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الر�ؤيا :

اري امل�ؤ�س�سات املثيلة الناجحة  م�ؤ�س�سة �طنية رائدة بعملياتها �اإجنازاتها تجُ

على امل�ست�يني العربي �العاملي.

الر�سالة :

�سمان اإي�سال الكهرباء ملختلف مناطق اململكة �ملختلف ال�رشائح بطريقة 

م�ستمرة �اآمنة ��سليمة �حت�سني ن�عية اخلدمة املقدمة �باأ�سعار مناف�سة 

�العمل على ت�سجيع اال�ستثمار يف قطاع الكهرباء . 



8هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

الهيكل التنظيمي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء
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ملخ�ص تنفيذي

متيز قطاع الكهرباء خالل عام 2007 بزيادة ملحوظة يف حجم ا�ستهالك الطاقة، حيث ��سل احلمل الأق�سى اإىل 

2130 م.� ، �منا الطلب على الطاقة الكهربائية حوايل 14.5 % خالل هذا العام �يعزى ذلك اإىل ما ي�سهده الأردن 
من تطور اقت�سادي �تو�سع عمراين �حت�سن يف م�ستوى الرفاه الجتماعي، �قد اأظهرت درا�سات ميدانية باأن هناك 

تغرياً يف منط ا�ستهالك املواطنني �تو�سعاً يف ا�ستخدام الطاقة الكهربائية منها التو�سع يف ا�ستخدام ��سائل التكييف 

�التدفئة التي تعمل بالطاقة الكهربائية بدًل من م�سادر الطاقة الأخرى، حيث ��سل معدل ا�ستهالك الفرد من 

الطاقة الكهربائية اإىل 1845 ك. � .�ص �سنوياً.

 �قد حر�ست الهيئة على التحقق من قيام ال�سركات العاملة يف القطاع مبواكبة هذا النمو غري امل�سبوق بكفاءة 

عالية ، فتمكنت �سركة الكهرباء الوطنية، �هي امل�سغل للنظام الكهربائي املتكامل يف اململكة �من خالل مركز املراقبة 

�التحكم الوطني التابع لها من املحافظة على ت�سغيل اآمن �اقت�سادي للنظام الكهربائي �ت�سغيل �حدات التوليد تبعاً 

لكفاءتها �انخفا�ص تكلفة اإنتاج الطاقة منها. �قد كان للربط الكهربائي مع م�سر ��سوريا د�ر كبري يف دعم الأداء 

الآمن للنظام الكهربائي الأردين يف ظر�ف الت�سغيل الطبيعية �الطارئة.

امل�ستورد من م�سر  الغاز الطبيعي  العاملة بوقود  التوليد  التوليد، فكان لرتفاع م�ساهمة �حدات  اأما يف جمال 

�التي ��سلت اإىل حوايل %80 اأثر كبري ل ي�ستهان به يف تخفي�ص كلفة اإنتاج الطاقة الكهربائية يف اململكة مما �سكل 

�فراً كبرياً على القت�ساد الوطني.

 �سكلت حمطات التوليد التي ت�ستخدم الغاز الطبيعي �تعمل بالد�رة املركبة ذات الكفاءة العالية ما يقارب 40 % 

من التوليد العامل يف اململكة،  �بالرغم من ارتفاع اأ�سعار النفط اخلام ب�سكل كبري فقد حافظ قطاع الكهرباء على 

اأ�سعار بيع الطاقة الكهربائية للم�ستهلك  تقريباً كما كانت عليه خالل عام 2006.

 من ناحية ثانية فقد بو�سر باإن�ساء حمطة توليد �سرق عمان ذات ال�ستطاعة ال�سمية 380 م.�  يف �سهر �سباط 

عام 2007 �من املتوقع اأن يبداأ الإنتاج يف املرحلة الأ�ىل يف �سهر اآب 2008 �تعترب هذه املحطة الأ�ىل التي تن�ساأ يف 

اململكة با�ستثمار كامل من القطاع اخلا�ص، �يجري حالياً تقييم عطاء لإن�ساء حمطة توليد ثانية من قبل القطاع 

اخلا�ص يف منطقة القطرانة.  

   

�الفرعية  الرئي�سية  التحويل  حمطات  تدعيم  م�سر�عات  من  العديد  تنفيذ  جرى  اأنه  اإىل  الإ�سارة  �جتدر  كما 

ال�ستهالك،  كميات  يف  امل�ستمرة  الزيادة  ملواكبة  اململكة  مناطق  من  عدد  يف  �سبكات  �اإن�ساء  الكهرباء  نقل  �خطوط 

قبل  من  مملوكة  ل�سركات  اخل�سخ�سة  عمليات  تنفيذ  يف  البدء  مت  فقد  الكهرباء  قطاع  هيكلة  اعاده  يف  �ا�ستمراراً 

، كما مت كذلك النتهاء من خ�سخ�سة �سركة  اربد  احلكومة � هي �سركة توزيع الكهرباء ��سركة كهرباء حمافظة 

توليد الكهرباء املركزية. 

حققت الهيئة عدداً من الجنازات املهمة يف عام 2007؛ فقد  قامت الهيئة باإعداد الرخ�سة القيا�سية للتوليد، 

�مت اإعداد رخ�سة م�سغل النظام باللغة الإجنليزية ، كما مت اإعداد رخ�سة التز�يد باجلملة � اإعداد منوذج تعليمات 

احل�سول على الرخ�سة ، �يف جمال الد�ساتري )الكودات( فقد مت اإقرار التعديالت على د�ستور العدادات �قد مت اعتماد 

كود معايري الأداء للنقل � كود معايري الأداء للتوليد.
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 � التو�سيل �مت تعديل ر�سوم اخلدمات  اإ�سدار تعليمات جديدة لتكاليف  امل�سرتكني فقد مت  �يف جمال خدمات 

تو�سيل الكهرباء �بدء العمل بها اعتباراً من بداية عام 2007 ، كما مت معاجلة العديد من ال�سكا�ي �ف�ص النزاعات 

بني �سركات الكهرباء �امل�سرتكني  حيث ��سل اإجمايل عدد ال�سكا�ي التي جلاأ بها امل�سرتكون اإىل الهيئة خالل عام 

2007 )1302( �سكوى خطية اأ� من خالل ��سائل الت�سال املختلفة .

ا�ستخدام عداد مزد�ج  القدرة �درا�سة  املتعلقة بالتعرفة مثل تعديل حد�د معامل  الدرا�سات  اإجراء عدد من  مت 

التعرفة �مراجعة العائد على راأ�ص املال املدفوع ل�سركة الكهرباء الأردنية �الو�سع املايل لل�سركات الأخرى، �مت اإعادة 

هيكلة منوذج التعرفة.

اململكة  مناطق  ملختلف  الكهربائي  التيار  اإي�سال  �ل�سمان  الكهرباء  قطاع  يف  ال�ستثمارات  حجم  لرتفاع  نظراً 

بطريقة اآمنة �م�ستقرة �باأ�سعار منا�سبة ، فقد بداأت الهيئة بحملة اإعالمية تهدف اإىل توعية املواطنني اإىل ��سائل 

تر�سيد ا�ستهالك الطاقة الكهربائية من خالل ��سائل الإعالم املختلفة. 

ت�ست�سيف الهيئة اأمانة منتدى منظمي الكهرباء العرب ��ساركت يف العديد من اللقاءات الد�لية ملنظمي قطاع 

الكهرباء �خا�سة منتدى منظمي الكهرباء �الغاز ملنطقة البحر املتو�سط �منظمي الكهرباء الأ�ر�بيني.
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الإطار العام التنظيمي لقطاع الكهرباء

الإطار القانوين:

 يحدد عمل الهيئة من الناحية القانونية قانون الكهرباء املوؤقت رقم 64 �ال�سادر يف عام 2002. 

هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

 هي هيئة م�ستقلة مالياً �اإدارياً ، اأن�سئت �سمن توجه احلكومة لجتذاب القطاع اخلا�ص لال�ستثمار �عماًل بربنامج 

اإعادة هيكلة قطاع الكهرباء لف�سل الن�ساطات الرئي�سة �اإعطاء د�ر �سنع ال�سيا�سات لوزارة الطاقة �الرث�ة املعدنية 

�د�ر التنظيم �الرقابة لهيئة م�ستقلة �د�ر ال�ستثمار �الت�سغيل ل�سركات الكهرباء مب�ساركة القطاع اخلا�ص ، �قد 

اأن�سئت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بتاريخ 15 /1 / 2001 لتحقيق الأهداف املحددة لها مبوجب القانون.

اأهداف الهيئة 

• احلفاظ على هيكلة فاعلة للقطاع �تطويره مبا ي�سمن �يعزز اجلد�ى القت�سادية له ��سمان توفري خدمات اآمنة 
�م�ستقرة �دائمة �ذات جوده عالية يف جمال توليد �نقل �توزيع الطاقة الكهربائية �ت�سغيل نظام النقل.

• ت�سجيع ال�ستثمار يف قطاع الكهرباء �حت�سني كفاءة الت�سغيل �بيع الكهرباء باأ�سعار معقولة � �سمان تقيد امل�ساريع 
العاملة يف القطاع مبعايري املحافظة على البيئة ��سر�ط ال�سالمة العامة املطبقة يف اململكة مبقت�سى الت�سريعات 

النافذة.

• التاأكد من توفري خدمات الكهرباء من اجلهات املرخ�سة اإىل امل�ستهلكني ب�سورة كافية �التاأكد من اأن اأ�سعار الكهرباء 
التي يتقا�ساها املرخ�ص له متكنه من متويل اأن�سطته �ت�سمن له ن�سبة معقولة من العائد على ا�ستثماراته.

• رعاية م�سالح امل�ستهلكني �سريطة التزامهم ب�سر�ط تز�يد اخلدمة الكهربائية ال�سادرة عن املرخ�ص لهم �املقرتنة 
مبوافقة من الهيئة.

اأ�سا�ص من العدالة �التوازن بني م�سالح امل�ستهلكني �املرخ�ص لهم �امل�ستثمرين �اأي جهات  • تنظيم القطاع على 
اأخرى ذات عالقة.

مهام الهيئة

• ترخي�ص الأ�سخا�ص العاملني يف التوليد �النقل �التز�يد �التوزيع �ت�سغيل نظام النقل.
الدائمة  الكهربائية  لتوفري اخلدمات  اململكة  النقل يف  �التوزيع �ت�سغيل نظام  �التز�يد  �النقل  التوليد  تنظيم   •

للم�ستهلكني ب�سورة فاعلة �اقت�سادية تتما�سى مع التطورات التقنية.
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• حتديد التعرفة الكهربائية �ر�سوم ال�سرتاك �بدل اخلدمات �بدل التكاليف �الأمانات �تكلفة خدمات التو�سيل 
مع نظام النقل �نظام التوزيع .

• امل�ساركة يف ��سع املوا�سفات القيا�سية املتعلقة بالأجهزة �املن�ساآت الكهربائية بالت�سا�ر مع اجلهات املعنية الأخرى 
لإ�سدارها من موؤ�س�سة املوا�سفات �املقايي�ص .

املن�ساآت  يف  توافرها  الواجب  البيئية  ال�سر�ط  لتنفيذ  الالزمة  املتطلبات  ��سع  يف  املعنية  اجلهات  مع  امل�ساركة   •
الكهربائية �اإ�سدارها �فقاً للت�سريعات النافذة.

• تقدمي اخلربة �الراأي يف اأي مو�سوع يتعلق بالقطاع مبا يحقق اأهداف الهيئة �التو�سية اإىل الوزارة بالنتقال من 
منوذج امل�سرتي املنفرد اإىل نظام هيكلي تناف�سي للقطاع �فق اأحكام هذا القانون �اأي مهام اأ� �سالحيات اأخرى 

تتعلق باأعمال الهيئة �فقاً لأحكام هذا القانون .
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اجنازات الهيئة يف عام 2007

ا�ستمراراً يف العمل على حتقيق الأهداف التي اأن�سئت من اجلها الهيئة املتمثلة يف تنظيم القطاع على اأ�سا�ص من 

العدالة �التوازن �ت�سجيع ال�ستثمار يف اأن�سطة الكهرباء املختلفة، فقد �سهد عام 2007 حتقيقاً لعدد من الجنازات 

املهمة يف قطاع الكهرباء كان من اأهمها:  

يف جمال الرخ�ص مت اإعداد:

العربية  باللغتني   2007/7/23 بتاريخ  املفو�سني  جمل�ص  قبل  من  اعتمادها  �مت  للتوليد  القيا�سية  الرخ�سة   •
�الإجنليزية.

• رخ�سة م�سغل النظام باللغة الإجنليزية �مت اإقرارها من قبل جمل�ص املفو�سني بتاريخ 2007/2/5.
•  رخ�سة التز�يد باجلملة �مت اإقرارها من قبل جمل�ص املفو�سني بتاريخ 2007/2/19.

•  منوذج تعليمات احل�سول على الرخ�سة �مت اإقرارها يف 2007/8/6.

يف جمال الد�ساتري )الكودات(:

•  مت اإقرار التعديالت على د�ستور العدادات بتاريخ 2007/8/27 .
•  مت اإ�سدار تعليمات تكاليف التو�سيل �بداأ العمل بها اعتباراً من 2007/1/1. 

يف جمال معايري الأداء:

مت اإقرار كود معايري الأداء للنقل من قبل جمل�ص املفو�سني بتاريخ 2007/2/26.  •
مت اإقرار كود معايري الأداء للتوليد من قبل جمل�ص املفو�سني بتاريخ 2007/6/21.  •

يف جمال خدمات امل�سرتكني:

 676 1302  �سكوى �ا�ستف�سار ، منها  2007م   •  بلغ عدد ال�سكا�ي �ال�ستف�سارات التي �ردت للهيئة خالل عام  
�سكوى يف منطقة �سركة الكهرباء الأردنية بن�سبة  51.9 % من العدد الإجمايل لهذه ال�سكا�ي �الق�سايا، � 264  

�سكوى يف منطقة �سركة توزيع الكهرباء بن�سبة  20.3 % ، �ال�سكا�ي يف منطقة �سركة كـهرباء حمافظة اإربد بلغت  

362  �سكوى بن�سبة   27.8 %  من العدد الإجمايل .

