يف القوائم املالية وتستند االجراءات املختارة إىل 

تقدير مدقق الحسابات ، مبا يف ذلك تقييم مخاطر االخطاء الجوهرية يف القوائم املالية سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ . وعند 

القيام بتقييم تلك املخاطر يأخذ مدقق الحسابات يف االعتبار اجراءات الرقابة الداخلية للهيئة واملتعلقة باالعداد والعرض العادل للقوائم املالية 

وذلك لغرض تصميم اجراءات التدقيق املناسبة ، وليس لغرض ابداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى الهيئة ، يتضمن التدقيق كذلك 

تقييم مالمئة السياسات املحاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحاسبية املعدة من قبل اإلدارة وكذلك تقييم العرض اإلجاميل للقوائم املالية.

نعتقد ان بيّنات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا حول التدقيق .

الرأي: 
يف رأينا ان القوائم املالية تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية املركز املايل لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء كام يف 31 كانون األول 

2013 وأدائها املايل وتدفقاتها النقدية للسنة املنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية ، ونويص باملصادقة عليها. 

عامن – اململكة األردنية الهاشمية

املهنيون للتدقيق واالستشارات

 محاسبون قانونيون ومستشارون

سمري الحوراين

إجازة رقم )224( 
17/أذار/2014
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قائمـــة ) أ ( 
 قائمة المركز المالي  للسنة المنتهية في  

31/كانون األول / 2013 

   2012 2013املوجودات

دينـار اردنـي دينـار اردنـي ايضاح املوجودات املتداولة  

6196,530371,725نقد لدى البنوك

73,734,7932,698,932ذمم مدينة

3,931,3233,070,657مجموع املوجودات املتداولة

موجودات غري متداولة:

751,800751,800أرايض 

8132,543208,390ممتلكات وأجهزة بالصايف

91,548112,740موجودات اخرى بالصايف

1053,84153,841مشاريع تحت التنفيذ

939,7321,126,771مجموع املوجودات غري املتداولة

4,871,0554,197,428مجموع املوجودات 

املطلوبات والفائض املرتاكم

مطلوبات متداولة:

1191,105284,801ذمم دائنة

1240,504153,813أرصدة دائنة اخرى

131,609438,614مجموع املطلوبات املتداولة

الفائض املرتاكم:

3,758,8142,437,476الفائض املرتاكم يف بداية السنة

 ــــ)1,321,338(املبالغ املحولة اىل الخزينة العامة

2,301,9701,321,338فائض السنة

4,739,4463,758,814مجموع الفائض املرتاكم

4,8710554,197,428مجموع املطلوبات والفائض املرتاكم

"ان اإليضاحـــــات املرفقة تشكل جزءا من هذه القوائم وتقرأ معها"
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قائمـــة ) ب ( 
قائمـة  الدخـل الشامـل   للسنة المنتهية

31/كانون األول / 2013 

2013 2012   

دينـار اردنـي دينـار اردنـي ايضاحبنـود الدخـل الشامــل :    

اإليرادات

133,606,3562,725,684إيرادات رسوم الرتخيص

23,12315,793إيرادات فوائد بنكية دائنة

138,813138,813إيرادات منح عينية

5,214959إيرادات اخرى

-10,831إيرادات سنوات سابقة

3,784,3372,881,249مجموع اإليرادات

املرصوفات

)988,330()903,590(14رواتب وأجور وملحقاتها 

)156,273()193,698(15مصاريف إدارية وعمومية

)89,510()81,747(دراسات واستشارات

)119,700()105,000(إيجارات

)206,098()198,332(استهالكات واطفاءات

)1,559,911()1,482,367(مجموع املرصوفات

2,301,9701,321,338فائض السنة

"ان اإليضاحـــــات املرفقة تشكل جزءا من هذه القوائم وتقرأ معها"
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قائمـــة ) جـ ( 
قائمـة  التغيـر فــي الفائض المتراكم  للسنة المنتهية 

