تقرير حالة البالد

الطاقة
الكهربائية

ال�شمي�ساين � ،64 -شارع عبداحلميد بادي�س  -عمان  -الأردن
�ص.ب 941035 :عمان  11194الأردن
هاتف  - 0096265675325فاك�س 0096265662958
www.esc.jo

2

تقرير حالة البالد :الطاقة الكهربائية

تقديم4..............................................................................................................................................................................................................................................................
أوالً :هيكلية قطاع الطاقة يف األردن9.............................................................................................................................
�أ -وزارة الطاقة والرثوة املعدنية 9.........................................................................................................................................
ب -هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن9.........................................................................................................................
ت -م�ؤ�س�سات قطاع الكهرباء10........................................................................................................................................................
ث .م�ؤ�س�سات قطاع البرتول والغاز واخلامات املعدنية 12...................................................................................
ج -هيئة الطاقة الذرية الأردنية 13........................................................................................................................................
ح� -شركة الغاز احليوي 13.....................................................................................................................................................................
ثانيا ً :األهداف اإلسرتاتيجية لقطاع الطاقة13..........................................................................................................
�أ .قطاع البرتول14.........................................................................................................................................................................................
ب .قطاع الكهرباء 20...................................................................................................................................................................................
ت .الطاقة املتجددة وتر�شيد الطاقة23.............................................................................................................................
ث -الطاقة النووية31...............................................................................................................................................................................
ثالثا ً :إشكالية الطاقة املتجددة 33....................................................................................................................................................
خالصات عامة37...................................................................................................................................................................................................................................
التوصيات39..................................................................................................................................................................................................................................................

3

تقدمي

عد قطاع الطاقة والرثوة املعدنية من �أهم القطاعات احليوية يف اململكة الأردنية الها�شمية
ُي ّ
ملا له من �أثر كبري يف التنمية امل�ستدامة .وقد حقق هذا القطاع �إجنازات كبرية خالل الفرتة
املا�ضية على الرغم من التحديات الكبرية التي يواجهها من افتقار �إلى امل�صادر التجارية
املحلية للطاقة واعتماد على اال�سترياد ،حيث ا�ستورد الأردن حوايل ( %94بح�سب ميزان
الطاقة) من احتياجاته من الطاقة الكلية يف عام ( 2017وزارة الطاقة)� ،إ�ضافة �إلى
ارتفاع معدالت الطلب على الطاقة الأولية بن�سبة ( %4.1بح�سب ميزان الطاقة) والطاقة
الكهربائية بن�سبة ( %2.5بح�سب �شركة الكهرباء الوطنية) (�إح�صاءات وزارة الطاقة
عد اململكة من الدول امل�ستوردة للطاقة ،الأمر الذي يزيد
و�شركة الكهرباء الوطنية) .و ُت ّ
من ن�سبة الطاقة امل�ستوردة �إلى الناجت املحلي الإجمايل ،وي�ؤدي �إلى �ضغط كبري على ميزان
املدفوعات وا�ستمرار احلاجة �إلى العمالت الأجنبية لتمويل �شراء احتياجات اململكة من
الطاقة ،ما ي�ستدعي البحث عن م�صادر بديلة للطاقة التقليدية.
عد الطاقة املتجددة �أحد �أهم امل�صادر البديلة املتاحة يف اململكة ،وقد
ويف هذا الإطارُ ،ت ّ
مت تعديل م�ؤ�شرات �إ�سرتاتيجية الطاقة يف عام  2015لت�ستهدف الو�صول بالطاقة املتجددة
�إلى ن�سبة  %20من �إجمايل خليط الطاقة الكلي يف عام ( 2025وزارة الطاقة) .ور ّكزت
الإ�سرتاتيجية على تطوير �سبل ا�ستغالل م�صادر الطاقة املتجددة املتنوعة مبا ي�شمل الطاقة
ال�شم�سية وطاقة الرياح والطاقة احلرارية والطاقة اجلوفية والطاقة املائية و�أي م�صادر
طبيعية �أخرى ،بهدف امل�ساهمة بزيادة ن�سبة الطاقة املتجددة من خليط الطاقة الكلي.
وعلى �صعيد الرثوة املعدنية ،يحوي الأردن ثروات طبيعية مهمة نتيجة التنوع املتميز يف
عد املعلومات والدرا�سات واخلرائط واخلدمات الفنية اخلا�صة مبوارد الأر�ض
جيولوجيته .و ُت ّ
مبثابة القواعد الأ�سا�سية للبنية التحتية للعديد من ال�صناعات.
�إنّ �إ�سرتاتيجية قطاع الطاقة التي �أُقرت يف عام  ،2004ومتت مراجعتها يف عام  ،2007ثم
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حتديثها يف عام  2015و�إقرارها ر�سمي ًا من جمل�س الوزراء �آنذاك� ،شابها الكثري من التناق�ضات
وعدم الثبات يف امل�ؤ�شرات والأرقام التي ا�ستندت �إليها ،وميكن القول �إن املتغريات الرئي�سية
يف القطاع ت�ستدعي �ضرورة البدء مبراجعة علمية متخ�ص�صة لأولويات وبنود وم�ؤ�شرات
الإ�سرتاتيجية الوطنية لقطاع الطاقة ،بحيث تبدو �أنها تتعامل مع املعطيات اجلديدة
من تطورات على القطاع وال�سوق والواقع اجليو�سيا�سي املحلي والإقليمي ،وكذلك البيئة
الت�شريعية الناظمة للقطاع يف الوقت الراهن من قوانني و�أنظمة وتعليمات ت�ؤثر ب�شكل جاد
على تناف�سية القطاع.
ويف خطوة �إيجابية؛ قامت وزارة الطاقة والرثوة املعدنية مع نهاية عام  2017بتحديث �أرقام
خطتها الإ�سرتاتيجية للأعوام  ،2018-2016وربطها لتتواءم مع م�ؤ�شرات وثيقة «ر�ؤية
الأردن  ،»2025والربنامج التنفيذي للفرتة  ،2018-2016وخطة حتفيز النمو االقت�صادي
للفرتة  ،2022-2018ومت ربط جميع امل�ؤ�شرات اجلديدة بالأهداف القطاعية املت�ضمنة
باخلطة الوطنية لقطاع الطاقة (وزارة الطاقة).
ولعل البند الأهم يف الأهداف الإ�سرتاتيجية للقطاع ولوزارة الطاقة هو «املحافظة على
�أمن التزود بالطاقة» ،واعتماد الوزارة على مبد�أ تنويع م�صادر الطاقة لتحقيق هذا الهدف
للحماية من تقلبات الأ�سعار العاملية؛ ولتحقيق هذا الهدف ُنفّذت جمموعة من امل�شاريع
الإ�سرتاتيجية �شملت بناء ميناء ال�شيخ جابر ال�صباح النفطي ،والباخرة العائمة ،وبناء
ال�سعات النفطية اجلديدة يف مناطق اململكة املختلفة� ،إ�ضافة �إلى االتفاقيات املوقعة
مع �شركة «نوبل �إنريجي» ،وخط النفط العراقي الب�صرة-العقبة� ،إ�ضافة �إلى ال�صخر
الزيتي والطاقة النووية� ،إلى جانب الهدف الإ�سرتاتيجي الأهم املتمثل يف زيادة الأعمال
اال�ستك�شافية للم�شتقات النفطية و�أعمال التو�سعة واحلفر يف حقل الري�شة لزيادة �إنتاج
الغاز من بئر حمزة؛ ويتعني التعامل مع كل ما �سبق كحزمة مهمة ،ل�ضمان عن�صر تنويع م�صادر
الطاقة ،وحتقيق هدف �أمن التزود بالطاقة.
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ويالحظ �أن وزارة الطاقة قد حققت هذا الهدف من خالل توفري ال�سعات النفطية والغازية
َ
بن�سبة  ،%100ويبقى القلق يف امل�ستقبل اجتاه احلفاظ على العنا�صر كافة التي وفرت هذا
النجاح ،وعدم التخلي عن �أي منها ،ك�أن يتم االعتماد على م�صدر دون �آخر� ،أو حتييد باخرة
الغاز على �سبيل املثال ل�صالح بديل �آخر.
وبالتوازي ،و�ضمن امل�سار الذي يدعو للتفا�ؤل� ،أقرت احلكومة مع نهاية عام  2017اخلطة
الوطنية لرت�شيد الطاقة  ،2020-2018حيث �ستعمل الوزارة من خالل �صندوق الطاقة
املتجددة وتر�شيد الطاقة على تنفيذها ،وهي خطوة �إ�سرتاتيجية مهمة ت�شمل تنفيذ خطط
قطاعية متوازية ومتناغمة مع خطط الطاقة املتجددة ،وت�شمل الوزارات وامل�ؤ�س�سات العامة
قرت و�أُطلقت عام  2018تهدف �إلى حت�سني كفاءة الطاقة
واخلا�صة كافة .واخلطة التي �أُ ّ
وتر�شيدها للو�صول �إلى  %20من الطاقة امل�ستهلكة حتى عام  2020بتقليل GWH 2000
خالل الفرتة من عام � 2018إلى عام  2020مع تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
�إنّ م�صادر الأردن املحلية من النفط والغاز الطبيعي حمدودة لغاية الآن ،رغم اجلهود
احلكومية املبذولة يف جمال تطوير هذه امل�صادر �أو البحث والتنقيب عن م�صادر حملية
�أخرى .وت�شري امل�سوحات اجليولوجية �إلى وجود كميات �ضخمة من ال�صخر الزيتي ،حيث
يقدر احتياطي ال�صخر الزيتي ال�سطحي مبا يزيد على  70مليار طن حتتوي على ما يزيد
على  7مليارات طن زيت �صخري (وزارة الطاقة) ،حيث ميكن ا�ستغالل ال�صخر الزيتي لتوليد
الكهرباء عن طريق تكنولوجيا احلرق املبا�شر �أو �إنتاج الزيت ال�صخري والغاز عن طريق
تكنولوجيات التقطري �أو احلقن احلراري.
ظلت �شركة الكهرباء الوطنية ( )NEPCOتت�صدر امل�شهد كالعب �أ�سا�سي يف قطاع الكهرباء
خالل عام  ،2017وللتذكري؛ فقد مت �إعادة هيكلة ال�شركة وخ�صخ�صة بع�ض ن�شاطاتها من خالل
خ�صخ�صة �شركات التوليد التابعة لها وت�أ�سي�س �شركات جديدة ،وخ�صخ�صة مهام التوزيع من
خالل ثالث �شركات؛ �شمال وو�سط وجنوب ( ،)EDCO, IDECO & JEPCOيف حني
�أنيطت بال�شركة �إدارة نظام النقل وبنائه وت�شغيله و�صيانته داخل حدود اململكة� ،إ�ضافة �إلى
نظام خطوط النقل الذي يربط النظام الكهربائي مع الأنظمة الكهربائية للدول املجاورة،
�إلى جانب مهمة تزويد �شركات التوليد بالوقود من ال�سوق ،بينما تقوم هي ب�شراء الكهرباء
املولدة منها ،وهو الأمر الذي ك ّبدها خ�سائر و�صلت �إلى  5مليار دينار خالل �أزمة ارتفاع �أ�سعار
النفط عاملي ًا .ويبقى القول �إنه من غري املفهوم هنا فل�سفة ا�ستمرار �شركة الكهرباء الوطنية
ب�شراء الوقود لتزويد حمطات التوليد ،كما مل يفهم يف حينه �سبب تكليفها بهذه املهمة من
الأ�سا�س .وهنا ال بد من الت�أكيد �أن ف�صل ن�شاط التوليد بالكامل عن �شركة الكهرباء الوطنية
هو �أمر يجب �إعادة النظر به ودرا�سة �آثاره امل�ستقبلية على �أعمال ال�شركة.
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لقد اتّ�سمت ال�سيا�سة العام لإدارة ملف الطاقة بعدم اال�ستقرار خالل العقد املا�ضي ،وتناغم
تنته باحلرب على العراق ،مرور ًا ب�أزمات ما
ذلك باملرور ب�أزمات �إقليمية متعددة ،ابتد�أت ومل ِ
�سمي «الربيع العربي» واحلرب يف �سوريا ،وقد �أ ّثر ذلك ك ّله ب�شكل مبا�شر على واقع االقت�صاد
الوطني ب�شكل عام ،وعلى قطاع الطاقة ب�شكل خا�ص .هذا ف�ض ًال عن التغري الكبري يف قواعد
�صنع �سيا�سة الطاقة العامة� ،سواء من حيث الالعبني الرئي�سيني �أو من حيث الت�شريعات
الناظمة لعمل القطاع و�إدارة م�ؤ�س�ساته .كما �أن التغري الكبري يف عدد وزراء الطاقة ،كان له
ن�صيب الأ�سد يف الت�أثري على ر�ؤى وخطط �إ�سرتاتيجية تهدف �إلى حلحلة مفا�صل م�شاكل هذا
القطاع احليوي� ،إلى جانب الت�أخر حتى عام  2015-2014للبدء بن�ضوج حزمة الأنظمة
والقوانني الناظمة لال�ستثمار يف هذا القطاع ،ما �س ّبب يف ت�أخري �إحداث تقدم حا�سم يف
ا�ستثمارات الطاقة املتجددة ،وبناء �شراكات مبكرة مع القطاع اخلا�ص.
لكن م�شهد التقدم الرتاكمي يف �إجنازات الطاقة املتجددة خالل عام  2017ي�ضعنا �أمام م�شهد
متفائل؛ �ساهم بذلك الرتكيز الكبري الذي ح�صل خالل الأعوام  2017-2015يف �إ�صدار حزمة
من القوانني والأنظمة والتعليمات التي �س ّهلت حتقيق تقدم كبري يف اال�ستثمار يف قطاع الطاقة
املتجددة ،والتي ُترجمت �إلى م�شاريع حقيقية على الأر�ض من خالل اجلوالت اال�ستثمارية
للعرو�ض املبا�شرة الناجحة التي نفّذتها وزارة الطاقة بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص .وقد
بلغت القدرة التوليدية مل�شاريع الطاقة املتجددة حتى منت�صف عام  2018ما جمموعه
 961م.و ،ي�ضاف �إليها م�شاريع متعاقد عليها تبلغ قدرتها  1350م.و حتى عام  ،2021لي�صل
املجموع �إلى  2311م.و .وترافق ذلك مع طرح عطاءات م�شروع املمر الأخ�ضر بتكلفة و�صلت
�إلى  150مليون دينار ،و�سريفع هذا الطاقة اال�ستيعابية لل�شبكة من � 500إلى  1450ميجاواط،
لربط م�شاريع الطاقة املتجددة يف جنوب اململكة ،ويتوقع االنتهاء منه مع نهاية عام 2019
(�شركة الكهرباء الوطنية) .وقد بلغت م�ساهمة الطاقة املتجددة يف عام  2017ما يقارب
( %5بح�سب ميزان الطاقة) يف خليط الطاقة الكلي (وزارة الطاقة) .وتبنّت وزارة الطاقة
والرثوة املعدنية برناجم ًا طموح ًا لزيادة م�ساهمة الطاقة املتجددة يف خليط الطاقة الكلي
لت�صل �إلى  ،%10مبا ن�سبته  %20من الطاقة الكهربائية املولدة يف عام  .2025يف حني ما زال
امل�شروع النووي ال�سلمي الأردين يراوح مكانه ،وي�ستحوذ على اهتمام وا�سع النطاق من ممثلي
القطاعات الر�سمية والأكادميية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين واملجتمع املحلي.
ولعل الأردن واحدة من الدول القليلة يف العامل التي يبلغ حجم تغطية الكهرباء لديها %100

