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ُيعّد قطاع الطاقة والرثوة املعدنية من اأهم القطاعات احلي�ية يف اململكة الأردنية الها�شمية 

ملا له من اأثر كبري يف التنمية امل�شتدامة. وقد حقق هذا القطاع اإجنازات كبرية خالل الفرتة 

التجارية  امل�شادر  اإلى  افتقار  من  ي�اجهها  التي  الكبرية  التحديات  من  الرغم  على  املا�شية 

املحلية للطاقة واعتماد على ال�شترياد،  حيث ا�شت�رد الأردن ح�ايل 94% )بح�شب ميزان 

اإلى  اإ�شافة  الطاقة(،   )وزارة   2017 عام  يف  الكلية  الطاقة  من  احتياجاته  من  الطاقة( 

ارتفاع معدلت الطلب على الطاقة الأولية بن�شبة 4.1% )بح�شب ميزان الطاقة( والطاقة 

الطاقة  وزارة  )اإح�شاءات  ال�طنية(  الكهرباء  �شركة  )بح�شب   %2.5 بن�شبة  الكهربائية 

يزيد  الذي  الأمر  للطاقة،   امل�شت�ردة  الدول  من  اململكة  وُتعّد  ال�طنية(.  الكهرباء  و�شركة 

من ن�شبة الطاقة امل�شت�ردة اإلى الناجت املحلي الإجمايل،  وي�ؤدي اإلى �شغط كبري على ميزان 

من  اململكة  احتياجات  �شراء  لتم�يل  الأجنبية  العمالت  اإلى  احلاجة  وا�شتمرار  املدف�عات 

الطاقة،  ما ي�شتدعي البحث عن م�شادر بديلة للطاقة التقليدية.

اململكة،  وقد  املتاحة يف  البديلة  امل�شادر  اأهم  اأحد  املتجددة  الطاقة  ُتعّد  الإطار،   ويف هذا 

مت تعديل م�ؤ�شرات اإ�شرتاتيجية الطاقة يف عام 2015 لت�شتهدف ال��ش�ل بالطاقة املتجددة 

ورّكزت  الطاقة(.  )وزارة   2025 عام  يف  الكلي  الطاقة  خليط  اإجمايل  من   %20 ن�شبة  اإلى 

الإ�شرتاتيجية على تط�ير �شبل ا�شتغالل م�شادر الطاقة املتجددة املتن�عة مبا ي�شمل الطاقة 

ال�شم�شية وطاقة الرياح والطاقة احلرارية والطاقة اجل�فية والطاقة املائية واأي م�شادر 

طبيعية اأخرى،  بهدف امل�شاهمة بزيادة ن�شبة الطاقة املتجددة من خليط الطاقة الكلي. 

املتميز يف  التن�ع  نتيجة  الأردن ثروات طبيعية مهمة  املعدنية،  يح�ي  الرثوة  وعلى �شعيد 

جي�ل�جيته. وُتعّد املعل�مات والدرا�شات واخلرائط واخلدمات الفنية اخلا�شة مب�ارد الأر�س 

مبثابة الق�اعد الأ�شا�شية للبنية التحتية للعديد من ال�شناعات.

اإّن اإ�شرتاتيجية قطاع الطاقة التي اأُقرت يف عام 2004،  ومتت مراجعتها يف عام 2007،  ثم 

تقدمي
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حتديثها يف عام 2015 واإقرارها ر�شميًا من جمل�س ال�زراء اآنذاك،  �شابها الكثري من التناق�شات 

وعدم الثبات يف امل�ؤ�شرات والأرقام التي ا�شتندت اإليها،  وميكن الق�ل اإن املتغريات الرئي�شية 

وم�ؤ�شرات  وبن�د  لأول�يات  متخ�ش�شة  علمية  مبراجعة  البدء  �شرورة  ت�شتدعي  القطاع  يف 

اجلديدة  املعطيات  مع  تتعامل  اأنها  تبدو  بحيث  الطاقة،   لقطاع  ال�طنية  الإ�شرتاتيجية 

البيئة  وكذلك  والإقليمي،   املحلي  اجلي��شيا�شي  وال�اقع  وال�ش�ق  القطاع  على  تط�رات  من 

الت�شريعية الناظمة للقطاع يف ال�قت الراهن من ق�انني واأنظمة وتعليمات ت�ؤثر ب�شكل جاد 

على تناف�شية القطاع.

ويف خط�ة اإيجابية؛ قامت وزارة الطاقة والرثوة املعدنية مع نهاية عام 2017 بتحديث اأرقام 

»روؤية  وثيقة  م�ؤ�شرات  مع  لتت�اءم  وربطها    ،2018-2016 لالأع�ام  الإ�شرتاتيجية  خطتها 

الأردن 2025«،  والربنامج التنفيذي للفرتة 2016-2018،  وخطة حتفيز النم� القت�شادي 

املت�شمنة  القطاعية  بالأهداف  اجلديدة  امل�ؤ�شرات  جميع  ربط  ومت    ،2022-2018 للفرتة 

باخلطة ال�طنية لقطاع الطاقة )وزارة الطاقة(.

على  »املحافظة  ه�  الطاقة  ول�زارة  للقطاع  الإ�شرتاتيجية  الأهداف  يف  الأهم  البند  ولعل 

اأمن التزود بالطاقة«،  واعتماد ال�زارة على مبداأ تن�يع م�شادر الطاقة لتحقيق هذا الهدف 

امل�شاريع  من  جمم�عة  ُنّفذت  الهدف  هذا  ولتحقيق  العاملية؛  الأ�شعار  تقلبات  من  للحماية 

وبناء  العائمة،   والباخرة  النفطي،   ال�شباح  ال�شيخ جابر  ميناء  بناء  �شملت  الإ�شرتاتيجية 

امل�قعة  التفاقيات  اإلى  اإ�شافة  املختلفة،   اململكة  مناطق  يف  اجلديدة  النفطية  ال�شعات 

ال�شخر  اإلى  اإ�شافة  الب�شرة-العقبة،   العراقي  النفط  وخط  اإنريجي«،   »ن�بل  �شركة  مع 

اإلى جانب الهدف الإ�شرتاتيجي الأهم املتمثل يف زيادة الأعمال  الزيتي والطاقة الن�وية،  

اإنتاج  لزيادة  الري�شة  حقل  يف  واحلفر  الت��شعة  واأعمال  النفطية  للم�شتقات  ال�شتك�شافية 

الغاز من بئر حمزة؛ ويتعني التعامل مع كل ما �شبق كحزمة مهمة،  ل�شمان عن�شر تن�يع م�شادر 

الطاقة،  وحتقيق هدف اأمن التزود بالطاقة. 
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ويالَحظ اأن وزارة الطاقة قد حققت هذا الهدف من خالل ت�فري ال�شعات النفطية والغازية 

بن�شبة 100%،  ويبقى القلق يف امل�شتقبل اجتاه احلفاظ على العنا�شر كافة التي وفرت هذا 

النجاح،  وعدم التخلي عن اأي منها،  كاأن يتم العتماد على م�شدر دون اآخر،  اأو حتييد باخرة 

الغاز على �شبيل املثال ل�شالح بديل اآخر.

2017 اخلطة  وبالت�ازي،  و�شمن امل�شار الذي يدع� للتفاوؤل،  اأقرت احلك�مة مع نهاية عام 

الطاقة  �شندوق  خالل  من  ال�زارة  �شتعمل  حيث    ،2020-2018 الطاقة  لرت�شيد  ال�طنية 

املتجددة وتر�شيد الطاقة على تنفيذها،  وهي خط�ة اإ�شرتاتيجية مهمة ت�شمل تنفيذ خطط 

قطاعية مت�ازية ومتناغمة مع خطط الطاقة املتجددة،  وت�شمل ال�زارات وامل�ؤ�ش�شات العامة 

الطاقة  اإلى حت�شني كفاءة  2018 تهدف  واأُطلقت عام  اأُقّرت  التي  واخلا�شة كافة. واخلطة 

 GWH  2000 2020 بتقليل  20% من الطاقة امل�شتهلكة حتى عام  وتر�شيدها لل��ش�ل اإلى 

خالل الفرتة من عام 2018 اإلى عام 2020 مع تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.

اجله�د  رغم  الآن،   لغاية  حمدودة  الطبيعي  والغاز  النفط  من  املحلية  الأردن  م�شادر  اإّن 

حملية  م�شادر  عن  والتنقيب  البحث  اأو  امل�شادر  هذه  تط�ير  جمال  يف  املبذولة  احلك�مية 

الزيتي،  حيث  ال�شخر  اإلى وج�د كميات �شخمة من  امل�ش�حات اجلي�ل�جية  اأخرى. وت�شري 

يزيد  ما  على  حتت�ي  طن  مليار   70 على  يزيد  مبا  ال�شطحي  الزيتي  ال�شخر  احتياطي  يقدر 

على 7 مليارات طن زيت �شخري )وزارة الطاقة(،  حيث ميكن ا�شتغالل ال�شخر الزيتي لت�ليد 

طريق  عن  والغاز  ال�شخري  الزيت  اإنتاج  اأو  املبا�شر  احلرق  تكن�ل�جيا  طريق  عن  الكهرباء 

تكن�ل�جيات التقطري اأو احلقن احلراري. 

ظلت �شركة الكهرباء ال�طنية )NEPCO( تت�شدر امل�شهد كالعب اأ�شا�شي يف قطاع الكهرباء 

خالل عام 2017،  وللتذكري؛ فقد مت اإعادة هيكلة ال�شركة وخ�شخ�شة بع�س ن�شاطاتها من خالل 

خ�شخ�شة �شركات الت�ليد التابعة لها وتاأ�شي�س �شركات جديدة،  وخ�شخ�شة مهام الت�زيع من 

خالل ثالث �شركات؛ �شمال وو�شط وجن�ب )EDCO، IDECO & JEPCO(،  يف حني 

اأنيطت بال�شركة اإدارة نظام النقل وبنائه وت�شغيله و�شيانته داخل حدود اململكة،  اإ�شافة اإلى 

نظام خطوط النقل الذي يربط النظام الكهربائي مع الأنظمة الكهربائية للدول املجاورة،  

اإلى جانب مهمة تزويد �شركات الت�ليد بال�ق�د من ال�ش�ق،  بينما تق�م هي ب�شراء الكهرباء 

امل�لدة منها،  وه� الأمر الذي كّبدها خ�شائر و�شلت اإلى 5 مليار دينار خالل اأزمة ارتفاع اأ�شعار 

النفط عامليًا. ويبقى الق�ل اإنه من غري املفه�م هنا فل�شفة ا�شتمرار �شركة الكهرباء ال�طنية 

ب�شراء ال�ق�د لتزويد حمطات الت�ليد،  كما مل يفهم يف حينه �شبب تكليفها بهذه املهمة من 

الأ�شا�س. وهنا ل بد من التاأكيد اأن ف�شل ن�شاط التوليد بالكامل عن �شركة الكهرباء الوطنية 

ه� اأمر يجب اإعادة النظر به ودرا�شة اآثاره امل�شتقبلية على اأعمال ال�شركة.
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لقد اّت�شمت ال�شيا�شة العام لإدارة ملف الطاقة بعدم ال�شتقرار خالل العقد املا�شي،  وتناغم 

ذلك باملرور باأزمات اإقليمية متعددة،  ابتداأت ومل تنتِه باحلرب على العراق،  مرورًا باأزمات ما 

�شمي »الربيع العربي« واحلرب يف �ش�ريا،  وقد اأّثر ذلك كّله ب�شكل مبا�شر على واقع القت�شاد 

ال�طني ب�شكل عام،  وعلى قطاع الطاقة ب�شكل خا�س. هذا ف�شاًل عن التغري الكبري يف ق�اعد 

الت�شريعات  حيث  من  اأو  الرئي�شيني  الالعبني  حيث  من  �ش�اء  العامة،   الطاقة  �شيا�شة  �شنع 

الناظمة لعمل القطاع واإدارة م�ؤ�ش�شاته. كما اأن التغري الكبري يف عدد وزراء الطاقة،  كان له 

ن�شيب الأ�شد يف التاأثري على روؤى وخطط اإ�شرتاتيجية تهدف اإلى حلحلة مفا�شل م�شاكل هذا 

الأنظمة  حزمة  بن�ش�ج  للبدء   2015-2014 عام  حتى  التاأخر  جانب  اإلى  احلي�ي،   القطاع 

يف  حا�شم  تقدم  اإحداث  تاأخري  يف  �شّبب  ما  القطاع،   هذا  يف  لال�شتثمار  الناظمة  والق�انني 

ا�شتثمارات الطاقة املتجددة،  وبناء �شراكات مبكرة مع القطاع اخلا�س. 

لكن م�شهد التقدم الرتاكمي يف اإجنازات الطاقة املتجددة خالل عام 2017 ي�شعنا اأمام م�شهد 

متفائل؛ �شاهم بذلك الرتكيز الكبري الذي ح�شل خالل الأع�ام 2015-2017 يف اإ�شدار حزمة 

من الق�انني والأنظمة والتعليمات التي �شّهلت حتقيق تقدم كبري يف ال�شتثمار يف قطاع الطاقة 

املتجددة،  والتي ُترجمت اإلى م�شاريع حقيقية على الأر�س من خالل اجل�لت ال�شتثمارية 

وقد  اخلا�س.  القطاع  مع  بال�شراكة  الطاقة  وزارة  نّفذتها  التي  الناجحة  املبا�شرة  للعرو�س 

جمم�عه  ما   2018 عام  منت�شف  حتى  املتجددة  الطاقة  مل�شاريع  الت�ليدية  القدرة  بلغت 

961 م.و،  ي�شاف اإليها م�شاريع متعاقد عليها تبلغ قدرتها 1350 م.و حتى عام 2021،  لي�شل 

املجم�ع اإلى 2311 م.و. وترافق ذلك مع طرح عطاءات م�شروع املمر الأخ�شر بتكلفة و�شلت 

اإلى 150 ملي�ن دينار،  و�شريفع هذا الطاقة ال�شتيعابية لل�شبكة من 500 اإلى 1450 ميجاواط،  

لربط م�شاريع الطاقة املتجددة يف جن�ب اململكة،  ويت�قع النتهاء منه مع نهاية عام 2019 

يقارب  ما   2017 املتجددة يف عام  الطاقة  م�شاهمة  بلغت  ال�طنية(. وقد  الكهرباء  )�شركة 

5% )بح�شب ميزان الطاقة( يف خليط الطاقة الكلي )وزارة الطاقة(. وتبّنت وزارة الطاقة 

والرثوة املعدنية برناجمًا طم�حًا لزيادة م�شاهمة الطاقة املتجددة يف خليط الطاقة الكلي 

لت�شل اإلى 10%،  مبا ن�شبته 20% من الطاقة الكهربائية امل�لدة يف عام 2025. يف حني ما زال 

امل�شروع الن�وي ال�شلمي الأردين يراوح مكانه،  وي�شتح�ذ على اهتمام وا�شع النطاق من ممثلي 

القطاعات الر�شمية والأكادميية وم�ؤ�ش�شات املجتمع املدين واملجتمع املحلي.

ولعل الأردن واحدة من الدول القليلة يف العامل التي يبلغ حجم تغطية الكهرباء لديها %100 

)بح�شب �شركة الكهرباء ال�طنية( يف مناطق اململكة كافة،  حيث تغطي الكهرباء كل منزل 

ُي�شجل للحك�مة،  وقد لعب برنامج  اأمر يدع� للفخر،  وجاء كاإجناز  ومن�شاأة يطلبها،  وهذا 

»فل�س الريف« يف وزارة الطاقة والرثوة املعدنية،  والذي بداأ منذ اأكرث من 35 عامًا،  دورًا بارزًا 
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يف هذا النجاح،  اإ�شافة اإلى جه�د �شركات الت�زيع الثالث يف حمافظات اململكة.

وقد اأ�شفى �شندوق الطاقة املتجددة وتر�شيد الطاقة عاماًل اإ�شافيًا للم�شهد املتفائل يف القطاع 

خالل الأع�ام 2015-2017،  واأظهر جناحًا مت�شارعًا خالل وقت ق�شري على بدء العمل به يف 

بداية عام 2015،  من خالل حزمة من الربامج وامل�شاريع التي �شملت القطاعات كافة،  �شمن 

اآليات دعم مالية خمتلفة،  �شاهمت يف البدء الفعلي بتنفيذ برامج تر�شيد الطاقة والطاقة 

املتجددة يف امليدان،  وتركت اأثرًا مبا�شرًا على فات�رة الكهرباء ال�شهرية للم�اطن،  و�شكلت 

معاجلات ط�يلة الأمد لطبيعة الدعم احلك�مي على اأ�شعار الكهرباء للقطاعات املختلفة مثل؛ 

املدار�س )املبادرة امللكية لتدفئة املدار�س(،  وامل�شانع،  واملنازل )ال�شّخان ال�شم�شي،  اخلاليا 

املتجددة  والطاقة  الطاقة  تر�شيد  وبرامج  اجل�دة(،   عالية   LED وم�شابيح  ال�شم�شية،  

لقطاع ال�شياحة ودور العبادة واملباين احلك�مية،  اإلى جانب برامج الت�عية ال�شاملة وبناء 

القدرات للقطاع،  يف م�شهد عمل ميداين انعك�س على حجم اأعمال وا�شتثمار حقيقي يف قطاع 

الطاقة،  واأحدث اأثرًا مبا�شرًا يف حركة ال�شتثمار يف ال�ش�ق،  وخلق املئات من فر�س العمل 

الدائمة.

