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امللخص التنفيذي
تابعت وزارة الطاقة والثروة املعدنية واملؤسسات والشركات ذات العالقة أعمالها يف تأمني
احتياجات األردن من الطاقة يف إطار اخلطة االستراتيجية للطاقة .وقد متيز عام 2018
بانخفاض االستهالك الكلّي من الطاقة األولية وللمرة األولى بنسبة  ،%3وذلك من
 10.09مليون ط.م.ن يف عام  2017إلى  9.71مليون ط.م.ن .ويعود ذلك بشكل أساسي إلى
قطاعي الصناعة والسياحة .وقد سيطر قطاع النقل على
الركود االقتصادي وخاصة يف
َ

استهالك الطاقة األولية ( ،)%34.6يليه قطاع الكهرباء ( ،)%30.4ثم القطاع املنزلي
( .)%15.1كما سيطر النقل على الطاقة النهائية ( ،)%49يليه املنزلي ( ،)%21.5ثم
املستوردة  %92.4من مجمل الطاقة املستهلكة ،متثلت
الصناعي ( .)%14وبلغت الطاقة
َ

بشكل رئيسي بالنفط ومشتقاته والغاز الطبيعي (املسال) ،بكلفة إجمالية بلغت 3010
مليون دينار .كما شهد عام  2018وقفة جزئية إزاء الطاقة النووية متثلت يف حل «شركة
الكهرباء النووية».
استمر التنقيب عن النفط بوتيرة عادية ،واستمر اإلنتاج من الغاز الطبيعي متواضع ًا
( 94.4مليون م .)³وتصاعد عدم الرضا الشعبي والرفض البرملاني التفاقية الغاز مع
إسرائيل من خالل شركة «نوبل إنيرجي» ،يف حني استمر عمل ميناء الشيخ جابر الصباح
النفطي يف العقبة والباخرة العائمة للغاز املسال بنجاح وسالسة واقتصادية جيدة .ومن
َّ
أي تقدم يف موضوع
املتوقع تشغيل أول محطة بالصخر الزيتي عام  ،2020ولم يحدث ّ
خط النفط العراقي.

ً
بدال من إنشاء مصفاة جديدة
استمر االجتاه بالتوسع يف استيراد املشتقات النفطية
أو توسيع املصفاة احلالية والذي تأخر كثيراً ،وذلك حتت إغراء الرسوم العالية التي
تتقاضاها اخلزينة والتي بلغت مليار دينار لعام  .2018ولم َّ
توقع اتفاقيات طويلة األمد
جتدد سنوي ًا ،ويف الوقت
أي من الدول املنتجة للنفط اخلام ،وإمنا هناك اتفاقيات
ّ
مع ٍّ
ب منظومة خطوط لنقل النفط اخلام.
نفسه لم ُت ْ َ

ويعكس التنظيم الهيكلي للمؤسسات العاملة يف الطاقة ،غياب التماسك والفاعلية
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االقتصادية على الرغم من صدور العديد من القوانني واألنظمة والتعليمات والتي
كان آخرها قانون املصادر الطبيعية رقم ( )19لسنة  2018وقانون املشتقات البترولية

رقم ( )11لسنة  ،2018نظر ًا الرتباط عدد من املؤسسات برئاسة الوزراء وليس بوزارة
الطاقة والثروة املعدنية ،واستقالل بعض املؤسسات بالقرارات شديدة التأثير على أمن
الطاقة أو حتميل املواطن والقطاعات االقتصادية أعباء مالية .وقد انعكس ذلك على
فواتير الكهرباء التي حتمل إضافات وأرقام ًا غير مقنعة للمواطن .كما انعكس على
الضرائب املفروضة على املشتقات النفطية مبا فيها الغاز الطبيعي ،مما يضعف من قدرات
القطاعات اإلنتاجية واخلدمية على املنافسة.
َ
واملتعاقد عليها تتعدى
وبلغ احلمل األقصى  3205م.و لعام  ،2018واالستطاعة املتاحة
إن االجتاه السائد دولي ًا وبعد ثورة
 4200م.و إضافة إلى  1036م.و من الطاقة املتجددةّ .
الطاقة املتجددة ،هو التركيز على املستهلك مباشرة .ولكن لم تقم يف األردن حتى اليوم،

أي شراكات حقيقية على شكل مجالس متخصصة بني منتجي الطاقة ومستهلكيها،
ّ
القطاعني العام واخلاص واألكادمييات .وباستثناء مركز بحوث الطاقة يف
وكذلك بني
َ

اجلمعية العلمية امللكية ،لم يتم إنشاء مراكز تكنولوجية متخصصة بالعمق لتطوير
اإلمكانات الوطنية يف مصادر الطاقة املختلفة.

ُ
املستهلك األكبر للطاقة النهائية ،خارج اهتمام مؤسسات الطاقة
قطاع النقل،
بقي
ُ
ومؤسسات النقل رغم كلفته البالغة  1500مليون دينار يف الطاقة فقط ،وتلويثه للبيئة
مبا يزيد عن  7ماليني طن سنوي ًا من ثاني أكسيد الكربون ،األمر الذي يتطلب رؤية
جديدة تقوم أساس ًا على النقل العام املنظم وسكة احلديد لتقليل الكلفة والتلوث على

املستوى الوطني ،وتخفيض عبء النقل على املواطن والذي يتجاوز  %10من نصيب
الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي .كما أن القطاع املنزلي يتطلب اهتمام ًا خاص ًا لتخفيض
كلفة الطاقة على املستهلك من جهة ،وإعطاء مرونة أكبر لنظام الطاقة بكامله من جهة
أخرى.
لقد أحرز «أمن الطاقة» تقدم ًا ،ولكن ما زالت تكتنفه العديد من املخاطر ابتداء
وحتملية املستهلك
باالقتصاديات وارتفاع الكلفة على الصناعة والقطاعات األخرى
ُّ
( ،)affordabilityوانتهاء بتشتت املصادر دون اتفاقيات عادلة وطويلة األجل ومقبولة
وطني ًا وقانوني ًا.
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التقديم
تعد الطاقة بأشكالها املختلفة وأمنها واقتصادياتها ودميومتها ووصولها ،من األركان
ّ
الرئيسية لالستمرار والنمو االقتصادي االجتماعي .فقد أصبحت جميع القطاعات
اإلنتاجية واخلدمية تعتمد على توفر الطاقة بالكميات واالقتصاديات املالئمة .ومن
جانب آخر فإن التغيرات املناخية التي جتتاح العالم من حيث ارتفاع درجة احلرارة
واجلفاف جتعل الطاقة املدخل األساسي ملواجهة تأثير هذه التغيرات .وبالنسبة للبلدان
املعرضة للجفاف كاألقطار العربية ،ويف مقدمتها األردن ،فإن الطاقة والتكنولوجيا هما
َّ

السبيل الوحيد إلنتاج املياه والغذاء بكميات كافية .لذا يصبح تعزيز أمن الطاقة ضرورة
إن قطاع الطاقة ال يحتمل حالة عدم االستقرار أو حالة الالتأكدية
بالغة األهميةّ .
ً
مباشرة على االقتصاد
( )uncertaintyأو امللْكية األجنبية املفرطة ،النعكاس ذلك
وكلفة املعيشة وتوفير املياه وإنتاج الغذاء.

ويشترك األردن مع الكثير من الدول يف عدم توفر مصادر للطاقة التقليدية (النفط
والغاز والفحم احلجري) بكميات مجدية أو كافية ،ويف االعتماد كلي ًا أو جزئي ًا على
االستيراد وعلى الطاقة املتجددة .غير أن معدالت النمو االقتصادي العالية من شأنها
أن متكّ ن االقتصاد واملؤسسات واألفراد من التعامل مع كلفة الطاقة املستوردة .ومن جانب
ثالث ،فإن دخول الطاقة املتجددة إلى ساحة اإلنتاج والتقدم الهائل يف تكنولوجياتها
واقتصادياتها ،والتطور السريع يف أنظمة ومعدات تخزين الطاقة ،والنجاحات الكبيرة يف
لبلد مثل األردن يف
املركبات والقطارات الكهربائية ،كل ذلك خلق ظروف ًا إيجابية جديدة ٍ

مستقبل الطاقة.

لقد كان معدل نصيب الفرد من الطاقة عام  2018يف حدود  0.94ط.م.ن ،أي  %50من
املتوسط العاملي .كما وصلت كلفة الطاقة املستهلكة لعام  2018إلى  3010مليون دينار أو
 %10من الناجت احمللي و %64.5من قيمة الصادرات و %21من قيمة املستوردات .وبنظرة
َّ
يتوقع أن تتضاعف؛ ً
أوال :لالنتقال من
مستقبلية ،فإن احتياجات األردن من الطاقة

االقتصاد ما قبل الصناعي إلى االقتصاد الصناعي احلديث؛ وثاني ًا :ملواجهة االحتياجات
املتزايدة من املياه وسد العجز املائي من خالل التحلية؛ وثالث ًا :ملواجهة اجلفاف وارتفاع

درجات احلرارة مع التغيرات املناخية الكاسحة.
إن الدولة مبؤسساتها الرسمية واألهلية واألكادميية البحثية مسؤولة بالتشارك
ّ
والتنسيق عن متابعة هذا القطاع على جميع املستويات ،ووضع االستراتيجيات وتنفيذ
البرامج التي من شأنها حتقيق استدامة توفير الطاقة واملياه لالستعماالت املختلفة
بأفضل صورة أدائية واقتصادية ممكنة.
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ومن منظور كلّي ،أي املصادر والتعاقد على املواد اخلام والتصنيع والتكرير والتوليد
فإن التداخل بني الفني واالقتصادي والسياسي ما زال فيه بعض
والتوزيع والتسعيرّ ،
االلتباس الذي يجعل مسؤولية اتخاذ القرار معقّ دة.