(بح�سب �شركة الكهرباء الوطنية) يف مناطق اململكة كافة ،حيث تغطي الكهرباء كل منزل
ومن�ش�أة يطلبها ،وهذا �أمر يدعو للفخر ،وجاء ك�إجناز ُي�سجل للحكومة ،وقد لعب برنامج
«فل�س الريف» يف وزارة الطاقة والرثوة املعدنية ،والذي بد�أ منذ �أكرث من  35عام ًا ،دور ًا بارز ًا
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يف هذا النجاح� ،إ�ضافة �إلى جهود �شركات التوزيع الثالث يف حمافظات اململكة.
وقد �أ�ضفى �صندوق الطاقة املتجددة وتر�شيد الطاقة عام ًال �إ�ضافي ًا للم�شهد املتفائل يف القطاع
خالل الأعوام  ،2017-2015و�أظهر جناح ًا مت�سارع ًا خالل وقت ق�صري على بدء العمل به يف
بداية عام  ،2015من خالل حزمة من الربامج وامل�شاريع التي �شملت القطاعات كافة� ،ضمن
�آليات دعم مالية خمتلفة� ،ساهمت يف البدء الفعلي بتنفيذ برامج تر�شيد الطاقة والطاقة
املتجددة يف امليدان ،وتركت �أثر ًا مبا�شر ًا على فاتورة الكهرباء ال�شهرية للمواطن ،و�شكلت
معاجلات طويلة الأمد لطبيعة الدعم احلكومي على �أ�سعار الكهرباء للقطاعات املختلفة مثل؛
املدار�س (املبادرة امللكية لتدفئة املدار�س) ،وامل�صانع ،واملنازل (ال�سخّ ان ال�شم�سي ،اخلاليا
ال�شم�سية ،وم�صابيح  LEDعالية اجلودة) ،وبرامج تر�شيد الطاقة والطاقة املتجددة
لقطاع ال�سياحة ودور العبادة واملباين احلكومية� ،إلى جانب برامج التوعية ال�شاملة وبناء
القدرات للقطاع ،يف م�شهد عمل ميداين انعك�س على حجم �أعمال وا�ستثمار حقيقي يف قطاع
الطاقة ،و�أحدث �أثر ًا مبا�شر ًا يف حركة اال�ستثمار يف ال�سوق ،وخلق املئات من فر�ص العمل
الدائمة.
يف املقابل ،جاءت مبادرات حكومية وغري حكومية وقطاعية لت�ساهم يف خلق حراك �إيجابي
حول ملف الطاقة ،مثل املبادرة النيابية التي �أوجدتها كتلة «املبادرة» يف جمل�س النواب
خالل الأعوام  2016-2014لو�ضع برنامج متابعة لتنفيذ �أهداف الإ�سرتاتيجية الوطنية
لقطاع الطاقة ،والتي �أقرت يف عام  ،2007وحتديد املعوقات للقطاع واقرتاح احللول وحتديد
امل�س�ؤوليات �ضمن جداول زمنية خلطة متابعة .وكذلك مظالت قطاعية غري حكومية لعبت
دور ًا لبلورة دور منظم مل�ساعدة احلكومة للم�ضي قدم ًا يف ملف الطاقة املتجددة �ضمت يف
ع�ضويتها م�ؤ�س�سات و�شركات تعمل وتدعم قطاع الطاقة املتجددة يف الأردن.
وكبادرة مهمة للحكومة ،مت ت�أ�سي�س جمل�س ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص ،والذي
ير�أ�سه وزير الطاقة ،لبناء �أ�س�س �أف�ضل لتعزيز ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص من
خالل االجتماع دوري ًا لتداول ق�ضايا رئي�سية يف القطاع واخلروج بر�ؤى م�شرتكة ،وهو مظلة
يجب تفعيلها �أكرث ،لتعزيز خمرجاته حول ق�ضايا القطاع كافة.
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أوالً :هيكلية قطاع الطاقة يف األردن
يتكون قطاع الطاقة من م�ؤ�س�سات و�شركات حكومية و�شبه حكومية عاملة ب�شكل تعاقدي
لتوليد الكهرباء وم�صادر الطاقة الأخرى .ونظر ًا لأهمية الدور الذي يلعبه هذا القطاع من
النواحي االقت�صادية واالجتماعية ،والرتباط �أن�شطته بالنواحي ال�سيا�سية واالقت�صادية
ارتباط ًا مبا�شر ًا� ،أعادت احلكومة تنظيم هذا القطاع .ويف �ضوء التعديالت امل�ؤ�س�سية
اجلديدة� ،أ�صبح الإطار امل�ؤ�س�سي احلايل لقطاع الطاقة يت�شكل مما يلي:

�أ -وزارة الطاقة والرثوة املعدنية

تتبنى عملية التخطيط ال�شامل للقطاع من حيث التنظيم وو�ضع ال�سيا�سات العامة ومتابعة
تنفيذها لتحقيق املهام املوكولة �إليها ،و�أهمها توفري الطاقة الالزمة ب�أ�شكالها املختلفة
لأغرا�ض التنمية ال�شاملة ب�أقل تكلفة ممكنة وب�أف�ضل املوا�صفات .وا�ستقطاب ر�أ�س املال
الالزم لال�ستثمار يف املجاالت املتعددة للطاقة ،مثل توليد الكهرباء ،و�إنتاج امل�شتقات
النفطية ،وا�ستغالل امل�صادر والرثوات املحلية للطاقة ،وخا�صة م�صادر الطاقة املتجددة.
وكذلك �إي�صال التيار الكهربائي للقرى والتجمعات ال�سكانية والأ�سر الفقرية يف الريف
الأردين من خالل «فل�س الريف» ،وتوفري الدعم لدرا�سات حت�سني كفاءة ا�ستهالك الطاقة
يف القطاعات املختلفة ،و�ضمان القرو�ض مل�شاريع تر�شيد الطاقة والطاقة املتجددة من خالل
�صندوق ت�شجيع الطاقة املتجددة وتر�شيد الطاقة.

ب -هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن

عد اخللف
هي هيئة حكومية تتمتع ب�شخ�صية اعتبارية ذات ا�ستقالل مايل و�إداري ،و ُت ّ
القانوين لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء وهيئة تنظيم العمل الإ�شعاعي والنووي و�سلطة
امل�صادر الطبيعية مبا يتعلق باملهام التنظيمية املقررة لل�سلطة ،وذلك مبوجب قانون �إعادة
هيكلة م�ؤ�س�سات ودوائر حكومية رقم ( )17ل�سنة  ،2014حيث ُع ّدلت مبوجب هذا القانون
ت�سمية هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لت�صبح هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن .كما انق�ضت
هيئة تنظيم العمل الإ�شعاعي والنووي و�آلت حقوقها وموجوداتها �إلى هيئة تنظيم قطاع
الطاقة واملعادن لتتحمل االلتزامات املرتتبة عليها ،و ُت�صبح اخللف القانوين والواقعي لها.
كذلك تولت هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن ،املهام التنظيمية املقررة ل�سلطة امل�صادر
الطبيعية.
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ت -م�ؤ�س�سات قطاع الكهرباء

وهي امل�ؤ�س�سات التي تعنى بتوليد الكهرباء داخل اململكة ونقله وتوزيعه ،وهي على النحو
التايل:
� .1شركة الكهرباء الوطنية
هي �شركة م�ساهمة عامة متلكها احلكومة ،مهمتها بناء نظام النقل داخل حدود اململكة
وت�شغيله و�صيانته� ،إ�ضافة �إلى نظام النقل الذي يربط النظام الكهربائي مع الأنظمة
الكهربائية لدول �أخرى ،وت�أمني اململكة بالطاقة الكهربائية عن طريق التو�سع يف بناء
الوحدات التوليدية من خالل القطاع اخلا�ص و�/أو القطاع العام.
� .2شركات توليد الكهرباء
أربع �شركات خا�صة على النحو التايل:
هن �ستّ �شركات؛ واحدة حكومية ،و�أخرى م�شرتكة ،و� ُ
• �شركة توليد الكهرباء املركزية
هي �شركة م�ساهمة عامة مهمتها توليد الطاقة الكهربائية وبيعها باجلملة �إلى �شركة
الكهرباء الوطنية ،وقد ت�أ�س�ست عام  .1999وتبلغ اال�ستطاعة التوليدية لل�شركة ،كما هي
يف نهاية عام  2017حوايل  1392م.و.
• �شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء
هي �شركة م�ساهمة خا�صة متتلك احلكومة �أ�سهمها كاملة ،مهمتها توليد الطاقة الكهربائية
وبيعها ل�شركة الكهرباء الوطنية ،وقد ت�أ�س�ست عام  .2004وتبلغ اال�ستطاعة التوليدية
لل�شركة ،كما هي يف منت�صف عام  2018حوايل  1129م.و.
• �شركة ()AES-Jordan.Psc
هي �شركة خا�صة متتلكها �شركتا ( )AESالأمريكية و( )MITSUIاليابانية ،مهمتها توليد
الطاقة الكهربائية وبيعها ل�شركة الكهرباء الوطنية .وقد ت�أ�س�ست عام  ،2009ومتتلك �أول
م�شروع توليد للقطاع اخلا�ص يف الأردن ،وهو حمطة �شرق عمان/املناخر التي افتتحت ر�سمي ًا
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كما هي يف نهاية عام 2017

يف ت�شرين الأول  .2009وتبلغ اال�ستطاعة التوليدية لل�شركة،
حوايل  373م.و .و�ستقوم ال�شركة بتطوير م�شروع لتوليد الطاقة الكهربائية من اخلاليا
الكهرو�ضوئية بقدرة  52م.و عام .2018
• �شركة القطرانة للطاقة الكهربائية

هي �شركة خا�صة متتلكها �شركة ( )KEPCOالكورية و( )XENELال�سعودية ،وقد
ت�أ�س�ست عام  ،2010مهمتها توليد الطاقة الكهربائية وبيعها ل�شركة الكهرباء الوطنية.
وتبلغ اال�ستطاعة التوليدية لل�شركة ،كما هي يف نهاية عام  ،2017حوايل  373م.و.
• �شركة عمان �آ�سيا للطاقة الكهربائية
هي �شركة خا�صة متتلكها �شركتا ( )KEPCOالكورية و( )MITSUBISHIاليابانية،
مهمتها توليد الطاقة الكهربائية وبيعها ل�شركة الكهرباء الوطنية ،وقد ت�أ�س�ست عام .2014
وتبلغ اال�ستطاعة التوليدية لل�شركة ،كما هي يف نهاية عام  2017حوايل  570م.و.
• �شركة ( -)AESليفانت
هي �شركة خا�صة متتلكها �شركتا ( )AESالأمريكية و( )MITSUIاليابانية ،مهمتها
توليد الطاقة الكهربائية وبيعها ل�شركة الكهرباء الوطنية ،وقد ت�أ�س�ست عام  .2014وتبلغ
اال�ستطاعة التوليدية لل�شركة ،كما هي يف نهاية عام  ،2017حوايل  240م.و.
� .3شركات توزيع الطاقة الكهربائية.
هي ثالث �شركات ،لكل واحدة منها منطقة خا�صة بها لتوزيع الطاقة الكهربائية ،على النحو
التايل:
• �شركة الكهرباء الأردنية
هي �شركة م�ساهمة عامة تتولى توزيع الطاقة الكهربائية يف حمافظات العا�صمة والزرقاء
ومادبا والبلقاء با�ستثناء مناطق الأغوار الو�سطى .وقد ُمنحت ال�شركة يف �أيار  2014رخ�صة
ملدة  20عام ًا.
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• �شركة كهرباء حمافظة �إربد
هي �شركة م�ساهمة عامة تتولى توزيع الطاقة الكهربائية يف حمافظات �إربد واملفرق وجر�ش
وعجلون با�ستثناء الأغوار ال�شمالية واملناطق ال�شرقية .وقد ُمنحت ال�شركة يف عام 2008
رخ�صة ملدة  25عام ًا.
• �شركة توزيع الكهرباء
هي �شركة م�ساهمة عامة تتولى توزيع الطاقة الكهربائية يف املناطق الواقعة خارج مناطق
امتياز �شركتي الكهرباء الأردنية وكهرباء حمافظة �إربد ،وحتديد ًا املناطق اجلنوبية
وال�شرقية والأغوار .وقد ُمنحت ال�شركة يف عام  2008رخ�صة ملدة  25عام ًا.

ث .م�ؤ�س�سات قطاع البرتول والغاز واخلامات املعدنية

تتولى هذه امل�ؤ�س�سات عمليات التنقيب عن البرتول والغاز واخلامات املعدنية داخل اململكة،
وكذلك عمليات تكرير النفط اخلام وبيع امل�شتقات النفطية ،وهي:
• �شركة البرتول الوطنية
هي �شركة م�ساهمة عامة مملوكة للحكومة ،تقوم ب�أعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز
و�إنتاجه يف منطقة االمتياز الواقعة �شمال �شرق اململكة على احلدود العراقية ،مب�ساحة
تبلغ  7000كم ،²يقع �ضمنها حقل الري�شة الغازي الذي تبلغ م�ساحته حوايل  1500كيلومرت
مربع .ومدة هذا االمتياز  50عام ًا ،ودخل حيز التنفيذ يف عام .1996
• �شركة م�صفاة البرتول الأردنية
هي �شركة م�ساهمة عامة ،تتولى م�س�ؤولية تكرير النفط اخلام و�إنتاج امل�شتقات النفطية
وتوزيعها داخل اململكة من خالل اتفاقيات خدمات موقعة مع وزارة الطاقة والرثوة املعدنية،
وقد مت متديدها �أكرث من مرة.
• �شركة فجر الأردنية امل�صرية لنقل الغاز الطبيعي وتوريده
هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل مبوجب اتفاقية الرتخي�ص املوقعة يف كانون الثاين
 2004بني احلكومة الأردنية ممثلة بوزارة الطاقة والرثوة املعدنية ،و�شركة فجر الأردنية
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امل�صرية .ومهمتها بناء �أنبوب الغاز الطبيعي ومتلكه وت�شغيله من العقبة �إلى �شمال اململكة،
وا�ستالم الغاز الطبيعي امل�صري يف العقبة ،ونقله عرب الأنبوب ،وبيعه ملحطات توليد الكهرباء
وال�صناعات الكربى.
• ال�شركة اللوج�ستية الأردنية للمرافق النفطية
هي �شركة حكومية� ،أُن�شئت يف عام  ،2016وتتولى الإ�شراف على عمليات الإدارة واملناولة
والتخزين والتحميل والتفريغ للم�شتقات النفطية.

ج -هيئة الطاقة الذرية الأردنية

�أُن�شئت هيئة الطاقة الذرية الأردنية يف عام  2008بهدف نقل اال�ستخدامات ال�سلمية للطاقة
النووية وتكنولوجيا الإ�شعاع �إلى اململكة ،وتطوير ا�ستخدامها لتوليد الطاقة الكهربائية.