يف املقابل،  جاءت مبادرات حك�مية وغري حك�مية وقطاعية لت�شاهم يف خلق حراك اإيجابي 

الن�اب  جمل�س  يف  »املبادرة«  كتلة  اأوجدتها  التي  النيابية  املبادرة  مثل  الطاقة،   ملف  ح�ل 

ال�طنية  الإ�شرتاتيجية  اأهداف  لتنفيذ  متابعة  برنامج  ل��شع   2016-2014 الأع�ام  خالل 

لقطاع الطاقة،  والتي اأقرت يف عام 2007،  وحتديد املع�قات للقطاع واقرتاح احلل�ل وحتديد 

امل�ش�ؤوليات �شمن جداول زمنية خلطة متابعة. وكذلك مظالت قطاعية غري حك�مية لعبت 

يف  �شمت  املتجددة  الطاقة  ملف  يف  قدمًا  للم�شي  احلك�مة  مل�شاعدة  منظم  دور  لبل�رة  دورًا 

ع�ش�يتها م�ؤ�ش�شات و�شركات تعمل وتدعم قطاع الطاقة املتجددة يف الأردن. 

وكبادرة مهمة للحك�مة،  مت تاأ�شي�س جمل�س ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�س،  والذي 

اأف�شل لتعزيز ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�س من  اأ�ش�س  يراأ�شه وزير الطاقة،  لبناء 

خالل الجتماع دوريًا لتداول ق�شايا رئي�شية يف القطاع واخلروج بروؤى م�شرتكة،  وه� مظلة 

يجب تفعيلها اأكرث،  لتعزيز خمرجاته ح�ل ق�شايا القطاع كافة. 
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أوالً: هيكلية قطاع الطاقة يف األردن

تعاقدي  ب�شكل  عاملة  حك�مية  و�شبه  حك�مية  و�شركات  م�ؤ�ش�شات  من  الطاقة  قطاع  يتك�ن 

لت�ليد الكهرباء وم�شادر الطاقة الأخرى. ونظرًا لأهمية الدور الذي يلعبه هذا القطاع من 

النواحي القت�شادية والجتماعية،  ولرتباط اأن�شطته بالنواحي ال�شيا�شية والقت�شادية 

امل�ؤ�ش�شية  التعديالت  �ش�ء  ويف  القطاع.  هذا  تنظيم  احلك�مة  اأعادت  مبا�شرًا،   ارتباطًا 

اجلديدة،  اأ�شبح الإطار امل�ؤ�ش�شي احلايل لقطاع الطاقة يت�شكل مما يلي:

اأ- وزارة الطاقة والرثوة املعدنية
تتبنى عملية التخطيط ال�شامل للقطاع من حيث التنظيم وو�شع ال�شيا�شات العامة ومتابعة 

املختلفة  باأ�شكالها  الالزمة  الطاقة  ت�فري  واأهمها  اإليها،   امل�ك�لة  املهام  لتحقيق  تنفيذها 

املال  راأ�س  وا�شتقطاب  امل�ا�شفات.  وباأف�شل  ممكنة  تكلفة  باأقل  ال�شاملة  التنمية  لأغرا�س 

امل�شتقات  واإنتاج  الكهرباء،   ت�ليد  مثل  للطاقة،   املتعددة  املجالت  يف  لال�شتثمار  الالزم 

امل�شادر والرثوات املحلية للطاقة،  وخا�شة م�شادر الطاقة املتجددة.  النفطية،  وا�شتغالل 

الريف  يف  الفقرية  والأ�شر  ال�شكانية  والتجمعات  للقرى  الكهربائي  التيار  اإي�شال  وكذلك 

الأردين من خالل »فل�س الريف«،  وت�فري الدعم لدرا�شات حت�شني كفاءة ا�شتهالك الطاقة 

يف القطاعات املختلفة،  و�شمان القرو�س مل�شاريع تر�شيد الطاقة والطاقة املتجددة من خالل 

�شندوق ت�شجيع الطاقة املتجددة وتر�شيد الطاقة. 

ب- هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن
اخللف  وُتعّد  واإداري،   مايل  ا�شتقالل  ذات  اعتبارية  ب�شخ�شية  تتمتع  حك�مية  هيئة  هي 

و�شلطة  والن�وي  الإ�شعاعي  العمل  تنظيم  وهيئة  الكهرباء  قطاع  تنظيم  لهيئة  القان�ين 

امل�شادر الطبيعية مبا يتعلق باملهام التنظيمية املقررة لل�شلطة،  وذلك مب�جب قان�ن اإعادة 

هيكلة م�ؤ�ش�شات ودوائر حك�مية رقم )17( ل�شنة 2014،  حيث ُعّدلت مب�جب هذا القان�ن 

ت�شمية هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لت�شبح هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن. كما انق�شت 

قطاع  تنظيم  هيئة  اإلى  وم�ج�داتها  حق�قها  واآلت  والن�وي  الإ�شعاعي  العمل  تنظيم  هيئة 

الطاقة واملعادن لتتحمل اللتزامات املرتتبة عليها،  وُت�شبح اخللف القان�ين وال�اقعي لها. 

امل�شادر  ل�شلطة  املقررة  التنظيمية  املهام  واملعادن،   الطاقة  ت�لت هيئة تنظيم قطاع  كذلك 

الطبيعية. 
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ت- م�ؤ�ش�شات قطاع الكهرباء
النح�  ونقله وت�زيعه،  وهي على  اململكة  الكهرباء داخل  بت�ليد  التي تعنى  امل�ؤ�ش�شات  وهي 

التايل: 

1. �شركة الكهرباء ال�طنية

اململكة  حدود  داخل  النقل  نظام  بناء  مهمتها  احلك�مة،   متلكها  عامة  م�شاهمة  �شركة  هي 

الأنظمة  مع  الكهربائي  النظام  يربط  الذي  النقل  نظام  اإلى  اإ�شافة  و�شيانته،   وت�شغيله 

بناء  يف  الت��شع  طريق  عن  الكهربائية  بالطاقة  اململكة  وتاأمني  اأخرى،   لدول  الكهربائية 

ال�حدات الت�ليدية من خالل القطاع اخلا�س و/اأو القطاع العام.

2. �شركات ت�ليد الكهرباء

هن �شّت �شركات؛ واحدة حك�مية،  واأخرى م�شرتكة،  واأربُع �شركات خا�شة على النح� التايل:

املركزية الكهرباء  ت�ليد  • �شركة 

�شركة  اإلى  باجلملة  وبيعها  الكهربائية  الطاقة  ت�ليد  مهمتها  عامة  م�شاهمة  �شركة  هي 

الكهرباء ال�طنية،  وقد تاأ�ش�شت عام 1999. وتبلغ ال�شتطاعة الت�ليدية لل�شركة،  كما هي 

يف نهاية عام 2017 ح�ايل 1392 م.و. 

الكهرباء لت�ليد  ال�شمرا  • �شركة 

هي �شركة م�شاهمة خا�شة متتلك احلك�مة اأ�شهمها كاملة،  مهمتها ت�ليد الطاقة الكهربائية 

الت�ليدية  ال�شتطاعة  وتبلغ   .2004 عام  تاأ�ش�شت  وقد  ال�طنية،   الكهرباء  ل�شركة  وبيعها 

لل�شركة،  كما هي يف منت�شف عام 2018 ح�ايل 1129 م.و.

)AES-Jordan.Psc( • �شركة 

هي �شركة خا�شة متتلكها �شركتا )AES( الأمريكية و)MITSUI( اليابانية،  مهمتها ت�ليد 

الطاقة الكهربائية وبيعها ل�شركة الكهرباء ال�طنية. وقد تاأ�ش�شت عام 2009،  ومتتلك اأول 

م�شروع ت�ليد للقطاع اخلا�س يف الأردن،  وه� حمطة �شرق عمان/املناخر التي افتتحت ر�شميًا 
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يف ت�شرين الأول 2009. وتبلغ ال�شتطاعة الت�ليدية لل�شركة،  كما هي يف نهاية عام 2017 

اخلاليا  من  الكهربائية  الطاقة  لت�ليد  م�شروع  بتط�ير  ال�شركة  و�شتق�م  م.و.   373 ح�ايل 

الكهرو�ش�ئية بقدرة 52 م.و عام 2018.

الكهربائية للطاقة  القطرانة  • �شركة 

وقد  ال�شع�دية،    )XENEL(و الك�رية   )KEPCO( �شركة  متتلكها  خا�شة  �شركة  هي 

ال�طنية.  الكهرباء  ل�شركة  وبيعها  الكهربائية  الطاقة  ت�ليد  مهمتها    ،2010 عام  تاأ�ش�شت 

وتبلغ ال�شتطاعة الت�ليدية لل�شركة،  كما هي يف نهاية عام 2017،  ح�ايل 373 م.و.

الكهربائية للطاقة  اآ�شيا  عمان  • �شركة 

هي �شركة خا�شة متتلكها �شركتا )KEPCO( الك�رية و)MITSUBISHI( اليابانية،  

مهمتها ت�ليد الطاقة الكهربائية وبيعها ل�شركة الكهرباء ال�طنية،  وقد تاأ�ش�شت عام 2014. 

وتبلغ ال�شتطاعة الت�ليدية لل�شركة،  كما هي يف نهاية عام 2017 ح�ايل 570 م.و.

ليفانت  -)AES( • �شركة 

مهمتها  اليابانية،    )MITSUI(و الأمريكية   )AES( �شركتا  متتلكها  خا�شة  �شركة  هي 

ت�ليد الطاقة الكهربائية وبيعها ل�شركة الكهرباء ال�طنية،  وقد تاأ�ش�شت عام 2014. وتبلغ 

ال�شتطاعة الت�ليدية لل�شركة،  كما هي يف نهاية عام 2017،  ح�ايل 240 م.و.

3. �شركات ت�زيع الطاقة الكهربائية.

هي ثالث �شركات،  لكل واحدة منها منطقة خا�شة بها لت�زيع الطاقة الكهربائية،  على النح� 

التايل:

الأردنية الكهرباء  • �شركة 

هي �شركة م�شاهمة عامة تت�لى ت�زيع الطاقة الكهربائية يف حمافظات العا�شمة والزرقاء 

ومادبا والبلقاء با�شتثناء مناطق الأغ�ار ال��شطى. وقد ُمنحت ال�شركة يف اأيار 2014 رخ�شة 

ملدة 20 عامًا.
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اإربد حمافظة  كهرباء  • �شركة 

هي �شركة م�شاهمة عامة تت�لى ت�زيع الطاقة الكهربائية يف حمافظات اإربد واملفرق وجر�س 

 2008 وعجل�ن با�شتثناء الأغ�ار ال�شمالية واملناطق ال�شرقية. وقد ُمنحت ال�شركة يف عام 

رخ�شة ملدة 25 عامًا.

الكهرباء ت�زيع  • �شركة 

هي �شركة م�شاهمة عامة تت�لى ت�زيع الطاقة الكهربائية يف املناطق ال�اقعة خارج مناطق 

اجلن�بية  املناطق  وحتديدًا  اإربد،   حمافظة  وكهرباء  الأردنية  الكهرباء  �شركتي  امتياز 

وال�شرقية والأغ�ار. وقد ُمنحت ال�شركة يف عام 2008 رخ�شة ملدة 25 عامًا.

 ث. م�ؤ�ش�شات قطاع البرتول والغاز واخلامات املعدنية
تت�لى هذه امل�ؤ�ش�شات عمليات التنقيب عن البرتول والغاز واخلامات املعدنية داخل اململكة،  

وكذلك عمليات تكرير النفط اخلام وبيع امل�شتقات النفطية،  وهي:

ال�طنية البرتول  • �شركة 

هي �شركة م�شاهمة عامة ممل�كة للحك�مة،  تق�م باأعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز 

مب�شاحة  العراقية،   احلدود  على  اململكة  �شرق  �شمال  ال�اقعة  المتياز  منطقة  يف  واإنتاجه 

تبلغ 7000 كم²،  يقع �شمنها حقل الري�شة الغازي الذي تبلغ م�شاحته ح�ايل 1500 كيل�مرت 

مربع. ومدة هذا المتياز 50 عامًا،  ودخل حيز التنفيذ يف عام 1996. 

الأردنية البرتول  م�شفاة  • �شركة 

النفطية  امل�شتقات  واإنتاج  اخلام  النفط  تكرير  م�ش�ؤولية  تت�لى  عامة،   م�شاهمة  �شركة  هي 

وت�زيعها داخل اململكة من خالل اتفاقيات خدمات م�قعة مع وزارة الطاقة والرثوة املعدنية،  

وقد مت متديدها اأكرث من مرة.

وت�ريده الطبيعي  الغاز  لنقل  امل�شرية  الأردنية  فجر  • �شركة 

هي �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة تعمل مب�جب اتفاقية الرتخي�س امل�قعة يف كان�ن الثاين 

2004 بني احلك�مة الأردنية ممثلة ب�زارة الطاقة والرثوة املعدنية،  و�شركة فجر الأردنية 
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امل�شرية. ومهمتها بناء اأنب�ب الغاز الطبيعي ومتلكه وت�شغيله من العقبة اإلى �شمال اململكة،  

وا�شتالم الغاز الطبيعي امل�شري يف العقبة،  ونقله عرب الأنب�ب،  وبيعه ملحطات ت�ليد الكهرباء 

وال�شناعات الكربى. 

النفطية للمرافق  الأردنية  الل�ج�شتية  • ال�شركة 

هي �شركة حك�مية،  اأُن�شئت يف عام 2016،  وتت�لى الإ�شراف على عمليات الإدارة واملناولة 

والتخزين والتحميل والتفريغ للم�شتقات النفطية. 

ج- هيئة الطاقة الذرية الأردنية
اأُن�شئت هيئة الطاقة الذرية الأردنية يف عام 2008 بهدف نقل ال�شتخدامات ال�شلمية للطاقة 

الن�وية وتكن�ل�جيا الإ�شعاع اإلى اململكة،  وتط�ير ا�شتخدامها لت�ليد الطاقة الكهربائية.

ح- �شركة الغاز احلي�ي
هي �شركة م�شاهمة م�شرتكة ما بني �شركة ت�ليد الكهرباء املركزية واأمانة عمان الكربى،  وقد 

تاأ�ش�شت يف عام 1998 ل�شتغالل غاز امليثان امل�شتخرج من النفايات الع�ش�ية لت�ليد الطاقة 

الكهربائية. وتبلغ ال�شتطاعة الت�ليدية للمحطة 3.5 م.و. 

كما ي�جد يف القطاع 21 �شركة ا�شتثمرت يف الطاقة املتجددة من �شم�س ورياح،  �شمن م�شاريع 

اجل�لت ال�شتثمارية الأولى )12 يف جمال ال�شم�س،  و5 يف جمال الرياح(،  والثانية )4 يف 

جمال ال�شم�س(.

ثانياً: األهداف اإلسرتاتيجية لقطاع الطاقة

واخلطة  الطاقة،   لقطاع  ال�طنية  الإ�شرتاتيجية  وم�ؤ�شرات  اأهداف  الف�شل  هذا  يتناول 

الإ�شرتاتيجية ل�زارة الطاقة،  ومقارنة مدى املتحقق من هذه الأهداف،  ومدى تناغمها مع 

م�ؤ�شرات وثيقة »روؤية الأردن 2025«،  وبرنامج خطة التحفيز القت�شادي. وت�شمل الأهداف 

املحددة يف الإ�شرتاتيجية ال�طنية لقطاع الطاقة ما يلي: 

تط�ير م�شادر الطاقة التقليدية واملحلية وا�شتغاللها.  -1
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تعزيز املخزون الإ�شرتاتيجي للنفط اخلام وامل�شتقات النفطية والغاز الطبيعي.  -2

زيادة كفاءة ا�شتخدام الطاقة يف القطاعات كافة.  -3

تعظيم القيمة امل�شافة ل�شتغالل اخلامات املعدنية املت�فرة.  -4

يف  حتديدها  مت  التي  الأهداف  فاإن  الطاقة،   لقطاع  ال�طنية  الإ�شرتاتيجية  ولتحقيق 

اإ�شرتاتيجية وزارة الطاقة والرثوة املعدنية ت�شمل الآتي:

املحافظة على اأمن التـــــزود بامل�شتقات النفطيـة.   -1

2-  زيادة م�شاهمة الغاز الطبيعي يف خليط الطاقة الكلي.

