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النظام الكهربائي



انتاج الطاقة الكهربائية /توليد

طة مكونة مح)يقصد بالتوليد انتاج الطاقة الكهربائية عبر محطات توليد 

تعمل على أي نظام من التي (الكهربائيةمن وحدة او اكثر لتوليد الطاقة 

.والبديلةاألنظمة التقليدية 

لتيار تردد اوتنظيم تعمل هذه المحطات بتزويد النظام بالكهرباء حيث 

.  واعتماديتهاستقرار النظام الكهربائي بما يعزز 

هذه المحطات إما مملوكة من قبل مرخص له حكومي أو خاص تكون 

ويكون هذا المرخص له و المسؤول عن تملك وتشغيل وصيانة هذه 

.المحطات



انتاج الطاقة الكهربائية /توليد

ق الغير يتم توليد الطاقة الكهربائية عن طريق الطرق التقليدية والطر

.تقليدية

Conventional Generationالطرق التقليدية 

/ ود زيت الوق/ عن طريق حرق الوقود االحفوري يمثل الغاز الطبيعي 

الفحم الحجري

NON-Conventional Generationالغير التقليدية الطرق 

الطاقة المتجددةعن طريق 



انتاج الطاقة الكهربائية /توليد

Conventional Generationالطرق التقليدية 



انتاج الطاقة الكهربائية /توليد

Conventional Generationالطرق التقليدية 

؟مميزات و عيوب



انتاج الطاقة الكهربائية /توليد

NON-Conventional Generationالطرق الغير التقليدية 



انتاج الطاقة الكهربائية /توليد

NON-Conventional Generationالطرق الغيرالتقليدية 

؟مميزات و عيوب



الطاقة الكهربائية نقل 



الطاقة الكهربائية نقل 



الطاقة الكهربائية توزيع 

أطوط الطاقة الكهربائية بواسططة نظطام يأتـلطأف مطن كأوابطأل وخطتوزيع 

مهططين جهططدهأوائططأية ومططأنشـت كأهربأائططأية وتأوابططأعها مصططممة علططى 

لتوزيطع الطاقة الكهربائية من نقطاط ربطن نظطام النقطل مطع نظطام التوزيع 

الطططى نقطططاط التوصطططيل أو مطططن محططططات التوليطططد المربوططططة علطططى نظطططام 

.التوزيع

هرية لهطم عطن شطفواتير تتضمن   توصيل الكوابل للمشتركين واصدار 

االستهالككمية 

ن لطه بطالتوزيع فطي منطقطة محطددة يكطون المسطؤول عطلمرخص كما ان ا

مراريته بنططاء نظططام التوزيططع و تملكططه وتشططغيله وصططيانته وضططمان اسططت

ب الفقطد واعتماديته وعمل الخطن المستقبلية لنمو النظام و مراجعة نسط

.عليه



الفاقد الكهربائي

علىومامقسوالمباعةالمشتراةالطاقةكميةبينالفرقأنهعلىالكهربائيالفاقد

متعلقةيةفناسبابالىالكهربائيالفاقدحدوثسببويعودالمشتراةالطاقةكمية

.اداريةأوفنيةغيرأوبالشبكة

.والنقلالتوزيعلشركاتالكهربائيالفاقدنسبسقوفتحديديتم

الكهربائيالفاقدنسببمتابعةEMRCوالمعادنالطاقةقطاعتنظيمهيئةوتقوم

االستجرارةومحاربالكهربائيالفقدلتخفيضخطنووضعالكهربائيةالشبكةعلى

.الكهربائيةللطاقةالمشروعغير



توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة

نظاملىعأوالتوزيعنظامعلىالمربوطةالمتجددةالطاقةمصادرنظممنالكهربائيةالطاقةتوليد

.منهاالكهربائيةالطاقةانتاجهوالنقل

القياسصافي

الطاقةسقيايمكنهاوالتيالمتجددةالطاقةأنظمةمنالمولدةالكهربائيةالطاقةقياسصافيعدادات

موجبةلقراءةاتكونالشبكةمنكهرباءالمشتركفيهيستخدمالذيالوقتفيباتجاهينالكهربائية

فيستخدمةالممنالمولدةالكميةطرحويتمسالبةالقراءةتكونالشبكةفيهيغذيالذيالوقتوفي

.الفاتورةوإصداراالستهالكصافيالحتسابالشهرنهاية

العبور 

لمستهلك من امن نظم مصادر الطاقة المتجددة لغايات استهالكها وذلك لتمكين توليد الطاقة الكهربائية 

ظام الطاقة مصادر الطاقة المتجددة لتغطية فواتير استهالكهم بدون وجود ضرورة لتركيب ناستخدام 

.المتجددة في نفس مكان االستهالك



النظام الكهربائي في االردن 



النظام الكهربائي في االردن 



النظام الكهربائي في االردن 

 :طاع التوليدق

اقة إلى يقع على عاتق هذا القطاع مهمة إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات التوليد وتزويد هذه الط