ح� -شركة الغاز احليوي

هي �شركة م�ساهمة م�شرتكة ما بني �شركة توليد الكهرباء املركزية و�أمانة عمان الكربى ،وقد
ت�أ�س�ست يف عام  1998ال�ستغالل غاز امليثان امل�ستخرج من النفايات الع�ضوية لتوليد الطاقة
الكهربائية .وتبلغ اال�ستطاعة التوليدية للمحطة  3.5م.و.
كما يوجد يف القطاع � 21شركة ا�ستثمرت يف الطاقة املتجددة من �شم�س ورياح� ،ضمن م�شاريع
اجلوالت اال�ستثمارية الأولى ( 12يف جمال ال�شم�س ،و 5يف جمال الرياح) ،والثانية ( 4يف
جمال ال�شم�س).
ثانياً :األهداف اإلسرتاتيجية لقطاع الطاقة
يتناول هذا الف�صل �أهداف وم�ؤ�شرات الإ�سرتاتيجية الوطنية لقطاع الطاقة ،واخلطة
الإ�سرتاتيجية لوزارة الطاقة ،ومقارنة مدى املتحقق من هذه الأهداف ،ومدى تناغمها مع
م�ؤ�شرات وثيقة «ر�ؤية الأردن  ،»2025وبرنامج خطة التحفيز االقت�صادي .وت�شمل الأهداف
املحددة يف الإ�سرتاتيجية الوطنية لقطاع الطاقة ما يلي:
 -1تطوير م�صادر الطاقة التقليدية واملحلية وا�ستغاللها.

13

 -2تعزيز املخزون الإ�سرتاتيجي للنفط اخلام وامل�شتقات النفطية والغاز الطبيعي.
 -3زيادة كفاءة ا�ستخدام الطاقة يف القطاعات كافة.
 -4تعظيم القيمة امل�ضافة ال�ستغالل اخلامات املعدنية املتوفرة.
ولتحقيق الإ�سرتاتيجية الوطنية لقطاع الطاقة ،ف�إن الأهداف التي مت حتديدها يف
�إ�سرتاتيجية وزارة الطاقة والرثوة املعدنية ت�شمل الآتي:
 -1املحافظة على �أمن التـــــزود بامل�شتقات النفطيـة.
 -2زيادة م�ساهمة الغاز الطبيعي يف خليط الطاقة الكلي.
 -3تطوير امل�صـــــــــادر املحليــــــة للنـفط والغــــــاز الطبيعي.
 -4ا�ستغالل ال�صخر الزيتي لإنتاج النفط وتوليد الكهرباء.
 -5املحافظة على �أمن التــــــــزود بالطاقـــــــة الكهربائيـــــــــة.
 -6تر�شيد ا�ستهالك الطاقة وحت�سني كفاءتها يف القطاعات كافة بن�سبة  %20لعام .2020
 -7زيادة م�ساهمة الطاقة املتجددة يف خليط الطاقة الكلي.
 -8زيادة اال�ستثمار يف قطاع التعدين.
وتالي ًا عدد من الأن�شطة املتعلقة بالأهداف ال�سابقة ،لقيا�س مدى الإجناز الكلي يف حتقيقها،
وملعرفة واقع قطاع الطاقة احلايل.

�أ .قطاع البرتول

ت�ضمنت ر�ؤية وزارة الطاقة والرثوة املعدنية الرتكيز على �ضمان حتقيق �أمن التزود بالطاقة
ب�شكل م�ستدام ،وهو الأمر الذي يحمل �أهمية �إ�سرتاتيجية كربى ،وي�شكل عن�صر ًا مهم ًا من
عنا�صر الأمن االقت�صادي الوطني .ولهذا فقد عملت الوزارة �ضمن �إ�سرتاتيجيتها على حتقيق
هذا العن�صر املهم من خالل القيام مبجموعة من امل�شاريع التي مت تنفيذها خالل الأعوام
الثالثة الأخرية ،و�شملت م�شروعات تتعلق بالنفط والغاز وال�صخر الزيتي ب�شكل رئي�سي،
ولها عالقة مبا�شرة بتوليد الكهرباء وال�صناعة وا�ستهالك املن�ش�آت اخلدمية واملنازل.

يالحظ �أن الوزارة قد جنحت
وبنظرة �سريعة على م�ستوى حتقيق هذا الهدف الإ�سرتاتيجي،
َ
ب�شكل كامل يف حتقيق هذا الأمر ،من حيث �أن الأردن قد حقق الآن بن�سبة  %100عن�صر �أمن
التزود مب�صادر الطاقة التقليدية ،من خالل تنفيذ امل�شاريع الإ�سرتاتيجية التالية:
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 .1الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي امل�سال
�ساهم م�شروع ا�سترياد الغاز الطبيعي امل�سال بوا�سطة البواخر عرب ميناء العقبة يف حتقيق
الهدف الإ�سرتاتيجي املتمثل بزيادة م�ساهمة الغاز الطبيعي يف خليط الطاقة الكلي ،وذلك
من خالل ت�أمني م�صدر �إ�ضايف جديد للتزود بالغاز الطبيعي للأردن ،بد ًال من االعتماد على
م�صدر وحيد ،وهو الأمر الذي �ساهم بتلبية احتياجات حمطات توليد الكهرباء من الغاز
الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية ،بد ًال من الوقود البديل الأعلى تكلفة منذ بدء الت�شغيل
التجاري مل�شروع ميناء ال�شيخ �صباح للغاز الطبيعي امل�سال يف العقبة يف �شهر متوز من عام .2015
وقد بلغ �إجمايل كميات الغاز الطبيعي امل�ستهلكة يف حمطات توليد الكهرباء  126,785مليون
قدم مكعب ،ومبعدل يومي ي�ساوي  347مليون قدم مكعب ،والتي �ساهمت بن�سبة حوايل %87
من �أنواع الوقود امل�ستخدمة يف توليد الطاقة الكهربائية لعام ( 2017وزارة الطاقة) .ونظر ًا
لوجود �سعة �إ�ضافية فائ�ضة يف الوحدة الغازية العائمة ( )FSRUتقدر بـ  70مليون قدم
مكعب يومي ًا من الغاز الطبيعي ،فقد مت توقيع اتفاقية ا�ستخدام ال�سعة الفائ�ضة من الوحدة
الغازية العائمة بني �شركة الكهرباء الوطنية وال�شركة امل�صرية القاب�ضة للغازات الطبيعية
يف عام  ،2015لتزويد اجلانب امل�صري بالفائ�ض من ال�سعة التخزينية للوحدة الغازية
العائمة� ،شريطة �إعطاء الأولوية للجانب الأردين لتلبية كامل احتياجات حمطات توليد
الكهرباء وال�صناعات للتزود بالغاز الطبيعي حال جاهزيتها ال�ستقبال الغاز الطبيعي.
ويف خطوة مهمة لتو�سيع قاعدة ا�ستخدام الغاز يف ال�صناعات الوطنية؛ قامت وزارة الطاقة
والرثوة املعدنية بدرا�سة املتطلبات التنظيمية والتعاقدية والفنية لتزويد ال�صناعات بالغاز
الطبيعي ،كما قامت بو�ضع �أ�س�س وا�ضحة واعتمادها لتحديد �أولوية تزويد ال�صناعات بالغاز
الطبيعي ،ودرا�سة الطلبات امل�ستلمة من ال�صناعات املهتمة بالتزود بالغاز الطبيعي ،وحتديد
املوا�صفات واملتطلبات الفنية والت�شغيلية خلطوط الغاز الفرعية والبنية التحتية الالزمة
ال�ستقبال الغاز يف امل�صانع ،حيث ّ
وقعت �شركة فجر الأردنية امل�صرية اتفاقيات لبيع الغاز
الطبيعي مع �شركتي ال�سنديان والكينا (جمموعة نقل) يف �شهر كانون الثاين  ،2017وقد
عملت وزارة الطاقة جاهدة على ت�شجيع ال�صناعات للتحول ال�ستخدام الغاز الطبيعي بد ًال من
الوقود امل�ستخدم حالي ًا ،حيث ح�صلت على موافقة جمل�س الوزراء يف �شهر �أيلول  2017على
منح الأجهزة واملعدات املرتبطة بتمديد خطوط الغاز الطبيعي �إلى باب امل�صنع الإعفاءات
الواردة يف قانون اال�ستثمار رقم ( )30ل�سنة  ،2014وكذلك موافقة جمل�س الوزراء يف �شهر
�أيار  2018على تخفي�ض ال�ضريبة اخلا�صة املفرو�ضة على الغاز الطبيعي لل�صناعات من
� %16إلى  ،%7وقد قامت وزارة الطاقة بتحديد �آلية وا�ضحة لت�سعري الغاز الطبيعي املباع
لل�صناعات والبدء بت�سعري غاز ال�صناعات منذ بداية عام .2017
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ويف الوقت نف�سه ،عملت وزارة الطاقة من خالل �شركة البرتول الوطنية لزيادة �إنتاج حقل
الري�شة بتو�سيع عمليات التنقيب يف منطقة امتيازه ،حيث ُع ّدلت �أ�سعار بيع غاز الري�شة يف
عام  ،2017وذلك لتمكني �شركة البرتول الوطنية من تنفيذ الربامج واخلطط الواردة يف
خطتها الإ�سرتاتيجية ( ،)2019-2017حيث �أعلنت �شركة البرتول الوطنية عن خطتها
لرفع معدالت �إنتاج الغاز الطبيعي من حقل الري�شة الغازي �إلى  16.5مليون قدم مكعب يف
نهاية عام  ،2018مقارنة مع �إنتاج احلقل ،والذي بلغ حوايل  10ماليني قدم مكعب يومي ًا يف
عام .2017
وبهدف توفري م�صادر �إ�ضافية للغاز الطبيعي ،فقد مت التوقيع على اتفاقية بيع و�شراء الغاز
الطبيعي يف عام  2016بني �شركة الكهرباء الوطنية و�شركة «نوبل �إنريجي» الأمريكية
لتزويد اململكة بـ � 300ألف مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي ملدة �15سنة
من تاريخ بدء التزويد التجاري املتوقع يف بداية عام  .2020وقد وافق جمل�س الوزراء على
تكليف �شركة فجر الأردنية امل�صرية بتنفيذ م�شروع تزويد ال�شمال على �أ�سا�س بناء ومتلك
وت�شغيل وحتويل امللكية ( )BOOTيف �شهر �أيار  2017مبوجب �أحكام اتفاقية الرتخي�ص
املوقعة بني احلكومة الأردنية ممثلة بوزارة الطاقة والرثوة املعدنية و�شركة فجر الأردنية
امل�صرية يف �شهر كانون الثاين  .2004ومت االنتهاء من �إعداد درا�سة اجلدوى االقت�صادية
والفنية للم�شروع من قبل �شركة «�ستانتك» ،الذراع الفني لل�شركة اال�ست�شارية للم�شروع،
�شركة «ديلويت» يف �شهر متوز  .2017ومن اجلدير بالذكر �أن اتفاقية ا�سترياد الغاز من �شركة
«نوبل �إنريجي» التي وقعتها �شركة الكهرباء الوطنية ،قد واجهت معار�ضة قوية يف ال�شارع
الأردين ،وما زالت تواجه النقد من حني �إلى �آخر من �أطياف اللون ال�سيا�سي ومنظمات العمل
العام ،مبا فيها جمل�س النواب.
وقد مت يف �شهر �شباط  2018توقيع االتفاقية التكميلية الثانية التفاقية الرتخي�ص بني
احلكومة الأردنية ممثلة بوزارة الطاقة والرثوة املعدنية و�شركة فجر الأردنية امل�صرية
وملحقاتها وتوقيع اتفاقية نقل الغاز الطبيعي ،والتي �سيتم توقيعها بني �شركة الكهرباء
الوطنية و�شركة فجر الأردنية امل�صرية ،وتوقيع اتفاقيات متويل امل�شروع بني �شركة فجر
الأردنية امل�صرية والبنوك املقر�ضة وحتقيق القفل املايل للم�شروع ،وكذلك موافقة موافقة
جمل�س الوزراء على ا�ستمالك وا�ستئجار �أرا�ضي امل�شروع ودخول االتفاقية التكميلية الثانية
التفاقية الرتخي�ص حيز التنفيذ يف �شهر �آذار  .2018ويتم حالي ًا ال�سري يف تنفيذ امل�شروع من
قبل �شركة فجر وال�شركات املقاولة.
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 .2النفط اخلام وم�شتقاته
ولتحقيق هدف �أمن التزود بامل�شتقات النفطية ،فقد عملت وزارة الطاقة على تنفيذ م�شروع
بناء �سعات تخزينية للغاز البرتويل امل�سال يف العقبة ،وهي ثالثة خزانات كروية ب�سعة
�إجمالية تبلغ  6,000طن ،وامل�شروع حالي ًا يف مرحلة الت�شغيل التجريبي ومن املتوقع ت�شغيله
جتاري ًا خالل �شهر �آب ( 2018وزارة الطاقة) .وكذلك تنفيذ م�شروع بناء �سعات تخزينية
�إ�سرتاتيجية للم�شتقات النفطية با�ستطاعة � 300-250ألف طن ،و 8,000طن للغاز البرتويل
امل�سال يف و�سط اململكة ،و ُيتوقع االنتهاء من هذا امل�شروع يف �شهر �آب ( 2018وزارة الطاقة)،
�إ�ضافة �إلى تنفيذ م�شروع بناء �سعات تخزينية للنفط اخلام وم�شتقاته يف العقبة ،وهي �ستة
خزانات ب�سعة �إجمالية قدرها � 100ألف طن ،و ُيتوقع االنتهاء من امل�شروع يف �شهر �آب 2018
(وزارة الطاقة).
من جانب �آخر ،تتجه وزارة الطاقة والرثوة املعدنية حالي ًا للرتكيز على زيادة اجلهود باجتاه
عمليات التنقيب عن النفط والغاز ،وخا�صة يف منطقة الري�شة ،وهناك خطة عمل لدى
�شركة البرتول الوطنية ،للإنتاج من حقل حمزة النفطي (بلغ �إنتاجه الكلي منذ تاريخ بدء
العمل به ما يقارب مليون برميل) ،وحقل الري�شة للغاز (بلغ �إنتاجه منذ تاريخ بدء العمل
به ما يقارب  1.40مليار قدم مكعب بح�سب �أرقام وزارة الطاقة والرثوة املعدنية) .وقد مت
الإعالن بالفعل يف نهاية �شهر ت�شرين الأول  2017عن فتح باب �إبداء االهتمام يف جمال
ا�ستك�شاف النفط والغاز يف �ستة مواقع مفتوحة لهذه الغاية ،وت�شمل هذه املواقع ك ًال من
ال�سرحان والأزرق وغرب ال�صفاوي واملرتفعات ال�شمالية واجلفر والبحر امليت.
• خط النفط العراقي-الأردين
مع نهاية عام  ،2017ات�ضحت �أكرث مالمح خط هذا امل�شروع الإ�سرتاتيجي بني الأردن والعراق،
فقد ا�ستمرت احلكومة الأردنية بالتفاو�ض مع اجلانب العراقي خالل عام  2017لتوقيع
االتفاقيات الالزمة مل�شروع خط �أنابيب لت�صدير النفط العراقي اخلام عرب ميناء العقبــــــة
واملمول من احلكومة العراقية والقطاع اخلا�ص ،وقد مت االتفاق بني اجلانبني الأردين
والعراقي على م�سودة االتفاقية الإطارية النهائية متهيد ًا لتوقيعه من ِقبل احلكومتني بعد
احل�صول على املوافقات الالزمة �أ�صولي ًا.
وبعد هذه املرحلة �سيتم االتفاق بني احلكومتني ومطور امل�شروع ،و�ستحدَّ د احلقوق والواجبات
املطلوبة من جميع الأطراف املعنية بامل�شروع .و ُيفرت�ض �أن ينقل الأنبوب النفط اخلام من
حقل الرميلة العمالق يف الب�صرة ( 545كم جنوب بغداد) �إلى مرافئ الت�صدير يف ميناء
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العقبة (وزارة الطاقة) ،والذي يتكون من جز�أين رئي�سيني؛ الأول ،الأنبوب من الب�صرة �إلى
النجف ،حيث �سيتم بناء �أنبوب نفط من مدينة الب�صرة �إلى حديثة بتمويل من احلكومة
العراقية ب�أ�سلوب «ت�صميم و�شراء و�إن�شاء» ( )EPCبطول  347كم وقطر � 56إن�ش و�سعة
 2.25مليون برميل يومي ًا ،والثاين ،الأنبوب اال�ستثماري من النجف �إلى العقبة ،حيث �سيتم
بناء �أنبوب ا�ستثماري من مدينة حديثة �إلى العقبة ب�أ�سلوب «بناء وا�ستمالك وت�شغيل ونقل»
( )Build, Own, Operate, Transfer -BOOTبطول حوايل  1000كم وقطر 42
�إن�ش و�سعة مليون برميل يومي ًا .و�سيتم بناء خزانات ب�سعة �إجمالية تبلغ �سبعة ماليني برميل
يف العقبة ،علم ًا �أن طول امل�سار من مدينة النجف �إلى احلدود الأردنية العراقية يبلغ حوايل
 400كم ،ومن احلدود �إلى العقبة حوايل  600كم بح�سب حتديد امل�سار ب�شكل نهائي.
وي�أمل العراق الذي ميلك ثالث احتياطي نفطي يف العامل يقدر بنحو  120مليار برميل ،يف
�أن ي�ؤدي بناء هذا الأنبوب �إلى زيادة �صادراته النفطية وتنويع منافذه .يف حني �سي�ساهم
امل�شروع بتعزيز العالقات االقت�صادية بني البلدين ال�شقيقني ،و ُيذكر �أن هنالك العديد من
الفوائد املرجوة من هذا امل�شروع من �ضمنها �إتاحة الفر�صة لتزويد الأردن بالنفط اخلام املار
عرب �أرا�ضيها لأغرا�ض اال�ستهالك املحلي مبوجب عقود �شراء تربم بني اجلهات املخت�صة يف
البلدين ،بالإ�ضافة �إلى العائد املايل الذي �سيتم ا�ستيفا�ؤه من اجلانب العراقي كر�سوم عبور
نتيجة مرور النفط اخلام بالأرا�ضي الأردنية خالل فرتة اتفاقية امل�شروع والبالغة  25عام ًا
من تاريخ ت�شغيل امل�شروع ،و�سيتيح هذا امل�شروع الفر�صة مل�شاركة ال�شركات املحلية يف تنفيذ
امل�شروع بالإ�ضافة �إلى م�شاركة العمالة الأردنية �أثناء تنفيذ امل�شروع وت�شغيله.
• م�شروع التو�سعة الرابع مل�صفاة البرتول الأردنية
هذا امل�شروع الإ�سرتاتيجي مهم هو الآخر ،فهنالك خطة مل�شروع التو�سعة الرابع للم�صفاة،
عدت الت�صاميم الأ�سا�سيةّ ،
ووقعت اتفاقيتان مع �شركتني امريكيتني متخ�ص�صتني يف
فقد �أُ ّ
جمال النفط وت�صميم امل�صايف لإجناز اجلدوى االقت�صادية ،كما مت التعاقد على الرتاخي�ص
للتقنيات املطلوبة ،واملبا�شرة ب�إعداد الت�صاميم الهند�سية الأ�سا�سية والتف�صيلية ،ومن
املتوقع االنتهاء منها قبل نهاية عام  .2018وحقيقة الأمر� ،أن هذا امل�شروع قد ت�أخر كثري ًا،
ال �سيما �أن عقد ح�صرية امل�صفاة انتهى يف �شهر �أيار  ،2018وبعدها �ستفتح ال�سوق للتناف�س،
وهو الأمر الذي بد�أت به وزارة الطاقة.
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• حترير ال�سوق النفطية وتعزيز املناف�سة
ميثل حترير ال�سوق النفطية خطوة باالجتاه ال�صحيح ،حيث �أعلنت وزارة الطاقة يف �شهر
كانون الأول  2017عن طلب ر�سائل االهتمام للح�صول على رخ�ص جديدة لت�سويق امل�شتقات
النفطية متهيد ًا لرتخي�ص �شركتني جديدتني لت�سويق امل�شتقات النفطية� ،إلى جانب �شركات
«توتال» و«املنا�صري» و«جوبرتول» التي مت ترخي�صها يف عام  2013وبد�أت با�سترياد جزء من
حاجة اململكة من مادة الديزل منت�صف عام  ،2016ويف نهاية عام  ،2016بد�أت با�سترياد
مادة البنزين  95بالإ�ضافة للديزل ،ويف بداية �شهر �أيار � 2018أ�صبح من حقها ا�سترياد
احتياجاتها كافة من امل�شتقات النفطية (وزارة الطاقة).