تط�ير امل�شـــــــــادر املحليــــــة للنـفط والغــــــاز الطبيعي.  -3

ا�شتغالل ال�شخر الزيتي لإنتاج النفط وت�ليد الكهرباء.  -4

املحافظة على اأمن التــــــــزود بالطاقـــــــة الكهربائيـــــــــة.  -5

6-  تر�شيد ا�شتهالك الطاقة وحت�شني كفاءتها يف القطاعات كافة بن�شبة 20% لعام 2020.

7-  زيادة م�شاهمة الطاقة املتجددة يف خليط الطاقة الكلي.

زيادة ال�شتثمار يف قطاع التعدين.  -8

وتاليًا عدد من الأن�شطة املتعلقة بالأهداف ال�شابقة،  لقيا�س مدى الإجناز الكلي يف حتقيقها،  

وملعرفة واقع قطاع الطاقة احلايل.

اأ. قطاع البرتول
ت�شمنت روؤية وزارة الطاقة والرثوة املعدنية الرتكيز على �شمان حتقيق اأمن التزود بالطاقة 

ب�شكل م�شتدام،  وه� الأمر الذي يحمل اأهمية اإ�شرتاتيجية كربى،  وي�شكل عن�شرًا مهمًا من 

عنا�شر الأمن القت�شادي ال�طني. ولهذا فقد عملت ال�زارة �شمن اإ�شرتاتيجيتها على حتقيق 

الأع�ام  خالل  تنفيذها  مت  التي  امل�شاريع  من  مبجم�عة  القيام  خالل  من  املهم  العن�شر  هذا 

رئي�شي،   ب�شكل  الزيتي  وال�شخر  والغاز  بالنفط  تتعلق  م�شروعات  و�شملت  الأخرية،   الثالثة 

ولها عالقة مبا�شرة بت�ليد الكهرباء وال�شناعة وا�شتهالك املن�شاآت اخلدمية واملنازل.

وبنظرة �شريعة على م�شت�ى حتقيق هذا الهدف الإ�شرتاتيجي،  يالَحظ اأن ال�زارة قد جنحت 

ب�شكل كامل يف حتقيق هذا الأمر،  من حيث اأن الأردن قد حقق الآن بن�شبة 100% عن�شر اأمن 

التزود مب�شادر الطاقة التقليدية،  من خالل تنفيذ امل�شاريع الإ�شرتاتيجية التالية:
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1. الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي امل�شال

�شاهم م�شروع ا�شترياد الغاز الطبيعي امل�شال ب�ا�شطة الب�اخر عرب ميناء العقبة يف حتقيق 

الهدف الإ�شرتاتيجي املتمثل بزيادة م�شاهمة الغاز الطبيعي يف خليط الطاقة الكلي،  وذلك 

من خالل تاأمني م�شدر اإ�شايف جديد للتزود بالغاز الطبيعي لالأردن،  بدًل من العتماد على 

الغاز  من  الكهرباء  ت�ليد  حمطات  احتياجات  بتلبية  �شاهم  الذي  الأمر  وه�  وحيد،   م�شدر 

الطبيعي لت�ليد الطاقة الكهربائية،  بدًل من ال�ق�د البديل الأعلى تكلفة منذ بدء الت�شغيل 

التجاري مل�شروع ميناء ال�شيخ �شباح للغاز الطبيعي امل�شال يف العقبة يف �شهر مت�ز من عام 2015. 

وقد بلغ اإجمايل كميات الغاز الطبيعي امل�شتهلكة يف حمطات ت�ليد الكهرباء 126,785 ملي�ن 

قدم مكعب،  ومبعدل ي�مي ي�شاوي 347 ملي�ن قدم مكعب،  والتي �شاهمت بن�شبة ح�ايل %87 

من اأن�اع ال�ق�د امل�شتخدمة يف ت�ليد الطاقة الكهربائية لعام 2017 )وزارة الطاقة(. ونظرًا 

ل�ج�د �شعة اإ�شافية فائ�شة يف ال�حدة الغازية العائمة )FSRU( تقدر بـ 70 ملي�ن قدم 

مكعب ي�ميًا من الغاز الطبيعي،  فقد مت ت�قيع اتفاقية ا�شتخدام ال�شعة الفائ�شة من ال�حدة 

الغازية العائمة بني �شركة الكهرباء ال�طنية وال�شركة امل�شرية القاب�شة للغازات الطبيعية 

الغازية  لل�حدة  التخزينية  ال�شعة  من  بالفائ�س  امل�شري  اجلانب  لتزويد    ،2015 عام  يف 

اإعطاء الأول�ية للجانب الأردين لتلبية كامل احتياجات حمطات ت�ليد  العائمة،  �شريطة 

الكهرباء وال�شناعات للتزود بالغاز الطبيعي حال جاهزيتها ل�شتقبال الغاز الطبيعي. 

ويف خط�ة مهمة لت��شيع قاعدة ا�شتخدام الغاز يف ال�شناعات ال�طنية؛ قامت وزارة الطاقة 

والرثوة املعدنية بدرا�شة املتطلبات التنظيمية والتعاقدية والفنية لتزويد ال�شناعات بالغاز 

الطبيعي،  كما قامت ب��شع اأ�ش�س وا�شحة واعتمادها لتحديد اأول�ية تزويد ال�شناعات بالغاز 

الطبيعي،  ودرا�شة الطلبات امل�شتلمة من ال�شناعات املهتمة بالتزود بالغاز الطبيعي،  وحتديد 

املوا�شفات واملتطلبات الفنية والت�شغيلية خلطوط الغاز الفرعية والبنية التحتية الالزمة 

ل�شتقبال الغاز يف امل�شانع،  حيث وّقعت �شركة فجر الأردنية امل�شرية اتفاقيات لبيع الغاز 

وقد    ،2017 الثاين  كان�ن  �شهر  يف  نقل(  )جمم�عة  والكينا  ال�شنديان  �شركتي  مع  الطبيعي 

عملت وزارة الطاقة جاهدة على ت�شجيع ال�شناعات للتح�ل ل�شتخدام الغاز الطبيعي بدًل من 

ال�ق�د امل�شتخدم حاليًا،  حيث ح�شلت على م�افقة جمل�س ال�زراء يف �شهر اأيل�ل 2017 على 

منح الأجهزة واملعدات املرتبطة بتمديد خطوط الغاز الطبيعي اإلى باب امل�شنع الإعفاءات 

ال�اردة يف قان�ن ال�شتثمار رقم )30( ل�شنة 2014،  وكذلك م�افقة جمل�س ال�زراء يف �شهر 

من  لل�شناعات  الطبيعي  الغاز  على  املفرو�شة  اخلا�شة  ال�شريبة  تخفي�س  على   2018 اأيار 

16% اإلى 7%،  وقد قامت وزارة الطاقة بتحديد اآلية وا�شحة لت�شعري الغاز الطبيعي املباع 

لل�شناعات والبدء بت�شعري غاز ال�شناعات منذ بداية عام 2017.
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ويف ال�قت نف�شه،  عملت وزارة الطاقة من خالل �شركة البرتول ال�طنية لزيادة اإنتاج حقل 

الري�شة بت��شيع عمليات التنقيب يف منطقة امتيازه،  حيث ُعّدلت اأ�شعار بيع غاز الري�شة يف 

ال�اردة يف  الربامج واخلطط  ال�طنية من تنفيذ  البرتول  �شركة  لتمكني  2017،  وذلك  عام 

خطتها  عن  ال�طنية  البرتول  �شركة  اأعلنت  حيث    ،)2019-2017( الإ�شرتاتيجية  خطتها 

يف  مكعب  قدم  ملي�ن   16.5 اإلى  الغازي  الري�شة  حقل  من  الطبيعي  الغاز  اإنتاج  معدلت  لرفع 

نهاية عام 2018،  مقارنة مع اإنتاج احلقل،  والذي بلغ ح�ايل 10 ماليني قدم مكعب ي�ميًا يف 

عام 2017. 

وبهدف ت�فري م�شادر اإ�شافية للغاز الطبيعي،  فقد مت الت�قيع على اتفاقية بيع و�شراء الغاز 

الأمريكية  اإنريجي«  »ن�بل  و�شركة  ال�طنية  الكهرباء  �شركة  بني   2016 عام  يف  الطبيعي 

15�شنة  األف ملي�ن وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي ملدة   300 بـ  لتزويد اململكة 

من تاريخ بدء التزويد التجاري املت�قع يف بداية عام 2020. وقد وافق جمل�س ال�زراء على 

تكليف �شركة فجر الأردنية امل�شرية بتنفيذ م�شروع تزويد ال�شمال على اأ�شا�س بناء ومتلك 

وت�شغيل وحت�يل امللكية )BOOT( يف �شهر اأيار 2017 مب�جب اأحكام اتفاقية الرتخي�س 

امل�قعة بني احلك�مة الأردنية ممثلة ب�زارة الطاقة والرثوة املعدنية و�شركة فجر الأردنية 

القت�شادية  اجلدوى  درا�شة  اإعداد  من  النتهاء  ومت   .2004 الثاين  كان�ن  �شهر  يف  امل�شرية 

للم�شروع،   ال�شت�شارية  لل�شركة  الفني  الذراع  »�شتانتك«،   �شركة  قبل  من  للم�شروع  والفنية 

�شركة »ديل�يت« يف �شهر مت�ز 2017. ومن اجلدير بالذكر اأن اتفاقية ا�شترياد الغاز من �شركة 

»ن�بل اإنريجي« التي وقعتها �شركة الكهرباء ال�طنية،  قد واجهت معار�شة ق�ية يف ال�شارع 

الأردين،  وما زالت ت�اجه النقد من حني اإلى اآخر من اأطياف الل�ن ال�شيا�شي ومنظمات العمل 

العام،  مبا فيها جمل�س الن�اب.

الثانية لتفاقية الرتخي�س بني  التكميلية  2018 ت�قيع التفاقية  وقد مت يف �شهر �شباط 

امل�شرية  الأردنية  فجر  و�شركة  املعدنية  والرثوة  الطاقة  ب�زارة  ممثلة  الأردنية  احلك�مة 

الكهرباء  �شركة  بني  ت�قيعها  �شيتم  والتي  الطبيعي،   الغاز  نقل  اتفاقية  وت�قيع  وملحقاتها 

ال�طنية و�شركة فجر الأردنية امل�شرية،  وت�قيع اتفاقيات مت�يل امل�شروع بني �شركة فجر 

الأردنية امل�شرية والبن�ك املقر�شة وحتقيق القفل املايل للم�شروع،  وكذلك م�افقة م�افقة 

جمل�س ال�زراء على ا�شتمالك وا�شتئجار اأرا�شي امل�شروع ودخ�ل التفاقية التكميلية الثانية 

لتفاقية الرتخي�س حيز التنفيذ يف �شهر اآذار 2018. ويتم حاليًا ال�شري يف تنفيذ امل�شروع من 

قبل �شركة فجر وال�شركات املقاولة.
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2. النفط اخلام وم�شتقاته

ولتحقيق هدف اأمن التزود بامل�شتقات النفطية،  فقد عملت وزارة الطاقة على تنفيذ م�شروع 

ب�شعة  كروية  خزانات  ثالثة  وهي  العقبة،   يف  امل�شال  البرتويل  للغاز  تخزينية  �شعات  بناء 

اإجمالية تبلغ 6,000 طن،  وامل�شروع حاليًا يف مرحلة الت�شغيل التجريبي ومن املت�قع ت�شغيله 

�شعات تخزينية  الطاقة(. وكذلك تنفيذ م�شروع بناء  2018 )وزارة  اآب  �شهر  جتاريًا خالل 

اإ�شرتاتيجية للم�شتقات النفطية با�شتطاعة 250-300 األف طن،  و8,000 طن للغاز البرتويل 

امل�شال يف و�شط اململكة،  وُيت�قع النتهاء من هذا امل�شروع يف �شهر اآب 2018 )وزارة الطاقة(،  

اإ�شافة اإلى تنفيذ م�شروع بناء �شعات تخزينية للنفط اخلام وم�شتقاته يف العقبة،  وهي �شتة 

خزانات ب�شعة اإجمالية قدرها 100 األف طن،  وُيت�قع النتهاء من امل�شروع يف �شهر اآب 2018 

)وزارة الطاقة(. 

من جانب اآخر،  تتجه وزارة الطاقة والرثوة املعدنية حاليًا للرتكيز على زيادة اجله�د باجتاه 

لدى  عمل  خطة  وهناك  الري�شة،   منطقة  يف  وخا�شة  والغاز،   النفط  عن  التنقيب  عمليات 

�شركة البرتول ال�طنية،  لالإنتاج من حقل حمزة النفطي )بلغ اإنتاجه الكلي منذ تاريخ بدء 

العمل به ما يقارب ملي�ن برميل(،  وحقل الري�شة للغاز )بلغ اإنتاجه منذ تاريخ بدء العمل 

اأرقام وزارة الطاقة والرثوة املعدنية(. وقد مت  1.40 مليار قدم مكعب بح�شب  به ما يقارب 

جمال  يف  الهتمام  اإبداء  باب  فتح  عن   2017 الأول  ت�شرين  �شهر  نهاية  يف  بالفعل  الإعالن 

من  كاًل  امل�اقع  هذه  وت�شمل  الغاية،   لهذه  مفت�حة  م�اقع  �شتة  يف  والغاز  النفط  ا�شتك�شاف 

ال�شرحان والأزرق وغرب ال�شفاوي واملرتفعات ال�شمالية واجلفر والبحر امليت. 

العراقي-الأردين  النفط  • خط 

مع نهاية عام 2017،  ات�شحت اأكرث مالمح خط هذا امل�شروع الإ�شرتاتيجي بني الأردن والعراق،  

لت�قيع   2017 عام  خالل  العراقي  اجلانب  مع  بالتفاو�س  الأردنية  احلك�مة  ا�شتمرت  فقد 

التفاقيات الالزمة مل�شروع خط اأنابيب لت�شدير النفط العراقي اخلام عرب ميناء العقبــــــة 

الأردين  اجلانبني  بني  التفاق  مت  وقد  اخلا�س،   والقطاع  العراقية  احلك�مة  من  واملم�ل 

والعراقي على م�ش�دة التفاقية الإطارية النهائية متهيدًا لت�قيعه من ِقبل احلك�متني بعد 

احل�ش�ل على امل�افقات الالزمة اأ�ش�ليًا. 

د احلق�ق وال�اجبات  وبعد هذه املرحلة �شيتم التفاق بني احلك�متني ومط�ر امل�شروع،  و�شتحدَّ

النفط اخلام من  اأن ينقل الأنب�ب  بامل�شروع. وُيفرت�س  املعنية  املطل�بة من جميع الأطراف 

ميناء  يف  الت�شدير  مرافئ  اإلى  بغداد(  جن�ب  كم   545( الب�شرة  يف  العمالق  الرميلة  حقل 
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العقبة )وزارة الطاقة(،  والذي يتك�ن من جزاأين رئي�شيني؛ الأول،  الأنب�ب من الب�شرة اإلى 

اإلى حديثة بتم�يل من احلك�مة  اأنب�ب نفط من مدينة الب�شرة  النجف،  حيث �شيتم بناء 

و�شعة  اإن�س   56 وقطر  كم   347 بط�ل   )EPC( واإن�شاء«  و�شراء  »ت�شميم  باأ�شل�ب  العراقية 

2.25 ملي�ن برميل ي�ميًا،  والثاين،  الأنب�ب ال�شتثماري من النجف اإلى العقبة،  حيث �شيتم 

بناء اأنب�ب ا�شتثماري من مدينة حديثة اإلى العقبة باأ�شل�ب »بناء وا�شتمالك وت�شغيل ونقل« 

1000 كم وقطر 42  ح�ايل  بط�ل   )Build، Own، Operate، Transfer -BOOT(

اإن�س و�شعة ملي�ن برميل ي�ميًا. و�شيتم بناء خزانات ب�شعة اإجمالية تبلغ �شبعة ماليني برميل 

يف العقبة،  علمًا اأن ط�ل امل�شار من مدينة النجف اإلى احلدود الأردنية العراقية يبلغ ح�ايل 

400 كم،  ومن احلدود اإلى العقبة ح�ايل 600 كم بح�شب حتديد امل�شار ب�شكل نهائي.