•  من حيث نوعية ال�سكا�ي فقد كانت ال�سكا�ي التي تتعلق بالنقطاعات ��سعف التيار الكهربائي هي الأكرث، �كان 
تركيزها يف اأ�سهر ف�سل ال�ستاء ، يليها �سكا�ي العبث .

قامت الهيئة بدرا�سة مدى م�سداقية ال�سكا�ي املقدمة اإليها ��جدت اإن اأغلب ال�سكا�ي حمقة با�ستثناء �سـكا�ي   •
�ا�سحة مع  كانت  العبث  �اأن حـالت  امل�سرتكني  ال�سركات مقابل  ل�سالح  كانت  ال�سكا�ي  فاإن غالبية هذه  العبث 

التحذير �التاأكيد ب�سـكل م�ســتمر على املواطنني بعدم اللجوء للعبث بعدادات الطـاقة �ال�سبكات الكـهربائية حماية 

لهم من التعر�ص للمخاطر �ال�سدمات الناجتة عن التيار الكهربائي �للحفاظ على حقوق ال�سركات ، اإ�سافة اىل 

ان العبث يعترب خمالفة قانونية.
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لقد حققت الهيئة اجنازاً يف التو�سل اإىل حلول منا�سبة لل�سكا�ي تر�سي جميع الإطراف عن طريق الت�سالت   •
الهاتفية اأ� املخاطبات الر�سمية لل�سركات ذات العالقة اإذا احتاج الأمر اإىل تو�سيح ق�سية اأ� خمالفة قانونية �سواء 

ال�سكوى  امليداين على موقع  الك�سف  اإىل  اللجوء  ، �يف بع�ص احلالت مت  املعنية  ال�سركة  اأ�  امل�ستكي  املواطن  من 

�عمل القيا�سات الالزمة للتحقق من ال�سكوى .

مع  التعامل  مت  فقد  الهاتفية  الت�سالت  خالل  من  للهيئة  �ردت  التي  �ال�ستف�سارات  لل�سكا�ي  بالن�سبة  اأما    •
هذه ال�سكا�ي �ال�ستف�سارات �ساأنها �ساأن ال�سكا�ي اخلطية �التعامل معها �متابعتها مع ال�سركات املعنية اإىل اأن 

يتم التو�سل اإىل حلها مع ال�سركة ذات العالقة مع العلم باأن الهيئة قامت بتخ�سي�ص هاتف جماين ذي الرقم 

)080022670(، �قد كان لتجا�ب املعنيني يف �سركات الكهرباء الأثر الكبري يف الإ�سراع �امل�ساعدة يف اإجناز �حل 

الق�سايا باأ�قات قيا�سية .

يف جمال احلو�سبة:

مت اإحالة عطاء حو�سبة الهيئة على جمموعة �سركات �مت النتهاء من توقيع العقود مع ال�سركات الفائزة بالعطاء 

على  الإ�سافية  �املتطلبات  للربامج  الـتحليل  مرحلة  من  النتهاء  �هي  امل�سر�ع  من  الثانية  املرحلة  اإىل  �النتقال 

�ظائف الربامج املعمول بها �التعديل املطلوب عليها � تنزيل الربامج يف املرحلة التجريبية ، كما مت البدء يف اجلزء 

الثالث من م�سر�ع اإعداد املنظومة  ، �يتوقع النتهاء من م�سر�ع احلو�سبة بنهاية عام 2008 .

يف جمال التعرفة:

قامت الهيئة باإجراء جميع الدرا�سات الالزمة للتعرفة اجلديدة للكهرباء تعك�ص الكلفة احلقيقية �مت اإقرار هذه 

التعرفة،  �ا�ستخدام عداد مزد�ج  القدرة  تعديل معامل  اثر  درا�سة  اإجراء  ، كذلك مت   2008 اآذار  التعرفة منت�سف 

الخرى،  الكهرباء  ل�سركات  املايل  الو�سع  �درا�سة  الأردنية،  الكهرباء  ل�سركة  املدفوع  املال  راأ�ص  على  العائد  �درا�سة 

كما مت اإعادة هيكلة منوذج التعرفة �اإجراء درا�سة التحليل املايل ل�سركات القطاع �درا�سة الكلفة املالية على خمتلف 

املايل  الأثر  درا�سة   �  ،2006 لعام  الكهرباء  ل�سركات  املايل  الو�سع  درا�سات  �اجراء   2008 لعام  الفولتية  م�ستويات 

لرتفاع اأ�سعار الوقود على التعرفة الكهربائية، � درا�سة املنوال الت�سغيلي �تقدير تكاليف الوقود للفرتة ) اأيلول – 

كانون اأ�ل ( لعام 2007 .

يف جمال التطوير �التدريب: 

الطلب  �اإدارة  العمل   �ر�سات  �ساركت يف   �الكهرباء كما  الطاقة  املوؤمترات يف جمال  الهيئة يف عدد من  �ساركت 

�التعرفة �كفاءة الطاقة اأما يف جمال الد�رات التدريبية فقد �سارك موظفو الهيئة يف العديد من الد�رات التدريبية 

داخل الردن �خارجه  يف معظم املجالت التي تخ�ص الهيئة �التنظيم �اإعادة هيكلة القطاع .

اإعداد خطة مرجعيه للتو�سع يف نظام التوزيع ملنطقة العقبة القت�سادية:

 مت ال�ستفادة من املنحة املقدمة من احلكومة ال�سبانية بقيمة 70 األف يور� ، يف  درا�سة حاجة منطقة العقبة 

 )Mercados( القت�سادية اخلا�سة للتو�سع يف نظام التوزيع للفرتة 2007 - 2022 �مت تكليف ال�سركة ال�ست�سارية

لإعداد هذه الدرا�سة يف منت�سف عام 2007 �يتوقع النتهاء منها قبل منت�سف عام  2008 .
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حتديث اخلطة املرجعية للتو�سع يف قطاع الكهرباء:

 مت تكليف ال�سركة ال�ست�سارية )PB POWER( يف �سهر كانون الأ�ل من عام 2007 لتحديث اخلطة املرجعية 

2008 – 2023 ملواجهة الطلب املتزايد على الطاقة الكهربائية  للتو�سع يف قطاع الكهرباء خالل الفرتة من عام 

�يتوقع اأن يتم النتهاء من الدرا�سة يف �سهر متوز من عام 2008، بحيث يتم اختيار اأف�سل البدائل �اقل التكاليف 

عند ��سع خطط التو�سع امل�ستقبلية.

تنظيم �ر�سة عمل بعنوان التمويل امل�سريف يف قطاع الكهرباء:

 نتيجة احلاجة لتوفري الطاقة الكهربائية مب�ستويات عالية من اجلودة �باأ�سعار مناف�سة ، ا�ستعر�ست هذه الور�سة 

بكلف معقولة  ال�ستثمار  ��سناديق  اخلا�ص من م�سارف  القطاع  الكهرباء مب�ساركة  م�ساريع قطاع  اإمكانية متويل 

حتقق عائداً منا�سباً للم�ستثمر �توفري الطاقة الكهربائية باأ�سعار معقولة للم�ستهلكني .

درا�سة ا�ستهالك الطاقة يف القطاع املنزيل:

يف  الكهربائية  الطاقة  ل�ستهالك  م�سحية  درا�سة  باإجراء  العامة  الإح�ساءات  دائرة  مع  بالتعا�ن  الهيئة  قامت   

الكهربائية  الطاقة  ا�ستخدام  ظاهرة  انت�سار  الهيئة  مالحظة  �سوء  على  الدرا�سة  هذه  اأجريت  �قد  املنزيل  القطاع 

للتدفئة يف املنازل ، الأمر الذي �ساهم يف زيادة منو الأحمال الكهربائية خالل عامي 2006 �2007 �من املتوقع اأن 

تظهر نتائج هذه الدرا�سة خالل الن�سف الأ�ل من عام 2008.

حملة التوعية لرت�سيد ا�ستهالك الطاقة الكهربائية:

�سعياً من الهيئة يف �سمان اإي�سال التيار الكهربائي ملختلف مناطق اململكة بطريقة اآمنة �م�ستقرة �حت�سني نوعية 

اخلدمة املقدمة �باأ�سعار مناف�سة �رفع العبء عن كاهل املواطن فقد قامت الهيئة بتنظيم حملة اإعالمية من خالل 

التي  الكهربائية  الطاقة  ا�ستهالك  تر�سيد  باأهمية  املواطنني  باإر�ساد  الق�سرية  �الر�سائل  املختلفة  الإعالم  ��سائل 

�تقليل  الكهرباء  قطاع  يف  العالية  ال�ستثمارات  �تقليل  للمواطن  ال�سهرية  الفاتورة  قيمة  تخفي�ص  على  �ستنعك�ص 

العتماد على �حدات توليدية عالية الكلفة.
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التقييم العام لقطاع الكهرباء:

يف  الأق�سى  احلمل  ��سل  حيث  كبرياً  حتدياً   2007 عام  الكهربائية  الطاقة  على  الطلب  يف  الكبري  النمو  �سكل 

ف�سل ال�سيف اإىل 2130 م.� �اأدى اإىل �سغط على نظام التوليد �ال�سبكة الكهربائية �اإىل ح�سول انقطاعات ق�سرية 

�حمددة يف بع�ص الأماكن ، يف حني عمل قطاع التوليد �خطوط الربط الكهربائي الداعمة له بال�ستطاعة التوليدية 

الق�سوى لتغطية الطلب على الطاقة الكهربائية، �بالرغم من زيادة الطلب املطردة هذه مل يح�سل انقطاع �ا�سع 

لتز�يد الكهربائي يف اململكة لل�سنة الثانية على التوايل �هذا موؤ�سر ايجابي على قدرة النظام على تلبية الزيادات 

الكبرية يف الطلب على الكهرباء .

اإيراد جمٍد لراأ�ص املال امل�ستثمر يف قطاع الكهرباء، حيث حققت ال�سركات  من حيث الأداء املايل فقد مت حتقيق 

تكبدت  املركزية فقد  الكهرباء  توليد  �سركة  با�ستثناء  امل�ستثمرة،  الأموال  اإيرادات منا�سبة �منطقية حلجم  العاملة 

خ�سائر بحوايل 20.8 مليون دينار اأردين منها حوايل 9.4 مليون دينار نتيجة فر�ق �سعر ال�سرف. 

يف  م�ساعفاً  جهداً  �سنوياً   %  10 الآن  معدله  يتجا�ز  �الذي  الكهرباء  على  الطلب  يف  املرتفع  ال�سنوي  النمو  يتطلب 

ال�ستثمار �تلبية الحتياجات التوليدية . �ساعد هذا النمو الكبري يف منو ن�سب ال�سياع التي ��سل معدلها اإىل 13.9 % 

بحيث اأ�سبحت ت�سكل عبئاً متزايداً على كفاءة النظام.

  ل زال معدل مدة النقطاع يف التز�يد عن امل�سرتك الواحد يف اململكة خالل عام 2007  حوايل 6-7 �ساعات. 

بالرغم من اإن هذا املعدل ي�سري اإىل ا�ستمرارية تز�يد متميزة بالن�سبة لد�ل العامل الثالث، اإل اأن الهيئة مع �سركات 

ال�سناعية،  الد�ل  احلال يف  عليه  هو  ملا  اأف�سل مماثلة  م�ستويات  اإىل  ال�ستمرارية  على حت�سني هذه  تعمل  القطاع 

�يوؤمل اأن يتم ذلك عن طريق تطبيق �سركات الكهرباء لربامج الت�سغيل �ال�سيانة الأمثل �اللتزام بكودات معايري 

الأداء املعمول بها.
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الأداء املايل 

 كان الأداء املايل ل�سركات القطاع جيداً ب�سكل عام خالل عام 2007 ، �اعتباراً من 2007/10/18 مت بيع 51 % 

اإىل   % 9 اإنارة )م�ستثمر من القطاع اخلا�ص( �  اإىل �سركة  من ح�سة احلكومة يف �سركة توليد الكهرباء املركزية 

موؤ�س�سة ال�سمان الجتماعي �اأ�سبحت احلكومة متتلك فقط ن�سبة 40 % من اأ�سهم ال�سركة .

�ملواجهة اأعباء التخا�سية اجلديدة فقد مت حتويل اأحد فل�سي الريف اإىل قطاع الكهرباء اعتباراً من 2007/10/18  

�ذلك لدعم �سركة الكهرباء الوطنية. �ميكن تلخي�ص اأداء �سركات القطاع يف عام 2007 بال�سورة التالية:ـ

ا�سم ال�سركة

اإجمايل املوجودات

)الف دينار اأردين (

2007

ربح/ )خ�سارة( *

)الف دينار اأردين (

2007
)11438(469678 �سركة توليد الكهرباء املركزية
2366 202497�سركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء

5492641563 �سركة الكهرباء الوطنية
36229212807�سركة الكهرباء الأردنية )توزيع(

2027 93267�سركة كهرباء حمافظة اربد )توزيع(
183525752�سركة توزيع الكهرباء )توزيع(

139084419515الإجمــالـــي 

•    * الربح ل ي�سمل اأثر فر�ق العملة.