 .3ال�صخر الزيتي

ّ
يحتل خمزون الأردن من ال�صخر الزيتي املرتبة الرابعة يف العامل ،حيث يتواجد بكميات
تفوق  70مليار طن من االحتياطيات امل�ؤكدة ال�سطحية (وزارة الطاقة) ،عدا عن كميات
هائلة من خمزون اخلام العميق الذي يقدر بع�شرات �أ�ضعاف حجم ال�صخر الزيتي ال�سطحي.
وقد ت�ضمنت الإ�سرتاتيجية الوطنية للطاقة ،م�ساهمة الطاقة الكهربائية املو ّلدة من م�شروع
احلرق املبا�شر لل�صخر الزيتي بنحو  %15من �إجمايل الطاقة الكهربائية امل�ستهلكة .ومن
املهم الإ�شارة �إلى �أن اال�ستثمار يف م�شاريع تقطري ال�صخر الزيتي على �أهميتها ،تكون جمدية
اقت�صادي ًا عندما ي�صل �سعر النفط عاملي ًا �إلى  60دوالر ًا ف�أكرث ،لكن �أهميته الإ�سرتاتيجية
بالن�سبة للأردن تكمن يف �أنه م�صدر حملي ،وميكن االعتماد عليه يف ظل تقلبات �أ�سعار النفط
عاملي ًا.
�إال �أن املتحقق حتى نهاية عام  ،2017يتمثل فقط بالتوقيع على م�شاريع توليد الكهرباء باحلرق
املبا�شر لل�صخر الزيتي من خالل االتفاقية مع �شركة عطارات للطاقة ،واملكونة من ائتالف
�شركات ( )Eesti Energiaالإ�ستونية و( )YTLاملاليزية و( )YUDEANال�صينية،
لتنفيذ م�شروع توليد  470م.و من الكهرباء يف منطقة عطارات (�أم الغدران) ،وي�ؤمل يف حال
ا�ستكمال �إجراءات التمويل كافة �أن يكون امل�شروع عام ًال يف الربع الأول من عام .2020
وبح�سب املخت�صني ،ف�إن امل�شكلة يف مو�ضوع اال�ستثمار يف ال�صخر الزيتي ،هي عدم وجود
تكنولوجيا كف�ؤة مل�شاريع التقطري ال�سطحي عاملي ًا لغاية الآن ،و�ضعف جدوى هذه امل�شاريع
اقت�صادي ًا نظر ًا حلجم الإنتاج وطبيعة اال�ستثمار .وهناك الآن �شركات تعمل يف الأردن
لال�ستثمار يف تقنية التقطري لل�صخر الزيتي ،وهي �شركة الأردن لل�صخر الزيتي ()JOSCO
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اململوكة بالكامل ل�شركة «�شل» ال�ستغالل ال�صخر الزيتي العميق؛ و�شركة ال�صخر الزيتي
الأردين للطاقة ( ،)JOSEوهي لالئتالف الإ�ستوين املاليزي الأردين لتنفيذ م�شروع التقطري
ال�سطحي لل�صخر الزيتي لإنتاج الزيت يف منطقة عطارات (�أم الغدران) يف و�سط اململكة،
وبا�ستخدام التقنية اخلا�صة ب�شركة ()Enefit280؛ و�شركة الكرك الدولية للبرتول
( )KIOلتنفيذ م�شروع التقطري ال�سطحي لإنتاج الزيت يف منطقة اللجون وبا�ستخدام
التقنية الكندية ()ATP؛ وال�شركة ال�سعودية العربية لل�صخر الزيتي «�ساكو�س» لتنفيذ
م�شروع التقطري ال�سطحي لإنتاج الزيت يف منطقة العطارات ،ومن امل�ؤمل احل�صول على نتائج
بحلول عام .2022

ب .قطاع الكهرباء

الأردن من الدول القليلة يف العامل التي يبلغ حجم تغطية الكهرباء لديها  ،%100حيث
تغطي الكهرباء كل منزل ومن�ش�أة يف حال الطلب ،وهذا �أمر يدعو للفخر ،وقد لعب برنامج
«فل�س الريف» يف وزارة الطاقة والرثوة املعدنية ،والذي بد�أ منذ �أكرث من � 20سنة ،دور ًا بارز ًا
يف هذا النجاح� ،إ�ضافة �إلى جهود �شركات التوزيع الثالث يف حمافظات اململكة.
بلغت ن�سبة النمو يف الطلب على الطاقة الكهربائية عام  2017حوايل ( %2.5بح�سب �شركة
الكهرباء الوطنية) .كما بلغ �إجمايل �إنتاج الطاقة الكهربائية املولدة  20,760ج.و�.س يف
عام  ،2017م�سجلة ن�سبة منو  %5.6عن عام  .2016وبلغ احلمل الأق�صى للنظام الكهربائي
 3,320م.و يف عام  ،2017م�سج ًال ن�سبة ارتفاع تقدر بحوايل  %2.2عن عام  .2016و�شكل
ا�ستهالك قطاع املباين ال�سكنية والعامة ما ن�سبته  %45.95من ا�ستهالك الكهرباء ،تاله
القطاع التجاري والفندقي ( ،)%15.11ثم القطاع ال�صناعي ( ،)%21.54فالقطاع الزراعي
( ،)15.11%و�إنارة ال�شوارع ( ،)%2.29كما هو مو�ضح يف ال�شكل رقم (.)1
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ال�شكل رقم ( :)1التوزيع القطاعي ال�ستهالك الطاقة الكهربائية 2017
� %2.29إنارة �شوارع

 %15.11زراعي و�ضخ مياه
 %45.95مباين �سكنية وعامة

 %15.11جتاري وفنادق

� %21.54صناعي

امل�صدر :التقرير ال�سنوي ل�شركة الكهرباء الوطنية.2017 ،

 الفاقد الكهربائي:يع َّرف الفاقد يف الطاقة الكهربائية ب�أنه الفرق بني الطاقة الكهربائية املر�سلة على
خروجات حموالت الرفع يف حمطات التوليد الكهربائية وبني الطاقة الكهربائية امل�ستهلكة
فع ًال بوا�سطة امل�ستهلكني .وي�شكل الفاقد الكهربائي على ال�شبكة الكهربائية م�شكلة كبرية،
ويت�سبب بخ�سائر ج�سيمة ل�شركة الكهرباء الوطنية ،حيث تغريت يف عام  ،2017علم ًا �أن
 %90من هذه الن�سبة يتم فقدها على �شبكات التوزيع .ويق�سم الفاقد الكهربائي �إلى:
 الفاقد الفني:ميثل فقط الطاقة امل�ستهلكة يف عنا�صر ال�شبكة الكهربائية من خطوط نقل ،وحموالت،
و�أجهزة حتكم وحماية وقيا�س خالل عمليات نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها ،وهذا الفاقد
بح�سب اخلرباء ،ال بد من وجوده تكنولوجي ًا ،وال ميكن �إلغا�ؤه نهائي ًا� ،إمنا ميكن تخفي�ضه من
خالل حت�سني و�ضع املنظومة الكهربائية.
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 الفاقد غري الفني:هو الفقد الناجت عن عمليات العبث وال�سرقة من ال�شبكات و�أخطاء قراءة العدادات ،وهو
ي�ساوى الفرق بني الفاقد الكلي على ال�شبكة والفاقد الفني.
ال�شكل رقم ( :)2تطور ن�سبة الفاقد الكهربائي لقطاع توزيع الكهرباء 2017-2013

%3.54

%3.08

%3.63

%2.69

%1.68
%12.05

%1.77

%1.81

%2.08

%12.90

%14.04

%13.79

%13.05

2017

2016

%2.67

%1.69

اال�ستهالك الداهخلي يف حمطات التوليد

2015

الطاقة املفقودة على �شبكة النقل

2014

الطاقة املفقودة على �شبكة التوزيع

2013

امل�صدر� :شركة الكهرباء الوطنية ،التقرير ال�سنوي.2017 ،

بلغت ن�سبة الفاقد لدى �شركات التوزيع يف عام  2017ما يلي:
 �شركة الكهرباء الأردنية (.)12.9% :JEPCO �شركة كهرباء �إربد (.)10.27% :IDECO �شركة توزيع الكهرباء (.)11.89% :EDCOويك ّلف الفاقد الكهربائي الدولة (�شركة الكهرباء الوطنية) خ�سائر كبرية تقارب
مليون دينار �سنوي ًا ،ما يزيد الأعباء املالية على ال�شركة التي تتحمل تكاليف الفاقد كافة،
وهذا الأمر يتطلب �إعادة النظر يف الإجراءات املتخذة من قبل هيئة الطاقة واملعادن و�شركة
الكهرباء الوطنية و�شركات توزيع الكهرباء لتخفيف هذه الن�سبة ومعاجلة هذه امل�شكلة
جذري ًا ،من خالل �إتخاذ �إجراءات حا�سمة بحق عمليات االجرتار غري امل�شروع (�سرقة
الكهرباء) يف مناطق اململكة املختلفة ،وحت�سني ال�شروط الفنية على اخلطوط الناقلة
الرئي�سية وخطوط �شركات التوزيع لزيادة كفاءتها يف هذا املجال .كذلك على هيئة الطاقة
االتفاق على �آلية عملية مع �شركات التوزيع لتخفي�ض الفاقد ،وذلك ب�أن يتم تقدمي حافز لها
يتمثل باحت�ساب قيمة اخلف�ض املتحقق �ضمن �إيرادات ال�شركة للن�شاط غري الأ�سا�سي ،و�أن
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يتم التعامل �سنوي ًا برقم الأ�سا�س �ضمن املعادلة املتفق عليها .ويتعني يف الوقت نف�سه اتخاذ
�إجراءات �أمنية وقانونية حا�سمة للتعامل مع �سرقة الكهرباء ،و�أن ال يتم الركون �إلى الأمر
الواقع يف معدل فقدان الكهرباء يف مناطق حمددة.