120 مليار برميل،  يف  وياأمل العراق الذي ميلك ثالث احتياطي نفطي يف العامل يقدر بنح� 

النفطية وتن�يع منافذه. يف حني �شي�شاهم  اإلى زيادة �شادراته  اأن ي�ؤدي بناء هذا الأنب�ب 

امل�شروع بتعزيز العالقات القت�شادية بني البلدين ال�شقيقني،  وُيذكر اأن هنالك العديد من 

الف�ائد املرج�ة من هذا امل�شروع من �شمنها اإتاحة الفر�شة لتزويد الأردن بالنفط اخلام املار 

عرب اأرا�شيها لأغرا�س ال�شتهالك املحلي مب�جب عق�د �شراء تربم بني اجلهات املخت�شة يف 

البلدين،  بالإ�شافة اإلى العائد املايل الذي �شيتم ا�شتيفاوؤه من اجلانب العراقي كر�ش�م عب�ر 

نتيجة مرور النفط اخلام بالأرا�شي الأردنية خالل فرتة اتفاقية امل�شروع والبالغة 25 عامًا 

من تاريخ ت�شغيل امل�شروع،  و�شيتيح هذا امل�شروع الفر�شة مل�شاركة ال�شركات املحلية يف تنفيذ 

امل�شروع بالإ�شافة اإلى م�شاركة العمالة الأردنية اأثناء تنفيذ امل�شروع وت�شغيله.

الأردنية البرتول  مل�شفاة  الرابع  الت��شعة  • م�شروع 

هذا امل�شروع الإ�شرتاتيجي مهم ه� الآخر،  فهنالك خطة مل�شروع الت��شعة الرابع للم�شفاة،  

يف  متخ�ش�شتني  امريكيتني  �شركتني  مع  اتفاقيتان  ووّقعت  الأ�شا�شية،   الت�شاميم  اأُعّدت  فقد 

جمال النفط وت�شميم امل�شايف لإجناز اجلدوى القت�شادية،  كما مت التعاقد على الرتاخي�س 

ومن  والتف�شيلية،   الأ�شا�شية  الهند�شية  الت�شاميم  باإعداد  واملبا�شرة  املطل�بة،   للتقنيات 

املت�قع النتهاء منها قبل نهاية عام 2018. وحقيقة الأمر،  اأن هذا امل�شروع قد تاأخر كثريًا،  

ل �شيما اأن عقد ح�شرية امل�شفاة انتهى يف �شهر اأيار 2018،  وبعدها �شتفتح ال�ش�ق للتناف�س،  

وه� الأمر الذي بداأت به وزارة الطاقة.
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املناف�شة وتعزيز  النفطية  ال�ش�ق  • حترير 

ميثل حترير ال�ش�ق النفطية خط�ة بالجتاه ال�شحيح،  حيث اأعلنت وزارة الطاقة يف �شهر 

كان�ن الأول 2017 عن طلب ر�شائل الهتمام للح�ش�ل على رخ�س جديدة لت�ش�يق امل�شتقات 

النفطية متهيدًا لرتخي�س �شركتني جديدتني لت�ش�يق امل�شتقات النفطية،  اإلى جانب �شركات 

»ت�تال« و»املنا�شري« و»ج�برتول« التي مت ترخي�شها يف عام 2013 وبداأت با�شترياد جزء من 

2016،  بداأت با�شترياد  2016،  ويف نهاية عام  حاجة اململكة من مادة الديزل منت�شف عام 

ا�شترياد  حقها  من  اأ�شبح   2018 اأيار  �شهر  بداية  ويف  للديزل،   بالإ�شافة   95 البنزين  مادة 

احتياجاتها كافة من امل�شتقات النفطية )وزارة الطاقة(. 

3. ال�شخر الزيتي

يحتّل خمزون الأردن من ال�شخر الزيتي املرتبة الرابعة يف العامل،  حيث يت�اجد بكميات 

كميات  عن  عدا  الطاقة(،   )وزارة  ال�شطحية  امل�ؤكدة  الحتياطيات  من  طن  مليار   70 تف�ق 

هائلة من خمزون اخلام العميق الذي يقدر بع�شرات اأ�شعاف حجم ال�شخر الزيتي ال�شطحي. 

وقد ت�شمنت الإ�شرتاتيجية ال�طنية للطاقة،  م�شاهمة الطاقة الكهربائية امل�ّلدة من م�شروع 

ومن  امل�شتهلكة.  الكهربائية  الطاقة  اإجمايل  من   %15 بنح�  الزيتي  لل�شخر  املبا�شر  احلرق 

املهم الإ�شارة اإلى اأن ال�شتثمار يف م�شاريع تقطري ال�شخر الزيتي على اأهميتها،  تك�ن جمدية 

60 دولرًا فاأكرث،  لكن اأهميته الإ�شرتاتيجية  اإلى  اقت�شاديًا عندما ي�شل �شعر النفط عامليًا 

بالن�شبة لالأردن تكمن يف اأنه م�شدر حملي،  وميكن العتماد عليه يف ظل تقلبات اأ�شعار النفط 

عامليًا. 

اإل اأن املتحقق حتى نهاية عام 2017،  يتمثل فقط بالت�قيع على م�شاريع ت�ليد الكهرباء باحلرق 

ائتالف  واملك�نة من  للطاقة،   �شركة عطارات  الزيتي من خالل التفاقية مع  لل�شخر  املبا�شر 

ال�شينية،    )YUDEAN(و املاليزية   )YTL(و الإ�شت�نية   )Eesti Energia( �شركات 

لتنفيذ م�شروع ت�ليد 470 م.و من الكهرباء يف منطقة عطارات )اأم الغدران(،  وي�ؤمل يف حال 

ا�شتكمال اإجراءات التم�يل كافة اأن يك�ن امل�شروع عاماًل يف الربع الأول من عام 2020. 

وج�د  عدم  هي  الزيتي،   ال�شخر  يف  ال�شتثمار  م��ش�ع  يف  امل�شكلة  فاإن  املخت�شني،   وبح�شب 

امل�شاريع  لغاية الآن،  و�شعف جدوى هذه  ال�شطحي عامليًا  التقطري  مل�شاريع  تكن�ل�جيا كف�ؤة 

الأردن  يف  تعمل  �شركات  الآن  وهناك  ال�شتثمار.  وطبيعة  الإنتاج  حلجم  نظرًا  اقت�شاديًا 

 )JOSCO( لال�شتثمار يف تقنية التقطري لل�شخر الزيتي،  وهي �شركة الأردن لل�شخر الزيتي



20

الزيتي  ال�شخر  و�شركة  العميق؛  الزيتي  ال�شخر  ل�شتغالل  »�شل«  ل�شركة  بالكامل  اململ�كة 

الأردين للطاقة )JOSE(،  وهي لالئتالف الإ�شت�ين املاليزي الأردين لتنفيذ م�شروع التقطري 

اململكة،   و�شط  يف  الغدران(  )اأم  عطارات  منطقة  يف  الزيت  لإنتاج  الزيتي  لل�شخر  ال�شطحي 

للبرتول  الدولية  الكرك  و�شركة  )Enefit280(؛  ب�شركة  اخلا�شة  التقنية  وبا�شتخدام 

وبا�شتخدام  اللج�ن  منطقة  يف  الزيت  لإنتاج  ال�شطحي  التقطري  م�شروع  لتنفيذ   )KIO(

العربية لل�شخر الزيتي »�شاك��س« لتنفيذ  ال�شع�دية  التقنية الكندية )ATP(؛ وال�شركة 

م�شروع التقطري ال�شطحي لإنتاج الزيت يف منطقة العطارات،  ومن امل�ؤمل احل�ش�ل على نتائج 

بحل�ل عام 2022.

ب. قطاع الكهرباء
حيث    ،%100 لديها  الكهرباء  تغطية  حجم  يبلغ  التي  العامل  يف  القليلة  الدول  من  الأردن 

تغطي الكهرباء كل منزل ومن�شاأة يف حال الطلب،  وهذا اأمر يدع� للفخر،  وقد لعب برنامج 

»فل�س الريف« يف وزارة الطاقة والرثوة املعدنية،  والذي بداأ منذ اأكرث من 20 �شنة،  دورًا بارزًا 

يف هذا النجاح،  اإ�شافة اإلى جه�د �شركات الت�زيع الثالث يف حمافظات اململكة.

بلغت ن�شبة النم� يف الطلب على الطاقة الكهربائية عام 2017 ح�ايل 2.5% )بح�شب �شركة 

20,760 ج.و.�س يف  امل�لدة  الكهربائية  الطاقة  اإنتاج  اإجمايل  بلغ  ال�طنية(. كما  الكهرباء 

عام 2017،  م�شجلة ن�شبة من� 5.6% عن عام 2016. وبلغ احلمل الأق�شى للنظام الكهربائي 

2016. و�شكل  2.2% عن عام  2017،  م�شجاًل ن�شبة ارتفاع تقدر بح�ايل  3,320 م.و يف عام 

تاله  الكهرباء،   ا�شتهالك  من   %45.95 ن�شبته  ما  والعامة  ال�شكنية  املباين  قطاع  ا�شتهالك 

القطاع التجاري والفندقي )15.11%(،  ثم القطاع ال�شناعي )21.54%(،  فالقطاع الزراعي 

)%15.11(،  واإنارة ال�ش�ارع )2.29%(،  كما ه� م��شح يف ال�شكل رقم )1(.
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 ال�شكل رقم )1(: الت�زيع القطاعي ل�شتهالك الطاقة الكهربائية 2017

امل�شدر: التقرير ال�شن�ي ل�شركة الكهرباء ال�طنية،  2017.

- الفاقد الكهربائي: 

على  املر�شلة  الكهربائية  الطاقة  بني  الفرق  باأنه  الكهربائية  الطاقة  يف  الفاقد  ف  يعرَّ

خروجات حم�لت الرفع يف حمطات الت�ليد الكهربائية وبني الطاقة الكهربائية امل�شتهلكة 

فعاًل ب�ا�شطة امل�شتهلكني. وي�شكل الفاقد الكهربائي على ال�شبكة الكهربائية م�شكلة كبرية،  

اأن  2017،  علمًا  ويت�شبب بخ�شائر ج�شيمة ل�شركة الكهرباء ال�طنية،  حيث تغريت يف عام 

90% من هذه الن�شبة يتم فقدها على �شبكات الت�زيع. ويق�شم الفاقد الكهربائي اإلى:

- الفاقد الفني: 

وحمولت،   نقل،   خطوط  من  الكهربائية  ال�شبكة  عنا�شر  يف  امل�شتهلكة  الطاقة  فقط  ميثل 

واأجهزة حتكم وحماية وقيا�س خالل عمليات نقل الطاقة الكهربائية وت�زيعها،  وهذا الفاقد 

بح�شب اخلرباء،  ل بد من وج�ده تكن�ل�جيًا،  ول ميكن اإلغاوؤه نهائيًا،  اإمنا ميكن تخفي�شه من 

خالل حت�شني و�شع املنظ�مة الكهربائية.

 

45.95% مباين �شكنية وعامة

15.11% زراعي و�شخ مياه

15.11% جتاري وفنادق

2.29% اإنارة �ش�ارع

21.54% �شناعي
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- الفاقد غري الفني: 

العدادات،  وه�  واأخطاء قراءة  ال�شبكات  وال�شرقة من  العبث  الناجت عن عمليات  الفقد  ه� 

ي�شاوى الفرق بني الفاقد الكلي على ال�شبكة والفاقد الفني. 

 ال�شكل رقم )2(: تط�ر ن�شبة الفاقد الكهربائي لقطاع ت�زيع الكهرباء 2017-2013

امل�شدر: �شركة الكهرباء ال�طنية،  التقرير ال�شن�ي،  2017. 

بلغت ن�شبة الفاقد لدى �شركات الت�زيع يف عام 2017 ما يلي:

.)12.9% :JEPCO( شركة الكهرباء الأردنية� -

.)10.27% :IDECO( شركة كهرباء اإربد� -

.)11.89% :EDCO( شركة ت�زيع الكهرباء� -

 220 تقارب  كبرية  خ�شائر  ال�طنية(  الكهرباء  )�شركة  الدولة  الكهربائي  الفاقد  ويكّلف   

ملي�ن دينار �شن�يًا،  ما يزيد الأعباء املالية على ال�شركة التي تتحمل تكاليف الفاقد كافة،  

وهذا الأمر يتطلب اإعادة النظر يف الإجراءات املتخذة من قبل هيئة الطاقة واملعادن و�شركة 

امل�شكلة  هذه  ومعاجلة  الن�شبة  هذه  لتخفيف  الكهرباء  ت�زيع  و�شركات  ال�طنية  الكهرباء 

)�شرقة  امل�شروع  غري  الجرتار  عمليات  بحق  حا�شمة  اإجراءات  اإتخاذ  خالل  من  جذريًا،  

الناقلة  اخلطوط  على  الفنية  ال�شروط  وحت�شني  املختلفة،   اململكة  مناطق  يف  الكهرباء( 

الرئي�شية وخطوط �شركات التوزيع لزيادة كفاءتها يف هذا املجال. كذلك على هيئة الطاقة 

التفاق على اآلية عملية مع �شركات الت�زيع لتخفي�س الفاقد،  وذلك باأن يتم تقدمي حافز لها 

يتمثل باحت�شاب قيمة اخلف�س املتحقق �شمن اإيرادات ال�شركة للن�شاط غري الأ�شا�شي،  واأن 

%3.63 %3.54 %3.08
%2.69 %2.67%2.08 %1.81 %1.77
%1.69 %1.68

%13.05

2013 2014 2015 2016 2017

%13.79 %14.04 %12.90 %12.05

الطاقة املفق�دة على �شبكة الت�زيعالطاقة املفق�دة على �شبكة النقلال�شتهالك الداهخلي يف حمطات الت�ليد
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يتم التعامل �شن�يًا برقم الأ�شا�س �شمن املعادلة املتفق عليها. ويتعني يف ال�قت نف�شه اتخاذ 

اإجراءات اأمنية وقان�نية حا�شمة للتعامل مع �شرقة الكهرباء،  واأن ل يتم الرك�ن اإلى الأمر 

ال�اقع يف معدل فقدان الكهرباء يف مناطق حمددة.

ت. الطاقة املتجددة وتر�شيد الطاقة
1. الطاقة املتجددة

ال�شم�شية  الطاقة  املتجددة،  بخا�شة  الطاقات  واإمكانيات كبرية من  الأردن مب�شادر  يتمتع   

وطاقة الرياح. فالأردن يقع �شمن نطاق احلزام ال�شم�شي حيث تبلغ �شدة ال�شعاع ال�شم�شي 

 9-7 اأماكن حمددة ما بني  5-7 ك.و.�س/م²،  وكذلك تبلغ �شرعات الرياح يف  ال�شاطع عليه 

الأردن  يف  الكهرباء  لت�ليد  املتجددة  الطاقة  ل�شتغالل  واعدة  معطيات  وهي  مرت/ثانية،  

يف  الطاقة  لقطاع  ال�شاملة  الإ�شرتاتيجية  ت�شمنت  ذلك،   من  وانطالقًا  الطاقة(.  )وزارة 

الأردن،  والتي تهدف اإلى تن�ع م�شادر الطاقة وتقليل العتماد على ال�شترياد،  اأن ت�شاهم 

الطاقات املتجددة مبا ن�شبته 10% من خليط الطاقة الكلي يف عام 2020،  وه� ما ي�ازي %20 

من الكهرباء الكلية امل�لدة.

وقد �شهدت ال�شن�ات ال�شابقة من�ًا ملح�ظًا يف زيادة العتماد على الطاقة املتجددة من خالل 

اإجناز العديد من امل�شاريع،  بالإ�شافة اإلى ت�قيع عدد من اتفاقيات �شراء الطاقة التي متهد 

يف  ملح�ظًا  من�ًا  اململكة  �شهدت  كما  املتجددة.  الطاقة  جمال  يف  م�شتقبلية  م�شاريع  لإقامة 

ا�شتخدام الطاقة ال�شم�شية لتغطية ال�شتهالك اخلا�س للمنازل ودور العبادة،  بالإ�شافة اإلى 

دخ�ل هذه الأنظمة على القطاع التجاري والفندقي وال�شناعي،  وذلك من خالل اأنظمة �شايف 

القيا�س والعب�ر.

الطاقة  مب�شاهمة  قفزت  واإجرائية  ت�شريعية  قاعدة  بناء  يف  الطاقة  وزارة  جنحت  وقد 

املتجددة )�شم�س ورياح( يف خليط الطاقة الكلي اإلى ح�ايل 732 م.و بنهاية عام 2017،  على 

اأن ت�شل اإلى نح� 2400 م.و عام 2021،  من اإجمايل ال�شتطاعة الت�ليدية للمملكة ومقدارها 

حاليًا 4600 م.و )بح�شب اأرقام �شركة الكهرباء ال�طنية(. 