كلفة اإنتاج �نقل �توزيع الكيلو �اط �ساعة من الطاقة الكهربائية لعام 2007

البندالقطاع

فل�س/

)ك.و.�س(

�سنت اأمريكي/

)ك.و.�س(

قطاع التوليد

23.63.3وقود

7.91.1م�ساريف �سيانة واإدارية ومتويل واأخرى

31.54.4جمموع التكاليف للوحدة املولدة

قطاع النقل

4.80.7كلفة ال�سبكة الوطنية لكل وحدة مباعة

36.35.1كلفة الوحدة املباعة من ال�سبكة الوطنية

قطاع التوزيع

7.31.0كلفة التوزيع لكل وحدة مباعة
43.66.1كلفة الوحدة املباعة من �سبكة التوزيع

جرت تعديالت جدية على هذه الكلف خالل عام 2008.
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تطور قطاع الكهرباء يف عام 2007:

توجهات  مع  تتوافق  هيكلته  يف  تغريات   2002 لعام   64 رقم  الكهرباء  قانون  �سد�ر  منذ  الكهرباء  قطاع  �سهد 

التوليد،  ن�ساط  الكهرباء، خا�سة  ن�ساطات قطاع  القطاع اخلا�ص لال�ستثمار يف   اإىل اخل�سخ�سة �حتفيز  احلكومة 

�هي  اإىل ثالث جمموعات،  الن�ساط  ح�سب  الأردن موزعاً  الكهربائي يف  النظام  اأ�سبح  فقد  التغريات  لهذه  �نتيجة 

ن�ساط التوليد �الذي ت�ساهم فيه �سركة توليد الكهرباء املركزية ��سركة توليد ال�سمرا �ن�ساط نقل الكهرباء على 

خطوط ال�سغط العايل الذي تتوله �سركة الكهرباء الوطنية امل�سوؤ�لة اأي�سا عن تبادل الطاقة الكهربائية عرب خطي 

الربط الكهربائي بني الأردن �كل من م�سر ��سوريا �ت�سغيل النظام الكهربائي، �ن�ساط توزيع الكهرباء على خطوط 

ال�سغط املتو�سط �املنخف�ص �تز�يد امل�ستهلكني النهائيني الذي تقوم به كل من  �سركة الكهرباء الأردنية � �سركة 

كهرباء حمافظة اربد  ��سركة توزيع الكهرباء، كل ح�سب منطقته.

اأعداد امل�سرتكني: 

  بلغ عدد امل�سرتكني يف التيار الكهربائي يف عام 2007 حوايل  1.263 مليون م�سرتك مقارنة مع  1.195 مليون 

م�سرتك يف عام 2006 بن�سبة منو مقدارها 5.6 %، �قد كانت معظم الزيادة يف اأعداد م�سرتكي القطاع املنزيل ، �سكل 

رقم ) 1( يبني تطور اعداد امل�سرتكني .

�سكل رقم ) 1 (

تطور اأعداد امل�سرتكني ح�سب جهة ال�سرتاك ) األف م�سرتك (
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الطاقة الكهربائية امل�ستهلكة:

بلغت كمية الطاقة الكهربائية امل�ستهلكة يف اململكة يف عام 2007 ما مقداره 10559ج.�.�ص مقارنه مع  9595 

ج.�.�ص يف عام 2006 بن�سبة منو مقدارها 10.1 %، يف حني بلغ معدل ن�سيب الفرد من الطاقة الكهربائية امل�ستهلكة 

النهائية يف عــام2007 ما مقداره 1845 ك.�.�ص مقارنة مع 1714 ك.�.�ص يف عام 2006  مبعدل منو  7.6 % ، مما 

يعك�ص التح�سن ال�سريع يف م�ستويات الرفاه الجتماعي �تغري منط ال�ستهالك املتمثلة بزيادة العتماد على الكهرباء. 

�سكل رقم ) 2 ( يبني تطور كميات الطاقة الكهربائية امل�ستهلكة.

�سكل رقم )  2 (

 تطور كميات الطاقة امل�ستهلكة يف اململكة ) جيجا�اط �ساعة(

الفقد الكهربائي:

بلغت كمية الطاقة الكهربائية املفقودة يف نظام التوزيع يف عام 2007 ما مقداره 1514 ج.�.�ص، ن�سبتها 14.04 % 

من الطاقة املز�دة من قبل �سركات التوزيع مقارنة مع ما مقداره 1146 ج.�.�ص بن�سبة 12.2 % عام 2006، اأما ن�سبة 

16.68 % من جمموع الطاقة املز�دة مقارنة بـ  2007 ف�سكلت  الفقد الكهربائي على خطوط النقل �التوزيع يف عام 

15.4 % يف عام 2006 ، �سكل رقم ) 3 ( يبني ن�سب الفقد الكهربائي على خطوط �سبكة التوزيع.
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�سكل رقم )  3 (

 ن�سبة الفقد الكهربائي على خطوط التوزيع %
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اأداء قطاع الكهرباء يف عام 2007

اأداء قطاع التوليد 2007:

�سهد الأردن خالل الأعوام اخلم�سة املا�سية ارتفاعاً كبرياً يف الطلب على الطاقة الكهربائية نتيجة عدة عوامل 

مثل الزيادة ال�سكانية الطبيعية �الق�سرية، كنز�ح عدد كبري من مواطني الد�ل العربية اإىل الأردن، اإ�سافًة اإىل النمو 

القت�سادي الذي حتقق خالل هذه الفرتة �تغري منط ا�ستهالك الكهرباء، فقد  بلغ احلمل الأق�سى الإجمايل للنظام 

الكهربائي املوحد يف عام 2007 ما مقداره 2130 م.�) �الذي ح�سل يف يوم �احد فقط ( مقارنة مع 1860 م.� يف 

عام 2006 بن�سبة منو 14.5 % �كان حماًل �سباحياً، اأما اأعلى حمل م�سائي لعام 2007 فقد بلغ 2030 م.� ، يف حني 

بلغ اأدنى حمل  930 م.� ، �بلغ معامل الأحمال الكهربائية يف عام 2007 ما مقداره 62 % مقارنة مع  66.8 % يف 

عام 2006 ، ال�سكل رقم  ) 4( يبني تطور احلمل الأق�سى يف اململكة.

�سكل رقم ) 4 (

 تطور احلمل الأق�سى يف اململكة )م.�(
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ال�ستطاعة ال�سمية الكلية: 

نتيجة لالرتفاع احلاد يف معدلت النمو يف الطلب على الطاقة الكهربائية خالل الأعوام القليلة املا�سية �ارتفاع 

اأ�سعار الوقود الثقيل، فقد ازدادت احلاجة اإىل ا�ستثمارات جديدة يف قطاع الكهرباء حيث مت حتويل معظم املولدات 

التي تعمل على الوقود الثقيل لتعمل على الغاز الطبيعي، كما مت الت�سغيل التجاري ل�سركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء 

�ترخي�ص �سركة توليد لتعمل يف �سرق عمان �طرح عطاء �سركة توليد م�ستقلة اأخرى يف القطرانة.

��سلت ال�ستطاعة ال�سمية الكلية يف اململكة يف عام 2007 اإىل حوايل2300 م.� موزعة على �سركة توليد الكهرباء 

املركزية با�ستطاعة ا�سمية ت�سكل حوايل 1747 م.�،  ��سركة توليد ال�سمرا با�ستطاعة ا�سمية  400 م.� �حمطة توليد 

6 م.�، �القطاع ال�سناعي با�ستطاعة ا�سمية  الكهرباء بوا�سطة الطاقة املائية ) �سد امللك طالل( با�ستطاعة ا�سمية 

حوايل 145 م.�، بالإ�سافة اإىل ما يتم ا�سترياده عرب خطي الربط الكهربائي بني الأردن �كل من م�سر ��سوريا، �سكل 

رقم ) 5( يبني تطور ال�ستطاعة ال�سمية يف اململكة.

�سكل رقم ) 5 ( 

تطور ال�ستطاعة ال�سمية يف اململكة )م.�(
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الطاقة املولدة:

بالرغم من زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية ا�ستمر قطاع التوليد يف تغطية الطلب على الطاقة الكهربائية 

طريق  عن  الكهربائية  الطاقة  ا�سترياد  ن�سبة  �تقليل  عالية  ا�ستمرارية   � بكفاءة  حملياً  التوايل  على  الثاين  �للعام 

خطوط الربط، مما مينح النظام الكهربائي اكرب قدر من ال�ستقرار �الأمان، اأما من حيث الكميات فقد بلغت كمية 

الطـاقة املولـدة يف اململكة عام 2007 حوايل 13000ج.�.�ص بن�سبة منو 16.9 % ، �قد �ساهمت �سركة توليد الكهرباء 

املركزية بـ 9852 ج.�.�ص ، اأي بن�سبه 75.8 % من جممل الطاقة املولدة، كما �ساهمت  �سركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء 

بـ 2733 ج.�.�ص  �بن�سبة 21 % من جممل الطاقة املولدة، ��ساهم القطاع ال�سناعي بـ 414 ج.�.�ص بن�سبه 3.1 %، 

بجانب هذا الإنتاج الوطني مت ا�سترياد  207 ج.�.�ص من خطوط الربط الكهربائي.

 بلغت كمية الطاقة املتاحة لال�ستهالك املحلي 13034 ج.�.�ص �بن�سبة منو �سنوي مقدارها 12.2 %، �سكل رقم ) 6( 

يبني تطور الطاقة املولدة .

�سكل رقم ) 6 ( 

تطور الطاقة املولدة يف اململكة ) جيجا �اط �ساعة(

الوقود امل�ستخدم يف توليد الكهرباء: 

بلغت كميات الوقود امل�ستهلك لغايات التوليد يف عام 2007 حويل 3.03 مليون ط.م.ن مقارنة مع 2.7 مليون 

من  اململكة  ا�ستهالك  جممل  من   %  40.8 تقارب  ن�سبة  �م�سكلة   %  12.5 منو  بن�سبة   2006 عام  خالل  ط.م.ن 

الطاقة الأ�لية يف هذه ال�سنة. بلغت كمية الغاز الطبيعي امل�ستهلك يف التوليد حوايل 89.7 ت.�.ح.ب، �الوقود الثقيل 

 .
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الأداء الفني لقطاع التوليد

كفاءة وحدات التوليد وكلفة اإنتاجها:

�سهد عام 2007  ارتفاعاً يف ن�سبة الكفاءة ال�ساملة لوحدات توليد �سركة توليد الكهرباء املركزية مبقدار 0.12 % 

عنها يف عام 2006، يف املقابل انخف�ص معدل ا�ستهالك الوقود يف هذه الوحدات مبقدار 1 غم/ك.�.�ص �انعك�ص ذلك 

على انخفا�ص معدل كلفة الوقود للطاقة الكهربائية امل�سدرة من حمطات توليد ال�سركة مبقدار2.7 فل�ص/ك.�.�ص، 

�يعزى هذا النخفا�ص اإىل ارتفاع كميات الطاقة الكهربائية املولدة من �حدات توليد الكهرباء التي تعمل بالد�رة 

املركبة يف حمطة رحاب لهذا العام، �انخفا�ص معدل تكلفة الوقود للوحدات البخارية جمتمعة، �انخفا�ص الطاقة 

ال�سركة  �اجهت  فقد  النخفا�ص  هذا  من  بالرغم  العام.  هذا  ال�سولر  بوقود  العاملة  الغازية  الوحدات  من  املولدة 

عوامل اأخرى قللت من الفوائد املالية لهذا النخفا�ص، اأهمها ارتفاع معدل تكلفة الوقود للوحدات الغازية العاملة 

الغاز  بوقود  العاملة  الغازية  الوحدات  من  املولدة  الطاقة  �انخفا�ص  فل�ص/ك.�.�ص   8.68 مبقدار  ال�سولر  بوقود 

الطبيعي �ارتفاع ن�سبة الطاقة الكهربائية امل�ستهلكة داخليا يف حمطات التوليد يف هذا العام.

اأما �حدات التوليد التابعة ل�سركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء، فقد بلغ معدل كفاءتها ال�ساملة/مولد 43.42 % ، 

يف حني بلغ معدل ال�ستهالك النوعي لهذه الوحدات 204.15 غم/ ك.�.�ص .

عامل التوافرية: 

كانت توافرية �حدات التوليد متميزة خالل العام حيث بلغ عامل التوافرية للوحدات البخارية عام 2007 ما مقداره  

ارتفاع  اإىل  التوافرية لهذه الوحدات  2006 �يعزى هذا الرتفاع امللحوظ يف عامل  80.1 %  يف عام  96.4 %  مقابل  
عامل التوافرية للوحدات البخارية  130 م.�  اإىل  97.14 %  لهذا العام مقابل  75.59 %  لعام 2006 ، �ارتفاع عامل 

التوافرية  اأما عامل   2006 عام    % 70.89 العام مقابل   لهذا    % 96.41 اإىل   م.�   33 البخارية  للوحدات  التوافرية 

للوحدات البخارية 66 م.� فقد ارتفع هذا العام اإىل  93.25 %  مقابل  87.36 %  يف عام 2006.

اأما الوحدات الغازية فقد انخف�ص عامل توافريتها يف هذا العام اإىل  92.52 %  مقابل  93.88 %  يف عام 2006 ، 

�بلغ عامل التوافرية للوحدات الغازية يف حمطة الري�سة  92.64 %  يف هذا العام مقابل  91.95 %  يف عام 2006 .

عامل التوقف الق�صري:

كان معامل التوقف الق�سري الجمايل لوحدات التوليد الإجمالية عام 2007 منخف�ساً للغاية حيث بلغ حوايل  

2006 �قد انخف�ص عامل التوقف الق�سري للوحدات البخارية جمتمعة يف عام  11.32 %  عام  1.6 %  مقابل  
2007 اإىل  0.83 %  مقابل  16.4 %  يف عام 2006 ، اأما بالن�سبة اإىل الوحدات الغازية جمتمعة فقد ارتفع عامل 
التوقف الق�سري لها عام 2007 اإىل  2.92 %  مقابل  2.65 %  عام 2006، كما بلغ للوحدات الغازية العاملة بوقود 

الغاز الطبيعي يف حمطة الري�سة يف هذا العام  2.01 %  مقابل  5.06 %  يف عام 2006 .
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عامل التوقف لل�صيانة املربجمة:

بلغ عامل التوقف لل�سيانة املربجمة للوحدات البخارية جمتمعة يف هذا العام )2.46 %( مقابل )3.33 %( يف 

العام ال�سابق كما بلغ للوحدات الغازية جمتمعة يف هذا العام )4.04 %( مقابل )3.09 %( لعام 2006 ، �قد �ساعد 

هذا التح�سن الكبري يف توافرية �حدات التوليد يف مقابلة الأحمال املرتفعة التي �اجهها النظام الكهربائي يف العام 

املا�سي.

الأداء املايل لقطاع التوليد:

بلغ معدل �سعر بيع الطاقة الكهربائية من قبل �سركة توليد الكهرباء املركزية ل�سركة الكهرباء الوطنية 32.88 

فل�ص/ك.�. �ص. نتيجة لحت�ساب ال�سركة ملخ�س�ص اخل�سارة الناجمة عن تقلب اأ�سعار �سرف العمالت �الظاهر اأثرها 

يف بيان الدخل، فقد تكبدت ال�سركة خ�سارة كبرية بلغت 20.8 مليون دينار عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2007/12/31، 

نتيجة لعدم تقا�سمها لالأرباح مع �سركة الكهرباء الوطنية .