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

يتمتع الأردن مب�صادر و�إمكانيات كبرية من الطاقات املتجددة ،بخا�صة الطاقة ال�شم�سية
وطاقة الرياح .فالأردن يقع �ضمن نطاق احلزام ال�شم�سي حيث تبلغ �شدة اال�شعاع ال�شم�سي
ال�ساطع عليه  7-5ك.و�.س/م ،²وكذلك تبلغ �سرعات الرياح يف �أماكن حمددة ما بني 9-7
مرت/ثانية ،وهي معطيات واعدة ال�ستغالل الطاقة املتجددة لتوليد الكهرباء يف الأردن
(وزارة الطاقة) .وانطالق ًا من ذلك ،ت�ضمنت الإ�سرتاتيجية ال�شاملة لقطاع الطاقة يف
الأردن ،والتي تهدف �إلى تنوع م�صادر الطاقة وتقليل االعتماد على اال�سترياد� ،أن ت�ساهم
الطاقات املتجددة مبا ن�سبته  %10من خليط الطاقة الكلي يف عام  ،2020وهو ما يوازي %20
من الكهرباء الكلية املولدة.
وقد �شهدت ال�سنوات ال�سابقة منو ًا ملحوظ ًا يف زيادة االعتماد على الطاقة املتجددة من خالل
�إجناز العديد من امل�شاريع ،بالإ�ضافة �إلى توقيع عدد من اتفاقيات �شراء الطاقة التي متهد
لإقامة م�شاريع م�ستقبلية يف جمال الطاقة املتجددة .كما �شهدت اململكة منو ًا ملحوظ ًا يف
ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية لتغطية اال�ستهالك اخلا�ص للمنازل ودور العبادة ،بالإ�ضافة �إلى
دخول هذه الأنظمة على القطاع التجاري والفندقي وال�صناعي ،وذلك من خالل �أنظمة �صايف
القيا�س والعبور.
وقد جنحت وزارة الطاقة يف بناء قاعدة ت�شريعية و�إجرائية قفزت مب�ساهمة الطاقة
املتجددة (�شم�س ورياح) يف خليط الطاقة الكلي �إلى حوايل  732م.و بنهاية عام  ،2017على
�أن ت�صل �إلى نحو  2400م.و عام  ،2021من �إجمايل اال�ستطاعة التوليدية للمملكة ومقدارها
حالي ًا  4600م.و (بح�سب �أرقام �شركة الكهرباء الوطنية).
هذا الأمر �أحدث حراك ًا اقت�صادي ًا جيد ًا يف قطاع الإ�ستثمارات حملي ًا ،حيث من املتوقع �أن
ت�صل قيمة الإ�ستثمارات يف قطاع الطاقة املتجددة حتى عام  2021ما يقارب  5مليار دينار،
حتقّق منها لغاية الآن ما يقارب  2.5مليار دينار� ،ساهمت ب�شكل كبري يف خلق املئات من فر�ص
العمل الدائمة� ،إلى جانب تن�شيط الأعمال امل�ساندة من القطاعات املختلفة ،و�أحدثت حراك ًا
تنموي ًا يف املناطق املقامة عليها هذه امل�شاريع ،مثل حمافظتي معان والطفيلة ،والأزرق ،كما
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�أحدثت تطور ًا كبري ًا يف الوعي الإ�سرتاتيجي جتاه �أهمية هذا القطاع وفر�ص التو�سع فيه،
�إلى جانب الوعي املجتمعي ب�أهمية الطاقة املتجددة كم�صدر للطاقة النظيفة ،وكمدخل
ملعاجلة م�شكلة الطاقة يف الأردن.
وال نغفل �أن العديد من اجلامعات الأردنية بد�أت تركز على فتح �أبواب جديدة للتخ�ص�ص
يف جماالت الطاقة املتجددة كقطاعات �إ�سرتاتيجية مهمة لل�شباب .لقد �أ�سهم تعزيز م�صادر
اململكة من الطاقة املحلية ،با�ستغالل طاقتي ال�شم�س والرياح ،والتحول �إلى ا�ستخدام الغاز
الطبيعي امل�ستورد من خالل ميناء العقبة لتوليد الكهرباء ،يف تراجع قيمة فاتورة الطاقة
النفطية لعام � 2017إلى حوايل  3.5مليار دوالر ،مقارنة مع  2.7مليار دوالر عام  ،2016وهو
الأمر الذي �شكّل طوال ال�سنوات املا�ضية �ضغط ًا على موازنة الدولة .و ُيتوقع �أن ت�صل م�ساهمة
الطاقة املتجددة (�شم�س ورياح) يف خليط الطاقة الكلي يف الأردن عام � 2021إلى ما ن�سبته
 %20من �إجمايل الطاقة الكهربائية املولدة .وقد مرت م�شاريع الطاقة ال�شم�سية يف اململكة
بثالث مراحل بد�أت عام  2015بــ  150م.و ،وتتوا�صل حالي ًا حتى عام  2021لت�صل �إلى 2400
م.و ،وهي �أرقام تفوق امل�ستهدف يف اخلطة الوطنية للطاقة واخلطة الإ�سرتاتيجية لوزارة
الطاقة (بح�سب �أرقام وزارة الطاقة والرثوة املعدنية و�شركة الكهرباء الوطنية).
ومن املهم الإ�شارة �إلى �أن الأردن مل يقرتب من اال�ستثمار من الطاقة ال�شم�سية احلرارية
املركزة بعد ،كو�سيلة لت�سريع حتقيق �أرقام جديدة يف الطاقة املتجددة ،وهو هدف ا�ستثماري
يحقق هدف ًا فني ًا �أي�ض ًا لتخزين الطاقة ملدة � 12ساعة ،ورمبا ميكن اال�ستفادة من التجربة
املغربية بهذا ال�ش�أن .ومن الوا�ضح �أن التكلفة العالية لهذا اال�ستثمار باملقارنة مع اال�ستثمار
باخلاليا ال�شم�سية والرياح ،هو ال�سبب يف عدم التو�سع لغاية الآن يف بناء حمطات للطاقة
ال�شم�سية احلرارية املركزة.
عد قطاع الطاقة املتجددة ق�صة جناح حتققت من قبل احلكومة /وزارة الطاقة ،حيث
و ُي ّ
جنحت بالتحالف مع القطاع اخلا�ص يف بناء م�شاريع ي�شار لها بالبنان �إقليمي ًا ،و�أظهرت
الإح�صاءات التي �أُعدت �ضمن م�شروع (�إنفوغرافيك) حول الطاقة املتجددة � 2017أنه
«�إذا مت �إدراج الطاقة غري الكهرومائية فقط على �أ�سا�س ن�صيب الفرد ،ف�إن مرتبة الأردن
تتحرك ب�شكل كبري ،وت�صبح الأولى يف العامل العربي ،وي�أتي املغرب وتون�س يف املركزين
الثاين والثالث على الرتتيب ،يليهما عدد من دول جمل�س التعاون اخلليجي» .وتكفي الإ�شارة
�إلى �أن �أن الأردن ميتلك �أكرب مزرعة رياح يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا؛ «رياح الطفيلة»
التي تو ّلد  117م.و.
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 م�شاريع توليد الطاقة من النفاياتما زال اال�ستثمار يف توليد الطاقة (الكهرباء) من النفايات ي�سري ب�شكل بطيء بعد تعرث
دام ل�سنوات ،وقد حدث خالل عام  2017بع�ض التقدم بعد �إحالة هذا امللف لوزارة الطاقة
والرثوة املعدنية ،لتقود اجلهود بالتن�سيق مع وزارة البلديات ووزارة البيئة ،من خالل عدد
من امل�شاريع يجري العمل عليها يف عام :2018
 .1م�شروع توليد الكهرباء من النفايات يف مكب الغباوي :يهدف هذا امل�شروع �إلى توليد
طاقة كهربائية بقدرة  40م.و من خالل احلرق املبا�شر للنفايات ال�صلبة لغايات معاجلة
النفايات و�إنتاج الطاقة الكهربائية على �أ�سا�س «الت�صميم والبناء والت�شغيل ونقل امللكية»
( )DBOTبقدرة حوايل  1500-1200طن نفايات يومي ًا مع �إمكانية تو�سعة امل�شروع
لت�صل قدرته �إلى  2500طن يومي ًا ،وامل�شروع الآن يف مرحلة املفاو�ضات النهائية مع مطور
امل�شروع.
 .2م�شروع توليد الكهرباء من النفايات يف مكب الإكيدر :يهدف هذا امل�شروع �إلى توليد طاقة
كهربائية بقدرة  30-24م.و من خالل احلرق املبا�شر للنفايات ال�صلبة .وتقدر تكلفة
امل�شروع بـ  130مليون دينار ،وهو ممول من القطاع اخلا�ص ب�آلية ( ،)BOOTوامل�شروع
حالي ًا يف مرحلة تقييم ودرا�سة طلبات االهتمام املقدمة من ال�شركات.
 .3م�شروع توليد الطاقة الكهربائية عن طريق ا�ستخدام غاز امليثان (الغاز احليوي) يف
منطقة الغباوي بتكلفة  12.78مليون دينار ،وبقدرة توليدية  5م.و تنفذه �أمانة عمان
الكربى ،وهو مم ّول بقر�ض من البنك الأوروبي .ويتكون امل�شروع من ثالث خاليا لتوليد
امليثان على ثالث مراحل ،حيث تت�ضمن املرحلة الأولى �إن�شاء اخللية الثانية ،واملرحلة
الثانية �إن�شاء اخلاليا الأولى والثالثة ،وانتهت كل منهما� .أما املرحلة الثالثة ،فتت�ضمن
تركيب املولدات وت�شغيلها ،وحتتاج � 18-15شهر ًا من بداية عام .2018
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اجلدول رقم ( :)1م�شاريع الطاقة املتجددة املنفذة والتي قيد التنفيذ واملتعاقد عليها
 - 1م�شاريع الطاقة املتجددة خالل الفرتة 2017-2015

نوع امل�شروع

م�شاريع طاقة الرياح

م�شاريع الطاقة
ال�شم�سية

ا�سم امل�شروع

اال�ستطاعة
التوليدية
(م.و)

الت�شغيل
التجاري

م�شروع رياح الأردن /الطفيلة

117

�أيلول 2015

م�شروع رياح جامعة احل�سني /معان

80

املرحلة الأولى للعرو�ض املبا�شرة (12
م�شروع ًا)

200

املرحلة الثانية للعرو�ض املبا�شرة (4
م�شاريع):
 م�شاريع املفرق التنموية 3 /م�شاريع (150م.و).
 -م�شروع ال�صفاوي ( 50م.و).

200

الربع الرابع
2018

م�شروع توليد الطاقة الكهربائية /القويرة

103

الربع الأول
2018

�شركة �إ�سمنت
الر�شادية

17

الربع الثالث
2017

�شركة البوتا�س
العربية

33

الربع الأول
2018

م�شاريع �صايف
القيا�س

154

--

م�شاريع العبور

49

--

ال�صناعات الكربى

�أنظمة الطاقة
ال�شم�سية ال�صغرية
(�أقلّ من  5م.و)

26

الن�صف الأول
2016
الربع الثالث
2016
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 - 2م�شاريع الطاقة املتجددة امل�ستقبلية املخطط تنفيذها 2021-2019

نوع امل�شروع

ا�سم امل�شروع

م�شاريع طاقة
الرياح

م�شاريع
الطاقة
ال�شم�سية

اال�ستطاعة
التوليدية
(م.و)

الت�شغيل
التجاري

م�شاريع املرحلة الأولى ( 6م�شاريع):
 م�شروع رياح الراجف ( 82م.و). م�شروع رياح ال�شوبك ( 45م.و). م�شروع رياح الفجيج ( 89م.و). م�شروع ما�س ( 100م.و). م�شروع رياح دايهان ( 51م.و). م�شروع رياح العابور ( 51م.و).م�شاريع املرحلة الثالثة

418

2020-2019

100

2021-2020

م�شروع بينونة � /شركة م�صدر

200

م�شاريع املرحلة الثالثة (�أربعة م�شاريع)