هذا الأمر اأحدث حراكًا اقت�شاديًا جيدًا يف قطاع الإ�شتثمارات حمليًا،  حيث من املت�قع اأن 

ت�شل قيمة الإ�شتثمارات يف قطاع الطاقة املتجددة حتى عام 2021 ما يقارب 5 مليار دينار،  

حتّقق منها لغاية الآن ما يقارب 2.5 مليار دينار،  �شاهمت ب�شكل كبري يف خلق املئات من فر�س 

العمل الدائمة،  اإلى جانب تن�شيط الأعمال امل�شاندة من القطاعات املختلفة،  واأحدثت حراكًا 

تنم�يًا يف املناطق املقامة عليها هذه امل�شاريع،  مثل حمافظتي معان والطفيلة،  والأزرق،  كما 
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اأهمية هذا القطاع وفر�س الت��شع فيه،   اأحدثت تط�رًا كبريًا يف ال�عي الإ�شرتاتيجي جتاه 

وكمدخل  النظيفة،   للطاقة  كم�شدر  املتجددة  الطاقة  باأهمية  املجتمعي  ال�عي  جانب  اإلى 

ملعاجلة م�شكلة الطاقة يف الأردن. 

للتخ�ش�س  جديدة  اأب�اب  فتح  على  تركز  بداأت  الأردنية  اجلامعات  من  العديد  اأن  نغفل  ول 

يف جمالت الطاقة املتجددة كقطاعات اإ�شرتاتيجية مهمة لل�شباب. لقد اأ�شهم تعزيز م�شادر 

اململكة من الطاقة املحلية،  با�شتغالل طاقتي ال�شم�س والرياح،  والتح�ل اإلى ا�شتخدام الغاز 

الطبيعي امل�شت�رد من خالل ميناء العقبة لت�ليد الكهرباء،  يف تراجع قيمة فات�رة الطاقة 

النفطية لعام 2017 اإلى ح�ايل 3.5 مليار دولر،  مقارنة مع 2.7 مليار دولر عام 2016،  وه� 

الأمر الذي �شّكل ط�ال ال�شن�ات املا�شية �شغطًا على م�ازنة الدولة. وُيت�قع اأن ت�شل م�شاهمة 

الطاقة املتجددة )�شم�س ورياح( يف خليط الطاقة الكلي يف الأردن عام 2021 اإلى ما ن�شبته 

20% من اإجمايل الطاقة الكهربائية امل�لدة. وقد مرت م�شاريع الطاقة ال�شم�شية يف اململكة 

بثالث مراحل بداأت عام 2015 بــ 150 م.و،  وتت�ا�شل حاليًا حتى عام 2021 لت�شل اإلى 2400 

م.و،  وهي اأرقام تف�ق امل�شتهدف يف اخلطة ال�طنية للطاقة واخلطة الإ�شرتاتيجية ل�زارة 

الطاقة )بح�شب اأرقام وزارة الطاقة والرثوة املعدنية و�شركة الكهرباء ال�طنية(. 

احلرارية  ال�شم�شية  الطاقة  من  ال�شتثمار  من  يقرتب  مل  الأردن  اأن  اإلى  الإ�شارة  املهم  ومن 

املركزة بعد،  ك��شيلة لت�شريع حتقيق اأرقام جديدة يف الطاقة املتجددة،  وه� هدف ا�شتثماري 

12 �شاعة،  ورمبا ميكن ال�شتفادة من التجربة  يحقق هدفًا فنيًا اأي�شًا لتخزين الطاقة ملدة 

املغربية بهذا ال�شاأن. ومن ال�ا�شح اأن التكلفة العالية لهذا ال�شتثمار باملقارنة مع ال�شتثمار 

باخلاليا ال�شم�شية والرياح،  ه� ال�شبب يف عدم الت��شع لغاية الآن يف بناء حمطات للطاقة 

ال�شم�شية احلرارية املركزة.

الطاقة،  حيث  املتجددة ق�شة جناح حتققت من قبل احلك�مة/ وزارة  الطاقة  وُيعّد قطاع 

واأظهرت  اإقليميًا،   بالبنان  لها  ي�شار  م�شاريع  بناء  يف  اخلا�س  القطاع  مع  بالتحالف  جنحت 

اأنه   2017 املتجددة  الطاقة  ح�ل  )اإنف�غرافيك(  م�شروع  �شمن  اأُعدت  التي  الإح�شاءات 

فاإن مرتبة الأردن  الفرد،   اأ�شا�س ن�شيب  الكهرومائية فقط على  اإدراج الطاقة غري  »اإذا مت 

املركزين  يف  وت�ن�س  املغرب  وياأتي  العربي،   العامل  يف  الأولى  وت�شبح  كبري،   ب�شكل  تتحرك 

الثاين والثالث على الرتتيب،  يليهما عدد من دول جمل�س التعاون اخلليجي«. وتكفي الإ�شارة 

اإلى اأن اأن الأردن ميتلك اأكرب مزرعة رياح يف ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا؛ »رياح الطفيلة« 

التي ت�ّلد 117 م.و. 
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- م�شاريع ت�ليد الطاقة من النفايات

تعرث  بعد  بطيء  ب�شكل  ي�شري  النفايات  من  )الكهرباء(  الطاقة  ت�ليد  يف  ال�شتثمار  زال  ما 

دام ل�شن�ات،  وقد حدث خالل عام 2017 بع�س التقدم بعد اإحالة هذا امللف ل�زارة الطاقة 

والرثوة املعدنية،  لتق�د اجله�د بالتن�شيق مع وزارة البلديات ووزارة البيئة،  من خالل عدد 

من امل�شاريع يجري العمل عليها يف عام 2018: 

ت�ليد  اإلى  امل�شروع  هذا  يهدف  الغباوي:  مكب  يف  النفايات  من  الكهرباء  ت�ليد  م�شروع   .1

طاقة كهربائية بقدرة 40 م.و من خالل احلرق املبا�شر للنفايات ال�شلبة لغايات معاجلة 

النفايات واإنتاج الطاقة الكهربائية على اأ�شا�س »الت�شميم والبناء والت�شغيل ونقل امللكية« 

امل�شروع  ت��شعة  اإمكانية  مع  ي�ميًا  نفايات  طن   1500-1200 ح�ايل  بقدرة   )DBOT(

لت�شل قدرته اإلى 2500 طن ي�ميًا،  وامل�شروع الآن يف مرحلة املفاو�شات النهائية مع مط�ر 

امل�شروع.

م�شروع ت�ليد الكهرباء من النفايات يف مكب الإكيدر: يهدف هذا امل�شروع اإلى ت�ليد طاقة   .2

تكلفة  وتقدر  ال�شلبة.  للنفايات  املبا�شر  احلرق  خالل  من  م.و   30-24 بقدرة  كهربائية 

امل�شروع بـ 130 ملي�ن دينار،  وه� مم�ل من القطاع اخلا�س باآلية )BOOT(،  وامل�شروع 

حاليًا يف مرحلة تقييم ودرا�شة طلبات الهتمام املقدمة من ال�شركات. 

يف  احلي�ي(  )الغاز  امليثان  غاز  ا�شتخدام  طريق  عن  الكهربائية  الطاقة  ت�ليد  م�شروع   .3

منطقة الغباوي بتكلفة 12.78 ملي�ن دينار،  وبقدرة ت�ليدية 5 م.و تنفذه اأمانة عمان 

الكربى،  وه� ممّ�ل بقر�س من البنك الأوروبي. ويتك�ن امل�شروع من ثالث خاليا لت�ليد 

امليثان على ثالث مراحل،  حيث تت�شمن املرحلة الأولى اإن�شاء اخللية الثانية،  واملرحلة 

الثانية اإن�شاء اخلاليا الأولى والثالثة،  وانتهت كل منهما. اأما املرحلة الثالثة،  فتت�شمن 

تركيب امل�لدات وت�شغيلها،  وحتتاج 15-18 �شهرًا من بداية عام 2018.
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اجلدول رقم )1(: م�شاريع الطاقة املتجددة املنفذة والتي قيد التنفيذ واملتعاقد عليها

1 - م�شاريع الطاقة املتجددة خالل الفرتة 2017-2015

ا�شم امل�شروعن�ع امل�شروع
ال�شتطاعة 

الت�ليدية
)م.و(

الت�شغيل 
التجاري

م�شاريع طاقة الرياح
اأيل�ل 1172015م�شروع رياح الأردن/ الطفيلة

80م�شروع رياح جامعة احل�شني/ معان
الن�شف الأول 

2016

م�شاريع الطاقة 
ال�شم�شية

املرحلة الأولى للعرو�س املبا�شرة )12 
م�شروعًا(

200
الربع الثالث 

2016

املرحلة الثانية للعرو�س املبا�شرة )4 
م�شاريع(:

- م�شاريع املفرق التنم�ية/ 3 م�شاريع )150 
م.و(.

- م�شروع ال�شفاوي )50 م.و(.

200
الربع الرابع 

2018

103م�شروع ت�ليد الطاقة الكهربائية/ الق�يرة 
الربع الأول 

2018

ال�شناعات الكربى

�شركة اإ�شمنت 
17الر�شادية

الربع الثالث 
2017

�شركة الب�تا�س 
33العربية

الربع الأول 
2018

اأنظمة الطاقة 
ال�شم�شية ال�شغرية

 )اأقّل من 5 م.و(

م�شاريع �شايف 
--154القيا�س

--49م�شاريع العب�ر
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2 - م�شاريع الطاقة املتجددة امل�شتقبلية املخطط تنفيذها 2021-2019

ا�شم امل�شروعن�ع امل�شروع
ال�شتطاعة 

الت�ليدية
)م.و(

الت�شغيل 
التجاري

م�شاريع طاقة 
الرياح

م�شاريع املرحلة الأولى )6 م�شاريع(:
- م�شروع رياح الراجف )82 م.و(.
- م�شروع رياح ال�ش�بك )45 م.و(.
- م�شروع رياح الفجيج )89 م.و(.

- م�شروع ما�س )100 م.و(.
- م�شروع رياح دايهان )51 م.و(.
- م�شروع رياح العاب�ر )51 م.و(.

418
2020-2019

2020-1002021م�شاريع املرحلة الثالثة 

م�شاريع 
الطاقة 

ال�شم�شية

200م�شروع بين�نة / �شركة م�شدر
منت�شف عام 

2019

200م�شاريع املرحلة الثالثة )اأربعة م�شاريع( 
نهاية عام 

2020

50م�شروع الري�شة ال�شم�شي 
منت�شف عام 

2019
402019م�شروع �شرق عمان ال�شم�شي

30م�شروع القطرانة

50م�شروع فالدليفيا
منت�شف عام 

2020
40م�شاريع اجلامعات

393م�شاريع العب�ر/ �شبكة النقل

اأنظمة الطاقة ال�شم�شية 
ال�شغرية

 )اأقّل من 5 م.و(

--116م�شاريع �شايف القيا�س

--128م�شاريع العب�ر

 امل�شدر: التقرير ال�شن�ي ل�شركة الكهرباء ال�طنية،  2017.

2. تر�شيد الطاقة

اأثبتت الدرا�شات اأن تر�شيد الطاقة وحت�شني كفاءة ا�شتخدامها،  ُتعّد احلل الأمثل والأ�شهل 

اأنظمة  يف  ال�شتثمار  حجم  وتخفي�س  الكهرباء،   ا�شتهالك  ت�فري  بهدف  تاأثريًا  والأ�شرع 

الطاقة املتجددة،  كما ُتخف�س ب�شكل كبري من كمية انبعاث الغازات الدفيئة واملل�ثة للبيئة،  

بالإ�شافة اإلى خلق العديد من فر�س العمل. 
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وكفاءة  لرت�شيد  ال�طنية  اخلطة   2017 عام  نهاية  مع  احلك�مة  اأقرت  مهمة،   بادرة  ويف 

الطاقة،  والتي طّ�رها �شندوق الطاقة املتجددة وتر�شيد الطاقة. وحددت اخلطة هدفًا لعام 

2020 يق�شي بتخفي�س ا�شتهالك الطاقة بن�شبة 20% عن �شنة الأ�شا�س لعام 2007 )اخلطة 

ال�طنية لرت�شيد الطاقة(،  وه� هدف قابل للتحقيق وُنّفذت الربامج والأن�شطة التي حتقق 

هذا الهدف من خالل برامج ال�شندوق الذي اأ�شبح املظلة الرئي�شية املعنية باأن�شطة تر�شيد 

ا�شتخدام الطاقة وكفاءتها حتت مظلة وزارة الطاقة والرثوة املعدنية.

ت�شتهدف اخلطة ال�طنية الثانية لكفاءة الطاقة تخفي�س ما يعادل 2000 جيجاواط �شاعة 

-2006 الفرتة  خالل  ال�شتهالك  مت��شط  اإلى  بالرج�ع  وذلك    ،2020-2017 الفرتة  خالل 

2010 ك�شنة اأ�شا�س،  والتي تبلغ 11,291جيجاواط �شاعة بن�شبة تخفي�س ت�شل اإلى %17.6. 

كما �شُيخّف�س انبعاث غازات الدفيئة )GHG( من غاز ثاين اأك�شيد الكرب�ن املكافئ بحل�ل 

296 كيل� طن. و�شي�شاهم هذا يف حتقيق امل�ؤ�شرات امل�شتهدفة لاللتزامات  2020 مبقدار  عام 

املرتتبة على اململكة الأردنية الها�شمية اجتاه ظاهرة التغري املناخي والتفاقيات الدولية 

بهذا اخل�ش��س.

اإجراء   26 خالل  من   2020-2017 للفرتة  الطاقة  لكفاءة  ال�طنية  اخلطة  تنفيذ  و�شيتم 

ال�ش�ارع،   اإنارة  املياه،   �شخ  ال�شناعي،   واخلدماتي،   التجاري  املنزيل،   القطاعات:  تغطي 

اأ�شفنا ما  اإلى ثمانية اإجراءات تتقاطع بني هذه القطاعات. واإذا  وقطاع النقل،  بالإ�شافة 

361 جيجاواط  اأي  مت حتقيقه يف اخلطة ال�طنية الأولى من تخفي�س ا�شتهالك الطاقة،  

�شاعة،  �شيتم ال��ش�ل اإلى امل�ؤ�شر امل�شتهدف يف تخفي�س ا�شتهالك الطاقة بن�شبة 20% يف عام 

2020. وتبلغ التكلفة ال�شتثمارية املطل�بة لتنفيذ الإجراءات يف القطاعات كافة ما يقارب 

696 ملي�ن دينار

اأن�شطة اخلطة،  ل�حظ غياب خطط وبرامج تنفيذية لقطاع النقل،   ومن خالل ا�شتعرا�س 

ولهذا  للتل�ث.  وامل�شببة  للطاقة  امل�شتهلكة  القطاعات  اأهم  من  واحدًا  يعترب  الذي  ال�قت  يف 

الربامج  هذه  ت�ش�يق  ليتم  كربى،   �شرورة  النقل  لقطاع  بالطاقة  خا�س  ملحق  تط�ير  فاإن 

وا�شتقطاب الدعم الدويل لتنفيذها،  وو�شعها على اأجندة الدولة،  كخطط وبرامج لتخفي�س 

ن�شبة التل�ث وانبعاثات الكرب�ن،  ولتحقيق التزامات الأردن الدولية �شمن اتفاقية باري�س 

احلك�مة  اأن  يذكر   .%14 بــن�شبة  النبعاثات  تخفي�س  ت�شتهدف  والتي  املناخية  للتغريات 

اأ�شدرت تعليمات ترخي�س اأن�شطة �شحن املركبات الكهربائية،  والتي �شدرت بال�شتناد للفقرة 

ال�شيارات  اإعفاء  مت  وقد   .2002 ل�شنة   )64( رقم  امل�ؤقت  العام  الكهرباء  قان�ن  من  )9/اأ( 

الكهربائية بالكامل من ر�ش�م الت�شجيل امل�شتحقة،  وهي خط�ة بالجتاه ال�شحيح. ولكن يف 

املقابل،  مت زيادة ال�شريبة اجلمركية على ال�شيارات الهيربد يف �شهر كان�ن الأول 2017 لت�شل 
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اإلى 50%،  الأمر الذي اأّثر ب�شكل كبري على حركة ال�شراء لهذه الفئة من ال�شيارات. اإّل ان 

احلك�مة عادت يف �شهر مت�ز 2018 وبناء على قرار من جمل�س ال�زراء تخفي�س ال�شريبة على 

�شيارات الهايربد اإلى ن�شب ترتاوح ما بني 30 و55% بح�شب �شعة املحرك.