 31/كانون األول / 2013 
   

املجمــوع الفائض املرتاكم  

دينار أردنـيدينار أردنـيالبيـــــــــــــان                                              

2,437,4762,437,476رصيد 31 كانون األول 2011

1,321,3381,321,338فائض السنة

3,758,8143,758,814رصيد 31 كانون األول 2012

)1,321,338()1,321,338(املبالغ املحولة اىل الخزينة العامة

2,301,9702,301,970فائض السنة

4,739,4464,739,446رصيد 31 كانون األول 2013

"ان اإليضاحـــات املرفقــــة تشكل جزءا من هذه القوائم وتقرأ معها"
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قائمـــة )د ( 
قائمة التدفقـــات النقدية  للسنة المنتهية

 في    31/كانون األول / 2013 

  2013 2012   

دينـار اردنـي دينـار اردنـي البيــــــــــــــــان 
التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

2,301,9701,321,338فائض السنة

198,331206,098استهالكات واطفاءات

2,500,3011,527,436الفائض التشغييل قبل التغري يف بنود رأس املال العامل
)الزيادة( النقص يف املوجودات املتداولة

)1,418,732()1,035,861(ذمم مدينة
الزيادة )النقص( يف املطلوبات املتداولة

)27,677()193,696(ذمم دائنة

)133,813()113,309(أرصدة دائنة أخرى

)52,786(1,157,435صايف التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية
التدفقات النقدية من النشاطات االستثامرية

)12,700()11,292(ممتلكات واجهزة

)12,700()11,292(صايف التدفق النقدي من النشاطات االستثامرية
التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية

  ــــ)1,321,338(املحول اىل الخزينة العامة

  ــــ)1,321,338(صايف التدفق النقدي من النشاطات التمويلية

)65,486()175,195( )النقص( الزيادة  يف النقد

371,725437,211النقد يف بداية السنة

196,530371,725النقد يف نهاية السنة

"ان اإليضاحــات املرفقة تشكل جزءا من هذه القوائم وتقرأ معها"
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إيضاحـــات حول القوائم المالية
لعام   2013 

1- تأسيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وغاياتها  : 

 ـ تأسيس الهيئة :
• تأسست هيئة تنظيم قطاع الكهرباء  مبوجب قانون الكهرباء العام رقم )64( لسنة 2002 وحسب نص املادة )6( فقرة )أ( التي تنص 	

عىل ما ييل:

• تنشأ يف اململكة هيئة تسمى ) هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ( تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقالل مايل واداري ولها بهذه الصفة متلك 	

االموال املنقولة وغري املنقولة الالزمة لتحقيق اهدافها والقيام بجميع الترصفات القانونية مبا يف ذلك ابرام العقود وقبول املساعدات 

والتربعات واملنح والهبات ولها حق التقايض وينوب عنها يف االجراءات القضائية النائب العام او املحامي العام املدين او اي محام آخر 

توكله لهذه الغاية.

• تعترب الهيئة الخلف الواقعي والقانوين لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء املنشأه مبوجب قانون الكهرباء العام رقم )13( لسنة 1999 .	

ـ اهداف الهيئة 
تهدف الهيئة اىل تحقيق ما ييل:

• الحفاظ عىل هيكله فاعله للقطاع وتطويره مبا يضمن ويعزز الجدوى االقتصادية له .	

• تشجيع االستثامر واملنافسة وتحسني كفاءة التشغيل وبيع الكهرباء باسعار معقولة .	

• ضامن توفري خدمات آمنة وذات جودة عالية يف مجال توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وتشغيل نظام النقل .	

• التأكد من توفري خدمات الكهرباء من الجهات املرخصة اىل املستهلكني بصورة كافية .	

• تنظيم القطاع عىل اساس من العدالة والتوازن بني مصالح املستهلكني واملرخص لهم واملستثمرين واي جهات اخرى ذات عالقة .	