200

نهاية عام

م�شروع الري�شة ال�شم�سي

50

منت�صف عام

م�شروع �شرق عمان ال�شم�سي
م�شروع القطرانة

40
30

م�شروع فالدليفيا

50

م�شاريع اجلامعات
م�شاريع العبور� /شبكة النقل

40
393

م�شاريع �صايف القيا�س

�أنظمة الطاقة ال�شم�سية
ال�صغرية
(�أقلّ من  5م.و)
م�شاريع العبور

منت�صف عام
2019
2020

2019
2019

منت�صف عام
2020

116

--

128

--

امل�صدر :التقرير ال�سنوي ل�شركة الكهرباء الوطنية.2017 ،

 .2تر�شيد الطاقة
عد احلل الأمثل والأ�سهل
�أثبتت الدرا�سات �أن تر�شيد الطاقة وحت�سني كفاءة ا�ستخدامهاُ ،ت ّ
والأ�سرع ت�أثري ًا بهدف توفري ا�ستهالك الكهرباء ،وتخفي�ض حجم اال�ستثمار يف �أنظمة
الطاقة املتجددة ،كما ُتخف�ض ب�شكل كبري من كمية انبعاث الغازات الدفيئة وامللوثة للبيئة،
بالإ�ضافة �إلى خلق العديد من فر�ص العمل.
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ويف بادرة مهمة� ،أقرت احلكومة مع نهاية عام  2017اخلطة الوطنية لرت�شيد وكفاءة
الطاقة ،والتي ط ّورها �صندوق الطاقة املتجددة وتر�شيد الطاقة .وحددت اخلطة هدف ًا لعام
 2020يق�ضي بتخفي�ض ا�ستهالك الطاقة بن�سبة  %20عن �سنة الأ�سا�س لعام ( 2007اخلطة
الوطنية لرت�شيد الطاقة) ،وهو هدف قابل للتحقيق و ُنفّذت الربامج والأن�شطة التي حتقق
هذا الهدف من خالل برامج ال�صندوق الذي �أ�صبح املظلة الرئي�سية املعنية ب�أن�شطة تر�شيد
ا�ستخدام الطاقة وكفاءتها حتت مظلة وزارة الطاقة والرثوة املعدنية.
ت�ستهدف اخلطة الوطنية الثانية لكفاءة الطاقة تخفي�ض ما يعادل  2000جيجاواط �ساعة
خالل الفرتة  ،2020-2017وذلك بالرجوع �إلى متو�سط اال�ستهالك خالل الفرتة -2006
 2010ك�سنة �أ�سا�س ،والتي تبلغ 11,291جيجاواط �ساعة بن�سبة تخفي�ض ت�صل �إلى .%17.6
كما �س ُيخفّ�ض انبعاث غازات الدفيئة ( )GHGمن غاز ثاين �أك�سيد الكربون املكافئ بحلول
عام  2020مبقدار  296كيلو طن .و�سي�ساهم هذا يف حتقيق امل�ؤ�شرات امل�ستهدفة لاللتزامات
املرتتبة على اململكة الأردنية الها�شمية اجتاه ظاهرة التغري املناخي واالتفاقيات الدولية
بهذا اخل�صو�ص.
و�سيتم تنفيذ اخلطة الوطنية لكفاءة الطاقة للفرتة  2020-2017من خالل � 26إجراء
تغطي القطاعات :املنزيل ،التجاري واخلدماتي ،ال�صناعي� ،ضخ املياه� ،إنارة ال�شوارع،
وقطاع النقل ،بالإ�ضافة �إلى ثمانية �إجراءات تتقاطع بني هذه القطاعات .و�إذا �أ�ضفنا ما
مت حتقيقه يف اخلطة الوطنية الأولى من تخفي�ض ا�ستهالك الطاقة� ،أي  361جيجاواط
�ساعة� ،سيتم الو�صول �إلى امل�ؤ�شر امل�ستهدف يف تخفي�ض ا�ستهالك الطاقة بن�سبة  %20يف عام
 .2020وتبلغ التكلفة اال�ستثمارية املطلوبة لتنفيذ الإجراءات يف القطاعات كافة ما يقارب
 696مليون دينار
ومن خالل ا�ستعرا�ض �أن�شطة اخلطة ،لوحظ غياب خطط وبرامج تنفيذية لقطاع النقل،
يف الوقت الذي يعترب واحد ًا من �أهم القطاعات امل�ستهلكة للطاقة وامل�سببة للتلوث .ولهذا
ف�إن تطوير ملحق خا�ص بالطاقة لقطاع النقل �ضرورة كربى ،ليتم ت�سويق هذه الربامج
وا�ستقطاب الدعم الدويل لتنفيذها ،وو�ضعها على �أجندة الدولة ،كخطط وبرامج لتخفي�ض
ن�سبة التلوث وانبعاثات الكربون ،ولتحقيق التزامات الأردن الدولية �ضمن اتفاقية باري�س
للتغريات املناخية والتي ت�ستهدف تخفي�ض االنبعاثات بــن�سبة  .%14يذكر �أن احلكومة
�أ�صدرت تعليمات ترخي�ص �أن�شطة �شحن املركبات الكهربائية ،والتي �صدرت باال�ستناد للفقرة
(�/9أ) من قانون الكهرباء العام امل�ؤقت رقم ( )64ل�سنة  .2002وقد مت �إعفاء ال�سيارات
الكهربائية بالكامل من ر�سوم الت�سجيل امل�ستحقة ،وهي خطوة باالجتاه ال�صحيح .ولكن يف
املقابل ،مت زيادة ال�ضريبة اجلمركية على ال�سيارات الهيربد يف �شهر كانون الأول  2017لت�صل
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�إلى  ،%50الأمر الذي �أ ّثر ب�شكل كبري على حركة ال�شراء لهذه الفئة من ال�سيارات � .اّإل ان
احلكومة عادت يف �شهر متوز  2018وبناء على قرار من جمل�س الوزراء تخفي�ض ال�ضريبة على
�سيارات الهايربد �إلى ن�سب ترتاوح ما بني  30و %55بح�سب �سعة املحرك.
و�سيتم تنفيذ اخلطة الوطنية لرت�شيد الطاقة على امل�ستوى الوطني ال�شامل ،حيث �سيقوم
�صندوق الطاقة املتجددة وتر�شيد الطاقة ،مبتابعة عملية التنفيذ من خالل تن�سيق
الأن�شطة كافة ،و�إعداد تقارير دورية عن تقدم �سري عملها.
 - 3التمويل وحوافز اال�ستثمار لقطاع الطاقة املتجددة وتر�شيد الطاقة
ب�شكل عام ،مل تظهر �أي عقبات �أمام متويل م�شاريع الطاقة املتجددة يف الأردن خالل الفرتة
املا�ضية ،وخا�صة امل�شاريع اال�ستثمارية الكربى ،فهنالك متويل داخلي من خالل البنوك
التجارية وبدعم خا�ص من البنك املركزي الذي وفر �أموا ًال للإقرا�ض مل�شاريع الطاقة
املتجددة بفائدة خمف�ضة ،وكذلك امل�ؤ�س�سات التمويلية والبنوك الدولية (مثل EBRD,
� ،)KFW, AFD, AFCإ�ضافة �إلى دعم احلكومة من خالل برامج �صندوق الطاقة
املتجددة وتر�شيد الطاقة ( )JREEEFللم�شاريع ال�صغرية وبالتعاون مع البنوك التجارية
�أي�ض ًا لدعم �أ�سعار الفائدة وجزء من تكاليف الأنظمة ،وهو الأمر الذي �ساهم ب�شكل كبري يف
حتقيق التقدم الذي ح�صل خالل ال�سنوات الثالث الأخرية.
وكحافز على اال�ستثمار ،فقد �أعفت احلكومة عنا�صر ومدخالت �أنظمة الطاقة املتجددة
و�شجع
كافة من ال�ضريبة واجلمارك ،ما خفّ�ض من تكاليف تنفيذ هذه امل�شاريع ب�شكل كبري،
ّ
من الإقبال عليها .كذلك هنالك توجه حكومي لدعم ال�صناعات الهادفة للت�صدير ولي�س
لال�ستهالك يف ال�سوق املحلية ،ملنحها املوافقات الالزمة لرتكيب �أنظمة الطاقة املتجددة،
بهدف تخفي�ض نفقاتها الت�شغيلية وزيادة قدرتها التناف�سية.
� - 4صندوق الطاقة املتجددة وتر�شيد الطاقة ()JREEEF
�شكّل هذا ال�صندوق عالمة فارقة يف العمل لرت�شيد الطاقة والطاقة املتجددة خالل عام
 ،2017فقد ا�ستطاع تنفيذ حزمة �شاملة ومتكاملة من الربامج وامل�شاريع �شملت القطاعات
املختلفة� .إذ بينما جنحت وزارة الطاقة والقطاع اخلا�ص يف �إجناز امل�شاريع اال�ستثمارية
الكربى ( ،)Mega Projectsف�إن ال�صندوق جنح يف تغطية اجلانب الآخر يف ما يتعلق
بامل�شاريع �صغرية احلجم ( )Small Scaleللقطاعات املختلفة ،ما �شكّل جهد ًا تكاملي ًا يف
امل�شهد العام للطاقة ،لي�شمل هذه املرة �إجراءات تر�شيد الطاقة وكفاءة ا�ستخداماتها� ،إلى
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جانب التدخالت ال�صغرية احلجم للطاقة املتجددة ،وحتديد ًا �أنظمة التوليد من الطاقة
ال�شم�سية على �أ�سطح املباين .فجاءت برامج وم�شاريع ال�صندوق لتغطي القطاعات املختلفة،
ولت�شمل:
 .1تنفيذ مبادرة امللك عبداهلل الثاين لتدفئة املدار�س لـ«تهيئة بيئة مالئمة للتعليم»؛ حيث
مت العمل على  128مدر�سة �ضمن املناطق الأكرث برودة� ،إلى جانب مناطق الأغوار لتنفيذ
�أعمال حفظ وتر�شيد الطاقة ،تدفئة/تربيد ،والطاقة املتجددة.
 .2القطاع املنزيل :حيث مت تركيب � 14ألف �سخان �شم�سي بدعم  %50للمواطنني يف
حمافظات اململكة كافة خالل عام  ،2017وبدعم من برنامج الطاقة املتجددة وتر�شيد
ا�ستهالك الطاقة املمول من االحتاد الأوروبي ،وتركيب  1600نظام توليد كهرباء �شم�سي
للمنازل ،وتوزيع � 150ألف م�صباح (� )LEDضمن م�شروع م�ستمر بال�شراكة مع �شركات
توزيع الكهرباء.
 .3تركيب  230نظام ًا �شم�سي ًا لتوليد الكهرباء لدور العبادة يف حمافظات اململكة.
 .4التوقيع مع  60م�صنع ًا لتنفيذ �أعمال تر�شيد الطاقة والطاقة املتجددة.
� .5إجناز مرحلة فنادق البرتا لتنفيذ �أعمال تر�شيد الطاقة وكفاءة ا�ستخدامها ،وحتقّق
ن�سبة وفر يف ا�ستهالك الطاقة ت�صل �إلى  %60يف بع�ض الفنادق.
 .6البدء بالعمل على تنفيذ درا�سة �شاملة للطاقة احلرارية اجلوفية يف مناطق اململكة
املختلفة لغاية اال�ستثمار يف هذا امل�صدر املهم .وحالي ًا ُتنفّذ درا�سات م�سحية يف مناطق
اململكة املختلفة ،بهدف ت�صميم م�شاريع بناء عليها.
� .7إجناز  50درا�سة تدقيق للطاقة مل�ؤ�س�سات حكومية خمتلفة وامل�ساعدة يف تنفيذها.
 .8تنفيذ حملة �إعالمية و�إعالنية توعوية �شاملة حول ق�ضايا تر�شيد الطاقة والطاقة
املتجددة ،وحول �شمول برامج ال�صندوق حمافظات اململكة ،من خالل الو�سائل كافة
امل�شاهدة واملقروءة وامل�سموعة.
وتتمثل �آليات العمل والتمويل التي مت اتباعها لإجناح جهد وطني بهذا احلجم ،مبا يلي:
�	.1إ�شراك م�ؤ�س�سات املجتمع املدين والتطوعي يف املحافظات يف تنفيذ برامج ال�صندوق،
حيث ُو ّقعت اتفاقيات مع  190جمعية حملية ومظالت قطاعية و�شركات توزيع الكهرباء
يف املحافظات لتقدمي خدمات ال�صندوق للمواطنني ،ولتوفري اجلهد واملال والوقت على
املواطن ،وخلدمتهم بطريقة منظمة و�سريعة يف مناطق تواجدهم.
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 .2برامج التمويل املايل التي طورها ال�صندوق بدعم من البنك املركزي وبالتعاون مع البنوك
التجارية وال�شركة الأردنية ل�ضمان القرو�ض ،لتوفري التمويل الالزم مل�شاريع امل�ؤ�س�سات
وامل�صانع ،بحيث يتح ّمل ال�صندوق تكاليف فائدة القر�ض من البنك ،مبا فيها تكلفة �ضمان
القر�ض لل�شركة الأردنية ل�ضمان القرو�ض ،وتدفع املن�ش�أة امل�ستفيدة �أق�ساط القر�ض
بن�سبة الوفر املتحقق بعد تنفيذ امل�شروع.
وقد �أحدثت �آلية اال�ستثمار يف م�شاريع ال�صندوق حراك ُا م�ؤثر ًا يف ال�سوق ،وط ّور حجم
اال�ستثمار ب�شكل ملحوظ ،و�أحدث توعية قادت �إلى تطور يف الطلب على و�سائل تر�شيد
الطاقة والطاقة املتجددة من الأفراد وامل�ؤ�س�سات ،و�أحدث ما يزيد عن  100فر�صة عمل
دائمة لدى ال�شركات املنفذة مل�شاريع ال�صندوق.