بلغ معدل �سعر بيع الطاقة الكهربائية امل�سدرة من �سركة ال�سمرا اإىل �سركة الكهرباء الوطنية 7.1 فل�ص/ ك.�.�ص 

مع حتمل الأخرية تكاليف الوقود. �ساهم هذا املعدل يف حتقيق ال�سركة ن�سبة عائد على راأ�ص املال املدفوع مقدارها 

4.73 % � ن�سبة عائد على �سايف املوجودات الثابتة مقدارها 1.97 %. 
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اأداء قطاع النقل

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

بلغت كمية الطاقة الواردة على خطوط النقل يف عام 2007 حوايل 12191 ج.�.�ص يف حني بلغت كمية الطاقة 

امل�سدرة عرب حمطات التحويل الرئي�سية �اإىل امل�سرتكني الكبار حوايل 11866 ج.�.�ص. بلغت كمية الطاقة الكهربائية 

املفقودة على نظام النقل يف عام 2007 ما يقدر بـ  326 ج.�.�ص �بن�سبة 2.68 % من اإجمايل الطاقة املز�دة على 

2006 �هذا النخفا�ص ناجت عن ت�سغيل حمطات توليد جديدة قرب  336 ج.�.�ص يف عام  �سبكة النقل مقارنة مع 

مراكز الأحمال مثل حمطة توليد ال�سمرا �حمطة توليد رحاب.

توافرية د�ائر �سبكة النقل �الربط الكهربائي: 

• د�ائر خطوط النقل: بلغت ن�سبة عدم التوفر لد�ائر خطوط النقل لعام 2007 حوايل 0.38 % �يعود معظمها 
لف�سل د�ائر مربمج لعمل ال�سيانة �تغيري العوازل فانخف�ست بذلك التوافرية العامة للنظام الكهربائي بن�سبة 

.% 0.40

• د�ائر خطوط الربط: بلغت ن�سبة عدم التوفر لد�ائر خطوط الربط لعام 2007 حوايل 0.51 % . �سكلت ن�سبة 
ف�سكلت  الق�سرية  النقطاعات  �سببها  كان  التي  اأما   ،%  0.265 املربجمة  ال�سيانة  اأعمال  ب�سبب  التوفر  عدم 

.% 0.244

 ،% 0.18 2007 حوايل  توافرية د�ائر حمولت النقل: بلغت ن�سبة عدم التوفر لد�ائر حمولت النقل لعام   •
منها ن�سبة  0.146 % تعود اإىل انقطاعات ال�سيانة املربجمة.

اأعطال �سبكة النقل:

• اأعطال دوائر خطوط النقل: بلغ عدد اأعطال خطوط النقل 558 عطاًل، �سكلت اأعطال ال�سيانة املربجمة 
منها 401 � الأعطال الق�سرية 134 عطاًل.

 38 الق�سرية  الأعطال  ،�سكلت  52 عطاًل  الربط   اأعطال خطوط  عدد  بلغ  الربط:  دوائر خطوط  اأعطال   •
عطاًل، �اأعطال ال�سيانة املربجمة 14 عطاًل .

• اأعطال دارات حمولت النقل :بلغ عدد اأعطال حمولت النقل 349 عطاًل ،�سكلت اأعطال ال�سيانة املربجمة 
344 عطاًل � الأعطال الق�سرية 46 عطاًل.

• الطاقة غري املزودة: بلغت كمية الطاقة غري املز�دة يف عام 2007 حوايل 2.2 ج.�.�ص ن�سبتها %0.02 من 
الطاقة املز�دة ، �سكلت النقطاعات الق�سرية الكمية الأعلى  حوايل 1.16 ج.�.�ص.

• متو�صط فرتة النقطاع: بلغ متو�سط فرتة عدم توافرية خطوط �سبكة النقل يف عام 2007 ما مقداره 97.2  
دقيقة مقارنة مع  22  دقيقة يف عام 2006 �  85  دقيقة لعام 2005.
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تردد النظام الكهربائي الأردين:  •
الكهربائي  النظام  تردد  كان  فقد  �بالتايل   ، الأردين  الكهربائي  النظام  على  بالرتدد  الكهربائي  الربط  يتحكم 

�احلد�د  هريتز   )50.05  –  49.95( ال�سبكة  كود  يف  الواردة  الت�سغيلية  احلد�د  �سمن   2007 عام  خالل  الأردين 

من   84.45% لـ  الرتدد  اأن  حيث  هريتز،   )50.10  –  49.9( الكهربائي  الربط  اتفاقيات  ح�سب  للرتدد  الت�سغيلية 

الوقت كان �سمن حد�د الت�سغيل )49.90 – 50.10( هريتز.

الكهربائي: النظام  فولتية   •
مل يتم ت�سجيل اأي انحراف عن الت�سغيل الطبيعي لفولتية النظام خالل عام 2007.

اأظهرت النتائج اأن املوؤ�سرات كانت �سمن حد�د ال�سماحية ملوؤ�سرات اأداء �سبكة النقل املعتمدة من قبل هيئة تنظيم 

قطاع الكهرباء با�ستثناء موؤ�سر معيار عدم توافرية دارات خطوط النقل مما يتطلب احلد من النقطاعات الق�سرية 

لدارات خطوط النقل يف عام 2008، كما حقق النظام الكهربائي الأردين نقلة نوعية يف عام 2007 للعام الثاين على 

التوايل يف ن�سبة ا�ستمرارية التيار الكهربائي ، حيث مل يح�سل اأي انقطاع جدي يف اململكة.

النقل: املايل لقطاع  الأداء   •
بلغ معدل �سعر �سراء الطاقة الكهربائية ل�سركة الكهرباء الوطنية 31.92 فل�ص/ك.�.�ص ، يف حني بلغ معدل �سعر 

ال�سركة  حققت  �بذلك  فل�ص/ك.�.�ص،   5.33 مقداره  هام�ساً  بذلك  حمققة  فل�ص/ك.�.�ص،   37.25 لل�سركة  البيع 

عائداً على راأ�ص املال املدفوع بواقع  1.41 % بينما بلغ العائد على �سايف املوجودات الثابتة 0.97 %. 
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اداء قطاع التوزيع

يتكون نظام التوزيع من ثالث �سركات هي �سركة الكهرباء الأردنية � �سركة كهرباء حمافظة اربد � �سركة توزيع 

حمطات  ا�ستطاعة  ��سلت  �قد  �املنخف�ص،  املتو�سط  ال�سغط  خطوط  على  الكهرباء  توزيع  عملية  �تتم  الكهرباء 

التحويل الفرعية يف عام 2007 حوايل 8242 م.ف.اأ �اأطوال خطوط التوزيع 45179 كم.

حقق نظام التوزيع قدرة عالية يف درجة العتمادية �نوعية التز�يد يف الكهرباء للم�ستهلك فقد بلغ معدل النقطاع 

عن امل�سرتك يف عام 2007 حوايل  ) 363 ( دقيقة/ �سنة لكل م�سرتك �تعترب هذه اأرقام ممتازة مبقايي�ص الد�ل 

لغايات تخفي�سها  ��ستعمل جاهدة على مراقبتها  ن�سبياً  الأرقام مرتفعة  تعترب هذه  زالت  الهيئة ل  اأن  اإل  النامية 

املز�دة للم�ستهلك  فكانت �سمن احلد�د  ،اأما نوعية الطاقة  املتقدمة  القادمة لتقارب م�ستويات الد�ل  ال�سنوات  يف 

امل�سموح فيها من حيث الرتدد �الفولتية با�ستثناء بع�ص احلالت اخلا�سة �الناجتة عن طول �سبكات التوزيع �خا�سة 

بالعمل على تقدمي خدمة مالئمة � حل  التوزيع  امل�سرتكني قامت �سركات  . �يف جمال خدمة  الريفية  املناطق  يف 

امل�ساكل التي �اجهها امل�سرتكون.

 بلغ عدد امل�سرتكني يف التيار الكهربائي يف عام 2007 حوايل  1.263 مليون م�سرتك بن�سبة منو مقدارها 5.7 %، 

�قد كانت معظم الزيادة يف م�سرتكي القطاع املنزيل ، اأما التوزيع القطاعي لأعداد امل�سرتكني فقد �سكل القطاع املنزيل 

ما ن�سبته82.9 % من جممل اأعداد امل�سرتكني � القطاع ال�سناعي 1.2 % �القطاع التجاري 13.3 % ��سخ املياه 

0.4 % �املوؤ�س�سات احلكومية 1.2 % � اأخرى 1.0 % ، �سكل  رقم )7(.

�سكل رقم ) 7 (

 تطور التوزيع القطاعي لأعداد امل�سرتكني ) الف م�سرتك(
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بلغت كمية الطاقة الكهربائية امل�ستهلكة يف اململكة لعام 2007 ما مقداره  10559 ج.�.�ص بن�سبة منو مقدارها 10.1 %، 

�سكل رقم )8( يبني كميات الطاقة الكهربائية امل�ستهلكة.

 اأما ح�سب التوزيع القطاعي فقد بلغت كمية الطاقة امل�ستهلكة يف القطاع املنزيل 3262   ج.�.�ص بن�سبة 30.9 % 

من جممل ال�ستهالك �القطاع ال�سناعي 2981 ج.�.�ص بن�سبة 28.2 %، �ا�ستهالك القطاع التجاري 1663 ج.�.�ص 

بن�سبة 15.7 % كما ا�ستهلك قطاع �سخ املياه 1584 ج.�.�ص بن�سبة 15 % �املوؤ�س�سات احلكومية 735 ج.�.�ص بن�سبة 

7 % �اإنارة ال�سوارع 269 ج.�.�ص بن�سبة 2.5 %، اأخرى  65 ج.�.�ص بن�سبة 0.6 %، �سكل رقم ) 9 ( يبني التوزيع 
القطاعي للطاقة الكهربائية امل�ستهلكة .

�سكل رقم ) 9 (

التوزيع القطاعي للطاقة الكهربائية امل�ستهلكة لعام 2007 ) %، ج.�.�ص (
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بلغ معدل ن�سيب الفرد من الطاقة الكهربائية امل�ستهلكة النهائية يف عــام2007 ما مقداره 1845 ك.�.�ص مقارنة 

ال�سريع يف م�ستويات احلياة �زيادة  التح�سن  ، مما يعك�ص   % 7.6 2006  مبعدل منو   1714 ك.�.�ص يف عام  مع 

العتماد على الكهرباء.

بلغت كمية الطاقة الكهربائية املفقودة على نظام التوزيع يف عام 2007 ما مقداره 1484 ج.�.�ص بن�سبة 13.8 % مقارنة 

مع ما مقداره 1149 ج.�.�ص بن�سبة 12.2 % من الطاقة املز�دة من قبل �سركات التوزيع يف عام 2006، اأما جمموع الفقد 

الكهربائي على خطوط النقل �التوزيع يف عام 2007 فيمثل 16.60 % من جمموع الطاقة املز�دة مقارنة 15.4 % يف عام 

. 2006

من خالل متابعة ن�سب الفقد الكهربائي يالحظ زيادة الفقد الكهربائي على �سبكات التوزيع بالرغم من حت�سني 

كفاءة ال�سبكة نتيجة النمو الكبري يف الطلب على الطاقة الكهربائية �الذي يجري ب�سورة اأ�سرع مما تتو�سع به ال�سبكة 

مما ينعك�ص �سلباً يف زيادة ن�سب ال�سياع، �ي�ساعد على ذلك الرتاجع الن�سبي مقابل الأحمال.

بلغ عدد النقطاعات الكهربائية خالل عام 2007 على �سبكات التوزيع حوايل 4423 انقطاعا ً�قد كان جمموع 

النقطاعات املربجمة على �سبكات التوزيع حوايل 742  انقطاعاً �النقطاعات غري املربجمة 2766 انقطاعاً، اأما 

النقطاعات الناجتة  ب�سبب طرف ثالث 221 � النقطاعات ب�سبب خارجي 88 �النقطاعات اللحظية 606.

 بلغ معدل النقطاع الكلي لعام 2007 عن امل�سرتك الواحد 363 دقيقة / م�سرتك ، يف حني بلغ معدل النقطاع 

الواحد فقد  امل�سرتك  املربمج عن  النقطاع غري  اأما معدل  121  دقيقة / م�سرتك،  الواحد  امل�سرتك  املربمج عن 

 / دقيقة   27 الوطنية  الكهرباء  �سركة  الناجت من م�سادر  النقطاع  بلغ معدل  / م�سرتك، يف حني  دقيقة   215 بلغ 

م�سرتك.

الأداء املايل لقطاع التوزيع : 

36.68 فل�ص/ك.�.�ص يف حني بلغ معدل �سعر   بلغ معدل �سعر �سراء الطاقة الكهربائية ل�سركة الكهرباء الأردنية 

البيع لل�سركة 50.37 فل�ص /ك.�.�ص حمققة بذلك هام�سا ًمقداره 13.69 فل�ص/ك.�.�ص �قد �ساهم هذا الهام�ص يف 

حتقيق ال�سركة لعائد على راأ�ص املال املدفوع مقداره 19.40 % ، �عائد على �سايف املوجودات الثابتة مقداره 8.98 %.

 

بلغ معدل �سعر �سراء الطاقة الكهربائية ل�سركة كهرباء اإربد 33.39 فل�ص/ك.�.�ص يف حني بلغ معدل �سعر البيع 

لل�سركة 43.99 فل�ص /ك.�.�ص حمققة بذلك هام�سا ًمقداره 10.60 فل�ص/ك.�.�ص �قد �ساهم هذا الهام�ص يف حتقيق 

ال�سركة لعائد على راأ�ص املال املدفوع مقداره 50.68 %، �عائد على �سايف املوجودات الثابتة مقداره 7.44 % . 