فهناك شركات حكومية مملوكة بالكامل للحكومة دون الوضوح يف مدى مسؤولية احلكومة
أو مجلس اإلدارة عن القرارات املالية واالقتصادية وأرباح الشركة وخسائرها ومديونيتها
وقرارات التعاقد مع أطراف خارجية من حيث موافقة أو تصديق أو توجيه احلكومة أو
ً
مثال شركة الكهرباء
مجلس اإلدارة .ومن بني الشركات اململوكة بالكامل للحكومة ،هناك
الوطنية التي حتمل صفة «شركة مساهمة عامة» وليس لها أسهم للتداول ،وهناك أيض ًا

ثمة فروق
شركة السمرا لتوليد الكهرباء والتي حتمل صفة «شركة مساهمة خاصة» .فهل ّ
أي مدى يحق لهما
بني الشركتني من حيث املسؤولية واملديونية ومرجعية القرار؟ وإلى ّ

ولسواهما من الشركات املثيلة أن تعود بتبعات قراراتها على املواطن من خالل التعرفة

واألثمان التي تتقاضاها؟
وخالل السنوات املاضية ،مت إنشاء مجموعة من اخلزانات للنفط ومشتقاته والغاز

البترولي يف ّ
تضمنت:
كل من العقبة ووسط اململكة
ّ
مشروع تخزين مشتقات نفطية:

 250ألف 300-ألف طن

(حكومة)

يف الوسط (املاضونة)

مشروع تخزين غاز بترولي:

 8000طن يف الوسط

مشروع خزانات للنفط اخلام واملشتقات:

 100ألف طن يف العقبة

لقد جرى العرف الهندسي أن تكون االستطاعة التوليدية االحتياطية يف محطات
الكهرباء يف حدود  %15-10من احلمل األقصى ،يف حني توجد استطاعة تزيد عن
َّ
يتوقع أن تترفع إلى  1200م.و ،إضافة إلى احملطات الشمسية ،مما أوقع وزارة
 700م.و.

الطاقة والثروة املعدنية يف إشكاالت إدارية ومالية بسبب التزامها بشراء َ
املنتج الكهربائي،
مما انعكس سلب ًا على املواطن .وتدفع احلكومة للشركات ما يعادل ثمن الطاقة املو َلّدة
ً
فعال أو افتراض ًا على مبدأ ( .)Take it or pay for itومتتد هذه العقود لعشرين عام ًا
أو أكثر ،مما يشكّ ل عقبة أمام التوسع يف محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بل وكل
إن تعدد
قررت فيها احلكومة وقف هذا التوسعّ .
مصدر آخر للطاقة ،إلى الدرجة التي ّ
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شركات التوليد يف شبكة صغيرة احلجم كالشبكة األردنية ،واإلفراط يف االعتماد على
الشركات األجنبية التي متتلك هذه احملطات ،أمر ال ينسجم مع املصلحة الوطنية وال
إن البديل يتمثل يف إنشاء شركات مساهمة عامة وطنية متتلك
يعزز من أمن الطاقةّ .
هذه احملطات وتديرها .فقد أدى ذلك النهج إلى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية،
َ
ساحة الكهرباء إيجابي ًا على املستهلك .هذا
وعدم انعكاس دخول الغاز والطاقة املتجددة

أن واحد ًا من األهداف الرئيسية للتوسع يف الطاقة املتجددة هو تخفيض الكلفة
يف حني ّ

على املواطن وعلى القطاعات االقتصادية.

وهذا يستدعي احلاجة إلى مدخل إلى اقتصاديات الطاقة يختلف عن املدخل احلالي
الذي ما يزال يركز على محطات التوليد الكبيرة والشبكة الكهربائية دون االلتفات إلى
ضرورة املزاوجة بني الطاقة املتجددة وقطاع االستهالك .ويشكل االستهالك املنزلي
 %45.5من مجمل الطاقة الكهربائية املسته َلكة .وميكن االستجابة إلى جزء كبير من
هذا االستهالك من خالل وحدات الطاقة الشمسية املنزلية وليس من خالل محطات
شمسية أو رياح كبيرة موصولة على الشبكة .وما يساعد على ذلك أن حوالي  %70من
املنازل هي منازل فردية ،يسهل فيها تركيب الوحدات الشمسية لغايات الكهرباء وتسخني
ً
فضال عن إفادتها من العزل احلراري والطاقة الالتفاعلية.
املياه،

أوالً :متابعة األهداف االسرتاتيجية لقطاع الطاقة

حددت وزارة الطاقة والثروة املعدنية أهدافها االستراتيجية لتشمل عناصر رئيسية
خمسة هي :أمن التزود بالطاقة ،وتنويع مصادر الطاقة وأشكالها ،وتطوير واستغالل

مصادر الطاقة احمللية التقليدية واملتجددة والصخر الزيتي واليورانيوم ،ونقل تكنولوجيا
الطاقة النووية وتوطينها وتطويرها ،وزيادة كفاءة استخدام الطاقة وتعظيم القيمة
املضافة الستغالل اخلامات املعدنية .وتالي ًا استعراض لهذه األهداف بشيء من التفصيل:

 .1أمن التزود بالطاقة

قامت املؤسسات العاملة يف الطاقة يف حتقيق جانب التزود والتركيز عليه من مصادر
متعددة سواء من النفط اخلام أو املشتقات أو الغاز وحتى الفحم .ومع هذا فإن االهتمام

بأهلية هذه املصادر ودميومتها وانتظامها يحتاج إلى املراجعة ،ألنه ال يستكمل املفهوم
والتحملية
املتعارف عليه يف أمن الطاقة والذي يربط دائم ًا بني التوفرية ()availability
ُّ

( .)affordabilityإن تقارير وزارة الطاقة والثروة املعدنية والشركات املعنية لم تتناول

حتمل أسعار الطاقة وكذلك قدرة
أمن الطاقة من جانبه االقتصادي وقدرة املواطن على
ّ

القطاعات االقتصادية على املنافسة يف إطار األسعار املرتفعة للطاقة .وما تطالب به

9

القطاعات االقتصادية ،وخاصة الصناعة ،هو تخفيض كلفة الطاقة ،ألن ارتفاع أسعارها
يحد من القدرة التنافسية لهذه القطاعات.

 .2تنويع مصادر الطاقة وأشكالها

لقد حتقّ ق تنويع أشكال الطاقة األولية بدرجة جيدة نسبي ًا ِّ
أمن الطاقة ،ويشمل
معزز ًا َ

هذا :الغاز الطبيعي ،والصخر الزيتي ،والنفط ،واملشتقات النفطية ،والفحم ،والطاقة
التحرك على طريق التنوع ميكن أن يتم مبعدالت
املتجددة (الشمس والرياح) ،وإن كان
ّ

أسرع يف الطاقة املتجددة والصخر الزيتي حتديداً.

وقد ُأجنزت اتفاقيات مع عدد من الشركات الستغالل الصخر الزيتي (امللحق رقم .)1
وتقوم هذه الشركات بأعمال حتضيرية ،باستثناء شركة العطارات للطاقة ،التي باشرت
بعد تأخير كبير -بإنشاء محطة كهرباء باستطاعة  470م.و .باحلرق املباشر للصخرَّ
املتوقع أن تبدأ توليد الكهرباء يف عام .2020
الزيتي ،ومن
َ
املتعاقد عليها بني احلكومة وشركات توليد الكهرباء،
وبسبب زيادة القدرات التوليدية
فقد تقرر وقف التوسع يف محطات توليد الكهرباء من احلرق املباشر للصخر الزيتي وذلك
بقرار من مجلس الوزراء (تقرير وزارة الطاقة والثروة املعدنية).
واملالحظ أن اجلهود الستغالل هذا املصدر من مصادر الطاقة تتم يف غياب رؤية
َ
استراتيجية بعيدة املدى ،وباالعتماد على الشركات األجنبية وغياب املساهمات
األردنية ّ
إل بشكل ضئيل ،-وعدم االهتمام بتأصيل وجتذير تكنولوجيا الصخر الزيتيإن حسن استغالل هذا املصدر
يف البالد من خالل مراكز بحثية وتكنولوجية متخصصةّ .

وعلى مدى سنوات طويلة ،يتطلب تنمية قدرات تكنولوجية وعلمية وهندسية وطنية،
وليس االعتماد على الشركات األجنبية وشراء احللول اجلاهزة.

 .3تطوير واستغالل مصادر الطاقة املحلية التقليدية واملتجددة
واليورانيوم
يحتل هذا احملور االستراتيجي أهمية خاصة ،ألنه يدعم ويعزز مبدأ التوفرية

( )availabilityملصادر الطاقة .وال شك يف أن اجلهود يف هذا االجتاه طيبة وتستحق
الدعم ،ولكنها بحاجة إلى التطوير لتقوم على اجلهود واالستثمارات الوطنية ما أمكن
ذلك ،وللتعجيل يف حجم اإلجناز ،خاصة وأن السوق الدولي للطاقة األولية يخضع
للتقلبات املفاجئة ،وكذلك لإلفادة من األشكال املختلفة للطاقة املسته َلكة (احلرارة،
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بلد كاألردن ،حيث الطاقة املتجددة ينبغي أن تشكل
اإلضاءة ،التخزين..إلخ) .ويف ٍ
فإن أحد األهداف االستراتيجية هو تعزيز القدرات
الركن األساسي يف مستقبل الطاقةّ ،

التكنولوجية واإلبداعية الوطنية وعلى أسس منهجية مستقرة.

من جانب آخر ،فإن التنقيب عن الغاز واستخراجه ما زال يتحرك بنوع من عدم الوضوح،

ّ
ولعل واحد ًا من األخطاء االستراتيجية
خاصة عندما تتضارب األرقام والتصريحات.
الكبرى يتمثل يف ّ
حل سلطة املصادر الطبيعية وإلغائها ،وبالتالي غياب اجلهة العلمية

املرجعية املوثوقة ،األمر الذي ينبغي مراجعته من منظور استراتيجي ملستقبل الطاقة
واملعادن يف اململكة.
إن فاتورة الطاقة األولية املباشرة يف األردن تتعدى  3مليارات دينار أردني ،والضرائب التي
ّ
تتقاضاها الدولة عن النفط ومشتقاته تزيد عن مليار دينار سنوي ًا ،األمر الذي يعني أن
إنفاق بضعة ماليني يف مراكز التطوير التكنولوجي واالستكشاف ال ميثل أعباء إضافية
حقيقية ،بل ميكنه أن يشكل إضافات ذات قيم اقتصادية بعشرات أو مئات املاليني من
الدنانير .لقد مت إجناز عدد من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية ،وبدأت املشاريع

تأخذ مكانها يف منظومة الطاقةّ ،إل أنها بحاجة إلى التكثيف كما يف الدول األخرى
(امللحق رقم  .)2فالطاقة املتجددة ال تشكل اليوم أكثر من  %7من مجمل الطاقة األولية
املسته َلكة ،يف حني أن وزارة الطاقة والثروة املعدنية تتحدث عن مساهمة الطاقة املتجددة
بنسبة  %20من الطاقة الكهربائية املولَّدة عام  ،2025وهو طموح متواضع باملقارنة مع
الدول األخرى .فبينما يبلغ نصيب الفرد من أنظمة الطاقة املتجددة يف أملانيا  1.5ك.و،
ويف بريطانيا  0.55ك.و ،ويف أميركا  0.75ك.و ،فإن نصيب الفرد يف األردن من قدرة
الطاقة املتجددة ال يزيد عن  0.16ك.و ،وهو رقم ضئيل يف بلد فقير باملصادر التقليدية
األخرى .بل إن توقعات الوزارة أن تصل الطاقة َّ
املركبة من الطاقة املتجددة عام  2021إلى
 2400م.و ،أي ما يعادل  0.20ك.و للفرد .ويبني امللحق رقم ( )2مشاريع الطاقة الشمسية
وطاقة الرياح التي مت تنفيذها أو أنها قيد التنفيذ.
كذلك ،فقد أدرجت وزارة الطاقة والثروة املعدنية اليورانيوم يف محور تطوير مصادر
الطاقة احمللية ،وهو إدراج يف غير مكانه وسابق ألوانه .فاليورانيوم كمادة يتم تعدينها

يعد مصدر ًا للطاقةّ ،إل بعد عمليات التخصيب ليتحول
على صورة يورانيوم ( )238ال ّ
ً
إن كميات اليورانيوم يف األردن
إلى يورانيوم ( )235وإدخاله
فعال يف محطة طاقة نوويةّ .