و�شيتم تنفيذ اخلطة ال�طنية لرت�شيد الطاقة على امل�شت�ى ال�طني ال�شامل،  حيث �شيق�م 

تن�شيق  خالل  من  التنفيذ  عملية  مبتابعة  الطاقة،   وتر�شيد  املتجددة  الطاقة  �شندوق 

الأن�شطة كافة،  واإعداد تقارير دورية عن تقدم �شري عملها. 

3 - التم�يل وح�افز ال�شتثمار لقطاع الطاقة املتجددة وتر�شيد الطاقة

ب�شكل عام،  مل تظهر اأي عقبات اأمام مت�يل م�شاريع الطاقة املتجددة يف الأردن خالل الفرتة 

البن�ك  خالل  من  داخلي  مت�يل  فهنالك  الكربى،   ال�شتثمارية  امل�شاريع  وخا�شة  املا�شية،  

الطاقة  مل�شاريع  لالإقرا�س  اأم�اًل  وفر  الذي  املركزي  البنك  من  خا�س  وبدعم  التجارية 

 EBRD، الدولية )مثل  والبن�ك  التم�يلية  امل�ؤ�ش�شات  املتجددة بفائدة خمف�شة،  وكذلك 

الطاقة  �شندوق  برامج  خالل  من  احلك�مة  دعم  اإلى  اإ�شافة    ،)KFW، AFD، AFC
املتجددة وتر�شيد الطاقة )JREEEF( للم�شاريع ال�شغرية وبالتعاون مع البن�ك التجارية 

اأي�شًا لدعم اأ�شعار الفائدة وجزء من تكاليف الأنظمة،  وه� الأمر الذي �شاهم ب�شكل كبري يف 

حتقيق التقدم الذي ح�شل خالل ال�شن�ات الثالث الأخرية.

املتجددة  الطاقة  اأنظمة  ومدخالت  عنا�شر  احلك�مة  اأعفت  فقد  ال�شتثمار،   على  وكحافز 

كافة من ال�شريبة واجلمارك،  ما خّف�س من تكاليف تنفيذ هذه امل�شاريع ب�شكل كبري،  و�شّجع 

ولي�س  للت�شدير  الهادفة  ال�شناعات  لدعم  حك�مي  ت�جه  هنالك  كذلك  عليها.  الإقبال  من 

املتجددة،   الطاقة  اأنظمة  لرتكيب  الالزمة  امل�افقات  ملنحها  املحلية،   ال�ش�ق  يف  لال�شتهالك 

بهدف تخفي�س نفقاتها الت�شغيلية وزيادة قدرتها التناف�شية.

)JREEEF( 4 - �شندوق الطاقة املتجددة وتر�شيد الطاقة

عام  خالل  املتجددة  والطاقة  الطاقة  لرت�شيد  العمل  يف  فارقة  عالمة  ال�شندوق  هذا  �شّكل 

القطاعات  �شملت  وامل�شاريع  الربامج  �شاملة ومتكاملة من  ا�شتطاع تنفيذ حزمة  2017،  فقد 

ال�شتثمارية  امل�شاريع  اإجناز  يف  اخلا�س  والقطاع  الطاقة  وزارة  جنحت  بينما  اإذ  املختلفة. 

يتعلق  ما  يف  الآخر  اجلانب  تغطية  يف  جنح  ال�شندوق  فاإن    ،)Mega Projects( الكربى 

تكامليًا يف  �شّكل جهدًا  ما  املختلفة،   للقطاعات   )Small Scale( بامل�شاريع �شغرية احلجم

امل�شهد العام للطاقة،  لي�شمل هذه املرة اإجراءات تر�شيد الطاقة وكفاءة ا�شتخداماتها،  اإلى 
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الطاقة  من  الت�ليد  اأنظمة  وحتديدًا  املتجددة،   للطاقة  احلجم  ال�شغرية  التدخالت  جانب 

ال�شم�شية على اأ�شطح املباين. فجاءت برامج وم�شاريع ال�شندوق لتغطي القطاعات املختلفة،  

ولت�شمل:

1. تنفيذ مبادرة امللك عبداهلل الثاين لتدفئة املدار�س لـ»تهيئة بيئة مالئمة للتعليم«؛ حيث 

مت العمل على 128 مدر�شة �شمن املناطق الأكرث برودة،  اإلى جانب مناطق الأغ�ار لتنفيذ 

اأعمال حفظ وتر�شيد الطاقة،  تدفئة/تربيد،  والطاقة املتجددة.

يف  للم�اطنني   %50 بدعم  �شم�شي  �شخان  األف   14 تركيب  مت  حيث  املنزيل:  القطاع   .2

2017،  وبدعم من برنامج الطاقة املتجددة وتر�شيد  حمافظات اململكة كافة خالل عام 

ا�شتهالك الطاقة املم�ل من الحتاد الأوروبي،  وتركيب 1600 نظام ت�ليد كهرباء �شم�شي 

�شركات  مع  بال�شراكة  م�شتمر  م�شروع  �شمن   )LED( م�شباح  األف   150 وت�زيع  للمنازل،  

ت�زيع الكهرباء.

3. تركيب 230 نظامًا �شم�شيًا لت�ليد الكهرباء لدور العبادة يف حمافظات اململكة.

4. الت�قيع مع 60 م�شنعًا لتنفيذ اأعمال تر�شيد الطاقة والطاقة املتجددة.

وحتّقق  ا�شتخدامها،   وكفاءة  الطاقة  تر�شيد  اأعمال  لتنفيذ  البرتا  فنادق  مرحلة  اإجناز   .5

ن�شبة وفر يف ا�شتهالك الطاقة ت�شل اإلى 60% يف بع�س الفنادق. 

اململكة  مناطق  يف  اجل�فية  احلرارية  للطاقة  �شاملة  درا�شة  تنفيذ  على  بالعمل  البدء   .6

درا�شات م�شحية يف مناطق  ُتنّفذ  املهم. وحاليًا  امل�شدر  لغاية ال�شتثمار يف هذا  املختلفة 

اململكة املختلفة،  بهدف ت�شميم م�شاريع بناء عليها.

7. اإجناز 50 درا�شة تدقيق للطاقة مل�ؤ�ش�شات حك�مية خمتلفة وامل�شاعدة يف تنفيذها.

والطاقة  الطاقة  تر�شيد  ق�شايا  ح�ل  �شاملة  ت�ع�ية  واإعالنية  اإعالمية  حملة  تنفيذ   .8

كافة  ال��شائل  خالل  من  اململكة،   حمافظات  ال�شندوق  برامج  �شم�ل  وح�ل  املتجددة،  

امل�شاهدة واملقروءة وامل�شم�عة.

وتتمثل اآليات العمل والتم�يل التي مت اتباعها لإجناح جهد وطني بهذا احلجم،  مبا يلي:

ال�شندوق،   برامج  تنفيذ  يف  املحافظات  يف  والتط�عي  املدين  املجتمع  م�ؤ�ش�شات  اإ�شراك   .1

حيث ُوّقعت اتفاقيات مع 190 جمعية حملية ومظالت قطاعية و�شركات ت�زيع الكهرباء 

وال�قت على  واملال  ولت�فري اجلهد  للم�اطنني،   ال�شندوق  لتقدمي خدمات  املحافظات  يف 

امل�اطن،  وخلدمتهم بطريقة منظمة و�شريعة يف مناطق ت�اجدهم. 
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برامج التم�يل املايل التي ط�رها ال�شندوق بدعم من البنك املركزي وبالتعاون مع البن�ك   .2

التجارية وال�شركة الأردنية ل�شمان القرو�س،  لت�فري التم�يل الالزم مل�شاريع امل�ؤ�ش�شات 

وامل�شانع،  بحيث يتحّمل ال�شندوق تكاليف فائدة القر�س من البنك،  مبا فيها تكلفة �شمان 

القر�س  اأق�شاط  امل�شتفيدة  املن�شاأة  وتدفع  القرو�س،   ل�شمان  الأردنية  لل�شركة  القر�س 

بن�شبة ال�فر املتحقق بعد تنفيذ امل�شروع. 

حجم  وطّ�ر  ال�ش�ق،   يف  م�ؤثرًا  حراكُا  ال�شندوق  م�شاريع  يف  ال�شتثمار  اآلية  اأحدثت  وقد 

تر�شيد  و�شائل  على  الطلب  يف  تط�ر  اإلى  قادت  ت�عية  واأحدث  ملح�ظ،   ب�شكل  ال�شتثمار 

عمل  فر�شة   100 عن  يزيد  ما  واأحدث  وامل�ؤ�ش�شات،   الأفراد  من  املتجددة  والطاقة  الطاقة 

دائمة لدى ال�شركات املنفذة مل�شاريع ال�شندوق. 

ث- الطاقة الن�وية
الأردين  الن�وي  الربنامج  بتنفيذ  وبداأت    ،2008 عام  يف  الذرية  الطاقة  هيئة  تاأ�شي�س  مت 

لتحقيق الأهداف واملهام املناطة بها من خالل املحاور الرئي�شية التالية:

1. ا�شتغالل وا�شتثمار اخلامات الن�وية الطبيعية يف الأردن وعلى راأ�شها الي�راني�م.

2. اإن�شاء حمطات الطاقة الن�وية لت�ليد الكهرباء.

3. تنمية امل�ارد الب�شرية الأردنية الالزمة لتنفيذ الربنامج الن�وي الأردين.

داخل  املناطق  من  عدد  حتديد  مت  فقد  الأردن،   يف  الن�وية  اخلامات  ا�شتغالل  جمال  ففي 

اململكة ي�جد فيها خام الي�راني�م الطبيعي،  بالإ�شافة اإلى اإمكانية ا�شتخال�شه من حام�س 

الف�شف�ريك الناجت من الف��شفات الأردين الذي ي�شكل الأ�شا�س يف دورة ال�ق�د الن�وي لت�شغيل 

الطاقة  مل�شادر  الأردنية  ال�شركة  تاأ�شي�س  مت  وعليه  الن�وية،   الطاقة  وحمطات  املفاعالت 

لتك�ن م�ش�ؤولة عن اأعمال التنقيب وا�شتك�شاف الي�راني�م وامل�اد الن�وية الطبيعية الأخرى 

واحلك�مة  والعاملية  املحلية  ال�شركات  بني  ال��شيط  بدور  كذلك  ال�شركة  وتق�م  الأردن،   يف 

الأردنية يف هذه الأعمال. 

خربة  لها  حمايدة  عاملية  �شركات  مع  بالتعاون  الهيئة  اأعدتها  التي  الدرا�شات  نتائج  وت�شري 

ط�يلة يف م�شاريع تعدين الي�راني�م اإلى ت�فر 40 األف طن من الي�راني�م كحد اأدنى يف الطبقة 

ال�شطحية فقط يف منطقة و�شط اململكة،  وتتم حاليًا درا�شة مناطق واعدة يف م�اقع خمتلفة 

يف اململكة،  حيث يت�فر احتياطي واعد من الي�راني�م بكميات جتارية يف هذه املناطق،  ما 

�شي�شاهم يف تلبية احتياجات املحطات الن�وية الأردنية من ال�ق�د م�شتقباًل،  وت�شدير هذه 

الرثوة ال�طنية. 



32

الطاقة  حمطة  م�شروع  فاإن    ،2025-2015 الطاقة  قطاع  اإ�شرتاتيجية  يف  ورد  ما  وبح�شب 

الن�وية الأردين ي�شتمل على بناء مفاعلني ن�ويني من اجليل الثالث املتط�ر لإنتاج الكهرباء 

وبا�شتطاعة 1000 م.و لكل مفاعل،  و�شيدخل يف اخلدمة خالل عامي 2024 و2025. اإل اأنه 

الرو�شي،  وبناًء  الأردين واجلانب  امل�شروع بني اجلانب  اتفاقية تط�ير  اإنهاء  قد مت م�ؤخرًا 

على م�شتجدات قطاع الطاقة والت��شع مب�شادر الطاقة املحلية،  وخا�شة املتجددة،  مت اإعطاء 

ن�وية كربى  النظر يف بناء حمطة  ال�شغرية وتاأجيل  الن�وية  للمفاعالت  للت�جه  الأول�ية 

اإلى العقد القادم بح�شب ت�شريحات رئي�س الهيئة. وقد وّقعت هيئة الطاقة الذرية الأردنية 

لإجراء   )CNNC( ال�شينية  ال�طنية  الن�وية  امل�ؤ�ش�شة  مع  التفاهم  مذكرات  من  عددًا 

درا�شات جدوى اقت�شادية للتكن�ل�جيا ال�شينية،  ومن ثم درا�شة اإمكانية الت�جه اإلى نظام 

الإن�شاء-التملك-الت�شغيل-نقل امللكية.

عمليًا: ما زال امل�شروع الن�وي ال�شلمي الأردين ي�شتح�ذ على اهتمام وا�شع النطاق من ممثلي 

تباين  فهناك  املحلي،   واملجتمع  املدين  املجتمع  وم�ؤ�ش�شات  والأكادميية  الر�شمية  القطاعات 

لق�شر عمره  اإن�شاوؤه يف م�قع �شحراوي حماذي  املن�ي  الن�وي«  »املفاعل  لالآراء ح�ل  وا�شح 

الأثري. اجلدل القائم ل ي�شتند اإلى اأ�شا�س علمي وا�شح،  ول على اأرقام ودرا�شات حقيقية،  

والإعالم مل ينجح يف اأن يك�ن طرفًا حمايدًا،  اأو اأن يق�م بدور الباحث الذي يقدم احلقيقة. 

بح�شب املعار�شني؛ فاإن هيئة الطاقة الن�وية مل ُتِتح الطالع على درا�شات اجلدوى للم�شروع 

الن�وي  الربنامج  ح�ل  وا�شحة  ودرا�شات  واأرقامًا  مب�شطة  معل�مات  تقدم  مل  كما  الن�وي،  

وتكاليفه وطبيعة عمله،  ومل تتمكن من اإي�شال ر�شالة ُت�شعر امل�اطنني اأن هذه التكن�ل�جيا 

اآمنة،  قيا�شًا بح�ادث عاملية وقعت ملفاعالت يف اليابان ورو�شيا،  كما مل تقدم �شرحًا مقنعًا 

لآليات التم�يل لهذا امل�شروع الذي ت�شل تكلفته ملا يقارب 12 مليار دينار بح�شب التقديرات 

دينار،   مليار  الن�شف  يقارب  عجز  من  تتخل�س  لكي  �شن�يًا  م�ازنته  تعاين  بلد  يف  الأولية،  

ومثقلة بدي�ن تبلغ 30 مليار دينار.

الهيئة يف �شرح م�قفها وتقدمي  اأحد من املتخ�ش�شني الأردنيني مل�شاعدة  ويف حني مل يتقدم 

م�شروعها،  وا�شل املعار�ش�ن رفع ال�ش�ت معار�شة للم�شروع بناًء على معل�ماتهم الأولية وغري 

وانطباعات عامة  بها من خالل مراجعة ح�ادث  القناعة  والتي مّتت  للغالبية،   املتخ�ش�شة 

ح�ل ح�ادث عاملية مل ت�شتطع دول متقدمة مثل اليابان ال�شيطرة عليها والتعامل معها،  وعدم 

باليابان على  مقارنة  للمفاعالت  مع احل�ادث يف حال ح�ش�لها  التعامل  بالقدرة على  الثقة 

�شبيل املثال. ولعل الظروف ال�شيا�شية داخل الأردن وخارجه مل ت�شاعد الهيئة على خ��س 

هذه املعركة �شمن �شروط عادلة،  فكانت اأزمة ما �شمي »الربيع العربي« يف اأوجها حينما بداأت 

الهيئة ت�ش�يق امل�شروع عمليًا. كما غرقت املنطقة بالأزمات واحلروب بحيث ح��شر الأردن 
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املالية ت�شتد،  وتزامن ذلك مع  اأزمتها  بحزام ملتهب واأزمة لجئني،  خنق اقت�شادها وجعل 

ت�شاوؤل امل�شاعدات الدولية لالأردن.