بلغ معدل �سعر �سراء الطاقة الكهربائية ل�سركة توزيع الكهرباء 34.35 فل�ص/ك.�.�ص يف حني بلغ معدل �سعر البيع 

لل�سركة 45.71 فل�ص/ك.�.�ص حمققة بذلك هام�سا ًمقداره 11.36 فل�ص/ك.�.�ص �قد �ساهم هذا الهام�ص يف حتقيق 

ال�سركة لعائد على راأ�ص املال املدفوع مقداره 7.52 %، �عائد على �سايف املوجودات الثابتة مقداره 1.48 %. 
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19971998199920002001200220032004200520062007

 الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار 

اجلارية )مليون دينار(
5193564657245989631166536991808190121010810874

 معدل الناجت املحلي الإجمايل 

بالأ�سعار اجلارية للفرد) دينار(
11521220119812331268130513371510164718061900

 كمية الطاقة الأ�لية امل�ستهلكة  

)األف ط. م.ن(
46734784475550565150529957746489702871877267

 كمية الطاقة النهائية امل�ستهلكة  

)األف ط. م.ن(
33523368343036883692381140804526490048904855

 كمية الوقود امل�ستهلك يف قطاع 

الكهرباء )األف ط. م.ن(
16361751174818101820195519862252239327253034

 معدل كمية الطاقة الأ�لية 

امل�ستهلكة للفرد )كغم. م. ن(
1037103499510411035103911041213128412841270

 معدل كمية الطاقة النهائية 

امل�ستهلكة  للفرد )كغم. م. ن(
744728718759742748780846895874848

 ال�ستطاعة الإ�سمية ملحطات 

التوليد العاملة  )م.�(
12691673167016701658178517581785199521992300

 كمية الطاقة الكهربائية املولدة 

الإجمالية ) ج . � .�ص  (
6264674570817375754481327995896896541112012999

 كمية الطاقة الكهربائية 

امل�ستهلكة  ) ج . � .�ص  (
528156345810613563946949733380908713959510559

 معدل كمية الطاقة الكهربائية 

امل�ستهلكة للفرد ) ك . � .�ص(
11721217121612631284136314021512159217141845

كمية الطاقة الكهربائية 

امل�ستهلكة كن�سبة من الطاقة 

الأ�لية امل�ستهلكة %

3536363635373435343841

 احلمل الأق�سى للنظام 

الكهربائي  يف اململكة)  م.� (
10031060113712381255141014281555175119012160

 احلمل الأق�سى يف النظام 

املوحد)  م.� (

9711020109912061225137013871515171018602130

45064628477848574978509852305350547355975723 عدد ال�سكان   ) األف ن�سمة(

 اأعداد العاملني يف قطاع 

الكهرباء ) موظف (

55675606647265016629680968887042725675237806

 اأعداد امل�سرتكني بالتيار 

الكهربائي ) األف م�سرتك (

75079283387291796910141067112911951263

جد�ل رقم ) 1 (

موؤ�سرات عامة لالقت�ساد �الطاقة        
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 جد�ل رقم ) 2 (

اأعداد العاملني يف قطاع الكهرباء ) موظف (

19971998199920002001200220032004200520062007

1547066727286هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

157115111534165014731469151016081621�سركة توليد الكهرباء املركزية 

�سركة ال�سمرا لتوليد 

الكهرباء  

132186233

�سلطة الكهرباء الأردنية/ 

�سركة الكهرباء الوطنية * 

24632491728750807907900991104110841120

22992337239424062490240026202597253424722567�سركة الكهرباء الأردنية 

8057787787747528008629219429921043�سركة كهرباء حمافظة اإربد

100110601045998963998102511091136�سركة توزيع الكهرباء

55675606647265016629680968887042725675237806املجموع

*  مت تق�سيم �سركة الكهرباء الوطنية اإىل �سركات توليد، نقل �توزيع يف  1999/1/1

جد�ل رقم ) 3 (

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

النظام املوحد           اململكة

ن�سبة النمو %احلمل الق�سى املحلين�سبة النمو %املجموعم�ستوردحمليال�سنة

1997100310037.49717.6
1998106010605.710205.0
199911251211377.310997.7
20001229912388.912069.7
2001106818712551.412251.6
2002131199141012.4137011.8
200313369214281.313871.2
2004131424115558.915159.2
20051495256175112.6171012.9
2006164126019018.618608.8
20071763397216013.6213014.5
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جد�ل رقم ) 4 (

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

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 اأ -  �سركة توليد الكهرباء املركزية / 

�سلطة الكهرباء �سابقاً

396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 حمطة كهرباء احل�سني احلرارية
656 656 656 656 656 656 655 655 655 655 263 حمطة العقبة احلرارية
11 11 11 15 15 15 15 15 15 22 22 حمطة العقبة املركزية 

92 92 92 100 100 100 100 100 100 102 102 حمطة ماركا 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 حمطة جنوب عمان 

150 150 150 120 120 120 120 120 120 120 120 حمطة توليد الري�سة 
25 25 25 25 25 25 23 23 23 23 23 حمطة الكرك 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 حمطات الرياح 

357 357 357 260 260 260 160 160 160 160 160 حمطة رحاب
2 2 2 2 2 2 حمطة الطفيلة 

2 2 2 2 2 2 حمطة معان � القرى النائية 
1747 1747 1747 1637 1637 1637 1534 1534 1534 1539 1147 املجموع 

400 300 100  ب -  �سركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء  
 ج - ال�سركات ال�سناعية

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 �سركة م�سانع الإ�سمنت 
24 24 24 24 24 24 24 24 24 16 16 �سركة م�سفاة البرت�ل
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 �سركة البوتا�ص العربية

44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 �سركة الأ�سمده الكيما�ية 
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 ال�سركة الأردنية الهندية للكيما�يات

6 6 �سركة كهرباء حمافظة اإربد
12 12 12 12 �سركة فو�سفات احل�سا

ال�سركة املتحدة ل�سناعات احلديد 

�ال�سلب
 21 21 21 21 21 21

4 4 1 1 1 1 �سركة توليد الغاز احليوي
10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 بلديات �اخرى

6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 حمطة �سد امللك طالل 
153 152 148 148 148 148 124 136 136 135 123 املجموع  

2300 2199 1995 1785 1785 1785 1658 1670 1670 1673 1269   املجموع  العام لال�ستطاعة  ) ميجا �اط(
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جد�ل رقم ) 5 (

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

19971998199920002001200220032004200520062007

45765247614164786604720568597592796961776904�حدات بخارية
�حدات غازية / غاز 

طبيعي
771687734742769680746776648943922

76466614778831162624643416725�حدات غازية / ديزل

133129423542717875733213�حدات ديزل

1713143943534153575161�حدات مائية

33333333333طاقة الرياح

5665610غاز حيوي

55838415061د�رة مركبة 

6264674470817375754381327995896896541112012999املجموع 
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 جد�ل رقم ) 6 (

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

ا - النظام الكهربائي املوحد

19971998199920002001200220032004200520062007

6042652068517122734478237673865293261082912750

 �سركة الكهرباء الوطنية / 

�سلطة الكهرباء �سابقًا *

58866287

663669347132761574688448908689669852 �سركة توليد الكهرباء املركزية

2916602733 �سركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء

2 �سركة كهرباء حمافظة اإربد

17131497101516171413 �سد امللك طالل

1011059510811595969610110496 �سركة البوتا�س العربية

3634211925101010600 �سركة م�سانع الإ�سمنت

 ال�سركة الأردنية الهندية 

للكيماويات

81855265938481878456

220223228253200309322316328291249ب - باقي ال�سناعات الكربى

7583858787939283919192 �سركة م�سفاة البرتول

13112813015297153156163166166136 �سركة ال�سمده الكيماوية 

1412121416151616151213 م�سنع احل�سني للحديد

 ال�سركة املتحدة ل�سناعات 

احلديد وال�سلب 

43514850160

5666610 �سركة توليد الغاز احليوي

222 ج -  اخرى

6264674570817375754481327995896896541112012999املجموع

1.712.27.715.216.9-3.47.75.04.22.37.8ن�سبة النمو ال�سنوي  %

4545267322972788741472199  طاقة م�ستوردة من م�سر

38241428  طاقة م�ستوردة من �سوريا

62646745712674207811845489679794106361163413206 املجموع العام 

3.47.75.64.15.38.26.19.28.69.413.5ن�سبة النمو ال�سنوي  %

34751.91.13.73.10.313172 طاقة م�سدرة 

الطاقة املتاحة لالإ�ستهالك 

املحلي

62616741711974157809845389639791106361162113034

3.47.75.64.25.38.26.09.28.69.312.2ن�سبة النمو ال�سنوي  %

* اآلت جميع �حدات التوليد العائدة  ل�سركة الكهرباء الوطنية اىل �سركة التوليد املركزية اعتباراً من مطلع عام 1999
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جد�ل رقم ) 7 (

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

19971998199920002001200220032004200520062007اجلهة امل�ستهلكة للوقود

�سركة الكهرباء الوطنية / �سلطة 

الكهرباء �سابقًا

15281632

162016811701180318452105224121782383�سركة توليد الكهرباء املركزية

9413541�سركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء

1�سركة كهرباء حمافظة اربد

107119128129119152141147160134110املوؤ�س�سات ال�سناعية

16361751174818101820195519862252239327253034جمموع ا�ستهالك قطاع الكهرباء 

46734784475550565150529957746489702871867438جمموع ا�ستهالك اململكة 

35.036.636.835.835.336.934.434.734.037.940.8ن�سبة ا�ستهالك قطاع الكهرباء  %

جد�ل رقم ) 8 (

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

19971998199920002001200220032004200520062007

ا�ستطاعة  400/132       
12801280128012801280128012802080256025602560

ا�ستطاعة  230/132       
200200200200200100100100100100100

ا�ستطاعة  132/33          
19892149214923042607267033333413342936794188

ا�ستطاعة  132/6           
7575757575757575757575

ا�ستطاعة  132/11            
12.512.525252525

35443704370438594162413848015693618964396948املجموع  
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جد�ل رقم ) 9 (

اأطوال خطوط  النقل   ) كم. داره (

19971998199920002001200220032004200520062007

670670809809809809817817871871871خطوط 400 ك. ف  

1717171717171717171717خطوط 230  ك. ف  

21242124220022002200221125122512251225302535خطوط 132 ك. ف  

1717171717171717171717خطوط 66 ك. ف *

28282828304330433043305433633363341734353440املجموع 

*  مت حتويلها لتعمل على جهد 33 ك ، ف

جد�ل رقم ) 10 (

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

19971998199920002001200220032004200520062007

10101010101000000 ا�ستطاعة  66/33                

 ا�ستطاعة 33، 11 ،  6.6 

 0.4 /
23932600338534243660393041954664495954355896

33333131313 ا�ستطاعة 6.6/11               

11071152122513041383143314941715193622162309 ا�ستطاعة  33/ 11، 6.6     

1919191923252525 ا�ستطاعة  3.3/33                

35103762462047595075539457106404693376888242 املجموع الجمايل 
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جد�ل رقم ) 11 (

اأطوال خطوط التوزيع  ) كم(

1997199819992000 2001200220032004200520062007

اخلطوط الهوائية 

33 ك. ف 
50035322442045606373697171087402760778468178

اخلطوط الهوائية 

11 ك. ف 
647650114312081092113512031257132313761420

اخلطوط الهوائية 

6.6 ك. ف *
359380124312432222221

اخلطوط الهوائية 

0.4 ك. ف 
1693817152165862022921314217912284123962249872597226958

الكوابل الر�سية 

33 ك. ف 
4695175486096587508841036129914191588

الكوابل الر�سية 

11 ك. ف 
9139205135441888200621262249242525892761

الكوابل الر�سية 

6.6 ك. ف *
799871885555555

الكوابل الر�سية 

0.4 ك. ف 
15501564322116861912294333183846410641884268

2667827376276823008433244356023748639760417524339845179املجموع 

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

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

19971998199920002001200220032004200520062007
 الطاقة امل�ستهلكة عن طريق �سركات 

التوزيع :

67373477082388796810231126121013271464 �سركة كهرباء حمافظة اربد 

27282955307832983507372939734396479353936036 �سركة الكهرباء الأردنية

 مناطق توزيع �سلطة الكهرباء/ 

الوطنية

488540

907919970101011171305142815601776 �سركة توزيع الكهرباء 

38894229475450405363570661136827743182809276 املجموع ) 1 ( 

 امل�سرتكون ال�سناعيون الكبار 

88948992909892919897103 �سركة م�سفاة البرت�ل

176163155130161195200205206226243 �سركة م�سانع الإ�سمنت

190144139143173189182201204205199 �سركة ا�سمنت اجلنوب

280303291303289289290284275298299 �سركة البوتا�ص العربية

8885878068716869696857 �سركة مناجم الفو�سفات

5226256233585554465776 فو�سفات ال�سيدية

16617112116690142149158154156126 �سركة ال�سمدة

1312111315151614151612 م�سنع احل�سني للحديد

 ال�سركة املتحدة ل�سناعات احلديد 

�ال�سلب *

40514457160

75794859914747475237 ال�سركة الأردنية الهندية للكيما�يات

4346454644454545474851 مطار امللكة علياء الد�يل 

283272 �سلطة املياه 

13131212776651211 الذاعة اجلديدة

2222231944626570 اخرى

13921405105610951031124312201263128313151283 املجموع ) 2 ( 

528156345810613563946949733380908713959510559 املجموع الجمايل 

*  ال�سركة املتحدة ل�سناعات للحديد �ال�سلب  توقفت عن توليد الكهرباء �لهذا الطاقة امل�ستهلكة ل ت�سمل مبيعات �سركة 
الكهرباء الوطنية لهم �ذلك جتنباً لالزد�اجية
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جد�ل رقم ) 13 (

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

19971998199920002001200220032004200520062007القطاع

16281780163217631881202521472345254729183262منزيل

17991902191519762026229523492526270728392981�سناعي 

6036777208058809229991144125614571663جتاري 

936945973990981104211001253129913921584�سخ مياه 

203218229230311392417416735د�ائر حكومية

141148161173178190201213248263269اإنارة �سوارع 

17418220621021924522821724031065اخرى  

528156345810613563946949733380908713959510559املجموع 

جد�ل رقم ) 14 (

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

19971998199920002001200220032004200520062007القطاع

30.831.628.128.729.429.129.329.029.230.430.9منزيل

34.133.833.032.231.733.032.031.231.231.128.2�سناعي 

11.412.012.413.113.813.313.614.114.415.215.7جتاري 

17.716.816.716.115.315.015.015.514.914.515.0�سخ مياه 

0.00.03.53.63.63.34.24.84.84.37.0د�ائر حكومية

2.72.62.82.82.82.72.72.62.82.72.5اإنارة �سوارع 

3.33.23.53.43.43.53.12.72.83.20.6اخرى  

100100100100100100100100100100100املجموع 
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جد�ل رقم ) 15 (