محدودة ،واالحتياطي املثبت يف حدود  40ألف طن ،ونسبة التركيز يف معظم املناطق

تتراوح بني  60و 150جزء ًا يف املليون ،كما أن أسعار اليورانيوم اخلام ال تتعدى 80-60
دوالر/كغم .أي أن عائدات  2000طن سنوي ًا لن تتعدى  160مليون دوالر.
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 .4نقل تكنولوجيا الطاقة النووية وتوطينها وتطويرها

يتمثل احملور الرابع لوزارة الطاقة والثروة املعدنية يف نقل وتوطني وتطوير تكنولوجيا
الطاقة النووية وتطوير استخدامها وإدامتها .وهنا ال بد من التمييز بني موضوعني
مختلفني؛ األول :التكنولوجيا النووية واستعماالتها يف الزراعة والصناعة والطب واختبار
املواد والدراسات الفيزيائية ،وهذا أمر يجب االستمرار به وتدعيمه؛ والثاني :موضوع
الطاقة النووية مبفهوم توليد الطاقة الكهربائية من محطات نووية وربطها على الشبكة
الكهربائية الوطنية ،وهذا موضوع خالف كبير.
ً
مفاعال بحثي ًا
بالنسبة للتكنولوجيا النووية واستعماالتها ومنشآتها ،سواء كانت املنشأة
أو «سنكروترون» ،فذلك أمر جيد .ومن املهم االستمرار الكتساب اخلبرات التكنولوجية
من جهة ،وإنتاج النظائر املشعة التي يحتاجها السوق األردني واألسواق املجاورة من جهة
ثانية ،ومتابعة نقل وإدارة النفايات املشعة إضافة إلى التحاليل الكيميائية والفيزيائية
لتعدين اليورانيوم وغيره من املواد املشعة من جهة ثالثة ،ومتابعة قياسات اإلشعاع يف
البيئة األردنية من جهة رابعة.
أما محطة الطاقة النووية الضخمة ،فتلك متثل خطأ استراتيجي ًا جسيم ًا ،وهي مسألة
ليس لها مبرر وال ضرورة ،وتفتقر إلى اجلدوى االقتصادية والفنية واللوجستية .إذ
تذهب هيئة الطاقة النووية بعد إخفاق وفشل مدخل املفاعالت الضخمة ( 1000م.و)
إلى افتراض بناء محطات نووية مبفاعالت صغيرة مدمجة باستطاعة  70أو  100م.و
مجربة يف الشبكات الكهربائية ُ
وتستعمل
اعتبار ًا من عام  .2027وهي مفاعالت غير
َّ

سيضعف من أمن الطاقة بسبب
يف الغواصات والبواخر الذرية واملناطق املعزولة .وهذا ُ
تدني اخلبرة التكنولوجية يف التعامل مع هذه احملطات ،وألنها لن تضيف شيئ ًا إلى مصادر
الطاقة ّإل إذا كانت بأعداد كبيرة ،وهذه من شأنها أن تخلق مشكالت لوجستية وأمنية

وبيئية غاية يف التعقيد إضافة إلى كلفتها الباهظة.
ويذكر هنا أن التقرير الشامل الذي أصدرته «املجموعة االستشارية الدولية للطاقة
ُ

النووية» والتي شكلتها احلكومة بناء على توصية هيئة الطاقة الذرية األردنية ،أوضح
متام ًا عدم مالءمة املفاعالت الضخمة ( 1000م.و) للشبكة الكهربائية األردنية،

ً
مستقبال بعد ثبات جدواها ،إلى
ومعقولية التمكُّ ن من تكنولوجيا املفاعالت الصغيرة

جانب الطاقة املتجددة.
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 .5كفاءة استخدام الطاقة وتعظيم القيمة املضافة الستغالل
الخامات املعدنية
ال تتوفر مؤشرات وأرقام مرجعية سنوية منتظمة ويف مواعيدها بحيث ميكن مبوجبها
قياس اإلجناز املنتظم يف زيادة كفاءة استخدام الطاقة يف جميع القطاعات واالنعكاس

االقتصادي املترتب عليه باعتبار ذلك واحد ًا من األهداف االستراتيجية لوزارة الطاقة
والثروة املعدنية واملؤسسات العاملة معها.
وهنا ال بد من وضع أرقام تتناول معدالت منو استهالك الطاقة األولية والطاقة الكهربائية
واستهالك قطاعات الصناعة والنقل واملنزلي والزراعي ،ومن ثم تبيان مدى التحسن يف
هذه األرقام ،إضافة إلى ربط استهالك الطاقة باالقتصاد ،وتبيان مدى التحسن يف كثافة
الطاقة من سنة إلى أخرى.

ثانياً :متابعة توصيات تقرير حالة البالد لعام 2018
 .1خطة وطنية شاملة للطاقة وجهد وطني

املقترحة للتنفيذ .وما زالت
لم يتحقق إجناز ضخم يف هذا االجتاه ،نظر ًا لغياب اآلليات
َ

مؤسسات املجتمع املدني ،ومنها غرفة الصناعة ،تطالب مبثل هذه اخلطة بعد مراجعة
تامة للتعليمات والقوانني .وتعمل وزارة الطاقة والثروة املعدنية على تطوير اخلطة
االستراتيجية لألعوام .2030-2019

 .2رشكة الكهرباء الوطنية

أي تغيير بخصوص مسؤوليات الشركة الكثيرة واملتداخلة جد ًا ( 34قسم ًا)،
لم يتحقق ّ

والتي يختلط فيها الوقود مع الكهرباء مع النقل الكهربائي مع االتفاقيات الدولية مع
املواطن مباشرة مع غموض مسؤوليتها القانونية عن جدوى
القرارات التي يتحمل نتائجها
ُ

قراراتها وجناعة القرارات ،وكذلك غموض قانونية االلتزامات السياسية والدستورية
واملالية بحكم كونها مملوكة للحكومة.

 .3إعادة تقييم واقع قطاع الطاقة بشكل شامل

لم يتحقق شيء يف هذا االجتاه ،وخاصة أدوار ومهام املؤسسات والدوائر احلكومية.
فبقيت ٌّ
كل من هيئة تنظيم قطاع الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية وهيئة الطاقة
الذرية مرتبطة برئيس الوزراء ،يف حني بقيت شركات الكهرباء املستقلة كشركات .وهكذا
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ُ
الصالحيات والسلطات الالزمة التي متكن هذه اجلهات من قيادة قطاع الطاقة
استمرت
وتنفيذ استراتيجية الطاقة الوطنية وفق خطة عمل متناغمة ومشتركة بني جميع
ُ
بالتبعثر والتشتُّ ت.
املؤسسات،

 .4الدراسة الشاملة للطاقة املتجددة

لم تتم مثل هذه الدراسة بسبب تعدد اجلهات املرجعية .وعليه ،ينبغي جتديد التوصية،

ودراسة بدائل الطاقة من منظور االقتصاد الكلي واإلمكانات التكنولوجية واللوجستية.

 .5الربط الكهربايئ مع الدول املجاورة

لم يتحقق شيء جديد بسبب الظروف غير املستقرة يف املنطقة ،واملسافات الطويلة
َّ
املفضل عدم التوسع يف الربط الكهربائي
(باستثناء سوريا ولبنان وفلسطني) ،على أنه من
اإلقليمي قبل استقرار خطط إنتاج الطاقة الكهربائية ومصادر الوقود فيها سواء بالنسبة
لألردن أو لتلك الدول.

 .6تعزيز قدرات املؤسسات الرديفة

ً
أعماال حتضيرية من جانب وزارة
لم يتحقق شيء جديد يف هذا االجتاه ،ألن ذلك يتطلب

الطاقة والثروة املعدنية.

 .7أنظمة البيانات للعزل الحراري والسخانات الشمسية

لم يتم شيء جديد يف هذا املوضوع ألسباب من أبرزها :الكلفة الرأسمالية اإلضافية،
وغياب اآللية الالزمة للتطبيق ،وغياب األدلّة وكتب اإلرشاد للتطبيقات املختلفة.

 .8برامج ومشاريع ترشيد الطاقة ()1

مت القيام بعدد من املشاريع والدراسات من خالل صندوق الطاقة املتجددة وترشيد
الطاقة بهدف ترشيد الطاقة يف قطاعات مختلفة ،وخاصة القطاع الصناعي والقطاع

املنزلي وقطاع املباني العامة يف محافظات اململكة ،وذلك مبشاركة مؤسسات دولية وغرفة
الصناعة وبنوك وطنية .ومن أبرز املشاريع التي ُأجنزت :تركيب  300نظام كهرباء شمسي
للمنازل ،وتركيب  25ألف سخان شمسي ،وتركيب  200ألف من املصابيح املوفرة للطاقة
( ،)LEDودعم  34منشأة صناعية لالستثمار يف الطاقة املتجددة .وهناك مشاريع أخرى
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ودور العبادة ( 487مسجد ًا وكنسية)،
تشمل املدارس ( 128مدرسة) ،واملباني احلكوميةُ ،

ومباني البلديات وغيرها ،إلى جانب إجناز برامج إعالمية وتدريبية حول كفاءة الطاقة
وترشيد االستهالك والطاقة املتجددة ،وتنفيذ برامج كفاءة الطاقة يف عدد من الفنادق
واملرافق.
إن اجلهود يف هذا املجال طيبة وتستحق الثناء ،ولكنها بطيئة نسبي ًا وصغيرة احلجم
ّ
بالنسبة ألعداد املؤسسات التي تتعامل بالطاقة الكهربائية ،إذ يوجد يف األردن مليون

مشترك.