ث -الطاقة النووية

مت ت�أ�سي�س هيئة الطاقة الذرية يف عام  ،2008وبد�أت بتنفيذ الربنامج النووي الأردين
لتحقيق الأهداف واملهام املناطة بها من خالل املحاور الرئي�سية التالية:
 .1ا�ستغالل وا�ستثمار اخلامات النووية الطبيعية يف الأردن وعلى ر�أ�سها اليورانيوم.
� .2إن�شاء حمطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء.
 .3تنمية املوارد الب�شرية الأردنية الالزمة لتنفيذ الربنامج النووي الأردين.
ففي جمال ا�ستغالل اخلامات النووية يف الأردن ،فقد مت حتديد عدد من املناطق داخل
اململكة يوجد فيها خام اليورانيوم الطبيعي ،بالإ�ضافة �إلى �إمكانية ا�ستخال�صه من حام�ض
الف�سفوريك الناجت من الفو�سفات الأردين الذي ي�شكل الأ�سا�س يف دورة الوقود النووي لت�شغيل
املفاعالت وحمطات الطاقة النووية ،وعليه مت ت�أ�سي�س ال�شركة الأردنية مل�صادر الطاقة
لتكون م�س�ؤولة عن �أعمال التنقيب وا�ستك�شاف اليورانيوم واملواد النووية الطبيعية الأخرى
يف الأردن ،وتقوم ال�شركة كذلك بدور الو�سيط بني ال�شركات املحلية والعاملية واحلكومة
الأردنية يف هذه الأعمال.
وت�شري نتائج الدرا�سات التي �أعدتها الهيئة بالتعاون مع �شركات عاملية حمايدة لها خربة
طويلة يف م�شاريع تعدين اليورانيوم �إلى توفر � 40ألف طن من اليورانيوم كحد �أدنى يف الطبقة
ال�سطحية فقط يف منطقة و�سط اململكة ،وتتم حالي ًا درا�سة مناطق واعدة يف مواقع خمتلفة
يف اململكة ،حيث يتوفر احتياطي واعد من اليورانيوم بكميات جتارية يف هذه املناطق ،ما
�سي�ساهم يف تلبية احتياجات املحطات النووية الأردنية من الوقود م�ستقب ًال ،وت�صدير هذه
الرثوة الوطنية.
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وبح�سب ما ورد يف �إ�سرتاتيجية قطاع الطاقة  ،2025-2015ف�إن م�شروع حمطة الطاقة
النووية الأردين ي�شتمل على بناء مفاعلني نوويني من اجليل الثالث املتطور لإنتاج الكهرباء
وبا�ستطاعة  1000م.و لكل مفاعل ،و�سيدخل يف اخلدمة خالل عامي  2024و� .2025إال �أنه
وبناء
قد مت م�ؤخر ًا �إنهاء اتفاقية تطوير امل�شروع بني اجلانب الأردين واجلانب الرو�سي،
ً
على م�ستجدات قطاع الطاقة والتو�سع مب�صادر الطاقة املحلية ،وخا�صة املتجددة ،مت �إعطاء
الأولوية للتوجه للمفاعالت النووية ال�صغرية وت�أجيل النظر يف بناء حمطة نووية كربى
�إلى العقد القادم بح�سب ت�صريحات رئي�س الهيئة .وقد ّ
وقعت هيئة الطاقة الذرية الأردنية
عدد ًا من مذكرات التفاهم مع امل�ؤ�س�سة النووية الوطنية ال�صينية ( )CNNCلإجراء
درا�سات جدوى اقت�صادية للتكنولوجيا ال�صينية ،ومن ثم درا�سة �إمكانية التوجه �إلى نظام
الإن�شاء-التملك-الت�شغيل-نقل امللكية.
عملي ًا :ما زال امل�شروع النووي ال�سلمي الأردين ي�ستحوذ على اهتمام وا�سع النطاق من ممثلي
القطاعات الر�سمية والأكادميية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين واملجتمع املحلي ،فهناك تباين
وا�ضح للآراء حول «املفاعل النووي» املنوي �إن�شا�ؤه يف موقع �صحراوي حماذي لق�صر عمره
الأثري .اجلدل القائم ال ي�ستند �إلى �أ�سا�س علمي وا�ضح ،وال على �أرقام ودرا�سات حقيقية،
والإعالم مل ينجح يف �أن يكون طرف ًا حمايد ًا� ،أو �أن يقوم بدور الباحث الذي يقدم احلقيقة.
بح�سب املعار�ضني؛ ف�إن هيئة الطاقة النووية مل ُت ِتح االطالع على درا�سات اجلدوى للم�شروع
النووي ،كما مل تقدم معلومات مب�سطة و�أرقام ًا ودرا�سات وا�ضحة حول الربنامج النووي
وتكاليفه وطبيعة عمله ،ومل تتمكن من �إي�صال ر�سالة ُت�شعر املواطنني �أن هذه التكنولوجيا
�آمنة ،قيا�س ًا بحوادث عاملية وقعت ملفاعالت يف اليابان ورو�سيا ،كما مل تقدم �شرح ًا مقنع ًا
لآليات التمويل لهذا امل�شروع الذي ت�صل تكلفته ملا يقارب  12مليار دينار بح�سب التقديرات
الأولية ،يف بلد تعاين موازنته �سنوي ًا لكي تتخل�ص من عجز يقارب الن�صف مليار دينار،
ومثقلة بديون تبلغ  30مليار دينار.
ويف حني مل يتقدم �أحد من املتخ�ص�صني الأردنيني مل�ساعدة الهيئة يف �شرح موقفها وتقدمي
بناء على معلوماتهم الأولية وغري
م�شروعها ،وا�صل املعار�ضون رفع ال�صوت معار�ضة للم�شروع ً
املتخ�ص�صة للغالبية ،والتي متّت القناعة بها من خالل مراجعة حوادث وانطباعات عامة
حول حوادث عاملية مل ت�ستطع دول متقدمة مثل اليابان ال�سيطرة عليها والتعامل معها ،وعدم
الثقة بالقدرة على التعامل مع احلوادث يف حال ح�صولها للمفاعالت مقارنة باليابان على
�سبيل املثال .ولعل الظروف ال�سيا�سية داخل الأردن وخارجه مل ت�ساعد الهيئة على خو�ض
هذه املعركة �ضمن �شروط عادلة ،فكانت �أزمة ما �سمي «الربيع العربي» يف �أوجها حينما بد�أت
الهيئة ت�سويق امل�شروع عملي ًا .كما غرقت املنطقة بالأزمات واحلروب بحيث حو�صر الأردن
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بحزام ملتهب و�أزمة الجئني ،خنق اقت�صادها وجعل �أزمتها املالية ت�شتد ،وتزامن ذلك مع
ت�ضا�ؤل امل�ساعدات الدولية للأردن.
وعليه ،تبقى الأ�سئلة املطروحة مثار جدل ،وحتتاج حلوار هادئ ،ومبني على �أ�س�س علمية
عملية ولي�س �شعبوية :مثل ،ما تفا�صيل م�شروع املفاعل النووي الأردين؟ وهل درا�سات
اجلدوى االقت�صادية متاحة للمخت�صني وللعر�ض كو�سيلة للإقناع؟ وهل الطاقة النووية
هي اخليار الإ�سرتاتيجي الأمثل للأردن؟ وماذا ب�ش�أن تكاليف �إن�شاء املحطة النووية وتوفر
م�صادر املياه؟ وما �أبعاد امل�شروع البيئية واملجتمعية والقانونية؟ وما مدى �صالحية �إن�شاء
املفاعالت النووية خا�صة بعد احلوادث ال�سابقة عاملي ًا؟ وما مدى �إمكانية اال�ستثمار يف م�صادر
الطاقة املتجددة لتوفري الطاقة الآمنة البديلة التي يحتاجها الأردن؟
ثالثاً :إشكالية الطاقة املتجددة
لقد فر�ضت القفزات الكبرية التي حققها الأردن يف جمال الطاقة املتجددة يف ال�سنوات الثالث
الأخرية ،ق�ضية جديدة على طاولة البحث ،تطورت �إلى م�شكلة فنية حقيقية ،تتبنى �شركة
الكهرباء الوطنية التحذير منها ،وتتعلق ب�شقني رئي�سيني:
الأول� :أن ال�شبكة الناقلة ا�ستوعبت طاقتها الق�صوى ،حتى مبا فيها ال�سعة التي �ستتوفر من
خالل املمر الأخ�ضر قيد الإن�شاء.
الثاين� :أن ال�شركة �أ�صبحت مهددة بتجاوز اخلط الأحمر املق ّيدة به من خالل �صندوق النقد
الدويل ،وهو عدم اخل�سارة من مبيعات الكهرباء ،و�أن حتقق ال�شركة نقطة التعادل يف هذا
الأمر .مبعنى �آخر� ،أن ال�شركة �سوف تخ�سر �إذا �إ�ستمر التقدم امل�ضطرد على م�شاريع الطاقة
املتجددة ،بحكم �أنها الآن متعاقدة ل�شراء كامل طاقة التوليد من الكهرباء من امل�شاريع التي
ُنفّذت� ،أو هي قيد التنفيذ ،واملتعاقد عليها حتى عام  ،2021وتبلغ كمياتها بح�سب ال�شركة ما
يقارب  2700م.و ،الأمر الذي يجعل من خروج م�ستهلكني كبار جدد �أي�ض ًا من القائمة خ�سارة
م�ؤكدة باملقدار نف�سه ،ويف الوقت نف�سه ،فهي ملتزمة ب�شراء الطاقة الكهربائية املولدة من
حمطات التوليد التقليدية ،والتي تقدر بحوايل  4500م.و بحلول عام .2020
تو�ضح الأرقام �أن الق�ضية لها �شق فني ،و�شق �آخر مايل-تنظيمي :فلمن �ستبيع ال�شركة كميات
املتجددة التي مت التعاقد عليها؟ و�أين �ستذهب بالفائ�ض من الطاقة املتعاقد عليها،
الطاقة
ّ
والتي تقدر بحوايل  2000م.و يف عام  .2021هذه ق�ضية حقيقية� ،أ�سا�سها يقوم على �أن
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بناء على م�ؤ�شراته (الربح
�شركة الكهرباء الوطنية هي الأ�سا�س واملعيار احلايل الذي �سيتم ً
واخل�سارة واال�ستطاعة) التخطيط مل�ستقبل الطاقة املتجددة يف الأردن ،كونها الوحيدة
املوكل �إليها عملية بناء نظام النقل وت�شغيله و�صيانته ،ومكلفة ر�سمي ًا بالتعاقد ل�شراء
كميات الكهرباء املو ّلدة من امل�صادر املختلفة ،التقليدي منها وغري التقليدي� ،إلى جانب العبء
الأكرب ،وهو تزويد حمطات توليد الكهرباء بالوقود (النفط والغاز).
هنالك �أي�ض ًا ق�ضية ال بد من احلديث عنها ،وهي مدى كفاءة �إنتاج الكهرباء يف حمطات التوليد.
الكفاءة الكلية جلميع حمطات التوليد يف الأردن بح�سب التقرير ال�سنوي ( )2017ل�شركة
الكهرباء الوطنية هو  ،%42يف حني �أن التكنولوجيا املتوفرة عاملي ًا حالي ًا ب�إمكانها توليد
الكهرباء من الغاز بكفاءة �أعلى من  .%60هذا يعني �أن بالإمكان �إنتاج  %50كهرباء �إ�ضافية
با�ستخدام كمية الوقود نف�سها يف حال مت اعتماد �إ�سرتاتيجية تبديل حمطات ت�ستخدم
التكنولوجيا اجلديدة مبحطات التوليد القدمية� .إن الكفاءة املتدنية لتوليد الكهرباء �سبب
مهم الرتفاع �أ�سعار التعرفة يف قطاع الكهرباء ،وهي �أي�ض ًا �سبب من �أ�سباب خ�سائر �شركة
الكهرباء الوطنية ،بالإ�ضافة �إلى �أنه ال يوجد �أي معايري �إجبارية لكفاءة �إنتاج الكهرباء،
وال تعليمات �أو م�شاريع ال�ستخدام احلرارة املفقودة من خالل عملية التوليد ،ب�سبب خلل
يف الت�شريعات وعدم مواكبة تكنولوجيا ا�ستخدام احلرارة ورفع كفاءة التوليد با�ستخدام
منتجات التوليد (الكهرباء واحلرارة)� .إنّ الفاقد بالتوليد عبارة عن خ�سائر تتكبدها �شركة
الكهرباء ب�سبب عدم قدرتها على �شراء احلرارة املولدة وتوزيعها على امل�ستهلكني الكبار الذين
لديهم متطلبات حرارية كبرية.
وهناك �أي�ض ًا تكلفة �إنتاج الكهرباء؛ فكلفة �إنتاج الكيلو واط �ساعة عام  ،2014كان 156