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

19971998199920002001200220032004200520062007
 الطاقة امل�ستهلكة يف حمطات 

التوليد

 الطاقة املولدة) النظام 

املوحد (
6042652068517122734978287679865793321083512750

 الطاقة امل�سدرة من حمطات 

التوليد 
5716612063926636685673097175807387561030011965

326.1400.1459.4486.1493519504584576535785 الطاقة امل�ستهلكة  

5.46.16.76.86.76.66.66.76.24.96.2 الطاقة امل�ستهلكة   )   %   (
 الطاقة املفقودة يف �سبكات 

النقل

 الطاقة امل�سدرة اىل �سبكات 

النقل
5293570562706535689776168123876795551064312191

 الطاقة امل�ستلمة يف حمطات 

التحويل الرئي�سة
5163556260816321664273107820844692191030711864

130143189214255306304321336336326      الطاقة املفقودة   

2.52.53.03.33.74.03.743.663.523.162.68 الطاقة املفقودة   )   %   (
 الطاقة املفقودة يف �سبكات 

التوزيع *

436348135336564360216404692276568416942510777 الطاقة املر�سلة اىل ال�سبكات 

38894229475850385366570761136808743182809293 الطاقة املباعة  باملفرق

47458457860565569780984898511451484 الطاقة املفقودة 

10.912.110.810.710.910.911.711.111.712.213.9 الطاقة املفقودة )   %   (

 اإجمايل الطاقة املفقودة 

 اإجمايل الطاقة املولدة 

�امل�سرتاة
62616741711974157809845389639791106361162113034

528156345810613563946949733380908713959510559      اجمايل الطاقة امل�ستهلكة 

980.21107.31308.81280.21415150416301702192220262475      الطاقة املفقودة   

15.716.418.417.318.117.818.217.418.117.419.0      الطاقة املفقودة )   %   (

 *  ل تت�سمن ا�ستهالك ال�سركات ال�سناعية الكربى
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جد�ل رقم ) 16 (

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

19971998199920002001200220032004200520062007

482510537564594630660697739780825 �سركة الكهرباء الردنية

 �سركه كهرباء حمافظة 

اربد

168177186195205216226237251267283

110112119124128133139147155 �سركة توزيع الكهرباء

1001050.0110.0110.0120.0160.0140.0160.0140.0140.013   �سركة الكهرباء الوطنية

75079283387291796910141067112911951263   املجموع

جد�ل رقم ) 17 (

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

19971998199920002001200220032004200520062007القطاع

6166436867157567998368799339871049منزيل

1212121212131413141515�سناعي

104111113122124132138146153161169جتاري

23333444556�سخ مياة
د�ائر 

حكومية
612101010101212131516

91310101211111211128اأخرى

75079383387291896910141067112911951263املجموع
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جد�ل رقم ) 18 (

تطور التعرفة الكهربائية لقطاع التوليد

البيــــــــــــان

من 1/1/2003 

�حتى 

31/12/2003

من 1/1/2004

�حتى 

31/12/2004

من 1/1/2005

�حتى 

31/12/2005

من 1/1/2006

�حتى 

31/12/2006

من 1/1/2007 

�حتى 

17/10/2007

من 

18/10/2007

دينار /م.�.�ص *دينار/ك.�/�سهردينار/ك.�/�سهردينار/ك.�/�سهردينار/ك.�/�سهردينار/ك.�/�سهر

 1 - تعرفة �سركة توليد 

الكهرباء املركزية 

اأ - تعرفة ال�ستطاعة:

2.352.352.352.353.476.78 حمطة العقبة احلرارية
2.352.352.352.353.476.80  حمطة احل�سني احلرارية 

2.352.352.352.353.474.12 حمطة رحاب
2.352.352.352.353.474.74 حمطة الري�سة

2.352.352.352.353.474.72 اخرى

من 1/1/2007 من 1/1/2006من 1/1/2005من 1/1/2004من 1/1/2003 

من 

18/10/2007

ب - تعرفة بيع الطاقة

�حتى 

31/12/2003
�حتى 

31/12/2004
�حتى 

31/12/2005
�حتى 

31/12/2006
�حتى 

17/10/2007
فل�ص/ك.�.�ص **فل�ص/ك.�.�صفل�ص/ك.�.�صفل�ص/ك.�.�صفل�ص/ك.�.�صفل�ص/ك.�.�ص

23.1123.523.9523.523.50.32حمطة العقبة احلرارية
23.1123.523.9523.523.50.31حمطة احل�سني احلرارية 

23.1123.523.9523.523.51.53حمطة رحاب
23.1123.523.9523.523.50.59حمطة الري�سة

23.1123.523.9523.523.51.5اخرى
ج - معدل �سعرالوقود لكل 

حالة ت�سغيل للوحدات 

222.00230.50230.50230.50230.50الغازية 9 � 11 
كمكثفات حثية ) دينار / 

حالة ت�سغيل(

د - معدل �سعر �ساعة 

الت�سغيل للوحدات الغازية  

 11 � 925.5026.3026.3026.3026.30
كمكثفات حثية ) دينار / 

�ساعة ت�سغيل(

هـ - معدل �سعر بيع الطاقة 

ــــــــــــــ57.0057.8357.8357.8359.38من الوحدات املتقاعدة 

 2- تعرفة  �سركة ال�سمرا 

لتوليد الكهرباء 

الوحدات الغازية )د�رة 

ب�سيطة(
---7.007.007.00

الوحدات البخارية )د�رة 

مركبة(
---8.008.008.00

*  يتم معاجلة تعرفة ال�ستطاعة اعاله بن�سبة ت�سخم يتم احت�سابها �سنوياً �فقاً ملعادلة خا�سة
** ل ت�سمل كلفة الوقود �التي تتحدد �فقاً ل�سعار الوقود ال�سهرية �تغطي هذه ال�سعار كلفة ال�سيانة �الت�سغيل املتغرية �يتم 

معاجلتها �سنوياً بن�سب الت�سخم �فقاً ملعادلت خا�سة
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جد�ل رقم ) 19 (

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

البيــــــــــــان 

من 

15/6/1993
من 

1/5/1996
من 

16/6/2002
من 

1/1/2004
من 

من 3/4/20049/7/2005
من 

1/7/2007
�حتى 

30/4/1996
�حتى 

15/6/2002
�حتى 

31/12/2003
�حتى 

2/4/2004
�حتى 

8/7/2005
�حتى 

30/6/2007

 اأ -تعرفة �سركة 

الكهرباء الوطنية  

ل�سركات التوزيع :

1 -   الطاقة الليلية :

- �سركة الكهرباء 

الردنية  

14.5019.0021.4021.2021.6924.2525.36

- �سركة توزيع 

الكهرباء  

-19.0021.4021.2021.6923.5123.51

- �سركة كهرباء 

حمافظة اربد  

14.5019.0021.4021.2021.6921.6121.61

2 -   الطاقة النهارية : 

 - �سركة الكهرباء 

الردنية  

23.5029.0031.4031.2531.7434.3035.41

- �سركة توزيع 

الكهرباء  

-29.0031.4031.2531.7433.5633.56

- �سركة كهرباء 

حمافظة اربد 

23.5029.0031.4031.2531.7431.6631.66

3 - احلمل الق�سى  

)دينار/ ك. �اط/ 

�سهر(

2.402.402.402.402.402.402.40

 ب - اىل ال�سناعيني 

الكبار :

23.0032.0033.5033.5033.5033.5033.50 - الطاقة الليلية 

45.0047.0048.0048.0048.0048.0048.00 - الطاقة النهارية 
 - احلمل الق�سى  

)دينار/ ك. �اط / 

�سهر(

2.402.402.402.402.402.402.40
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جد�ل رقم ) 20 (

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

البيــــــــــــان 

من 

15/6/1993
من 

1/5/1996
من 

16/6/2002
من 

من 1/1/20043/4/2004
من 

1/6/2004
من 

9/7/2005
�حتى 

30/4/1996
�حتى 

15/6/2002
�حتى 

31/12/2003
�حتى 

2/4/2004
�حتى 

31/5/2004
�حتى 

8/7/2005
  امل�سرتكون العتياديون

ال�ستهالك من 1 اىل 160 

ك. �. �ص / �سهر
28.030.031.031.031.031.031.0

ال�ستهالك من 161  اىل 

300 ك. �. �ص / �سهر
52.052.055.055.057.057.059.0

ال�ستهالك من 301  اىل 

500 ك. �. �ص / �سهر
55.060.064.064.065.065.067.0

70.075.080.080.080.080.082.0فوق 500 ك. �. �ص / �سهر
45.060.060.060.060.060.061.0 الذاعة �التلفزيون

50.060.062.062.062.062.063.0 امل�سرتكون التجاريون
 امل�سرتكون ال�سناعيون 

ال�سغار
30.036.038.038.039.039.041.0

 امل�سرتكون ال�سناعيون 

املتو�سطون:

20.0021.0025.0025.0027.0027.0028.00 الطاقة الليلية  
25.0033.0035.0035.0036.0036.0038.00 الطاقة النهارية 
 احلمل الق�سى  

)دينار/ ك. �اط/ �سهر(
3.053.053.053.053.053.053.05

 امل�سرتكون الزراعيون  

)تعرفة م�ستوية(
21.0023.0026.0026.0028.0028.0031.00

 امل�سرتكون الزراعيون  

)تعرفة ثالثية(:

30.00------     الطاقة الليلية  
20.00------     الطاقة النهارية 
     احلمل الق�سى  

)دينار/ ك. �اط/ �سهر(
------3.05

30.0034.0038.0038.0038.0038.0040.00 �سخ املياه
50.0060.0060.0060.0059.0059.0060.00الفنادق )تعرفة م�ستوية(
الفنادق )تعرفة ثالثية(:

44.0045.00-----     الطاقة الليلية  
55.0056.00-----     الطاقة النهارية 

 احلمل الق�سى

  )دينار/ ك. �اط/ �سهر(
-----3.053.05

44.6044.6046.60----موؤ�س�سة املواينء
13.0020.0025.0025.0027.0027.0030.00  انارة �سوارع 

67.0067.0067.0067.00  القواتامل�سلحةالأردنية 
اأدنى مقطوعية بالدينار 

/ �سهر ) للم�سرتكني 

العتياديني (

1.001.001.001.001.001.001.00

اأدنى مقطوعية بالدينار 

/ �سهر) بقية امل�سرتكني (
1.251.251.251.251.251.251.25



هيئة تنظيم قطاع الكهرباء49

جد�ل رقم ) 21 (

تطور املوجودات الثابته �اأعمال حتت التنفيذ ) األف دينار (

199619971998199920002001200220032004200520062007
�سلطة الكهرباء الردنية 

/�سركة الكهرباء 

الوطنية 

649201705093712588317640323470332581338787354423317270357489355620333652املوجودات الثابتة 

موجودات م�ساهمة 

امل�سرتكني 

420554487747222166712540727156276893156030015286562718228480

279279279000000000موجودات فل�س الريف

113523197317269026102071137114198260423629138253208253696465253م�ساريع حتت التنفيذ 

8050589475661029115344518360248373935392518422274385538406970419765427385املجموع ) 1 (

�سركة كهرباء حمافظة 

اربد 

360153851241146437534676351089532755661557345594685591958336املوجودات الثابتة 

موجودات م�ساهمة 

امل�سرتكني 

162531825019196202552321024698261722711229087311743465437829

297729773836621885179810120651487816512183092028222100موجودات فل�س الريف

536941141821295101036131063790610098231418م�ساريع حتت التنفيذ 

5578160680655967235579000866339282299242103850109960111678119683املجموع ) 2 (

�سركة الكهرباء الردنية 

122685134187147229158605169499181847194092203615219847236956262242294297املوجودات الثابتة 

موجودات م�ساهمة 

امل�سرتكني 

3315037966412844473848729524795723762995697777892694894110695

120581620217031210592200524831278093330836302380753630239996موجودات فل�س الريف

186521102289656192715543897951132170921691829م�ساريع حتت التنفيذ 

169758190465207833225058242160260711279528300713327057355667395607446818املجموع ) 3 (

�سركة توزيع الكهرباء 

470624968750912539425530956766585576346767314املوجودات الثابتة 

موجودات م�ساهمة 

امل�سرتكني 

315723284435294401284209847453574135894363362

327952079032139771706620190218992359424708موجودات فل�س الريف

521580047274388051954848697169746627م�ساريع حتت التنفيذ 

162012   8712895742102512111927119667129256144840152978املجموع ) 4 (

�سركة توليد الكهرباء 

529443502390622214436486426926393914734718737961734853املوجودات الثابتة 

موجودات م�ساهمة 

امل�سرتكني 

2200000000

000000000موجودات فل�س الريف

391586210880287142453575360386308446م�ساريع حتت التنفيذ 

533380503252633094465200451462469274735104738351735273املجموع ) 5 (
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�سركة ال�سمرا لتوليد 

الكهرباء 

269127307128209املوجودات الثابتة 

موجودات م�ساهمة 

امل�سرتكني 

000

000موجودات فل�س الريف

95449369468222م�ساريع حتت التنفيذ 

00000095718131001196431املجموع ) 5 (

 املجموع الجمايل 

ملجموع املوجودات 

الثابتة 

807901877792900963109650310918091238643107658210968881045142144745816025161616662

املجموع الجمايل 

ملوجودات م�ساهمة 

امل�سرتكني 

91458101093107702113258130190139627151226163765176332196170215673240367

املجموع الجمايل 

ملوجودات فل�ص الريف

153141945821146305563572943673538526525273003782838195086804

املجموع الجمايل 

مل�ساريع حتت التنفيذ 

115924200368272733221222267434942603366745212049812634951014143769

103059711987111302544126243912804021456885134199513933581414975184825019511532087602املجموع الجمايل