 .9برامج ومشاريع ترشيد الطاقة ()2

كثير ًا ما يدخل موضوع «كفاءة الطاقة وترشيدها وحفظها» يف عموميات ال حتقق أهداف ًا
رقمية محددة مرتبطة ببرامج زمنية ،لذا ال تنشأ مشاريع حقيقية يف األردن يف هذا

االجتاه ،يف الوقت الذي جنحت فيه دول صناعية ضخمة يف ترشيد االستهالك وحفظ
الطاقة وتخفيض معدالت النمو يف الطلب على الطاقة لديها إلى أقل من  %1سنوي ًا .وقد
ُوضعت اخلطة الوطنية الثانية لكفاءة الطاقة ،لتخفيض االستهالك بنسبة  %20من

استهالك عام  2007بحلول عام .2020

 .10عوائق استخدام الغاز للصناعة

مت تزويد قطاع الصناعة خالل النصف الثاني من عام  2018بكميات محدودة من الغاز
الطبيعي ومبعدل  3.2مليون قدم ³يومي ًا ،أو ما يعادل  %3.2من االحتياجات السنوية
للقطاع الصناعي .وهي نسبة متواضعة .وما تزال املسائل التنظيمية تلعب دور ًا يف تأخير
إفادة الصناعة من الغاز الطبيعي ،ألسباب منها الضرائب املفروضة على الغاز وكيفية
التعامل معها ( 60دينار /طن للغاز املسال) ،واخلشية من تسرب الغاز إلى قطاعات أخرى
وبذا تخسر احلكومة الضرائب ،وغياب البنية التحتية (أنابيب ،ومحطات ضخ وقياس...
إلخ) الالزمة لتوزيع الغاز على املرافق الصناعية.
وقد صدرت موافقات من رئاسة الوزراء على تخفيض الضرائب اخلاصة على الغاز الطبيعي
من  %16إلى  ،%7كما وافقت الرئاسة على إعفاء الشركات اجلديدة التي تتحول من زيت
الوقود إلى الغاز الطبيعي من الضريبة اخلاصة على الغاز ملدة ثالث سنوات.
وهناك إشكاالت رئيسية يف مسألة الغاز ال بد من مواجهتها إزاء التوسع يف استعمال الغاز
يف القطاع الصناعي ،أهمها الضرائب ،والربط مع أسعار النفط.
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 .11استقرار األنظمة والترشيعات

لم يتحقق االستقرار املطلوب ،نظر ًا لغياب الشراكات مع القطاعات األخرى ،والتركيز

على املالي دون االقتصادي ،وغياب املتابعة املستقبلية للتكنولوجيا.

 .12فاقد الكهرباء (التوليد والنقل والتوزيع)

ً
عما كان عليه يف عام  ،2014ولكنه ما يزال مرتفع ًا،
انخفض الفاقد يف الكهرباء
قليال ّ

إن مجمل الفاقد
سواء يف شبكات الضغط العالي ( )%1.68أو يف شبكات التوزيع (ّ .)%12
ً
كامال انخفض من  %14.41يف عام  2014إلى  %13.1يف عام ،2018
يف النظام الكهربائي

وهذا أعلى من املعدالت العاملية لألنظمة والشبكات اجليدة مبقدار الضعف تقريب ًا ،إذ
يبلغ املعدل  %6لشبكات التوزيع ،و %1لشبكات النقل ،و %1.25ملنظومات التوليد.

ولكن جزء ًا
سببه السرقات والسحب غير القانوني،
ّ
ّ
إن جزء ًا من الفاقد يف شبكات التوزيع ُ

فإن املستهلك هو الذي
آخر ال يستهان به مرتبط ببنية الشبكة نفسها .ويف كل األحوال ّ

يتحمل كلفة هذا الفاقد.

 .13التوسع يف الغاز الطبيعي للمنازل

معمقة
لم يتحقق من هذه التوصية شيء ُيذكر .ويتطلب األمر إجراء دراسات
َّ

لالحتياجات املنزلية من الغاز من ِقبل فريق هندسي متخصص ،إذ ميكن وضع تصاميم

لشبكات نقل الغاز الطبيعي لتكون شبكات صغيرة متعددة ،وبالتالي احتساب كلفة هذه
َّ
ويتوقع أن
الشبكات وجدواها االقتصادية حتى ميكن الدخول العملي يف هذا التوسع.
ً
مستقبال من خالل استراتيجية الطاقة.
يتم ذلك

 .14النقل

ما يزال قطاع النقل بعيد ًا متام ًا عن موضوع الطاقة وترشيد استهالكها ،مع العلم أن
امللوث الرئيسي على مستوى الغازات
قطاع النقل يستهلك  %49من الطاقة النهائية ،وهو ّ
واحلرارة.

وألن النقل يشكل قطاع ًا قائم ًا بذاته ،فإن معاجلة استهالكه للطاقة ينبغي أن تخضع
ّ

لبرنامج وطني متخصص تشارك فيه األطراف املختلفة ،ويف مقدمتها وزارة الطاقة

والثروة املعدنية ووزارة النقل.
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 .15االستثامر يف النفايات

لم يتحقق شيء ُيذكر يف هذا االجتاه .وهو ما يتطلب أن تقوم وزارة الطاقة والثروة املعدنية

بدراسات تتعلق بنماذج احملطات التي ميكن بناؤها لتتناسب مع البلديات املختلفة،
ولتقوم أساس ًا على احلرق املباشر ،وأن يتم النظر يف اقتصادياتها وبالتالي تعميم النماذج
على البلديات.

 .16برامج خاصة يف البلديات

ودون إغفال إقامة محطة شمسية لبلديتي معدي ودير عال باستطاعة  2م.و ،فإنه
لم يتحقق إجناز كبير ُيذكر يف هذا املوضوع ،والسبب هو غياب اخلبرات املتخصصة
يف الطاقة يف البلديات .وهناك شراكة بني وزارة الطاقة والثروة املعدنية ووزارة اإلدارة

احمللية الستبدال وحدات موفرة للطاقة بوحدات اإلنارة العادية .وتستطيع وزارة الطاقة
والثروة املعدنية بالتعاون مع مكاتب استشارية وطنية ،وضع اخلطط الالزمة لها وتبيان
اقتصادياتها لتكون مناذج مشجعة للبلديات األخرى.
ويذكر أن صندوق الطاقة املتجددة بصدد تنفيذ برنامج للطاقة املتجددة وترشيد
ُ

الطاقة جلميع البلديات.

 .17آفاق االستثامر يف اإلقليم

إن الكثير من املؤسسات اخلاصة العاملة بالطاقة محدودة اإلمكانات ،وهو ما يدعو إلى
ّ

تنظيمها يف مجموعات متخصصة لتستطيع الدخول يف مشاريع إقليمية ،وميكن اإلفادة
من اجلامعات لدعم هذه الترتيبات.

 .18اإلعالم والتوعية

إن التوعية بالطاقة وكفاءتها وترشيد استهالكها تتطلب مسيرة مستمرة من املواد
ّ
واملبسطة التي يستطيع املواطن أن يتعامل معها
اإلعالمية والعلمية والهندسية احلديثة
ّ

ويستفيد منها ،سواء كانت برامج مرئية أو مسموعة أو نشرات قصيرة أو كتيبات للفنيني
واملستعملني.
ِ
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ثالثاً :النظرة املستقبلية

يف إطار واقع الطاقة من جهة وأهداف اخلطة االستراتيجية من جهة ثانية ،فإن إعطاء

نظرة مستقبلية للقطاع يصبح مفيد ًا لتصحيح املسار وتعزيز اإلجنازات ،مع األخذ بعني

االعتبار أن املنظور االستراتيجي للمصادر الوطنية للطاقة ينبغي ّأل يكتفي بإدارة املوارد
من اخلارج ،وإمنا الدخول يف تفاصيل تطويرات هذه املوارد وتعظيم القيمة املضافة إليها.

ً
بداية ،ال بد للدولة من وضع حل مناسب لتناقص عائدات اخلزينة مقابل االقتصاد
الوطني .ذلك أن عائدات الرسوم والضرائب على املشتقات النفطية ضخمة للغاية
(وصلت إلى مليار لعام  ،)2018أي أكثر من  %10من موازنة احلكومة .إن من شأن
التحول نحو الطاقة املتجددة ،وترشيد استهالك الطاقة وحفظها ،وتغيير منظومة
والتحول إلى السيارات الكهربائية والقطارات ،أن يخفض عائدات اخلزينة
النقل،
ّ

من هذا املصدر ،وهو ما يوقع اخلزينة يف إرباك كبيرّ .إل أن هذه الرسوم والضرائب
مسحوبة من جسم االقتصاد الوطني وتعمل يف أربعة اجتاهات هي :إضعاف

ديناميكية االقتصاد ،واستمرار التلوث وآثاره الصحية والسلبية املكلفة ،وارتفاع
األسعار مبستويات مضاعفة ،وارتفاع كلفة اإلنتاج وعجز القطاعات عن املنافسة.
وعليه ،ال بد من قرار سياسي اقتصادي تتخذه الدولة مبساعدة فريق من اخلبراء
حلل هذه املعضلة واخلروج منها خالل فترة زمنية قصيرة ،وعلى أبعد التقديرات
قبل نهاية عام .2025
 إن تكنولوجيا الطاقة ،وخاصة املتجددة منها ،يف تطور متسارع نحو كفاءة عاليةواختراقات تكنولوجية غير مسبوقة ،ابتداء من أنظمة تخزين الطاقة ،مرور ًا
بالتحوالت اجلذرية يف أمناط االستهالك ،وانتهاء بوسائل التوليد والتحكم .وهذه
ّ
َّ
يتوقع أن تتحقق خالل  40-30عام ًا .األمر الذي يجعل التوجه نحو املشاريع

التقليدية طويلة االستمرار ،كاملشاريع النووية ( 60عام ًا) ،بكل ما يرافقها من

إشكاالت والتزامات ومتطلبات ومخاطر وارتباط بتكنولوجيات يف زمن األفول
(االنشطار النووي) ،أمر ًا غير حكيم .وعلى وزارة الطاقة والثروة املعدنية أن تتابع
الدراسات الدولية حول تطوير أنظمة الطاقة وتكنولوجياتها املختلفة ،وأن تشارك
بها كذلك.
 عملت املؤسسات ذات العالقة على تعزيز أمن الطاقة من خالل تنويع الوقود بإدخالالغاز والصخر الزيتي والطاقة املتجددة وتنويع املصادر .وهذا يتطلب من منظور
مستقبلي إعطاء اجلانب االقتصادي األهمية الالزمة ،ويف مقدمة ذلك املواءمة بني
والتحملية ،سواء للمستهلك العادي أو للقطاعات االقتصادية ،ليكون
التوفيرية
ُّ