وعليه،  تبقى الأ�شئلة املطروحة مثار جدل،  وحتتاج حل�ار هادئ،  ومبني على اأ�ش�س علمية 

درا�شات  وهل  الأردين؟  الن�وي  املفاعل  م�شروع  تفا�شيل  ما  مثل،   �شعب�ية:  ولي�س  عملية 

الن�وية  الطاقة  وهل  لالإقناع؟  ك��شيلة  وللعر�س  للمخت�شني  متاحة  القت�شادية  اجلدوى 

هي اخليار الإ�شرتاتيجي الأمثل لالأردن؟ وماذا ب�شاأن تكاليف اإن�شاء املحطة الن�وية وت�فر 

اإن�شاء  �شالحية  مدى  وما  والقان�نية؟  واملجتمعية  البيئية  امل�شروع  اأبعاد  وما  املياه؟  م�شادر 

املفاعالت الن�وية خا�شة بعد احل�ادث ال�شابقة عامليًا؟ وما مدى اإمكانية ال�شتثمار يف م�شادر 

الطاقة املتجددة لت�فري الطاقة الآمنة البديلة التي يحتاجها الأردن؟

ثالثاً: إشكالية الطاقة املتجددة

لقد فر�شت القفزات الكبرية التي حققها الأردن يف جمال الطاقة املتجددة يف ال�شن�ات الثالث 

الأخرية،  ق�شية جديدة على طاولة البحث،  تط�رت اإلى م�شكلة فنية حقيقية،  تتبنى �شركة 

الكهرباء ال�طنية التحذير منها،  وتتعلق ب�شقني رئي�شيني:

الأول: اأن ال�شبكة الناقلة ا�شت�عبت طاقتها الق�ش�ى،  حتى مبا فيها ال�شعة التي �شتت�فر من 

خالل املمر الأخ�شر قيد الإن�شاء. 

الثاين: اأن ال�شركة اأ�شبحت مهددة بتجاوز اخلط الأحمر املقّيدة به من خالل �شندوق النقد 

الدويل،  وه� عدم اخل�شارة من مبيعات الكهرباء،  واأن حتقق ال�شركة نقطة التعادل يف هذا 

الأمر. مبعنى اآخر،  اأن ال�شركة �ش�ف تخ�شر اإذا اإ�شتمر التقدم امل�شطرد على م�شاريع الطاقة 

املتجددة،  بحكم اأنها الآن متعاقدة ل�شراء كامل طاقة الت�ليد من الكهرباء من امل�شاريع التي 

ُنّفذت،  اأو هي قيد التنفيذ،  واملتعاقد عليها حتى عام 2021،  وتبلغ كمياتها بح�شب ال�شركة ما 

يقارب 2700 م.و،  الأمر الذي يجعل من خروج م�شتهلكني كبار جدد اأي�شًا من القائمة خ�شارة 

م�ؤكدة باملقدار نف�شه،  ويف ال�قت نف�شه،  فهي ملتزمة ب�شراء الطاقة الكهربائية امل�لدة من 

حمطات الت�ليد التقليدية،  والتي تقدر بح�ايل 4500 م.و بحل�ل عام 2020. 

ت��شح الأرقام اأن الق�شية لها �شق فني،  و�شق اآخر مايل-تنظيمي: فلمن �شتبيع ال�شركة كميات 

الطاقة املتجّددة التي مت التعاقد عليها؟ واأين �شتذهب بالفائ�س من الطاقة املتعاقد عليها،  

اأن  على  يق�م  اأ�شا�شها  حقيقية،   ق�شية  هذه   .2021 عام  يف  م.و   2000 بح�ايل  تقدر  والتي 
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�شركة الكهرباء ال�طنية هي الأ�شا�س واملعيار احلايل الذي �شيتم بناًء على م�ؤ�شراته )الربح 

ال�حيدة  ك�نها  الأردن،   يف  املتجددة  الطاقة  مل�شتقبل  التخطيط  وال�شتطاعة(  واخل�شارة 

ل�شراء  بالتعاقد  ر�شميًا  ومكلفة  و�شيانته،   وت�شغيله  النقل  نظام  بناء  عملية  اإليها  امل�كل 

كميات الكهرباء امل�ّلدة من امل�شادر املختلفة،  التقليدي منها وغري التقليدي،  اإلى جانب العبء 

الأكرب،  وه� تزويد حمطات ت�ليد الكهرباء بال�ق�د )النفط والغاز(. 

هنالك اأي�شًا ق�شية ل بد من احلديث عنها،  وهي مدى كفاءة اإنتاج الكهرباء يف حمطات الت�ليد. 

الكفاءة الكلية جلميع حمطات الت�ليد يف الأردن بح�شب التقرير ال�شن�ي )2017( ل�شركة 

ت�ليد  باإمكانها  حاليًا  عامليًا  املت�فرة  التكن�ل�جيا  اأن  حني  يف    ،%42 ه�  ال�طنية  الكهرباء 

الكهرباء من الغاز بكفاءة اأعلى من 60%. هذا يعني اأن بالإمكان اإنتاج 50% كهرباء اإ�شافية 

ت�شتخدم  حمطات  تبديل  اإ�شرتاتيجية  اعتماد  مت  حال  يف  نف�شها  ال�ق�د  كمية  با�شتخدام 

التكن�ل�جيا اجلديدة مبحطات الت�ليد القدمية. اإن الكفاءة املتدنية لت�ليد الكهرباء �شبب 

�شركة  خ�شائر  اأ�شباب  من  �شبب  اأي�شًا  وهي  الكهرباء،   قطاع  يف  التعرفة  اأ�شعار  لرتفاع  مهم 

اإنتاج الكهرباء،   الكهرباء ال�طنية،  بالإ�شافة اإلى اأنه ل ي�جد اأي معايري اإجبارية لكفاءة 

ب�شبب خلل  الت�ليد،   املفق�دة من خالل عملية  م�شاريع ل�شتخدام احلرارة  اأو  تعليمات  ول 

با�شتخدام  الت�ليد  ا�شتخدام احلرارة ورفع كفاءة  الت�شريعات وعدم م�اكبة تكن�ل�جيا  يف 

منتجات الت�ليد )الكهرباء واحلرارة(. اإّن الفاقد بالت�ليد عبارة عن خ�شائر تتكبدها �شركة 

الكهرباء ب�شبب عدم قدرتها على �شراء احلرارة امل�لدة وت�زيعها على امل�شتهلكني الكبار الذين 

لديهم متطلبات حرارية كبرية. 

 156 كان    ،2014 عام  �شاعة  واط  الكيلو  اإنتاج  فكلفة  الكهرباء؛  اإنتاج  تكلفة  اأي�شًا  وهناك 

فل�شًا/ كيلو واط �شاعة. وبا�شرت التكلفة بالنخفا�س بعد املبا�شرة با�شتخدام الغاز الطبيعي،  

حيث بلغت تكلفة اإنتاج الكيلو واط �شاعة عام 2016 ما قيمته 77.6 فل�س/ كيلو واط �شاعة. 

ال�شم�شية  الطاقة  من  الكهرباء  ت�ليد  م�شاريع  من  الكهرباء  �شراء  �شعر  معدل  اأن  حني  يف 

للمرحلة الثانية ه� 49 فل�شًا/ كيلو واط �شاعة بعقود طويلة الأمد ملدة 20 �شنة. ويك�ن �شعر 

تكلفة اإنتاح الكهرباء من م�شاريع امل�شتهلكني با�شتخدام نظام �شايف القيا�س لت�ليد الكهرباء 

عمر  ط�ال  الكهرباء  ت�ليد  ثمن  يدفع  امل�شتهلك  اأن  حيث  �شفر،   ه�  ال�شم�شية  الطاقة  من 

امل�شروع املت�قع 25 �شنة. وهذا يعني اأنه يف حالة حتفيز قطاع امل�شتهلكني من جميع القطاعات 

مل�شاعدتهم لرتكيب اأنظمة الطاقة املتجددة با�شتخدام �شايف العب�ر مع تخزين،  فاإن تكلفة 

ا�شترياد ال�ق�د �شتقل،  واأمن الطاقة �شيزيد،  وت�شغيل امل�ارد الب�شرية بهذا القطاع �شيزيد 

اأي�شًا،  ون�شبة انبعاثات الكرب�ن �شتقل. وبذلك ميكن تعديل خليط الطاقة لتحقيق الن�شب 

املت�قعة للطاقة املتجددة.
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وميثل امل�شرتك�ن الكبار؛ م�شاألة جدلية اأخرى،  ظاهرها غري عادل،  لكنها اإ�شرتاتيجية ت�شعري 

الكهرباء  �شركة  ومل�شاعدة  الإجبارية،   املجتمعية  للم�ش�ؤولية  ك��شيلة  احلك�مة  و�شعتها 

ال�طنية على حتمل اأعباء الدعم املقدم مل�شرتكي ال�شرائح الثالث الأولى،  ويف حني اأن معظم 

على  تعمل  والتي  اخلا�شة،   وامل�شت�شفيات  جن�م«   5« وفنادق  البن�ك  من  هي  امل�ؤ�ش�شات  هذه 

تقليل نفقات اأعمالها،  ولذا �شتفكر الي�م اأو غدًا بالذهاب خليار الطاقة املتجددة. فما املخرج 

لكال الطرفني؟

اإّن احلل املقرَتح يكمن يف اأمرين:

من  عليها  بالتعاقد  قامت  التي  املتجددة  الطاقة  ببيع  ال�طنية  الكهرباء  �شركة  قيام   .1

اجل�لة الأولى اإلى هذه امل�ؤ�ش�شات )امل�شرتكني الكبار( ب�شعر عادل،  �شيك�ن خيارًا مرحبًا به 

للم�ؤ�ش�شات والقطاعات املعنية،  ويف ال�قت نف�شه �شيخفف من عبء الطاقة املتعاقد عليها 

من قبل ال�شركة،  وهذا خمرج لبقاء هذه ال�شريحة من امل�شرتكني �شمن النظام الكهربائي 

كم�شتهلكني. وبذلك يك�ن جزء من امل�شكلة قد متت ال�شيطرة عليه. ومت اختبار هذا احلل 

مع مركز احل�شني لل�شرطان،  مع اأهمية اإدراك البعد الإن�شاين للقرار بهذا ال�شاأن.

والبيع  التكاليف  معادلة  معها  ت�شمن  الكهربائية،   للتعرفة  �شاملة  هيكلة  باإعادة  القيام   .2

ل�شركة الكهرباء ال�طنية.

ت�شري البيانات املالية ل�شركة الكهرباء ال�طنية لعام 2016،  اإلى حتقيقها ربحًا للمرة الأولى 

منذ الأزمة املالية مبقدار 117 ملي�ن دينار،  وهذا اأمر عائد ل�شتخدام الغاز لتزويد حمطات 

الت�ليد خالل عام 2016. لكن حجم التفاوؤل الذي حتقق بهذا ال��شع املايل اجلديد لل�شركة 

وحجم  لل�شبكة،   ال�شتيعاب  حمدودية  م�شاكل  ال�شطح  على  طغت  حتى  ط�ياًل،   ي�شتمر  مل 

الكبار  امل�شتهلكني  اإلى اخل�ف من خروج  اإ�شافة  امل�شاريع الكربى،   املتعاقد عليها من  الطاقة 

من القائمة. هذا الأمر دفع ال�شركة اإلى الرتيث يف منح امل�افقة على امل�شاريع اجلديدة قيد 

2017،  وذلك لدرا�شة  النظر للم�ؤ�ش�شات وال�شركات الكربى،  العام منها واخلا�س خالل عام 

ال��شع القائم وحماولة اإيجاد ت�ليفة منا�شبة لل��شع القائم،  وه� الأمر الذي اأثار حفيظة 

بدور  تق�م  اأن  حتاول  املعدنية،   والرثوة  الطاقة  وزارة  القطاع.  لأم�ر  واملراقبني  املنتفعني 

املاي�شرتو للخروج من الأزمة من خالل الرتكيز اأوًل على الذهاب باإجتاه اآفاق جديدة للحل،  

وتتمثل هذه الجتاهات مبا يلي:

يحل  اأمر  وه�  التخزين،   نظام  على  تعتمد  التي  املتجددة  الطاقة  م�شاريع  على  الرتكيز   .1

ال�زارة  طرحت  وقد  لها،   احلاجة  وقت  الكهرباء  وي�فر  ال�شبكة،   على  الفنية  امل�شكلة 
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بطلبات  �شركة   22 تقدمت  حيث    ،2017 عام  نهاية  مع  املهتمة  لل�شركات  عطاء  بالفعل 

اهتمام.

ثم  العراق،   ال�شع�دية،   مثل:  املجاورة،   الدول  مع  الكهربائي  للربط  جديدة  اآفاق  فتح   .2

اأوروبا وبقية دول اخلليج،  اإ�شافة اإلى زيادة حجم الكهرباء امل�شّدرة مع م�شر وفل�شطني،  

ويف هذه احلالة،  �شتفتح اآفاق جديدة للت�ليد من اأجل الت�شدير،  وا�شتثمار واقع الأردن 

املتميز بخلق ا�شتثمارات كربى عابره لدول املنطقة.

اأنه خارج اخلدمة  اإل  الأردن و�ش�ريا،   اأن هناك ربطًا كهربائيًا بني  اإلى  الإ�شارة  وجتدر   

ب�شبب الظروف الراهنة،  ومن خالل هذا اخلط ميكن الت�شدير اإلى �ش�ريا ولبنان والعراق 

اإذا ما كانت خطوط الربط بني �شوريا وكل من العراق ولبنان ما زالت �شاحلة فنيًا.

الجتاه لإيجاد تفاهمات لبناء خطوط النقل وتقوييتها من املنطقة ال�شرقية،  والتفاهم   .3

م�شاريع  بالتزامن مع  واإدارة هذه اخلطوط  للبناء  اآلية متقدمة  القطاع اخلا�س على  مع 

الت�ليد والتخزين معًا،  وهذا اأمر جديد �شيفتح اآفاقًا جديدة لهذا القطاع.

�شيتحقق  ال�شابقة،   الثالثة  ال�شيناري�هات  الجتاهات/  بهذه  بنجاح  ال�شري  مت  حال  ويف 

اخرتاق اإيجابي،  املهم يف هذا ال�اقع و�شع خطة �شاملة تت�شمن برناجمًا تنفيذيًا �شمن اأطر 

ب�شكل  الكهربائية  التعرفة  هيكلة  اإعادة  يف  التاأخر  عدم  نف�شه  ال�قت  ويف  حمددة،   زمنية 

�شامل وعادل.

يبقى ال�ش�ؤال: مبا اأن الجتاه عامليًا يذهب للطاقة النظيفة اجلديدة منها واملتجددة،  واأن 

الأردن ل حمالة ذاهب اأي�شًا بهذا الجتاه،  فكيف لنا اأن ن�شع خططًا ط�يلة الأمل لتحقيق 

ن�شبة و�ش�ل اإلى 30% من اإجمايل الطاقة الكهربائية امل�شتهلكة،  على �شبيل املثال،  اعتمادًا 

على واقع حال �شركة الكهرباء ال�طنية املحدود يف فر�س واآفاق حله؟ هل ميكن التفكري يف 

النقل  ال�شبكات والتوليد وخطوط  اإطار تنظيمي جديد لإدارة  ال�شركة �شمن  اإعادة هيكلة 

ي�شاهم يف حتقيق هدف النتقال من �ش�ق امل�شرتي املنفرد اإلى ال�ش�ق التناف�شية؟ يف حني اأنه 

لي�س معل�مًا مدى م�شاهمة ال�شيناري�هات الثالثة ال�شابقة والتي تعمل عليها وزارة الطاقة،  

يف اإيجاد احلل�ل الناجعة. 
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وبرزت م�ؤخرًا على ال�شطح،  خالل الن�شف الثاين من عام 2017،  ق�شيتني هما:

الأولى: نية هيئة قطاع الطاقة واملعادن رفع ر�ش�م العب�ر على م�شاريع الطاقة املتجددة. اإل 

اأنه مل ي�شدر قرار بعد بهذا ال�شاأن؛ واأبدى قطاع امل�شتثمرين عدم ارتياحه ملثل هذا الت�جه،  

من منطلق اأن عدم الثبات يف البيئة الت�شريعية والقان�نية املنظمة لأعمال القطاع تثري قلق 

امل�شتثمرين،  وتتعار�س مع اأهمية ال�شراكة والت�شاور بني احلك�مة والقطاع اخلا�س بالقرارات 

الإ�شرتاتيجية للقطاع كافة.

الثانية: قرار هيئة الطاقة واملعادن اإ�شافة بند فرق اأ�شعار ال�ق�د على فات�رة الكهرباء على 

كامل الكمية امل�شتهلكة للمن�شاآت واملنازل والتي ت�شتخدم اأنظمة الطاقة املتجددة من خالل 

اأنظمة �شايف القيا�س والعب�ر،  وي�شمل ذلك املنازل واملن�شاآت،  وب�شعر و�شل اإلى 17 فل�شًا،  اإّل 

ال�ق�د« على �شايف  2018/7/1 لي�شبح تطبيق »فل�س  القرار اعتبارًا من  اأنه مت تعديل هذا 

الطاقة امل�شتاأجرة من ال�شبكة فقط.