جد�ل رقم ) 22 (

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

19971998199920002001200220032004200520062007

�سلطة الكهرباء 

الأردنية / 

الكهرباء الوطنية

531284533927208167214280219120224900227736223525221432222074225499

�سركة توليد 

00278032289976309790305899296390194037205910204290204290الكهرباء املركزية
�سركة توزيع 

00471904941749979505895118051413514095001750426الكهرباء
�سركة الكهرباء 

2652827698320484075753941576066152970081824139107095932الأردنية
�سركة كهرباء 

44894979543655085583570057625830629467547754حمافظة اربد
�سركة ال�سمرا 

00000000498955180045399لتوليد الكهرباء 
جمموع حقوق 

562301566604570873599938638413644694642597544886617351626006629301امل�ساهمني

199619971998199920002001200220032004200520062007

تابع جد�ل  تطور املوجودات الثابته �اأعمال حتت التنفيذ ) األف دينار (
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جد�ل رقم )  23 - اأ(

املوؤ�سرات املالية ل�سركات الكهرباء

العائد على �سايف املوجودات الثابتة

ال�سنة
�سركة توليد 

الكهرباء املركزية

�سركة الكهرباء

 الوطنية

�سركة الكهرباء 

الردنية

�سركة توزيع

 الكهرباء *

�سركة كهرباء 

حمافظة اربد *

�سركة ال�سمرا لتوليد 

الكهرباء

1999% 1.66% 0.81% 4.42% -3.83% 2.58
2000% 2.26% 1.63% 8.10% 1.64% 3.19
2001% 4.28% 2.44% 16.22% 1.60% 3.04
2002% -0.79% 1.06% 9.69% 1.67% 4.53
2003% -2.29% 1.47% 10.51% 1.65% 2.33
2004% -0.33% 0.83% 11.63% 2.62% 2.51
2005% 2.82% -0.87% 11.43% 0.34% 2.35% -933.81
2006% -0.14% 0.13% 14.82% -2.49% 4.41% 3.42
2007% -5.33% -0.95% 8.98% 1.29% 7.34% -7.30

* مت احت�ساب املوؤ�سرات بعد الخذ بعني العتبار قيمة التعوي�ص املدفوع ل�سركة توزيع الكهرباء يف الأعوام 2000 � 2001 
�التعوي�ص املدفوع ل�سركة كهرباء حمافظة اربد حتى عام 2004

جد�ل رقم )  23 - ب(

العائد على حقوق امللكية

ال�سنة
�سركة توليد 

الكهرباء املركزية

�سركة الكهرباء

 الوطنية

�سركة الكهرباء 

الردنية

�سركة توزيع

 الكهرباء *

�سركة كهرباء 

حمافظة اربد *

�سركة ال�سمرا 

لتوليد الكهرباء

1999% 1.90% 0.90% 9.43% -3.42% 9.83
2000% 4.05% 2.00% 15.55% 1.24% 10.46
2001% 6.65% 2.72% 28.18% 1.08% 9.75
2002% -1.38% 0.97% 13.06% 1.28% 10.44
2003-3.49%% 1.60% 14.52% 1.22% 9.05
2004% -0.89% 0.79% 14.81% 2.01% 9.33
2005% 5.30% -1.31% 14.32% 0.03% 8.38% -4.09
2006% -0.91% 0.04% 18.41% -2.71% 14.47% 3.75
2007% -6.54% -1.56% 12.33% 0.88% 21.78% -18.04

* مت احت�ساب املوؤ�سرات بعد الخذ بعني العتبار قيمة التعوي�ص املدفوع ل�سركة توزيع الكهرباء يف الأعوام 2000 � 2001 
�التعوي�ص املدفوع ل�سركة كهرباء حمافظة اربد حتى عام 2004
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جد�ل رقم )  23 - د (

العائد على را�ص املال

ال�سنة
�سركة توليد 

الكهرباء املركزية

�سركة الكهرباء

 الوطنية

�سركة الكهرباء 

الردنية

�سركة توزيع

 الكهرباء *

�سركة كهرباء 

حمافظة اربد *

�سركة ال�سمرا 

لتوليد الكهرباء

1999% 24.34% 0.94% 17.01% -16.43% 15.56
2000% 38.85% 2.05% 28.49% 7.12% 18.21
2001% 69.14% 3.06% 45.53% 6.99% 18.71
2002% -11.92% 1.32% 23.61% 7.42% 29.31
2003% -32.97% 1.83% 26.35% 7.48% 15.47
2004% -4.58% 1.08% 27.12% 11.92% 16.99
2005% 39.26% -1.27% 25.78% 1.55% 15.87% -2.03
2006% -2.03% 0.21% 30.73% -12.05% 29.59% 4.21
2007% -69.49% -1.43% 19.40% 6.56% 50.02% -17.53

*  مت احت�ساب املوؤ�سرات بعد الخذ بعني العتبار قيمة التعوي�ص املدفوع ل�سركة توزيع الكهرباء يف الأعوام 2000 � 2001 
�التعوي�ص املدفوع ل�سركة كهرباء حمافظة اربد حتى عام 2004

جد�ل رقم )  23 - ج (

العائد على ال�سهم

ال�سنة
�سركة توليد 

الكهرباء املركزية

�سركة الكهرباء

 الوطنية

�سركة الكهرباء 

الردنية

�سركة توزيع

 الكهرباء *

�سركة كهرباء 

حمافظة اربد *

�سركة ال�سمرا 

لتوليد الكهرباء

1999% 16.80% 0.80% 13.00% -16.40% 14.22
2000% 37.50% 1.80% 51.70% 5.80% 14.31
2001% 65.10% 2.50% 56.60% 5.10% 13.51
2002% -14.10% 0.90% 18.80% 6.20% 14.73
2003% -35.03% 1.57% 20.80% 9.00% 12.97
2004% -7.25% 0.78% 22.50% 10.33% 13.99
2005% 35.32% -1.27% 21.84% 0.152% 13.12% -2.04
2006% -6.21% 0.04% 26.61% -13.800% 23.59% 3.81
2007% -43.14% -1.52% 17.47% 86.200% 39.51% -17.53

 * مت احت�ساب املوؤ�سرات بعد الخذ بعني العتبار قيمة التعوي�ص املدفوع ل�سركة توزيع الكهرباء يف الأعوام 2000 � 2001 

�التعوي�ص املدفوع ل�سركة كهرباء حمافظة اربد حتى عام 2004
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جد�ل رقم )  23 - هـ (

ن�سبة التدا�ل ) مرة (

ال�سنة
�سركة توليد 

الكهرباء املركزية

�سركة الكهرباء

 الوطنية

�سركة الكهرباء 

الردنية

�سركة توزيع

 الكهرباء *

�سركة كهرباء 

حمافظة اربد *

�سركة ال�سمرا 

لتوليد الكهرباء

19990.991.490.631.320.72
20001.111.540.641.590.77
20011.831.460.812.001.00
20021.901.370.732.261.08
20032.071.060.752.521.03
20041.490.870.762.020.94
20051.300.820.741.850.900.56
20061.320.740.681.761.021.56
20071.410.720.631.961.170.96

 * مت احت�ساب املوؤ�سرات بعد الخذ بعني العتبار قيمة التعوي�ص املدفوع ل�سركة توزيع الكهرباء يف الأعوام 2000 � 2001 

�التعوي�ص املدفوع ل�سركة كهرباء حمافظة اربد حتى عام 2004

جد�ل رقم )  23 - � (

عدد مرات تغطية الفائدة ) مرة (

ال�سنة
�سركة توليد 

الكهرباء املركزية

�سركة الكهرباء

 الوطنية

�سركة الكهرباء 

الردنية

�سركة توزيع

 الكهرباء *

�سركة كهرباء 

حمافظة اربد *

�سركة ال�سمرا 

لتوليد الكهرباء

19991.671.322.63-15.262.71
20001.901.635.4510.623.51
20012.642.039.0413.842.52
20020.661.516.7715.482.18
20030.011.748.6515.931.92
20040.891.4111.7029.283.92
20051.930.6017.306.353.08-0.29
20060.951.0636.40-53.486.011.68
2007-0.600.5813.180.005.76-0.45

 * مت احت�ساب املوؤ�سرات بعد الخذ بعني العتبار قيمة التعوي�ص املدفوع ل�سركة توزيع الكهرباء يف الأعوام 2000 � 2001 

�التعوي�ص املدفوع ل�سركة كهرباء حمافظة اربد حتى عام 2004



جد�ل رقم )  23 - حـ (

ن�سبة تغطية الدين )مرة(

ال�سنة
�سركة توليد 

الكهرباء املركزية

�سركة الكهرباء

 الوطنية

�سركة الكهرباء 

الردنية

�سركة توزيع

 الكهرباء *

�سركة كهرباء 

حمافظة اربد *

�سركة ال�سمرا 

لتوليد الكهرباء

19990.541.782.904.884.01
20001.421.843.4510.21-0.30
20011.021.482.3012.25-1.67
20021.811.152.3119.551.34
20031.150.742.3623.352.08
20041.821.055.3230.561.22
20051.050.973.81-5.327.3322.29
20063.350.411.00307.6212.46-5.91

* مت احت�ساب املوؤ�سرات بعد الخذ بعني العتبار قيمة التعوي�ص املدفوع ل�سركة توزيع الكهرباء  يف الأعوام 2000   � 2001 
�التعوي�ص املدفوع ل�سركة كهرباء حمافظة اربد طوال فرتة الدرا�سة 

جد�ل رقم )  23 - ط (

ن�سبة التمويل الذاتي )مرة(

ال�سنة
�سركة توليد 

الكهرباء املركزية

�سركة الكهرباء

 الوطنية

�سركة الكهرباء 

الردنية

�سركة توزيع

 الكهرباء * 

�سركة كهرباء 

حمافظة اربد *

�سركة ال�سمرا 

لتوليد الكهرباء

1999-5.010.270.950.012.04
20003.891.361.350.56-1.41
20010.141.120.940.69-2.21
20021.850.181.121.560.46
20030.20-0.211.700.641.28
20040.820.032.420.680.45
20050.06-0.011.42-0.391.430.75
20063.79-0.310.000.141.97-0.35

* مت احت�ساب املوؤ�سرات بعد الخذ بعني العتبار قيمة التعوي�ص املدفوع ل�سركة توزيع الكهرباء يف الأعوام 2000 �  2001 
�التعوي�ص املدفوع ل�سركة كهرباء حمافظة اربد طوال فرتة الدرا�سة 
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البيانات املالية وتقرير املحا�سب القانوين امل�ستقل

لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الول 2007

 عمان ـــــ اململكة الأردنية الها�شمية

هيئة تنظيم قطاع الكهرباء





فهر�س املحتويات

تقرير املحا�سب القانوين امل�ستقل

امليزانية العامة كما يف 31 كانون ال�ل 2007 )بيان اأ(

بيان اليرادات �امل�سر�فات   لل�سنة املنتهية يف  31 كانون ال�ل 2007  )بيان ب(

  

بيان التغريات يف حقوق امللكية لل�سنة املنتهية يف  31 كانون ال�ل 2007  )بيان ج(

  بيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف   31 كانون ال�ل 2007  )بيان د(

اي�ساحات حول البيانات املالية

 عمان ـــــ اململكة الأردنية الها�شمية

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

621 0801

ال�سادة رئي�ص �اأع�ساء مفو�سي الهيئة

هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

عمان - اململكة الأردنية الها�سمية

تقرير حول البيانات املالية :

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

2007 �بيان اليرادات �امل�سر�فات �بيان التغريات يف حقوق امللكية �بيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك 
التاريخ ، �ملخ�ساً لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة ، �اي�ساحات تف�سريية اخرى. 

م�سوؤ�لية الدارة عن البيانات املالية :

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

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

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

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

م�سوؤ�لية املحا�سب القانوين :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الراأي :

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

تنظيم قطاع الكهرباء كما يف 31 كانون االول 2007 واأداءها املايل وتدفقاتها النقدية 

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

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

عن ابراهيم العبا�سي و�رشكاه 

اأحمد حممد العبا�سي

عمان يف 18 �سباط 2008  اجازة رقم 710       



2006 2007 اي�ساح

دينار اردين دينار اردين املوجودات 

املوجودات املتدا�لة

3,919,070 2,993,416 3 النقد يف ال�سند�ق  �لدى البنوك

250,481 87,470 4 الذمم املدينة 

71,250 - ايجارات مدفوعة مقدماً

3,481 24,195 5 احل�سابات املدينة املتنوعة

4,244,282 3,105,081 جمموع املوجودات املتدا�لة 

158,348 155,079 6 املعدات �املمتلكات - بال�سايف

59,306 51,142 7 موجودات اخرى - بال�سايف

4,461,936 3,311,302 جمموع املوجودات

املطلوبات �حقوق امللكية

املطلوبات املتدا�لة

80,967 311,008 الذمم الدائنة

41,592 36,233 8 احل�سابات الدائنة املتنوعة

122,559 347,241 جمموع املطلوبات املتدا�لة

حقوق امللكية

2,839,377 1,464,061 الفائ�ص املرتاكم يف نهاية ال�سنة )بيان ج(

1,500,000 1,500,000 9 احتياطي �سراء اأرا�سي �اأبنية

4,339,377 2,964,061 جمموع حقوق امللكية

4,461,936 3,311,302 جمموع املطلوبات �حقوق امللكية

ان الي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءا من هذا البيان

هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

عمان ــ اململكة الردنية الها�سمية

امليزانية العامة كما يف 31 كانون ال�ل 2007

)بيان اأ(
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2006 2007 اي�ساح

دينار اردين دينار اردين

اليرادات

 1,642,725  1,902,971 10 ر�سوم الرتخي�ص )0.075 فل�ص لكل كيلو �اط �ساعة / مباع(

 195,762  244,560 الفوائد البنكية الدائنة

 3,728  56 اليرادات الخرى 

 1,842,215  2,147,587 جمموع اليرادات

امل�سر�فات  

)305,350( )401,237( 11 امل�سر�فات الدارية �العمومية

)564,311( )625,086( الر�اتب �الجور �ملحقاتها

)190,167( )351,307( درا�سات �ا�ست�سارات

)38,592( )52,156( ا�ستهالكات �اطفاءات

)71,250( )71,250( اليجارات

)1,169,670( )1,501,036( جمموع امل�سر�فات 

 672,545  646,551 فائ�ص ال�سنة )بيان ج(

ان الي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءا من هذا البيان

هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

عمان ــ اململكة الردنية الها�سمية

بيان اليرادات �امل�سر�فات  لل�سنة املنتهية يف 31 

كانون ال�ل 2007

)بيان ب(
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هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