الهدف الوصول إلى رقم ( )95يف دليل أمن الطاقة عام  .2025إذ إن ارتفاع كلفة
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الطاقة على القطاعات اإلنتاجية ،أدى إلى ارتفاع كلفة املنتجات والعجز عن املنافسة،
مما انعكس سلبي ًا على االقتصاد وعلى املواطن ،األمر الذي يتطلب املعاجلة.
ويدخل
 إن الربط املباشر بني أسعار النفط وأسعار الغاز يجعل كلفة الغاز غير ثابتة ُالصناعات املرتبطة بالغاز يف تقلّبات غير معروفة .لذلك ينبغي فك االرتباط

املستخدم يف الصناعة من الضرائب مع تثبيت األسعار على أن
بينهما ،وإعفاء الغاز
َ
راجع سنوي ًا ،واعتبار العائدات االقتصادية االجتماعية تعويض ًا عن فروق األسعار
ُت َ

والضرائب .كما ينبغي العمل على جعل مصدر الغاز يف الصناعة بعيد ًا عن التسييس

واالبتزاز السياسي ،وخاصة الغاز اإلسرائيلي الذي تقوم االتفاقية اخلاصة باستيراده
املتغيرة مع أسعار النفط العاملية.
على الغموض والسرية واألسعار
ّ
 إن تعزيز أمن التزود يتطلب إبرام اتفاقيات دائمة طويلة األمد مع الدول املجاورةاملصدرة للنفط .األمر الذي يتطلب جهود ًا سياسية مناسبة حتى ميكن الوصول إلى
ِّ

اتفاقيات مناسبة مع الدول العربية النفطية.

يالحظ االجتاه القوي لدى كثير
 بالنظر إلى الطاقة النووية على املستوى العاملي،َ
من الدول للحد أو التخلص من احملطات النووية بسبب ارتفاع كلفة االستثمار ،وتكرار

احلوادث النووية ،والتلوث اإلشعاعي على املدى البعيد ،وتوفر بدائل أكثر مالءمة
وخاصة الطاقة املتجددة .كما أن األبحاث ُترى بشكل مكثف إلنتاج احملطات
ً
بدال من التكنولوجيا االنشطارية احلالية .وهذا يتطلب
االندماجية عدمية التلوث
أن تتوقف الدولة عن املشروع النووي -بصرف النظر عن حجم املفاعالت -حتى عام
 ،2050مع االستمرار مبتابعة التطورات العلمية والتكنولوجية يف هذا الشأن.
 ضرورة إعادة النظر بامتياز شركة مصفاة البترول األردنية ،والتي هي شركة وطنيةً
ً
ومقدرة على مدى ستة عقود.
وكفاءة
مملوكة ملساهمني أردنيني وأثبتت جناح ًا
واحلكمة تقتضي استثمار هذه اخلبرة سواء يف إنشاء مصفاة جديدة أو يف توسعة
ً
بدال من االعتماد على استيراد املشتقات بكل ما يحمله ذلك من
املصفاة احلالية
إضاعة لفرص العمل وتبديد للخبرات الوطنية كما هو حاصل يف النموذج اللبناني.
 ومن منظور مستقبلي ال يرتبط باألسعار السائدة اليوم ،فإن الصخر الزيتي ينبغي أنً
مدخال لصناعات بتروكيماوية
يكون ركن ًا دائم ًا يف خليط الطاقة الوطني ،وقد يكون

ً
مستقبال ،يف حال تطوير اإلمكانات
متعددة تكون واحد ًا من أعمدة الصناعة الوطنية
واخلبرات واألبحاث التكنولوجية الوطنية .إن اخلبرات التكنولوجية الوطنية
طويلة األمد ستساعد على التغلب على العقبات التكنولوجية مبا فيها نسبة الرطوبة.

19

«جزر» هي :وزارة الطاقة والثروة املعدنية ،وهيئة تنظيم قطاع
 يعمل القطاع يف خمسة ُالطاقة واملعادن ،وشركة الكهرباء الوطنية ،وشركات توليد الكهرباء وتوزيعها ،وهيئة
الطاقة الذرية .وهي جهات تتسم مسؤولياتها بأنها غير متكافئة ،ويغلب على قراراتها
َ
احلكومة نفسها .فهيئة الطاقة
عدم االنسجام وغياب التنسيق ،وبعضها تتجاوز
الذرية مستقلة متام ًا ببرامجها وخططها وقراراتها والتي ال تتناغم مع منظومة

الطاقة القائمة أو املستقبلية سواء من حيث املصادر أو االلتزامات أو االقتصاديات.
وهيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن تضم  55قسم ًا وتتولى مسؤوليات متشعبة

ومتفرقة للغاية ،ابتداء من احملاجر ،مرور ًا بالتعرفة الكهربائية وتسعير املشتقات
النفطية ،وانتهاء باملرافق الذرية والوقاية اإلشعاعية ،وبالتالي فإن إمكاناتها للتركيز
تبقى محدودة للغاية أمام هذه التشعبات .األمر الذي يتطلب إعادة سلطة املصادر
الطبيعية وتولي الوزارة مسؤولية التسعير.
رئيس الوزراء بأعمال وقرارات ذات طبيعة
 تقوم شركة الكهرباء الوطنية التي تتبعَ
سياسية واقتصادية معقّ دة تترتب عليها التزامات دستورية كثيرة .وهي يف األساس
شركة لنقل الطاقة الكهربائية على الفولتية العالية .ولكنها تتعاقد على شراء
الغاز بعقود طويلة األمد والتزامات مالية ضخمة (مليار دوالر سنوي ًا) للغاز القادم
من إسرائيل دون التنسيق والتوافق مع بقية األطراف املعنية .إضافة إلى أن قراراتها
تنعكس على املواطنني وعلى القطاعات االقتصادية مباشرة .وعليه ،ال بد من تصحيح
َ
ومعروفة املرجعية واملسؤولية واملساءلة.
الوضع حتى تكون القرارات واضحة وشفافة
كما أن املديونية الضخمة على الشركة والبالغة حوالي  5مليار دينار حتى عام ،2018
تثير الكثير من التساؤالت وهل كانت اضطرارية أو نتيجة للقرارات واإلجراءات
املتأخرة مثل استعمال الغاز املسال وتأخير التعاقد ملدة سنتني .األمر الذي يستدعي
إجراء دراسة تفصيلية لهذه املسألة والتي يدفع املواطن مقابلها ما يسمى «فرق أسعار
الوقود».
 لقد أدى قرار ّحل سلطة املصادر الطبيعية إلى حالة من االرتباك يف إدارة هذا املرفق
املهم يف اجلوانب كافة؛ اإلدارية والتنظيمية والعلمية والتكنولوجية .كما أدى إلى
تشتُّ ت األمور املتعلقة بالسلطة بني وزارة الطاقة والثروة املعدنية وهيئة تنظيم
الطاقة واملعادن وشركة البترول الوطنية .وهو أمر ال بد من إعادة النظر فيه يف
املستقبل القريب جداً.
 إن بقية املصادر الطبيعية من خامات معدنية وأعمال جيولوجية ودراسات ومسوحاتوأبحاث ،ال يظهر لها أثر ُيذكر منذ انتهاء سلطة املصادر الطبيعية ،إضافة إلى أن

التشتت يف توزيع األعمال وجتزئتها على املتعاقدين لفترة ،ال يساعد على تكوين
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اخلبرة وال استقطاب العلماء ليكونوا جزء ًا ال يتجزأ من منظومة العمل وصنع القرار،
مع اإلشارة إلى أن هناك عطاءات ُطرحت بخصوص الذهب والنحاس والبوتاس
والعناصر النادرة والنفط.
 إن قطاع النقل البالغة قيمته الكلية  2600مليون دينار لعام  ،2018هو املستهلكاألكبر للطاقة النهائية ،إذ استهلك  %49من مجمل الطاقة النهائية لذلك العام،
ومع ذلك فإنه ال يتم تناول النقل من منظور الطاقة والبالغة قيمتها املالية لعام
 2018مبلغ  1475مليون دينار .األمر الذي يتطلب رؤية مستقبلية جديدة ينبثق
عنها استراتيجية مشتركة .وهذا يتطلب أن ُتعطى األهمية لهذا القطاع من حيث

أنابيب النفط ،والنقل العام َّ
املنظم ،إضافة إلى تشجيع السيارات الهجينة والكهربائية
ً
بدال من الشاحنات والسيارات ،وتشجيع استخدام الدراجات الهوائية
وسكة احلديد
والكهربائية.
 إن قطاع االستهالك املنزلي هو األكبر يف استهالك الطاقة الكهربائية ( %45.5لعام ،)2018والثاني يف استهالك الطاقة النهائية ( .)%21.5لذا فإن التوجه لتخفيض
ً
مستقبال يتطلب التركيز على كل ما له عالقة باالستهالك
فاتورة الطاقة الوطنية
املنزلي من إنارة وتدفئة وتبريد وكهرباء لألجهزة واملعدات ،والذي من شأنه أن ينعكس
مؤدي ًا إلى خفض احلمل األقصى
مباشرة على املستهلك وعلى نظام توليد الكهرباءّ ،
ً
بدال من التركيز على توفير استطاعات توليدية كبيرة.
وكميات الوقود الالزمة،

 يستهلك ضخ املياه  %5من مجمل استهالك الكهرباء ،ويعادل ذلك ما يقارب 200مليون دينار لعام  2018يتحملها املستهلك للمياه مباشرة ومبا يصل إلى  120دينار
سنوي ًا للمشترك الواحد ،أي مبعدل  10دنانير شهري ًا .وهو عبء ال يجوز أن يستمر
إن
يف ظل اإلمكانات املتاحة .واألمر نفسه بالنسبة حملطات معاجلة املياه العادمةّ .
محطات ضخ املياه ومحطات معاجلة املياه العادمة موزعة يف أرجاء البالد ،وهذا يتيح
ّ
املضخات من خالل الربط مع
ملعظمها إقامة محطات كهرباء شمسية ورياح لتغذية
التوجه تعاون وزارة املياه
الشبكة الكهربائية واحتساب صايف االستهالك .ويتطلب هذا
ّ

والري مع مؤسسات الطاقة والتمويل لتنفيذ برنامج وطني عاجل لهذه الغاية.