(:الطرق التقليدية)شبكة النقل الوطنية، ويشتمل هذا القطاع على الشركات التالية

 :شركة توليد الكهرباء المركزية. 1

من حصتها في هذه % 51، حيث قامت الحكومة ببيع 2007تمت خصخصة هذه الشركة عام 

مملوكة % 40للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي وبقيت % 9الشركة للقطاع الخاص وبيع 

أي ما و .م1555تمتلك شركة توليد الكهرباء المركزية استطاعة توليدية إجمالية مقدارها . الحكومة

 .من إجمالي االستطاعة التوليدية في المملكة% 49نسبته 

 :ركة السمرا لتوليد الكهرباءش. 2

قدارها شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة األردنية، تمتلك هذه الشركة استطاعة توليدية م

ة من إجمالي االستطاعة التوليدية في المملكة، تشتمل هذه االستطاع% 28أي ما نسبته و .م888

و لكل .م143و لكل وحدة وتوربينين غازيين باستطاعة .م301على وحدتي دورة مركبة باستطاعة 

 .يتوربين وجميعها تعمل على حرق الغاز الطبيعي كوقود أساسي ووقود الديزل كوقود ثانو



النظام الكهربائي في االردن 

 :طاع التوليدق

 :شركة توليد شرق عمان. 3

و .م370تمتلك هذه الشركة محطة توليد شرق عمان وهي عبارة عن وحدة دورة مركبة باستطاعة 

محطة أول تعمل على حرق الغاز الطبيعي كوقود أساسي ووقود الديزل كوقود ثانوي، وتعتبر هذه ال

من قبل  (BOO)بنظام بناء، تملك وتشغيل2008تم إنشاؤه في عام  (IPP)مشروع توليد خاص

 .أمريكي-ائتالف ياباني

 :شركة توليد القطرانة. 4

و .م373تمتلك هذه الشركة محطة توليد القطرانة وهي عبارة عن وحدة دورة مركبة باستطاعة 

محطة ثاني تعمل على حرق الغاز الطبيعي كوقود أساسي ووقود الديزل كوقود ثانوي، وتعتبر هذه ال

من قبل  (BOO)بنظام بناء، تملك وتشغيل2010تم إنشاؤه في عام  (IPP)مشروع توليد خاص

 .سعودي-ائتالف كوري جنوبي

 (IPP3)شركة عمان آسيا للطاقة. 5

6. AES LEVANT HOLING/ B.V JORDAN (IPP4) 



النظام الكهربائي في االردن 

:  النقلطاع ق

ل يشتمل هذا القطاع على شركة وحيدة وهي شركة الكهرباء الوطنية، وهي شركة مساهمة عامة مملوكة بالكام

: للحكومة األردنية، حيث يمكن تلخيص مهام شركة الكهرباء الوطنية كما يلي

(. مشغل النظام)التشغيل اآلمن واالقتصادي للنظام الكهربائي .1

(.مالك شبكة النقل)بناء وتملك وصيانة وتطوير نظام النقل الكهربائي .2

.إعداد الدراسات التخطيطية لتطوير النظام الكهربائي.3

المشتري)ر شراء الطاقة الكهربائية من المصادر المختلفة وبيعها لشركات التوزيع والمستهلكين الكبا.4

(.  الوحيد

.  توفير الوقود الالزم لتشغيل الوحدات التوليدية.5

. استيراد وتصدير الطاقة الكهربائية مع دول الربن الكهربائي.6

.  تـمين االستطاعة التوليدية المطلوبة لمواجهة األحمال الكهربائية والتعاقد عليها.7



النظام الكهربائي في االردن 

:قطاع النقل

400ف و.ك132تمتلك شركة الكهرباء الوطنية مركز التحكم الوطني وخطوط النقل الكهربائي 

132/33، باإلضافة إلى محطات التحويل الرئيسية دارة-كم4121ف بـطوال إجمالية حوالي.ك

.  أ.ف.م10023ف وباستطاعة إجمالية حوالي .ك400/132ف و.ك



النظام الكهربائي في االردن 

:  قطاع التوزيع

منزلي، تجاري،)يقع على عاتق هذا القطاع مهمة توزيع الطاقة الكهربائية على المستهلك النهائي 

: ، ويشتمل هذا القطاع على الشركات التالية....(صناعي

.  وتعنى بمهام توزيع الكهرباء في وسن المملكة: EDCOاألردنيةشركة الكهرباء .1

.  وتعنى بمهام توزيع الكهرباء في شمال المملكة: IDECOاربدشركة كهرباء محافظة .2

.  وتعنى بمهام توزيع الكهرباء في جنوب المملكة: JEPCOالكهرباءشركة توزيع . 3

. يجدر بالذكر أن جميع هذه الشركات حالياً مملوك من قبل القطاع الخاص



النظام الكهربائي في االردن 



(  القطاع المنزلي)التعرفة الكهربائية



شكراً لكم
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