خالصات عامة

الأردن قد  اأن  كافة،   الطاقة  ا�شتعرا�س ج�انب حالة  التاأكيد من خالل  ب�شكل عام،  ميكن 

حقق بنجاح ما يلي:

اأمن التزود بالطاقة؛ وه� الهدف الإ�شرتاتيجي الأهم،  قد حتقق بن�شبة 100% من خالل   .1

املعطيات والأرقام املت�شمنة بهذه املراجعة،  وي�شمل ذلك الغاز والنفط والطاقة املتجددة،  

ولن ي�شتمر هذا الأمر �ش�ى مبزيد من العتماد على م�شادر متن�عة واإ�شرتاتيجية للتزود 

بالطاقة،  والت��شع يف م�شاريع الطاقة املتجددة،  واحلفاظ على الع�امل كافة التي خلقت 

هذا ال�اقع،  وخا�شة الباخرة العائمة،  ميناء ال�شيخ �شباح النفطي،  وال�شعات التخزينية 

يف مناطق اململكة املختلفة.

يحقق  وهذا  بالكهرباء،   كافة  ومنازله  من�شاآته  تغطية  يف   %100 بن�شبة  الأردن  جناح   .2

تنمية �شاملة،  ويلبي متطلبات حق�ق الإن�شان.

النجاح يف بناء ق�ي للبيئة الت�شريعية من ق�انني واأنظمة وتعليمات �شّهلت ال�شتثمار يف   .3

جمال الطاقة املتجددة.

حتقيق الأهداف وامل�ؤ�شرات امل��ش�عة للطاقة املتجددة بحل�ل عام 2020،  وهي 20% من   .4

الطاقة الكهربائية امل�لدة،  والتي تعادل 10% من خليط الطاقة الكلي قبل امل�عد املحدد 

بعامني،  وميكن الق�ل تبعًا لالأرقام اإنها �شتتحقق مع نهاية عام 2018 )بح�شب اأرقام �شركة 

الكهرباء ال�طنية ووزارة الطاقة(. 
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اإلى  اإعادة الت�ازن ل�شركة الكهرباء ال�طنية،  حيث بداأت ال�شركة بال��ش�ل  النجاح يف   .5

حالة التعادل،  مع ا�شتمرار عبء الدين املرتاكم على كاهلها.

وتر�شيد  املتجددة  الطاقة  يف  ال�شامل  والتثقيف  الت�عية  جمال  يف  احلا�شل  التقدم   .6

خالل  من  �شاملة  ت�ع�ية  حمالت  تنفيذ  املتجددة  الطاقة  �شندوق  بداأ  حيث  الطاقة،  

و�شائل الإعالن والإعالم املرئي وامل�شم�ع ومن خالل و�شائل الت�ا�شل الجتماعي.

الأهداف  الطاقة،   وتر�شيد  املتجددة  الطاقة  �شندوق  خالل  من  حّققت،   احلك�مة  اأن   .7

اخلاليا  اأنظمة  خالل  من  املتجددة  والطاقة  الطاقة  تر�شيد  بربامج  املتعلقة  وامل�ؤ�شرات 

ال�شم�شية ال�شغرية وب�شعر مدع�م،  وكذلك امل�شابيح امل�فرة للطاقة وال�شخان ال�شم�شي،  

الأمر الذي ي�حي بال�شري لتحقيق الأهداف ال�طنية لرت�شيد الطاقة.

على   )LED( اجل�دة  عالية  للطاقة  امل�فرة  امل�شابيح  برتكيب  للبدء  ال�شامل  الت�جه   .8

الطرق اخلارجية وال�ش�ارع الداخلية للمدن والقرى كافة،  الأمر الذي يق�د اإلى تر�شيد 

التقليدية،   امل�شابيح  ا�شتهالك  مع  مقارنة   %70 على  تزيد  بن�شبة  الكهرباء  ا�شتهالك 

وتخفي�س فات�رة الكهرباء على البلديات.

ا�شتمرار الدعم احلك�مي لل�شيارات الكهربائية،  من خالل اإعفائها من الر�ش�م واجلمارك،    .9

وت�شجيع انت�شار حمطات ال�شحن الكهربائية،  حيث مت اإ�شدار تعليمات ترخي�س اأن�شطة 

�شحن املركبات الكهربائية �شادر بال�شتناد للفقرة )9/اأ( من قان�ن الكهرباء العام امل�ؤقت 

الت�شجيل  ر�ش�م  من  بالكامل  الكهربائية  ال�شيارات  اإعفاء  ومت    ،2002 ل�شنة   )64( رقم 

امل�شتحقة عليها،  ومل يتغري هذا ال�اقع خالل عام 2017.

10. ت�فر ح�افز لتنمية قطاع الطاقة املتجددة وتر�شيد ا�شتهالك الطاقة من خالل اأحكام 

لل�شريبة  واإخ�شاعها  ومعداتها  واأجهزتها  املتجددة  الطاقة  م�شادر  نظم  اإعفاء  و�شروط 

العامة على املبيعات بن�شبة اأو مبقدار )�شفر(،  وفق النظام رقم )10( ل�شنة 2013.

11. جناح وزارة الطاقة يف تنظيم قطاع �شركات خدمات الطاقة،  بعد املعاناة من ف��شى يف هذا 

الأمر،  حيث اأ�شدرت الوزارة تعليمات منح رخ�شة ممار�شة ن�شاط تقدمي خدمات التدقيق 

اإجراءات  ال�شاد�شة من نظام تنظيم  املادة  اإلى ن�س  2017 �شادر بال�شتناد  لعام  الطاقي 

وو�شائل تر�شيد الطاقة وحت�شني كفاءتها رقم )73( ل�شنة 2012. وكذلك اإ�شدار تعليمات 

ترخي�س الأ�شخا�س العاملني يف جمال ت�شميم وت�ريد وتركيب وت�شغيل و�شيانة وفح�س 

نظم م�شادر الطاقة املتجددة �شادر مب�جب اأحكام املادة )17( من قان�ن الطاقة املتجددة 

الكهرباء  ال�شابعة من قان�ن  2012،  واملادة  ل�شنة  ا�شتهالك الطاقة رقم )13(  وتر�شيد 

2002،  حيث بداأت الهيئة بالفعل برتخي�س ال�شركات خالل عام  العام رقم )64( ل�شنة 

2017 تبعًا لذلك.
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التوصيات

احلاجة ما�شة الآن جلهد وطني متخ�ش�س لت�شميم خطة وطنية �شاملة للطاقة بدًل من   .1

اخلطة احلالية،  بحيث يتم حتديثها ب�شكل �شن�ي وكلما دعت احلاجة،  لرتاعي املتغريات 

ال�طنية  للم�شتهدفات  اإعادة حتديد  والذي يتطلب  القطاع،   واملت�شارعة يف هذا  الكربى 

حتى عام 2025.

تبقى �شركة الكهرباء ال�طنية )NEPCO( تتحمل العبء الأكرب يف منظ�مة القطاع،    .2

الت�ليد،   ل�شركات  النفطي  والتزويد  والت�شغيل  الإدارة  يف  كبرية  م�ش�ؤولية  تتحمل  لأنها 

ن�شاط  عن  التزويد  ن�شاط  فف�شل  �شروري،   اأمر  الواقع،   بهذا  النظر  اإعادة  فاإن  لذلك 

والإداري  املايل  ال�شتقرار  باجتاه  التقدم  ا�شتمرار  يف  �شي�شاهم  النقل  خلطوط  الإدارة 

يف  النجاح  من  تتمكن  حتى  م�شتمر  وب�شكل  بالكفاءات  ال�شركة  دعم  املهم  ومن  لل�شركة. 

اإدارة التحديات القائمة.

اأدوار ومهام امل�ؤ�ش�شات والدوائر  اإعادة تقييم واقع قطاع الطاقة ب�شكل �شامل،  وخا�شة   .3

احلك�مية التي تنظم هذا الأمر،  للتاأكد من تناغمها وتكامل اأعمالها،  والتاأكيد على وجهة 

وال�شلطات  ال�شالحيات  املعدنية  والرثوة  الطاقة  وزارة  متتلك  اأن  اإلى  الداعية  النظر 

الالزمة مب�جب القان�ن لتنفيذ اإ�شرتاتيجية وخطة عمل م�حدة ومتناغمة.

الطاقة  بقطاع  املتعلقة  كافة  والتنظيمية  الفنية  للق�شايا  �شاملة  فنية  درا�شة  عمل   .4

املتجددة،  واأنظمة وقوانني و�شروط وحمددات املوافقات على م�شاريع الطاقة املتجددة 

ومب�شاركة اجلهات املعنية،  لتتنا�شب مع ال��شع القائم �شمن اأف�شل ال�شيناري�هات املالئمة 

حلالة الأردن،  مع الأخذ بعني العتبار ال�شتفادة من التجارب املتقدمة بهذا امل��ش�ع. 

وال�شع�دية،   العراق  املجاورة؛  الدول  مع  الكهربائي  الربط  عملية  ت�شريع  على  العمل   .5

وذلك  وفل�شطني،   م�شر  مع  الت�شديرية  ال�شتطاعة  وزيادة  ولبنان،   �ش�ريا  مع  واإعادته 

بهدف خلق فر�س ت�شديرية وت�شجيع ال�شتثمارات الكربى يف قطاع الطاقة املتجددة.

تعزيز وبناء قدرات امل�ؤ�ش�شات الرديفة للقطاع،  مثل م�ؤ�ش�شة امل�ا�شفات واملقايي�س ودائرة   .6

اجلمارك لتب�شيط الإجراءات،  ولل�شيطرة على طبيعة معدات واأنظمة الطاقة املتجددة 

وتر�شيد الطاقة،  ولتعزيز الفهم امل�شرتك لالأنظمة والق�انني املتعلقة بالإعفاءات،  بهدف 

ت�شريع تنفيذ امل�شاريع،  و�شمان كفاءة املعدات يف الأ�ش�اق.

احلراري  العزل  مثل  بالبناء  املتعلقة  ال�شكنية  البنايات  واأنظمة  تعليمات  تنفيذ  فر�س   .7

وال�شخان ال�شم�شي،  بحيث يك�ن اإلزامي لل�شقق واملنازل امل�شتقلة واملكاتب ب�شرف النظر 

عن م�شاحة البناء.
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الرتكيز على برامج وم�شاريع تر�شيد الطاقة للقطاعات املختلفة،  وتعزيز دور وم�شاهمات   .8

�شندوق الطاقة املتجّددة وتر�شيد الطاقة يف هذا الإطار.

ال�شناعة،   لقطاع  الطبيعي  الغاز  ا�شتخدامات  يف  الت��شع  تعرت�س  التي  املع�قات  اإزالة   .9

وال��ش�ل من خالل احل�ار اإلى معادلة مر�شية حتقق الأهداف ال�طنية.

10. العمل على دعم ا�شتقرار الأنظمة والت�شريعات الناظمة لال�شتثمار يف قطاع الطاقة.

11. اإعادة تقييم واقع »فاقد الكهرباء« من حيث اأ�شبابه،  وو�شع خطة ملعاجلته مع الأطراف 

كافة  الأطراف  م�شاهمة  ت�شمن  بحيث  الكهرباء،   ت�زيع  �شركات  فيها  مبا  كافة،   املعنية 

)فني واأمني( يف حل هذه املع�شلة املهمة والتي تت�شبب بخ�شائر فادحة ل�شركة الكهرباء 

ال�طنية.

12. ت�شجيع ودعم ال�شتثمارات يف قطاع الطاقة ال�شم�شية احلرارية املركزة،  ملا لها من اآفاق 

الكهرباء،   ت�ليد  يف  املتجددة  الطاقة  بزيادة  الهدف  حتقيق  عملية  ت�شّرع  اإ�شرتاتيجية 

وت�شاهم كذلك يف خلق حل م�شكلة ال�شتطاعة لل�شبكات اإذا ما تبني جدوى هذا اخليار. 

ودعم  واملن�شاآت،   للمنازل  الطبيعي  الغاز  ا�شتخدامات  يف  للت��شع  الالزمة  اخلطط  و�شع   .13

القطاع اخلا�س لتنفيذ م�شاريع بنى حتتية على اأ�ش�س جتارية،  خللق املزيد من ال�شتثمارات 

وفر�س العمل.

14. العمل مع �شركات ت�ليد الكهرباء لإجراء درا�شات فنية وت�شميم خطط لتحديث املعدات 

والتكن�ل�جيا امل�شتخدمة يف حمطاتها،  بهدف زيادة كفاءة قدرتها الت�ليدية وتخفيف 

الفاقد. 

واملباين  واملدار�س  املنازل  لقطاع  الكهرو�ش�ئية  اخلاليا  تركيب  م�شاريع  بدعم  الت��شع   .15

احلك�مية،  ودعم الربامج احلالية من خالل �شندوق الطاقة املتجّددة وتر�شيد الطاقة،  

ملا له من اأثر تنم�ي واجتماعي على امل�اطنني.

16. تفعيل دور �شركات ت�زيع الكهرباء يف ت�ش�يق وتنفيذ الربامج وامل�شاريع املتعلقة باأنظمة 

بهذا  الهيئة  قبل  من  لها  املمن�حة  لل�شالحية  تبعًا  املتجددة  والطاقة  الطاقة  تر�شيد 

ال�شاأن،  ما �شيع�د بالفائدة على امل�اطنني،  وي�شاهم يف خف�س ال�شتهالك الكهربائي وخلق 

فر�س عمل يف املحافظات. 

املتجددة  والطاقة  الطاقة  لرت�شيد   )Proposals( م�شاريع  ملقرتحات  قاعدة  بناء   .17

النفايات،   من  الطاقة  ت�ليد  املنازل،   مثل:  كافة،   القطاعات  ت�شمل  تنم�ية  لأهداف 

اأنظمة العزل يف املنازل،  دعم م�شخات املياه للمزارعني... اإلخ،  وتقدميها وت�ش�يقها دوليًا 
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للمنظمات وال�شناديق والدول واجلهات املانحة ذات العالقة بالتغري املناخي مثل �شندوق 

لتفاقية  تبعًا  النبعاثات  بتخفي�س  الأردن  التزامات  بتحقيق  وربطها  الأخ�شر،   املناخ 

باري�س. 

القطاع،   �ش�ؤون  باإدارة  املعنية  والهيئات  امل�ؤ�ش�شات  قدرات  لبناء  املنا�شبة  اخلطط  و�شع   .18

قد  التي  اخلربة  اأ�شحاب  من  اإليهم  املعرفة  ونقل  امل�ظفني،   من  وثالث  ثاٍن  �شف  وبناء 

تقت�شي الظروف مغادرتهم لعملهم.

-2018 الطاقة  لرت�شيد  ال�طنية  اخلطة  اأن�شطة  �شمن  النقل  قطاع  �شم�ل  على  العمل   .19

2020 نظرًا لأهمية القطاع،  وك�نه امل�شتهلك الأكرب للطاقة وامل�شبب الأكرث لالنبعاثات 

ال�شارة.

20. تعزيز دور جمل�س ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�س،  وجعله مظلة للتحاور الدائم 

ح�ل ق�شايا قطاع الطاقة يف الأردن،  ودعم مبادرات القطاع اخلا�س اجلديدة واخلالقة 

املتعلقة بال�شتثمار بالطاقة املتجددة والبديلة.

الإقليم،   يف  املتجّددة  الطاقة  جمالت  يف  الأردين  اخلا�س  للقطاع  لال�شتثمار  اآفاق  فتح   .21

وت�شهيل نقل اخلربات الأردنية من خالل التفاقيات الثنائية بني الأردن والدول ال�شقيقة 

وال�شديقة.

الطاقة  اململكة من خالل �شندوق  البلديات يف  الت��شية بت�شميم برامج خا�شة بقطاع   .22

تنفيذ  يف  البلديات  هذه  لدعم  التجارية  والبن�ك  والقرى  املدن  تنمية  وبنك  املتجّددة 

مل�شار  الدعم  مع  ومتا�شيًا  وال�ش�ارع،   للمباين  املتجددة  والطاقة  الطاقة  تر�شيد  برامج 

الالمركزية التي ينتهجها الأردن ك��شيلة لت�شريع م�شار التنمية ال�شاملة يف املحافظات.

23. و�شع برامج ت�شاركية تنفيذية للخطة ال�طنية لرت�شيد الطاقة،  ون�شر الت�عية ال�شاملة 

ح�ل خططها وبراجمها للقطاعات املختلفة.

طاقة  اإلى  وحت�يله  النفايات  قطاع  يف  لال�شتثمار  ال�طنية  واخلطط  اجله�د  تعزيز   .24

باأ�شكالها املختلفة،  بحيث تع�د منافع هذا ال�شتثمار للبلديات يف املحافظات.
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