 البدء بدراسات جادة ورصينة لتكنولوجيا تخزين الطاقة املتجددة ،ويفمقدمتها الطاقة الشمسية ،باستعمال محطات «القدرة الشمسية املركزة
( ،)Concentrated solar power/ CSPوالتخزين احلراري ،والتحرك نحو
التكنولوجيا اخلضراء ،إضافة إلى تخزين الطاقة الناشئة عن الوحدات الهوائية.
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جنح قطاع الطاقة الذي يشكل  %10من الناجت احمللي اإلجمالي ،يف تلبية االحتياجات
الكلية من أشكال الطاقة املختلفة ،األولية والنهائية .كما حترك القطاع باجتاه الطاقة

ّ
محل املشتقات النفطية يف توليد الكهرباء.
املتجددة وإحالل الغاز

وما زال استيراد اململكة من الطاقة األولية يتجاوز  %93من االحتياجات ،تتمثل يف
النفط اخلام واملشتقات النفطية إضافة إلى الغاز الطبيعي العادي واملسال (.)LNG
أما املصادر احمللية للطاقة فما زالت كميات النفط املستخرجة منها ضئيلة جداً ،وكميات
الغاز متواضعة ،يف حني أن عام  2020سيشهد توليد الكهرباء باستطاعة  470م.و من
الصخر الزيتي بتكنولوجيا احلرق املباشر.
وما زال اعتماد الدولة على الشركات األجنبية يف التعامل مع هذا القطاع يزداد اتساع ًا
على حساب أمن الطاقة سواء يف توليد الكهرباء أو محطات الطاقة الشمسية أو طاقة
الرياح ،أو يف استكشاف حقول جديدة للنفط والغاز.
وقد تراجع نصيب الفرد يف األردن من الطاقة ليصل إلى  0.92ط.م.ن .يف عام ،2018
أي  %50من املتوسط العاملي ،يف حني أن عبء الطاقة يصل إلى  %10من الناجت احمللي
اإلجمالي مقابل املتوسط العاملي (.)%7.5
أما «أمن الطاقة» ،فقد احتل األردن فيه املرتبة  86بني دول العالم ،وكان ترتيبه يف دليل
أمن الطاقة ( ،121 )energy security indexمقارنة بتونس ( )107وقبرص (.)109
ويشير ارتفاع هذا الرقم إلى زيادة املخاطر ،األمر الذي يستدعي العمل على حتسني
الدليل يف جوانبه الثالثة :تقليل املخاطر املتعلقة بالتزود ،واإلنصاف ( )equityاملتعلق
بالوصول ( ،)accessibilityوالتحملية (.)affordability
َ
ضعف انسجام يف عدد من املفاصل ال بد من معاجلتها وعلى
ومع هذا ،فإن القطاع ُيظهر
النحو التالي:

لتفكير وطني مستقبلي متناغم
 .1إعادة تنظيم القطاع حتى تتحقق الفرص احلقيقية
ٍ

ومبشاركة جميع األطراف بحيث يتوافق اجلانب املالي للخزينة مع اجلانب األدائي
لالقتصاد الوطني.
 .2إعطاء البعد االقتصادي للطاقة اهتمام ًا أكبر على طريق تخفيض كلفة الطاقة ،سواء
املشتقات النفطية أو الكهرباء ،لتكون يف املستويات العاملية .إذ إن األموال التي جتنيها
الدولة كرسوم وضرائب على الطاقة والقرارات غير الصائبة ،يخسرها االقتصاد الوطني
وتعود بنتائج سلبية ً
مرة ثانية على ّ
كل من اخلزينة واملواطن والقطاع اإلنتاجي.
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 .3ما يزال التقدم يف استثمار الطاقة املتجددة بطيئ ًا مبقياس دول العالم ،وال بد من
برامج تشارك فيها احلكومة والقطاع اخلاص والبلديات والتعاونيات لتعميم وحدات
الطاقة لصغار املستهلكني على أوسع نطاق ،وذلك من أجل أن يتحول االستهالك املنزلي
وما يف حكمه إلى الطاقة املتجددة.
ً
ضئيال أو غائب ًا يف
 .4وما زال االهتمام مبراكز البحث والتطوير الوطنية املتعلقة بالطاقة
قطاع بهذا احلجم وبهذا العبء الكبير على املواطن والقطاعات االقتصادية ،األمر الذي
ٍ
يستدعي إنشاء مراكز تكنولوجية بحثية متخصصة حتى يتحسن األداء ويتقدم أمن

الطاقة.
 .5إن املنظور االستراتيجي لوزارة الطاقة والثروة املعدنية ينبغي أن يقوم على الفصل
بني الطاقة النووية وبني تعدين اليورانيوم ،حتى تكون طريق املستقبل واضحة وحتى ال
بلد متواضع اإلمكانات املالية والتكنولوجية واللوجستية
تتشتّ ت اجلهود .وال يستطيع ٌ
مجدية ،علم ًا أن تكنولوجيا احملطات
واملائية كاألردن أن يتورط يف مشاريع نووية غير ْ
النووية هي يف طور التغيير الكاسح.

ً
عادة ما تكون طويلة األجل وذات التزامات مالية ضخمة ،األمر
إن اتفاقيات الطاقة
ّ .6

الذي يتطلب رفض االتفاقيات السرية أو املبهمة ،خاصة وأن انضمام األردن إلى «االتفاقية
ُ
الشركات الدول.
الدولية للطاقة» يحمل صعوبات مستقبلية كثير ًا ما تبتزُّ فيها
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التوصيات
()1

 أن يكون الهدف االستراتيجي للدولة الوصول إلى  %50من مجمل احتياجاتالطاقة من الطاقة املتجددة ،و %75من الطاقة املتجددة ومصادر محلية أخرى
بحلول عام .2050
 مراجعة املالحظات حول التوصيات الواردة يف تقرير حالة البالد لعام ،2018والعمل على املعاجلة واالستكمال والتصحيح على ضوء ذلك.
 إجراء تقييم شامل ملشاريع الطاقة املختلفة ،وكلفة إدماجها يف منظومة الطاقةالوطنية ،ودراسة القيمة املضافة لهذه املشاريع على االقتصاد الكلي.

()2

 تشكل املباني السكنية واملباني العامة ما نسبته  %87من املشتركني يف الكهرباء ،ولميتعد عدد املشتركني الذين لديهم وحدات شمسية  12ألف مشترك ،أي  %0.6من
َّ

مجموع املشتركني ،األمر الذي يستدعي وضع برنامج لإلسراع يف حتول صغار املشتركني

امليسر واجلمعيات التعاونية ودعم
إلى وحدات الطاقة الشمسية من خالل التمويل
ّ

البلديات والصناعات الكبرى.

وهنا ميكن تخصيص عائدات «فلس الريف» والتي تزيد سنوي ًا عن  11مليون دينار
لتزويد املدراس والبيوت يف القرى بأنظمة الطاقة الشمسية.

()3

 إن االستهالك املنزلي هو األعلى قطاعي ًا يف استهالك الطاقة الكهربائية ،وجزءيخصص مبلغ يف حدود 15
من هذا االستهالك يذهب لتسخني املياه ،لذا ينبغي أن
َّ
مليون دينار سنوي ًا لتركيب وحدات تسخني مياه بالطاقة الشمسية وبخاصة يف
األرياف واملناطق الفقيرة.
 تشكل وزارة الطاقة والثروة املعدنية فريق ًا متخصص ًا من اخلبراء والشركاء إلجراءالدراسة الشاملة للقضايا الفنية والتنظيمية لقطاع الطاقة املتجددة مبا يف
ذلك متطلبات املشاريع اجلديدة وتكنولوجيا تخزين الطاقة املتجددة بأنواعها،
واإلفادة من جتارب الدول املتقدمة يف هذا الشأن ،على أن ينتهي هذا الفريق
ً
قاعدة النطالق
املتخصص من مهمته خالل ستة أشهر .وتكون الدراسة الناجتة

أعمال «الفريق الوطني الدائم للطاقة» املشار إليه الحق ًا.
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 تشجيع القطاع املنزلي بشكل رئيسي والقطاعات األخرى على تركيب األنظمةالشمسية الصغيرة لتوليد الطاقة الكهربائية ،واستعمال «صايف القياس» حلساب
االستهالك.

()4

 أن يكون الهدف النهائي لوحدات الكهرباء الشمسية وسخانات املياه الشمسية ،الوصولومن يف حكمهم بحلول عام  .2030وميكن حتقيق
إلى  %90من املشتركني املنزليني َ
ذلك من خالل «فلس الريف» للمناطق الفقيرة .وهذا يتطلب أن ُتصدر احلكومة قرار ًا
بأن يصبح تركيب السخان الشمسي ووحدة طاقة كهربائية شمسية للبيوت الفردية
إجباري ًا مقابل إعفاءات ضريبية مناسبة وتسهيالت للتمويل من صندوق الطاقة
والبنوك.

()5

ً
ً
ومسؤوال وليس هيئة شكلية،
فاعال
 إنشاء مجلس وطني لشراكة الطاقة يكونويضم ممثلني عن املؤسسات الرسمية املتخصصة ،وغرف الصناعة ،والصناعات
كثيفة االستهالك للطاقة ،والوسط األكادمييي ،ونقابة املهندسني ،ونقابة املقاولني،
واالحتادات النوعية .وتكون مهمة هذا املجلس املراجعة املشتركة ألوضاع الطاقة،
واقتراح األفكار واملشاريع على األطراف ذات العالقة.

()6

ً
بدال
وفعال باسم «الفريق الوطني الدائم للطاقة»
 تشكيل فريق وطني دائم وحقيقي ّمن اللجنة التوجيهية برئاسة وزير الطاقة والثروة املعدنية ،على أن يضم يف عضويته

ممثلني خبراء عن املؤسسات العاملة يف الطاقة ،وممثلني عن الصناعة والوسط
األكادميي ووزارتي النقل والزراعة .ويتولى الفريق وضع اخلطة الوطنية الشاملة بناء
على األعمال السابقة واألهداف املتوقعة لعام .2030
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()7

 تباشر وزارة الطاقة والثروة املعدنية بإعداد مجموعة من أدلّة العمل ()manualsتفهم جانب الطاقة املتجددة .ومن األمثلة
تساعد املوظف يف الدوائر األخرى على ُّ

على هذه األدلّة:

 .1دليل عمل اجلمارك للطاقة املتجددة.
 .2دليل عمل املواصفات للطاقة املتجددة.
 .3دليل عمل غرفة الصناعة.
 .4دليل الدراسات املطلوبة للطاقة املتجددة يف اجلامعات.
 .5دليل عمل وزارة النقل إزاء الطاقة.
 .6دليل عمل وزارة األشغال للطاقة.
 .7دليل عمل وزارة التربية والتعليم للمدارس.