ـ الموارد المالية للهيئة 
تتألف املوارد املالية للهيئة مام ييل:

• العوائد التي تتأىت لها من رسوم الرخص وتجديدها .	

• بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة .	

• املبالغ التي تخصص لها يف املوازنة العامة يف الحاالت الطارئة.	

• الهبات واالعانات واي موارد اخرى يقبلها مجلس املفوضني ويوافق عليها مجلس الوزراء.	

ـ الفائض السنوي
ـ تؤول الفوائض السنوية التي تتحقق لدى الهيئة بعد اقتطاع جميع نفقاتها اىل الخزينة العامة .

ـ االعفاءات
ـ تتمتع الهيئة بجميع االعفاءات والتسهيالت التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية واملؤسسات الرسمية العامة .
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2-  اسس اعداد القوائم المالية
• تم اعداد القوائم املالية ملبدأ التكلفة التاريخية.	

• تم اعداد القوائم املالية وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية.	

• ان الدينار االردين هو عملة اظهار القوائم املالية والذي ميثل العملة الرئيسية للهيئة.	

3- التغيرات في السياسات المحاسبية 
ان السياسات املحاسبية املتبعة يف اعداد القوائم املالية  للسنة املنتهية يف 31 كانون االول 2013 تتفق مع تلك التي اتبعت يف اعداد القوائم 

املالية للسنة السابقة .

4- استخدام التقديرات 
املوجودات  مبالغ  عىل  تؤثر  واجتهادات  بتقديرات  القيام  الهيئة  ادارة  من  يتطلب  املحاسبية  السياسات  وتطبيق  املالية  القوائم  اعداد  ان 

واملطلوبات واالفصاح عن االلتزامات املحتملة ، ان هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر ايضاً عىل االيرادات واملصاريف واملخصصات وبشكل 

خاص يتطلب من ادارة الهيئة القيام باحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ واوقات التدفقات النقدية املستقبلية واوقاتها الناجمة عن اوضاع 

وظروف تلك التقديرات يف املستقبل . ان التقديرات املذكورة مبنية بالرضورة عىل فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوته من التقدير 

وعدم التيقن وان النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغريات يف املستقبل يف اوضاع وظروف تلك املخصصات.

5- السياسات المحاسبية الهامة

أ.تحقيق الفائض
تتبع الهيئة مبدأ االستحقاق يف اثبات ايراداتها ومرصوفاتها.

ب.الممتلكات واالجهزة 
تظهر املمتلكات واالجهزة بالكلفة وتستهلك بطريقة القسط الثابت بنسب سنوية ترتاوح ما بني 2 % - 20 % . عندما يقل املبلغ املمكن 

اسرتداد من اي من املمتلكات عن صايف القيمة الدفرتية فانه يجري تخفيض قيمة املمتلكات اىل القيمة القابلة لالسرتداد ويتم اثبات قيمة 

التدين يف قامئة الدخل الشامل.

ج.الذمم المدينة والدائنة
تظهر الذمم املدينة والدائنة مبقدار قيمة العقود او املطالبات التي عقدتها الهيئة ويتم اخذ مخصص تدين للذمم املدينة عندما يتبني لالدارة 

عدم امكانية تحصيل كامل هذه الذمم ويتم احتساب املخصص عىل اساس الفرق فيام بني القيمة الدفرتية والقيمة القابلة لالسرتداد .

د.الموجودات االخرى 
يتم اثبات املوجودات االخرى بالكلفة ويتم اطفاءها حسب العمر االنتاجي لها .

هــ .  تحويالت العمالت االجنبية 
يتم تحويل العمليات بالعمالت االجنبية اىل الدينار االردين حسب اسعار الرصف املعلنة من البنك املركزي بتاريخ تلك العمليات ويتم تقييم 

املوجودات واملطلوبات بالعمالت االجنبية يف نهاية السنة املالية اىل الدينار االردين حسب اسعار الرصف املعلنة من البنك املركزي بتاريخ قامئة 

املركز املايل ، ويتم اثبات الفروقات الناتجة ضمن قامئة الدخل الشامل.
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و.المنح العينية 
يتم االعرتاف باملنح واملساعدات يف قامئة الدخل الشامل يف السنة التي تحققت بها ، اما املنح واملساعدات التي تكون عىل شكل موجودات 

او مخصصة لتمويل انشاء اصول فيتم االعرتاف بها كايرادات مؤجلة ويتم اطفاؤها عىل مدى العمر االنتاجي لالصل.