عمان - اململكة الأردنية الها�سمية

بيان التغريات يف حقوق امللكية

لل�سنة املنتهية يف 31 كانون ال�ل 2007

)بيان ج(

املجموع احتياطي �سراء اأرا�سي �ابنية البيـــان الفائ�ص املرتاكم

دينار اردين دينار اردين

3,571,334 1,500,000 2,071,334
 الر�سيد يف 31 كانون الأ�ل

2005 

672,545 ــ 672,545  فائ�ص  ال�سنة )بيان ب (  

95,498 ــ 95,498 تعديالت �سنوات �سابقة

4,339,377 1,500,000 2,839,377
     الر�سيد يف 31 كانون الأ�ل

2006  ) بيان اأ

646,551 ــ 646,551 فائ�ص  ال�سنة  )بيان ب(

(2,000,000) ــ )2,000,000(
 املبالغ املحولة اىل �زارة املالية

)اي�ساح 12

(21,867) ــ )21,867( تعديالت �سنوات �سابقة

2,964,061 1,500,000 1,464,061
 الر�سيد يف 31 كانون الأ�ل

2007 )بيان اأ

اأن الي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءاً ل يتجزاأ من هذا البيان

)

)

)
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2006 2007
دينار اردين دينار اردين

التدفقات النقدية من الن�سطة الت�سغيلية

 672,545  646,551 فائ�ص ال�سنة

 95,498 )21,867( تعديالت �سنوات �سابقة

 38,592  52,156 ال�ستهالكات �الطفاءات

 806,635  676,840 �سايف الفائ�ص ال�سنوي قبل التغري يف راأ�ص املال العامل

)الزيادة( النق�ص يف املوجودات املتدا�لة

 68,083  50,536 احل�سابات املدينة املتنوعة

)217,693(  163,011 الذمم املدينة

الزيادة )النق�ص( يف املطلوبات املتدا�لة

 57,601  225,847 الذمم الدائنة

 29,446 )1,165( احل�سابات الدائنة املتنوعة

 744,072  1,115,069 �سايف النقد الناجت عن الن�سطة الت�سغيلية

التدفقات النقدية من الن�سطة ال�ستثمارية

)44,160( )39,882( التغري يف املمتلكات �املعدات

)60,035( )841( موجودات اخرى

)104,195( )40,723( �سايف النقد )امل�ستخدم يف( الن�سطة ال�ستثمارية

التدفقات النقدية من الن�سطة التمويلية

ــ )2,000,000( املحول لوزارة املالية

ــ )2,000,000( �سايف النقد )امل�ستخدم يف (الن�سطة التمويلية

 639,877 )925,654( �سايف النق�ص )الزيادة( يف ر�سيد النقد

 3,279,193  3,919,070 نقد يف ال�سند�ق �لدى البنوك اأ�ل ال�سنة

 3,919,070  2,993,416 نقد يف ال�سند�ق �لدى البنوك اخر ال�سنة

ان الي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءا من هذا البيان

هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

عمان ــ اململكة الردنية الها�سمية

بيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف 31 كانون ال�ل 2007

)بيان د(
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هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

عمان - اململكة الردنية الها�صمية

اي�صاحات حول البيانات املالية

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

اأ -  تاأ�س�ست الهيئة مبوجب قانون الكهرباء العام رقم )13( لعام 1999 حيث تن�ص املادة )6اأ( من قانونها على ما 

يلي 

املايل  �بال�ستقالل  العتبارية  بال�سخ�سية  تتمتع  الكهرباء(  قطاع  تنظيم  ت�سمى)هيئة  هيئة  اململكة  يف  تن�ساأ 

�الداري ، �لها بهذه ال�سفة متلك الموال املنقولة �غري املنقولة الالزمة لتحقيق اأهدافها �القيام بجميع الت�سرفات 

التقا�سي �ينوب عنها يف  �الهبات �لها حق  �املنح  امل�ساعدات �التربعات  العقود �قبول  ابرام  القانونية مبا يف ذلك 

الجراءات الق�سائية املحامي العام اأ� اي حمام اخر تعينه لهذه الغاية .

ان مقر الهيئة الرئي�سي يف عمان �لها اأن تن�سىء  فر�عاً اأ� مكاتب يف اأنحاء اململكة الردنية الها�سمية بقرار من جمل�ص 

ادارة الهيئة .

ب - تهدف الهيئة اىل احلفاظ على هيكلة فاعلة للقطاع �تطويره لتعزيز اجلد�ى القت�سادية له ، �ت�سجيع 

ال�ستثمار �املناف�سة �حت�سني كفاءة الت�سغيل �بيع الكهرباء باأ�سعار معقولة ، ��سمان توفري خدمات اآمنة �ذات 

جودة عالية يف جمال التوليد �النقل �التوزيع �رعاية م�سالح امل�ستهلكني �تنظيم  القطاع على اأ�سا�ص من 

العدالة �التوازن بني م�سالح امل�ستهلكني �املرخ�ص لهم �امل�ستثمرين �اأي جهات اخرى ذات عالقة

ج - تتمتع الهيئة بجميع العفاءات �الت�سهيالت التي تتمتع بها الوزارات �الد�ائر احلكومية �املوؤ�س�سات الر�سمية 

العامة

 

املالية للهيئة من عوائد  املوارد  2002 تتاألف  املوؤقت رقم )64( ل�سنة  املادة )25( من قانون الكهرباء  د - مبوجب 

ر�سوم الرخ�ص �جتديدها �بدل اخلدمات املقدمة من قبل الهيئة �املبالغ املخ�س�سة لها يف املوازنة العامة يف احلالت 

الطارئة �من الهبات �العانات �اأي موارد اخرى .

ه - مبوجب املادة )22( من قانون الكهرباء العام املوؤقت  رقم )64( ل�سنة 2002 توؤ�ل الفوائ�ص ال�سنوية التي تتحقق 

لدى الهيئة ، بعد اقتطاع جميع نفقاتها اىل اخلزينة العامة .

� - قرر جمل�ص الوزراء يف جل�سته املنعقدة بتاريخ  2005/10/4 بال�ستناد اىل اأحكام املادتني )8 ، 12( من قانون 

الكهرباء رقم )64( ل�سنة 2002 �تعديالته على ت�سكيل جمل�ص مفو�سني متفرغ لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء 

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

عمان - اململكة الردنية الها�صمية

اي�صاحات حول البيانات املالية

1-  اأ • ا�س�ص اعداد البيانات املالية : 

يتم اعداد البيانات املالية �فقاً ملعايري التقارير املالية الد�لية �التف�سريات ال�سادرة حولها .

 ب • املمتلكات �املعدات �ال�ستهالكات :

با�ستثناء   ( الثابتة  املوجودات  ا�ستهالك   �يتم  املرتاكم  ال�ستهالك  التنزيل  بعد  بالتكلفة  الثابتة  املوجودات  تظهر 

�سنوية  مبعدلت  الثابت  الق�سط  لطريقة  �فقا  ا�ستهالكها  �يتم  لها  املتوقع  النتاجي  العمر  مدى  على   ) الرا�سي 

ترت�اح بني  2 ـ 20 % .

عندما يقل املبلغ املمكن ا�سترياده من اأي من املوجودات الثابتة عن �سايف قيمتها الدفرتية يتم تخفي�ص قيمتها اىل 

القيمة املمكن ا�ستريادها �ت�سجل قيمة التدين يف بيان الدخل .

 ج • املوجودات الخرى :

 يتم اثبات املوجودات الخرى بالتكلفة �يتم اطفا�ؤها ح�سب العمر النتاجي لها .

 د • اليرادات :

 يتم اثبات اليرادات على اأ�سا�ص مبداأ ال�ستحقاق .

هـ • الذمم الدائنة :

 يتم اثبات املطلوبات للمبالغ امل�ستحقة ال�سداد يف امل�ستقبل للخدمات امل�ستلمة �سواء متت ا� مل تتم املطالبة بها . 

 � • حتويالت العمالت الأجنبية

يتم حتويل العمليات بالعمالت الأجنبية اإىل الدينار الأردين ح�سب اأ�سعار ال�سرف املعلنة من البنك املركزي بتاريخ 

العملية ، كما تقيم املوجودات �املطلوبات املثبتة بالعمالت الأجنبية اإىل الدينار الأردين ح�سب اأ�سعار ال�سرف املعلنة 

من البنك املركزي بتاريخ امليزانية العمومية ، �تدرج كافة الفر�قات الناجتة من تقييم العمالت الأجنبية �سمن 

نتائج ال�سنة يف بيان الدخل .

النقد يف ال�سند�ق �لدى البنوك

يتاألف هذا البند مما يلي  :

20062007

دينار ارديندينار اردين

103,678269,365ح�ساب جاري - بالدينار الردين
3,781,6552,690,315ح�ساب �ديعة لأجل - بالدينار الردين

33,73733,736ح�ساب جاري - د�لر
3,919,0702,993,416املجموع
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2006  2007

 �سايف القيمة

الدفرتية

 �سايف القيمة

الدفرتية

 ال�ستهالك

 املرتاكم يف نهاية

ال�سنة

 ن�سبة

ال�ستهالك

  التكلفة يف

نهاية ال�سنة
ا�سافات ال�سنة

  التكلفة يف

بداية ال�سنة

دينار اردين دينار اردين دينار اردين باملائة دينار اردين دينار اردين دينار اردين

22,169 11,132 62,443 15 73,575 - 73,575 �سيارات

62,867 55,522 29,129   2.515- 84,651 1,116 83,535
 ديكورات

�مفر��سات

73,312 88,425 90,371  1015- 178,796 38,766 140,030
 الت �معدات

�اأجهزة

158,348 155,079 181,943 337,022 39,882 297,140 املجموع

2006 2007
دينار اردين دينار اردين

- 33,705 �سركة توليد الكهرباء

27,958 52,732 �سركة الكهرباء الوطنية

222,523 1,033 �سركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء

250,481 87,470 ال�سايف

هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

اي�ساحات حول البيانات املالية

  الذمم املدينة  :   يتاألف هذا البند مما يلي :-   

  احل�سابات املدينة املتنوعة :    يتاألف هذا البند مما يلي :- 

2006 2007
دينار اردين دينار اردين

3,156 723 ذمم موظفني

325 23,472 اخرى

3,481 24,195 املجموع

  املمتلكات �املعدات  بال�سايف:  يتاألف هذا البند مما يلي :- 
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2006 2007

دينار اردين دينار اردين

40,227 35,212 اأمانات اخرى

1,365 1,021 ذمم موظفني

41,592 36,233 املجموع

  احل�سابات الدائنة املتنوعة : يتاألف هذا البند مما يلي :-

2006 2007
دينار اردين دينار اردين

634,859 695,293 ر�سوم الرتخي�س من �سركة توليد الكهرباء املركزية

773,008 889,956 ر�سوم الرتخي�س من �سركة الكهرباء الوطنية

112,657 124,539 ر�سوم الرتخي�س من �سركة توزيع الكهرباء

122,201 193,183 ر�سوم الرتخي�س من �سركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء

1,642,725 1,902,971 املجموع

  اإيرادات ر�سوم الرتخي�ص :   يتاألف هذا البند مما يلي :-    

مبوجب قرار جمل�ص ادارة هيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 2002/3/44 تاريخ 21 ت�سرين الثاين 2002 متت 

املوافقة على تخ�سي�ص مبلغ 1.5 مليون دينار ل�سراء اأر�ص �اقامة مبنى م�ستقل للهيئة عليها ،  �قد �افق جمل�ص 

الدارة يف جل�سته اخلام�سة املنعقدة بتاريخ 20 متوز 2003 على حتويل املبلغ املذكور اأعاله اىل ح�ساب احتياطي �سراء 

اأرا�سي �اأبنية

  احتياطي �سراء الرا�سي : يتاألف هذا البند مما يلي :-   

  املوجودات الخرى : يتاألف هذا البند مما يلي :-

2006 2007

دينار اردين  دينار اردين

60,035 60,876 برجميات حا�سوب

)729( )9,734( الطفاء املرتاكم

59,306 51,142 املجموع



2006 2007
ديناراردين دينار اردين

45,622 53,417 امل�ساهمة يف ال�سمان الجتماعي

29,224 36,037 امل�ساهمة يف �سند�ق ادخار املوظفني

35,301 42,464 امل�ساهمة يف �سند�ق التاأمني ال�سحي

3,957 4,038 التاأمني على احلياة

5,293 6,311 بدل تنقالت

6,380 10,041 مكافاأة املوظفني

28,673 30,937 عال�ة العمل ال�سايف  �عال�ة التنقل �امليدان

19,901 39,000 تدريب �بعثات علمية

5,720 9,045 نظافة

23,610 28,226 بريد �هاتف

7,000 3,500 اأتعاب امل�ست�سار القانوين

500 1,450 مكافاأة غري املوظفني

1,590 1,748 تاأمني مركبات

840 1,840 لوازم م�ستهلكة )مواد �خامات(

19,484 21,942 قرطا�سية

6,945 13,353 �سيانة

8,657 13,450 ماء �كهرباء

32,722 36,758 �سفر يف مهمات

3,733 4,152 حمر�قات

11,894 25,516 م�ساريف اخرى

8,304 8,012 م�ساهمات اخرى

- 10,000 ايجارات

305,350 401,237 املجموع

  امل�سر�فات الدارية �العمومية: يتاألف هذا البند مما يلي :-  

هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

اي�ساحات حول البيانات املالية

الفائ�ص املرتاكم:

اأرقام �سنة املقارنة:

تنظيم  هيئة  قامت  فقد  املالية  الفوائ�ص  قانون  �ح�سب  املالية  �زارة  مطالبة  على  بناء 

الكهرباء بتحويل مبلغ 2,000,000 دينار اىل ح�ساب اخلزينة العامة .

مت اعادة ت�سنيف بع�ص الرقام �سنة املقارنة لتتالئم �ت�سنيف اأرقام ال�سنة املالية احلالية
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