()8

 إعادة تنظيم شركة الكهرباء الوطنية ،وذلك بأن تتخصص حصر ًا يف تشغيلوإدارة ومراقبة شبكات النقل الكهربائي عالية الفولتية ومتوسطة الفولتية حتى
خطوط  11ك.ف ،وتكون مرتبطة بوزير الطاقة والثروة املعدنية.
 تكليف وزارة الطاقة والثروة املعدنية أو شركة مصفاة البترول ،بالتعاقد على شراءالنفط والغاز وحتديد التعرفة الكهربائية من خالل دوائر متخصصة يف الوزارة
لهذه الغاية حتى تكون قرارات التعاقد ضمن مسؤولية احلكومة مباشرة.
 إعادة األعمال املتخصصة التي تقوم بها شركة الكهرباء الوطنية حالي ًا إلىاملؤسسات ذات العالقة.

()9

 تضع وزارة الطاقة والثروة املعدنية مع «صندوق الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة»َ
نقابتي املهندسني واملقاولني وعدد من اخلبراء ،تقديرات الكلف
وبالتعاون مع
اإلضافية املترتبة على العزل احلراري للجدران والنوافذ لكل متر مربع ،ومن ثم وضع
آلية لتسوية هذا الفرق من خالل خصم ضريبي أو قرض سهل األقساط أو منحة
مقطوعة أو غير ذلك من إجراءات تشجيعية ،إضافة إلى جعل السخان الشمسي
والعزل احلراري إجباري ًا وجزء ًا من متطلبات أذون األشغال.
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()10

 إنشاء دائرة متخصصة يف وزارة الطاقة والثروة املعدنية تسمى «دائرة كفاءةً
كلية يف أعمالها وخبرات العاملني فيها
الطاقة وترشيدها وحفظها» ،وهي تختلف
ومؤشرات األداء الالزمة لعملها عن متطلبات إدارة الطاقة املتجددة .وتضم الدائرة
املقترحة أربعة أقسام رئيسية تغطي الكفاءة ،والترشيد ،وحفظ الطاقة ،واإلعالم
والتوجهات
الذي يساعد اجلمهور العام أو املتخصص على اإلفادة من األفكار
ُّ

اجلديدة يف الطاقة .وتعطى هذه الدائرة إمكانات مناسبة كي تتمكن من حتقيق
األهداف الرقمية املطلوبة من جهة ،وكي ترتفع كفاءة االستعمال يف القطاعات
األربعة الرئيسية (املنزلي ،والصناعي ،والزراعي ،والتجاري) وفق مؤشرات رقمية
محددة.
 أن يكون هناك برنامج زمني محدد إلجناز مشاريع ترشيد االستهالك قبل انتهاءكاف من الدولة
خصص له متويل ٍ
عام ( 2025أو عام  2030كحد أقصى) ،وأن ُي َّ

واملؤسسات الكبرى .وميكن اإلفادة من جتارب اليابان وأملانيا والهند وغيرها يف هذا
االجتاه.

()11

 وضع برنامج لتخفيض الفاقد يف شبكات النقل إلى  %1حتى عام  ،2022ومتويلالبرنامج من عائدات توفير الطاقة املتجددة.
 وضع برنامج لشركات التوزيع لتخفيض الفاقد إلى  %8بحلول عام  ،2025وكلتخفيض أقل من  %8يذهب كأرباح إضافية للشركة ،وكل ما زاد عن  %8تتحمله
الشركة.
 وضع برنامج حملطات توليد الكهرباء لتحديث إدارة التوليد واألجهزة واملعداتوالقياس واملراقبة ،وبهدف تقليل الفاقد يف شبكة النقل كي ال يتجاوز ،%1.5
وتتحمل الشركة كلفة الزيادة يف الفاقد وكذلك مكاسب التخفيض عن الرقم
املتفق عليه.
 إعطاء شركات توزيع الكهرباء حوافز لربط وحدات الطاقة الشمسية املنزليةدينارين شهري ًا لكل كيلو واط َّ
مركب.
بواقع
َ
 -التوصية إلى احلكومة بزيادة عقوبات السرقة واالستجرار غير القانوني.
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()12

 تغيير بنية النقل من نقل فردي إلى نقل جماعي َّمنظم من خالل شركات نقل
َّ
منظمة.
 الدفع باجتاه إنشاء سكة حديد وطنية شاملة .وميكن أن يتم ذلك على مراحل. تخفيض الضرائب والرسوم على السيارات األقل استهالك ًا للوقود والهجينةوالكهربائية.
 قيام وزارة الطاقة والثروة املعدنية بالتعاون مع وزارة النقل بوضع دليل املواطنللسيارة االقتصادية وللسياقة االقتصادية.
 نشر استخدام الدراجات الهوائية والكهربائية لدى الشباب ،وخاصة يف احملافظاتغير اجلبلية ،من خالل املدارس واجلامعات واملراكز الثقافية والبلديات .وتخصيص
مسارب خاصة للدراجات.

()13

 تعزيز دائرة اإلعالم يف وزارة الطاقة والثروة املعدنية ،واستعانتها باخلبراء والكتّ اب،والدخول بالتفاصيل التي تقتضيها استعاالت الطاقة بكل ما يعنيه ذلك من
إعداد املواد والنشرات والتوجيهات ،والتعاقد مع احملطات اإلذاعية والتلفزيونية
واإللكترونية ،وتصميم موقع إلكتروني تفاعلي يستطيع املواطن أن يجد فيه
اإلجابات واملعلومات التي يريد.
 وضع برامج طويلة األمد لنشر ثقافة ترشيد الطاقة والطاقة املتجددة ،وتعريفاملستهلك باألجهزة واملعدات واألدوات واألنظمة التي تعمل على حفظ الطاقة
وترشيد استهالكها.

()14

 إنشاء أربعة مراكز تكنولوجية بحثية متخصصة بالتعاون والتشارك مع املؤسساتذات العالقة مبا فيها اجلامعات .وهذه املراكز هي :مركز تكنولوجيا الطاقة
الشمسية ،ومركز تكنولوجيا الصخر الزيتي ومركز تكنولوجيا طاقة الرياح،
ّ
ويتوقع أن تعمل هذه املراكز وفق خطط
ومركز تكنولوجيا حفظ وتخزين الطاقة.
سنوية وبالتعاون مع الباحثني يف اجلامعات األردنية والدولية.
 التوسع يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إلدارة منظومة الطاقة،وخاصة الشبكة الكهربائية ،والتحكم يف أجزائها ومتغيراتها.
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()15

		
-

تشكيل فريق مشترك لدراسة تعميم استخدام الغاز ،ووضع برنامج وطني مناسب

واملستورد عبر منظومة أنابيب ،أو باالعتماد
باالعتماد على الغاز الطبيعي الوطني
َ
على الغاز السائل املستورد يف الدرجة األولى والغاز املصري يف الدرجة الثانية .ويكون
متويل املشروع من فروق الضرائب.

()16

 التراجع عن اتفاقية الغاز اإلسرائيلي ومراجعة شروطها ،وعرضها على مجلس األمةإلقرارها بحسب األصول.

()17

 حتويل جميع محطات ضخ املياه ومحطات معاجلة املياه العادمة لتعمل بالطاقةالشمسية من خالل إنشاء محطات شمسية يف مواقع تلك احملطات أو قريب ًا منها.
وميكن أن يكون ذلك يف إطار مشاريع خاصة ُتطرح للمستثمرين أو مشاريع يتم متويلها

بقرض جتسيري من احلكومة أو من إحدى مؤسساتها.

()18

 إعادة النظر يف هيكلية التعرفة الكهربائية بهدف وضع األسعار العادلة للكهرباءاحملفّ زة بالنسبة للقطاعات اإلنتاجية كي تتمكن من االستمرار واملنافسة وتخفيض
كلفة اإلنتاج.

()19

 معاجلة االستهالك املنزلي بتحليله إلى مفردات تفصيلية (تدفئة ،تبريد ،تسخني،ً
منفردة بهدف تخفيض حجم االستهالك
مياه ،إنارة ،إلخ .)..ومعاجلة كل مفردة
وكلفته على املستهلك ،كأن يتم تعميم السخانات الشمسية ووحدات الطاقة الشمسية
الصغيرة ( 1.5ك.و ،).ووضع تصاميم قياسية لها ،لنشرها على أوسع نطاق لصغار
املستهلكني .وكذلك احلال بالنسبة للعزل احلراري.
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()20

 استخدام فائض الطاقة املتاح يف حتلية املياه من خالل محطات حتلية شمسية يفالعقبة.

()21

 التنسيق مع مراكز األبحاث والتكنولوجيا واجلمعيات العاملة يف مجال الطاقةاملتجددة وحفظ الطاقة وترشيدها واقتصادياتها ،لنقل نتائج أعمالها إلى اجلمهور
واملؤسسات املتخصصة لإلفادة منها.
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املالحق
امللحق رقم ()1
شركات الصخر الزيتي

 .1شركة األردن للصخر
الزيتي (بي يف  -جوسكو):

شركة مملوكة بالكامل لشركة «شل» الستغالل الصخر
الزيتي العميق إلنتاج الزيتّ .
وقعت اتفاقية مع وزارة
الطاقة والثروة املعدنية عام  2009ملدة  120عام ًا.
وقد انتهت املرحلة الثانية من اتفاقية االمتياز .قامت
الشركة ببناء مرافق التجربة امليدانية ،وتقوم حالي ًا
بدراسة نتائج التجربة.

 .2شركة الكرك الدولية
للبترول:

شركة بريطانية ذات امتياز إلنتاج الزيت من تقطير
الصخر الزيتي للتعدين السطحي ،وبحجم استثمار
َّ
يتوقع أن يصل إلى  1.9مليار دوالر أميركي .صدرت
اتفاقية االمتياز بقانون خاص يف عام  ،2011ومت تعديل
قانون االتفاقية بحيث يتضمن امتياز ًا لتمديد املرحلة
األولى (فترة ما قبل التطوير) ملدة خمس سنوات ونصف
السنة ،نظر ًا لهبوط سعر النفط عاملي ًا ،والذي أثر سلب ًا
على اقتصاديات مشروع الشركة .وتعمل الشركة على
تسويق املشروع لتأمني التمويل الالزم ملرحلة التطوير.