6-نقد لدى البنوك

البيــــــــــان 
20132012

دينار اردنـي دينار اردنـي 

87,12583,026بنك االردن املحدود

109,405288,699بنك لبنان واملهجر

196,530371,725املجموع

7-ذمم مدينة 

يتألف هذا البند مام ييل:
20132012

دينار اردنـي دينار اردنـي 

3,578,3992,350,471رشكة الكهرباء الوطنية

20,863235,400رشكة السمرا لتوليد الكهرباء

4,8732,667ذمم موظفني 

-11,169رشكة كهرباء محافظة اربد

-27,850رشكة كهرباء رشق عامن

-91,349رشكة الكهرباء االردنية

-290ذمم اخرى

110,394-رشكة توليد الكهرباء املركزية

3,734,7932,698,932املمجموع
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8-ممتلكات واجهزة بالصافي
 يتألف هذا البند مام ييل :

القيمة الدفرتيةاالستهالك املرتاكمالكلفــــة

رصيد

2012/12/31
استبعاداتاضافات

رصيد

2013/12/31

رصيد

2012/12/31
استبعاداتاضافات

رصيد

2013/12/31
2013/12/312012/12/31

دينــاردينــاردينــاردينــاردينــاردينــاردينــاردينــاردينــاردينــارالبيـــــــــــان

121,44134,48452,087ـــ155,925103,83817,603ــــــ155,925سيارات

88,94429,50038,352ـــ118,44480,0928,852ــــــ118,444ديكورات ومفروشات

395,87468,559117,951ـــ464,433335,19060,684ـــ453,14111,292آالت ومعدات واجهزة

606,259132,543208,390      ــــ738,802519,12087,139       ــــ727,51011,292املجموع

9-موجودات اخرى بالصافي

يتألف هذا البند مام ييل:
20132012

دينار اردنـي دينار اردنـي 

485,441485,441برمجيات حاسوب

)372,701()483,893(االطفاء املرتاكم

1,548112,740املجموع

10-مشاريع تحت التنفيذ 
املبلغ الظاهر يف قامئة املركز املايل والبالغ )53,841( دينار ميثل قيمة املبالغ املدفوعة خالل السنوات 2009 ،2010 النشاء مبنى مستقل للهيئة 

اال انه وبناًء عىل قرار مجلس الوزراء تم التوقف عن اعامل البناء.

11-ذمم دائنة 

يتألف هذا البند مام ييل:
20132012

دينار اردنـي دينار اردنـي 

55,753104,650ذمم رشكات الكهرباء

34,450176,250ذمم موردين

9021,241ذمم موظفني

2,660-ذمم اخرى

91,105284,801املجموع
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12- ارصدة دائنة اخرى
يتألف هذا البند مام ييل:

20132012

دينار اردنـي دينار اردنـي 

138,813-منح مؤجلة

5,0005,000امانات رشكة الكهرباء االردنية

5,0005,000امانات الرشكة االردنية الهندسية لالسمدة

5,0005,000امانات رشكة عامن آسيا للطاقة الكهربائية

-4,995امانات رشكة ايه اي اس ليفانت

-5,000امانات رشكة رياح االردن للطاقة املتجددة

-287امانات موظفني

-4,022امانات تطوير النظام الكهربايئ

-11,200امانات تسييل كفاالت

40,504153,813املجموع

13-إيرادات رسوم الترخيص
يتألف هذا البند مام ييل:

20132012

دينار اردنـي دينار اردنـي 

519,460548,655ايرادات تجديد رخصة رشكة توليد الكهرباء املركزية

1,227,9291,209,229ايرادات تجديد رخصة رشكة الكهرباء الوطنية

196,186183,369ايرادات تجديد رخصة رشكة توزيع الكهرباء

332,750337,434ايرادات ترخيص رشكة السمرا لتوليد الكهرباء

172,973156,337ايرادات ترخيص رشكة كهرباء محافظة اربد

194,297117,096ايرادات ترخيص رشكة كهرباء رشق عامن

179,975173,564ايرادات ترخيص رشكة xenel-kepco القطرانة

-627,986ايرادات ترخيص رشكة الكهرباء االردنية

-154,800ايرادات رسوم ترخيص ملرة واحدة

3,606,3562,725,684املجموع

14-رواتب واجور وملحقاتها
يتألف هذا البند مام ييل:

20132012

دينار اردنـي دينار اردنـي 

318,878361,440رواتب املوظفني 

409,479398,037عالوات املوظفني 

93,46532,020مكافآت املوظفني 

68,95674,147مساهمة الهيئة يف الضامن االجتامعي

12,81214,686مساهمة الهيئة يف صندوق االدخار

108,000-مساهمة الهيئة يف التأمني الصحي

903,590988,330املجموع
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15- مصاريف إدارية وعمومية

يتألف هذا البند مام ييل:
20132012

دينار اردنـي دينار اردنـي 

12,62322,487بريد وهاتف وانرتنت

10,2289,615محروقات

14,89612,303قرطاسية ومطبوعات

38,92943,126كهرباء ومياه

12,50714,757نظافة

9,42611,163صيانة

7,8949,745مصاريف سفر يف مهامت رسمية

9,8726,513تدريب وبعثات علمية 

2,8916,837مساهامت واشرتاكات

4,2683,240تأمني مركبات

2,5941,250مواد وخامات

2,9002,900اتعاب مهنية

4,6853,957مصاريف ضيافة

3161,607مصاريف مؤمترات 

2331,253مصاريف اعالنات

336210مصاريف بنكية 

4251,810مصاريف متفرقة

37,2083,500تقاعد وتعويضات 

  ـــ21,467مصاريف اخرى 

193,698156,273املجموع
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 16- األدوات المالية

أ. القيمة العادلة
تقوم الهيئة خالل مامرستها االعتيادية باستخدام العديد من االدوات املالية وان القيمة الدفرتية لهذه االدوات تقارب قيمتها العادلة بتاريخ 

القوائم املالية .

ب. مخاطر تقلبات اسعار العمالت
ان معظم تعامالت الهيئة بالدينار األردين والدوالر األمرييك وحيث ان سعر رصف الدينار    مربوط بسعر ثابت مع الدوالر األمرييك )0,710( 

دينار اردين كام هو محدد من قبل البنك املركزي االردين فان تقلبات اسعار رصف العمالت االجنبية ال تؤثر بشكل جوهري عىل القوائم املالية .

ج.  مخاطر اسعار الفائدة 
ان معظم االدوات املالية الظاهرة يف قامئة املركز املايل غري خاضعة ملخاطر اسعار الفائدة وان اثر مخاطر اسعار الفائدة ال يؤثر بشكل جوهري 

عىل القوائم املالية .

د.مخاطر االئتمان والسيولة
تتعامل الهيئة مع مؤسسات مرصفية ذات مالءة جيدة وقد تم اظهار الذمم بقيمتها العادلة وان مقدار التدفق النقدي الوارد خالل سنة يفوق 

ما قد يستخدم ملواجهة االلتزامات التي تستحق عىل الهيئة خالل نفس السنة .

17-تم اعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتناسب مع تصنيف أرقام العام الحالي.
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: 1865 عمان 11821 األردن ص.ب 
+ 962 6 580 5000 : هاتف 
+ 962 6 580 5003 : فاكس 

الرقم المجاني: 080022676

info@erc.gov.jo
www.erc.gov.jo
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