 .3الشركة السعودية
العربية للصخر الزيتي:

شركة مملوكة ملستثمر سعودي ،تقوم بتنفيذ مشروعها
لتقطير الصخر الزيتي بالتعدين السطحي إلنتاج الزيت
وبحجم استثمار يصل إلى  1.8مليار دوالر أميركي.
صدرت اتفاقية االمتياز بقانون خاص يف شهر نيسان من
عام  .2014وتقوم الشركة بتنفيذ أعمال مرحلة ما قبل
التطوير.

 .4شركة الصخر الزيتي
األردني للطاقة:

ائتالف من ثالث شركات؛ اإلستونية ( )Enefitواملاليزية
( )YTLواألردنية ( ،)Near East Groupلتنفيذ
مشروع لتقطير الصخر الزيتي بالتعدين السطحي
َّ
متوقع يبلغ  6-4مليار
إلنتاج الزيت ،وبحجم استثمار
دوالر أميركي .صدرت اتفاقية االمتياز بقانون خاص
يف عام  .2010وتقوم الشركة بتنفيذ مرحلة ما قبل
التطوير.

 .5شركة العطارات
للطاقة:

ائتالف من شركات صينية ماليزية إستونية ،تتولى
توليد الكهرباء من الصخر الزيتي باحلرق املباشر .وقد
بدأت الشركة بتنفيذ مشروع محطة العطارات (470
َّ
يتوقع تشغيله يف عام .2020
م.و) الذي
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امللحق رقم ()2
مشاريع الطاقة املتجددة

ً
أوال :مشاريع ( )BOOاملنفَّ ذة والتي حتت التنفيذ

اسم املشروع

حجم املشروع
 /االستطاعة
املركَّ بة
()MW DC

حجم
املشروع
(MW
)AC

 -1مشروع شركة رياح
األردن يف الطفيلة (عرض
مباشر)

117

 -2مشروع شركة فيالدلفيا
باستخدام اخلاليا
الشمسية يف املفرق (عرض
مباشر)

10.9824

 -3مشاريع اخلاليا
الشمسية /املرحلة األولى
للعروض املباشرة (12
مشروع ًا)

235.7792

203.806

 -4مشروع سالح اجلو
للطاقة الشمسية يف املفرق

12

10

 -5مشروع طاقة الرياح
يف الراجف /معان (عرض
مباشر)

86

86

 -6مشروع اخلاليا
الشمسية يف املفرق (عرض
مباشر)

66.68

50

117

اسم الشركة
املالكة /املنفذة
شركة رياح
األردن

قيد التشغيل
التجاري منذ شهر
أيلول من عام .2015

شركة
فيالدلفيا

قيد التشغيل
التجاري منذ شهر
تشرين األول من عام
.2015

()JWPC
8

وضع املشروع

للطاقة
الشمسية
شركات عاملية
ومحلية
سالج اجلو
امللكي األردني

Green Watt

قيد التشغيل
التجاري
خالل عام .2016
قيد التشغيل
التجاري منذ شهر
أيار من عام .2018
قيد التشغيل
التجاري منذ شهر
تشرين األول من عام
.2018

Renewable

قيد التشغيل
التجاري منذ شهر
تشرين الثاني من
عام .2018

 -7مشروع اخلاليا
الشمسية يف املفرق (عرض
مباشر)

60.9

50

FRV+
Hareon
Swiss
Holding

قيد التشغيل
التجاري منذ شهر
تشرين الثاني من
عام .2018

 -8مشروع اخلاليا
الشمسية يف املفرق (عرض
مباشر)

60.9

51

ACWA

قيد التشغيل
التجاري منذ شهر
كانون األول من عام
.2018

 -9مشروع اخلاليا
الشمسية يف الصفاوي
(عرض مباشر)

62.5

51

FRV + ATC

قيد التشغيل
التجاري منذ شهر
نيسان .2019
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Fotowatio
()FRV
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اسم املشروع

حجم املشروع
 /االستطاعة
املركَّ بة
()MW DC

 -10مشروع الطاقة
الشمسية لشركة أبو ظبي
لطاقة املستقبل (شركة
مصدر /بينونة-شرق
عمان)
ّ
 -11مشروع اخلاليا
الشمسية يف الريشة
(عرض مباشر)

247.595

61.337

حجم
املشروع
(MW
)AC

200

اسم الشركة
املالكة /املنفذة

وضع املشروع

مت الوصول إلى القفل
املالي بنجاح يف شهر
كانون الثاني من
Masdar
وبدئ
عام ُ ،2018
َّ
يتوقع
التنفيذ.
الربط يف عام .2020
حتت اإلنشاء.

50

 -12مشروع اخلاليا
عمان
الشمسية يف شرق ّ
(عرض مباشر)

51.9

40

 -13مشروع طاقة الرياح يف
الفجيج /الشوبك (عرض
مباشر)

89.1

89.1

 -14مشروع طاقة الرياح يف
الطفيلة (عرض مباشر)

100

100

 -15مشروع طاقة الرياح يف
الشوبك (عرض مباشر)

45

45

 -16مشروع طاقة الرياح يف
الطفيلة (عرض مباشر)

50

50

 -17مشروع طاقة الرياح يف
الطفيلة (عرض مباشر)

51.75

51.75

ACWA
َّ
يتوقع الربط يف شهر
 Powerكانون األول من عام
.2019
قيد التشغيل
 AES/ Mitsuiالتجاري منذ شهر
أيلول من عام .2019
قيد التشغيل
 KEPCOالتجاري منذ شهر
متوز من عام .2019
حتت اإلنشاء.
َّ
يتوقع الربط يف شهر
Mass Energy
كانون األول من عام
.2019
حتت اإلنشاء.
Alcazar
َّ
يتوقع الربط يف
مطلع عام .2020
Abour
Energy
Company
)PSC (Xenel

مت الوصول إلى القفل
املالي بنجاح يف شهر
أيلول من عام ،2018
وبدئ التنفيذ.
ُ
َّ
يتوقع الربط يف عام
.2020

مت الوصول إلى القفل
املالي بنجاح يف شهر
أيلول من عام ،2018
وبدئ التنفيذ.
ُ
Daehan
َّ
يتوقع الربط يف عام
).2020 (KOSPO
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اسم املشروع

حجم املشروع
 /االستطاعة
املركَّ بة
()MW DC

 -18مشروع شركة
فيالدلفيا (احلسينية)
باستخدام اخلاليا
الشمسية على غرار املرحلة
الثانية (عرض مباشر)

68

حجم
املشروع
(MW
)AC

50

 -19مشاريع اخلاليا
الشمسية /املرحلة الثالثة
للعروض املباشرة (3
مشاريع)

150

 -20مشاريع طاقة الرياح/
املرحلة الثالثة للعروض
املباشرة (مشروع واحد)

50

 -21مشروع تخزين الطاقة
الكهربائية (Energy
 )Storageمن خالل
العروض املباشرة
 -22مشروع اخلاليا
الشمسية يف األزرق /منحة
الدين اإلسباني
مبادلة َّ
(عقد تسليم مفتاح)

2.17

 -23مشروع اخلاليا
الشمسية يف األزرق /قرض
النافذة اإلسبانية (عقد
تسليم مفتاح)

3

 -24مشروع طاقة الرياح
يف معان /منحة خليجية
(عقد تسليم مفتاح)

80

34

املالكة /املنفذة
شركة
فيالدلفيا
للطاقة
الشمسية
شركات عاملية
ومحلية

قيد العطاء

30
(ملدة
ساعتني)

 -25مشروع اخلاليا
الشمسية يف الزعتري/
منحة (( )KFWعقد
تسليم مفتاح)

اسم الشركة

12.9

قيد العطاء

وضع املشروع
حتت اإلنشاء.
َّ
يتوقع الربط يف شهر
كانون األول من عام
.2020
يف مرحلة املفاوضات
حول اتفاقيات
َّ
يتوقع
املشروع.
الربط يف عام .2020
مت إلغاؤه مبوجب
قرار جلنة العرض
املباشر باخلصوص.
مت تسلّم العروض
من الشركات املؤهلة
بتاريخ  20كانون
الثاني .2019
َّ
يتوقع الربط يف عام
.2020

2

2.5

80

11.1

قيد التشغيل
التجاري منذ شهر
ATERSA
نسيان من عام
.2015
قيد التشغيل
التجاري منذ شهر
Ennera
نسيان من عام
.2015

Elecnor

اجلزء األصلي من
املشروع ( 66م.و)
قيد التشغيل
التجاري منذ شهر
أيلول من عام .2016
اجلزء اخلاص
بتوسعة املشروع (14
م.و) قيد التشغيل
التجاري منذ  30آب
.2017

قيد التشغيل
 Belectricالتجاري منذ شهر
 Gulfتشرين الثاني من
عام .2017
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اسم املشروع

حجم املشروع
 /االستطاعة
املركَّ بة
()MW DC

 -26مشروع الطاقة
الشمسية يف القويرة،
العقبة /منحة خليجية
(عقد تسليم مفتاح)

103

 -27مشروع اخلاليا
عمان/
الشمسية يف جنوب ّ
منحة (( )KFWعقد
تسليم مفتاح)

46.33

 -28توسعة مشروع توليد
الكهرباء باستخدام اخلاليا
الشمسية يف األزرق من
خالل املنحة األوروبية
الثانية.

5.74

 -29توسعة مشروع توليد
الكهرباء باستخدام اخلاليا
الشمسية يف األزرق من
الدين
خالل منحة مبادلة َّ
اإلسباني

حجم
املشروع
(MW
)AC
89

اسم الشركة
املالكة /املنفذة

وضع املشروع

 TSKقيد التشغيل
 +التجاري منذ 18
متوز .2018
Enviromena
حتت التنفيذ.

1

40

5

Belectric
َّ
يتوقع الربط يف عام
Gulf
.2019
ائتالف شركة
قرار إلنتاج
وتطوير املعدات
الصناعية
وشركة عمون
األردنية
لإلنشاءات

قيد العطاء

حتت التشغيل
التجريبي.
َّ
يتوقع الربط يف عام
.2019

قيد العطاء.
َّ
يتوقع ربط املشروع
وتشغيله يف عام
.2020
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ثاني ًا :مجموعة املشاريع املشغلة
مجموعة املشاريع التي مت
تشغيلها
()BOO + EPC

36

حجم املشاريع

حجم املشاريع

DC

AC

 1055م.و

 941م.و