فل�س ًا /كيلو واط �ساعة .وبا�شرت التكلفة باالنخفا�ض بعد املبا�شرة با�ستخدام الغاز الطبيعي،
حيث بلغت تكلفة �إنتاج الكيلو واط �ساعة عام  2016ما قيمته  77.6فل�س /كيلو واط �ساعة.
يف حني �أن معدل �سعر �شراء الكهرباء من م�شاريع توليد الكهرباء من الطاقة ال�شم�سية
للمرحلة الثانية هو  49فل�س ًا /كيلو واط �ساعة بعقود طويلة الأمد ملدة � 20سنة .ويكون �سعر
تكلفة �إنتاح الكهرباء من م�شاريع امل�ستهلكني با�ستخدام نظام �صايف القيا�س لتوليد الكهرباء
من الطاقة ال�شم�سية هو �صفر ،حيث �أن امل�ستهلك يدفع ثمن توليد الكهرباء طوال عمر
امل�شروع املتوقع � 25سنة .وهذا يعني �أنه يف حالة حتفيز قطاع امل�ستهلكني من جميع القطاعات
مل�ساعدتهم لرتكيب �أنظمة الطاقة املتجددة با�ستخدام �صايف العبور مع تخزين ،ف�إن تكلفة
ا�سترياد الوقود �ستقل ،و�أمن الطاقة �سيزيد ،وت�شغيل املوارد الب�شرية بهذا القطاع �سيزيد
�أي�ض ًا ،ون�سبة انبعاثات الكربون �ستقل .وبذلك ميكن تعديل خليط الطاقة لتحقيق الن�سب
املتوقعة للطاقة املتجددة.
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وميثل امل�شرتكون الكبار؛ م�س�ألة جدلية �أخرى ،ظاهرها غري عادل ،لكنها �إ�سرتاتيجية ت�سعري
و�ضعتها احلكومة كو�سيلة للم�س�ؤولية املجتمعية الإجبارية ،ومل�ساعدة �شركة الكهرباء
الوطنية على حتمل �أعباء الدعم املقدم مل�شرتكي ال�شرائح الثالث الأولى ،ويف حني �أن معظم
هذه امل�ؤ�س�سات هي من البنوك وفنادق « 5جنوم» وامل�ست�شفيات اخلا�صة ،والتي تعمل على
تقليل نفقات �أعمالها ،ولذا �ستفكر اليوم �أو غد ًا بالذهاب خليار الطاقة املتجددة .فما املخرج
لكال الطرفني؟
�إنّ احلل املق َ
رتح يكمن يف �أمرين:
 .1قيام �شركة الكهرباء الوطنية ببيع الطاقة املتجددة التي قامت بالتعاقد عليها من
اجلولة الأولى �إلى هذه امل�ؤ�س�سات (امل�شرتكني الكبار) ب�سعر عادل� ،سيكون خيار ًا مرحب ًا به
للم�ؤ�س�سات والقطاعات املعنية ،ويف الوقت نف�سه �سيخفف من عبء الطاقة املتعاقد عليها
من قبل ال�شركة ،وهذا خمرج لبقاء هذه ال�شريحة من امل�شرتكني �ضمن النظام الكهربائي
كم�ستهلكني .وبذلك يكون جزء من امل�شكلة قد متت ال�سيطرة عليه .ومت اختبار هذا احلل
مع مركز احل�سني لل�سرطان ،مع �أهمية �إدراك البعد الإن�ساين للقرار بهذا ال�ش�أن.
 .2القيام ب�إعادة هيكلة �شاملة للتعرفة الكهربائية ،ت�ضمن معها معادلة التكاليف والبيع
ل�شركة الكهرباء الوطنية.
ت�شري البيانات املالية ل�شركة الكهرباء الوطنية لعام � ،2016إلى حتقيقها ربح ًا للمرة الأولى
منذ الأزمة املالية مبقدار  117مليون دينار ،وهذا �أمر عائد ال�ستخدام الغاز لتزويد حمطات
التوليد خالل عام  .2016لكن حجم التفا�ؤل الذي حتقق بهذا الو�ضع املايل اجلديد لل�شركة
مل ي�ستمر طوي ًال ،حتى طغت على ال�سطح م�شاكل حمدودية اال�ستيعاب لل�شبكة ،وحجم
الطاقة املتعاقد عليها من امل�شاريع الكربى� ،إ�ضافة �إلى اخلوف من خروج امل�ستهلكني الكبار
من القائمة .هذا الأمر دفع ال�شركة �إلى الرتيث يف منح املوافقة على امل�شاريع اجلديدة قيد
النظر للم�ؤ�س�سات وال�شركات الكربى ،العام منها واخلا�ص خالل عام  ،2017وذلك لدرا�سة
الو�ضع القائم وحماولة �إيجاد توليفة منا�سبة للو�ضع القائم ،وهو الأمر الذي �أثار حفيظة
املنتفعني واملراقبني لأمور القطاع .وزارة الطاقة والرثوة املعدنية ،حتاول �أن تقوم بدور
املاي�سرتو للخروج من الأزمة من خالل الرتكيز �أو ًال على الذهاب ب�إجتاه �آفاق جديدة للحل،
وتتمثل هذه االجتاهات مبا يلي:
 .1الرتكيز على م�شاريع الطاقة املتجددة التي تعتمد على نظام التخزين ،وهو �أمر يحل
امل�شكلة الفنية على ال�شبكة ،ويوفر الكهرباء وقت احلاجة لها ،وقد طرحت الوزارة
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بالفعل عطاء لل�شركات املهتمة مع نهاية عام  ،2017حيث تقدمت � 22شركة بطلبات
اهتمام.
 .2فتح �آفاق جديدة للربط الكهربائي مع الدول املجاورة ،مثل :ال�سعودية ،العراق ،ثم
امل�صدرة مع م�صر وفل�سطني،
�أوروبا وبقية دول اخلليج� ،إ�ضافة �إلى زيادة حجم الكهرباء
ّ
ويف هذه احلالة� ،ستفتح �آفاق جديدة للتوليد من �أجل الت�صدير ،وا�ستثمار واقع الأردن
املتميز بخلق ا�ستثمارات كربى عابره لدول املنطقة.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن هناك ربط ًا كهربائي ًا بني الأردن و�سوريا� ،إال �أنه خارج اخلدمة
ب�سبب الظروف الراهنة ،ومن خالل هذا اخلط ميكن الت�صدير �إلى �سوريا ولبنان والعراق
�إذا ما كانت خطوط الربط بني �سوريا وكل من العراق ولبنان ما زالت �صاحلة فني ًا.
 .3االجتاه لإيجاد تفاهمات لبناء خطوط النقل وتقوييتها من املنطقة ال�شرقية ،والتفاهم
مع القطاع اخلا�ص على �آلية متقدمة للبناء و�إدارة هذه اخلطوط بالتزامن مع م�شاريع
التوليد والتخزين مع ًا ،وهذا �أمر جديد �سيفتح �آفاق ًا جديدة لهذا القطاع.
ويف حال مت ال�سري بنجاح بهذه االجتاهات /ال�سيناريوهات الثالثة ال�سابقة� ،سيتحقق
اخرتاق �إيجابي ،املهم يف هذا الواقع و�ضع خطة �شاملة تت�ضمن برناجم ًا تنفيذي ًا �ضمن �أطر
زمنية حمددة ،ويف الوقت نف�سه عدم الت�أخر يف �إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية ب�شكل
�شامل وعادل.
يبقى ال�س�ؤال :مبا �أن االجتاه عاملي ًا يذهب للطاقة النظيفة اجلديدة منها واملتجددة ،و�أن
الأردن ال حمالة ذاهب �أي�ض ًا بهذا االجتاه ،فكيف لنا �أن ن�ضع خطط ًا طويلة الأمل لتحقيق
ن�سبة و�صول �إلى  %30من �إجمايل الطاقة الكهربائية امل�ستهلكة ،على �سبيل املثال ،اعتماد ًا
على واقع حال �شركة الكهرباء الوطنية املحدود يف فر�ص و�آفاق حله؟ هل ميكن التفكري يف
�إعادة هيكلة ال�شركة �ضمن �إطار تنظيمي جديد لإدارة ال�شبكات والتوليد وخطوط النقل
ي�ساهم يف حتقيق هدف االنتقال من �سوق امل�شرتي املنفرد �إلى ال�سوق التناف�سية؟ يف حني �أنه
لي�س معلوم ًا مدى م�ساهمة ال�سيناريوهات الثالثة ال�سابقة والتي تعمل عليها وزارة الطاقة،
يف �إيجاد احللول الناجعة.
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وبرزت م�ؤخر ًا على ال�سطح ،خالل الن�صف الثاين من عام  ،2017ق�ضيتني هما:
الأولى :نية هيئة قطاع الطاقة واملعادن رفع ر�سوم العبور على م�شاريع الطاقة املتجددة� .إال
�أنه مل ي�صدر قرار بعد بهذا ال�ش�أن؛ و�أبدى قطاع امل�ستثمرين عدم ارتياحه ملثل هذا التوجه،
من منطلق �أن عدم الثبات يف البيئة الت�شريعية والقانونية املنظمة لأعمال القطاع تثري قلق
امل�ستثمرين ،وتتعار�ض مع �أهمية ال�شراكة والت�شاور بني احلكومة والقطاع اخلا�ص بالقرارات
الإ�سرتاتيجية للقطاع كافة.
الثانية :قرار هيئة الطاقة واملعادن �إ�ضافة بند فرق �أ�سعار الوقود على فاتورة الكهرباء على
كامل الكمية امل�ستهلكة للمن�ش�آت واملنازل والتي ت�ستخدم �أنظمة الطاقة املتجددة من خالل
�أنظمة �صايف القيا�س والعبور ،وي�شمل ذلك املنازل واملن�ش�آت ،وب�سعر و�صل �إلى  17فل�س ًا � ،اّإل
�أنه مت تعديل هذا القرار اعتبار ًا من  2018/7/1لي�صبح تطبيق «فل�س الوقود» على �صايف
الطاقة امل�ست�أجرة من ال�شبكة فقط.
خالصات عامة
ب�شكل عام ،ميكن الت�أكيد من خالل ا�ستعرا�ض جوانب حالة الطاقة كافة� ،أن الأردن قد
حقق بنجاح ما يلي:
�	.1أمن التزود بالطاقة؛ وهو الهدف الإ�سرتاتيجي الأهم ،قد حتقق بن�سبة  %100من خالل
املعطيات والأرقام املت�ضمنة بهذه املراجعة ،وي�شمل ذلك الغاز والنفط والطاقة املتجددة،
ولن ي�ستمر هذا الأمر �سوى مبزيد من االعتماد على م�صادر متنوعة و�إ�سرتاتيجية للتزود
بالطاقة ،والتو�سع يف م�شاريع الطاقة املتجددة ،واحلفاظ على العوامل كافة التي خلقت
هذا الواقع ،وخا�صة الباخرة العائمة ،ميناء ال�شيخ �صباح النفطي ،وال�سعات التخزينية
يف مناطق اململكة املختلفة.
 .2جناح الأردن بن�سبة  %100يف تغطية من�ش�آته ومنازله كافة بالكهرباء ،وهذا يحقق
تنمية �شاملة ،ويلبي متطلبات حقوق الإن�سان.
 .3النجاح يف بناء قوي للبيئة الت�شريعية من قوانني و�أنظمة وتعليمات �س ّهلت اال�ستثمار يف
جمال الطاقة املتجددة.
 .4حتقيق الأهداف وامل�ؤ�شرات املو�ضوعة للطاقة املتجددة بحلول عام  ،2020وهي  %20من
الطاقة الكهربائية املولدة ،والتي تعادل  %10من خليط الطاقة الكلي قبل املوعد املحدد
بعامني ،وميكن القول تبع ًا للأرقام �إنها �ستتحقق مع نهاية عام ( 2018بح�سب �أرقام �شركة
الكهرباء الوطنية ووزارة الطاقة).
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 .5النجاح يف �إعادة التوازن ل�شركة الكهرباء الوطنية ،حيث بد�أت ال�شركة بالو�صول �إلى
حالة التعادل ،مع ا�ستمرار عبء الدين املرتاكم على كاهلها.
 .6التقدم احلا�صل يف جمال التوعية والتثقيف ال�شامل يف الطاقة املتجددة وتر�شيد
الطاقة ،حيث بد�أ �صندوق الطاقة املتجددة تنفيذ حمالت توعوية �شاملة من خالل
و�سائل الإعالن والإعالم املرئي وامل�سموع ومن خالل و�سائل التوا�صل االجتماعي.
�	.7أن احلكومة حقّقت ،من خالل �صندوق الطاقة املتجددة وتر�شيد الطاقة ،الأهداف
وامل�ؤ�شرات املتعلقة بربامج تر�شيد الطاقة والطاقة املتجددة من خالل �أنظمة اخلاليا
ال�شم�سية ال�صغرية وب�سعر مدعوم ،وكذلك امل�صابيح املوفرة للطاقة وال�سخان ال�شم�سي،
الأمر الذي يوحي بال�سري لتحقيق الأهداف الوطنية لرت�شيد الطاقة.
 .8التوجه ال�شامل للبدء برتكيب امل�صابيح املوفرة للطاقة عالية اجلودة ( )LEDعلى
الطرق اخلارجية وال�شوارع الداخلية للمدن والقرى كافة ،الأمر الذي يقود �إلى تر�شيد
ا�ستهالك الكهرباء بن�سبة تزيد على  %70مقارنة مع ا�ستهالك امل�صابيح التقليدية،
وتخفي�ض فاتورة الكهرباء على البلديات.
 .9ا�ستمرار الدعم احلكومي لل�سيارات الكهربائية ،من خالل �إعفائها من الر�سوم واجلمارك،
وت�شجيع انت�شار حمطات ال�شحن الكهربائية ،حيث مت �إ�صدار تعليمات ترخي�ص �أن�شطة
�شحن املركبات الكهربائية �صادر باال�ستناد للفقرة (�/9أ) من قانون الكهرباء العام امل�ؤقت
رقم ( )64ل�سنة  ،2002ومت �إعفاء ال�سيارات الكهربائية بالكامل من ر�سوم الت�سجيل
امل�ستحقة عليها ،ومل يتغري هذا الواقع خالل عام .2017
 .10توفر حوافز لتنمية قطاع الطاقة املتجددة وتر�شيد ا�ستهالك الطاقة من خالل �أحكام
و�شروط �إعفاء نظم م�صادر الطاقة املتجددة و�أجهزتها ومعداتها و�إخ�ضاعها لل�ضريبة
العامة على املبيعات بن�سبة �أو مبقدار (�صفر) ،وفق النظام رقم ( )10ل�سنة .2013
 .11جناح وزارة الطاقة يف تنظيم قطاع �شركات خدمات الطاقة ،بعد املعاناة من فو�ضى يف هذا
الأمر ،حيث �أ�صدرت الوزارة تعليمات منح رخ�صة ممار�سة ن�شاط تقدمي خدمات التدقيق
الطاقي لعام � 2017صادر باال�ستناد �إلى ن�ص املادة ال�ساد�سة من نظام تنظيم �إجراءات
وو�سائل تر�شيد الطاقة وحت�سني كفاءتها رقم ( )73ل�سنة  .2012وكذلك �إ�صدار تعليمات
ترخي�ص الأ�شخا�ص العاملني يف جمال ت�صميم وتوريد وتركيب وت�شغيل و�صيانة وفح�ص
نظم م�صادر الطاقة املتجددة �صادر مبوجب �أحكام املادة ( )17من قانون الطاقة املتجددة
وتر�شيد ا�ستهالك الطاقة رقم ( )13ل�سنة  ،2012واملادة ال�سابعة من قانون الكهرباء
العام رقم ( )64ل�سنة  ،2002حيث بد�أت الهيئة بالفعل برتخي�ص ال�شركات خالل عام
 2017تبع ًا لذلك.
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التوصيات
 .1احلاجة ما�سة الآن جلهد وطني متخ�ص�ص لت�صميم خطة وطنية �شاملة للطاقة بد ًال من
اخلطة احلالية ،بحيث يتم حتديثها ب�شكل �سنوي وكلما دعت احلاجة ،لرتاعي املتغريات
الكربى واملت�سارعة يف هذا القطاع ،والذي يتطلب �إعادة حتديد للم�ستهدفات الوطنية
حتى عام .2025
 .2تبقى �شركة الكهرباء الوطنية ( )NEPCOتتحمل العبء الأكرب يف منظومة القطاع،
لأنها تتحمل م�س�ؤولية كبرية يف الإدارة والت�شغيل والتزويد النفطي ل�شركات التوليد،
لذلك ف�إن �إعادة النظر بهذا الواقع� ،أمر �ضروري ،فف�صل ن�شاط التزويد عن ن�شاط
الإدارة خلطوط النقل �سي�ساهم يف ا�ستمرار التقدم باجتاه اال�ستقرار املايل والإداري
لل�شركة .ومن املهم دعم ال�شركة بالكفاءات وب�شكل م�ستمر حتى تتمكن من النجاح يف
�إدارة التحديات القائمة.
�	.3إعادة تقييم واقع قطاع الطاقة ب�شكل �شامل ،وخا�صة �أدوار ومهام امل�ؤ�س�سات والدوائر
احلكومية التي تنظم هذا الأمر ،للت�أكد من تناغمها وتكامل �أعمالها ،والت�أكيد على وجهة
النظر الداعية �إلى �أن متتلك وزارة الطاقة والرثوة املعدنية ال�صالحيات وال�سلطات
الالزمة مبوجب القانون لتنفيذ �إ�سرتاتيجية وخطة عمل موحدة ومتناغمة.
 .4عمل درا�سة فنية �شاملة للق�ضايا الفنية والتنظيمية كافة املتعلقة بقطاع الطاقة
املتجددة ،و�أنظمة وقوانني و�شروط وحمددات املوافقات على م�شاريع الطاقة املتجددة
ومب�شاركة اجلهات املعنية ،لتتنا�سب مع الو�ضع القائم �ضمن �أف�ضل ال�سيناريوهات املالئمة
حلالة الأردن ،مع الأخذ بعني االعتبار اال�ستفادة من التجارب املتقدمة بهذا املو�ضوع.
 .5العمل على ت�سريع عملية الربط الكهربائي مع الدول املجاورة؛ العراق وال�سعودية،
و�إعادته مع �سوريا ولبنان ،وزيادة اال�ستطاعة الت�صديرية مع م�صر وفل�سطني ،وذلك
بهدف خلق فر�ص ت�صديرية وت�شجيع اال�ستثمارات الكربى يف قطاع الطاقة املتجددة.
 .6تعزيز وبناء قدرات امل�ؤ�س�سات الرديفة للقطاع ،مثل م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س ودائرة
اجلمارك لتب�سيط الإجراءات ،ولل�سيطرة على طبيعة معدات و�أنظمة الطاقة املتجددة
وتر�شيد الطاقة ،ولتعزيز الفهم امل�شرتك للأنظمة والقوانني املتعلقة بالإعفاءات ،بهدف
ت�سريع تنفيذ امل�شاريع ،و�ضمان كفاءة املعدات يف الأ�سواق.
 .7فر�ض تنفيذ تعليمات و�أنظمة البنايات ال�سكنية املتعلقة بالبناء مثل العزل احلراري
وال�سخان ال�شم�سي ،بحيث يكون �إلزامي لل�شقق واملنازل امل�ستقلة واملكاتب ب�صرف النظر
عن م�ساحة البناء.
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 .8الرتكيز على برامج وم�شاريع تر�شيد الطاقة للقطاعات املختلفة ،وتعزيز دور وم�ساهمات
املتجددة وتر�شيد الطاقة يف هذا الإطار.
�صندوق الطاقة
ّ
�	.9إزالة املعوقات التي تعرت�ض التو�سع يف ا�ستخدامات الغاز الطبيعي لقطاع ال�صناعة،
والو�صول من خالل احلوار �إلى معادلة مر�ضية حتقق الأهداف الوطنية.
 .10العمل على دعم ا�ستقرار الأنظمة والت�شريعات الناظمة لال�ستثمار يف قطاع الطاقة.
� .11إعادة تقييم واقع «فاقد الكهرباء» من حيث �أ�سبابه ،وو�ضع خطة ملعاجلته مع الأطراف
املعنية كافة ،مبا فيها �شركات توزيع الكهرباء ،بحيث ت�ضمن م�ساهمة الأطراف كافة
(فني و�أمني) يف حل هذه املع�ضلة املهمة والتي تت�سبب بخ�سائر فادحة ل�شركة الكهرباء
الوطنية.
 .12ت�شجيع ودعم اال�ستثمارات يف قطاع الطاقة ال�شم�سية احلرارية املركزة ،ملا لها من �آفاق
ت�سرع عملية حتقيق الهدف بزيادة الطاقة املتجددة يف توليد الكهرباء،
�إ�سرتاتيجية ّ
وت�ساهم كذلك يف خلق حل م�شكلة اال�ستطاعة لل�شبكات �إذا ما تبني جدوى هذا اخليار.
 .13و�ضع اخلطط الالزمة للتو�سع يف ا�ستخدامات الغاز الطبيعي للمنازل واملن�ش�آت ،ودعم
القطاع اخلا�ص لتنفيذ م�شاريع بنى حتتية على �أ�س�س جتارية ،خللق املزيد من اال�ستثمارات
وفر�ص العمل.
 .14العمل مع �شركات توليد الكهرباء لإجراء درا�سات فنية وت�صميم خطط لتحديث املعدات
والتكنولوجيا امل�ستخدمة يف حمطاتها ،بهدف زيادة كفاءة قدرتها التوليدية وتخفيف
الفاقد.
 .15التو�سع بدعم م�شاريع تركيب اخلاليا الكهرو�ضوئية لقطاع املنازل واملدار�س واملباين
املتجددة وتر�شيد الطاقة،
احلكومية ،ودعم الربامج احلالية من خالل �صندوق الطاقة
ّ
ملا له من �أثر تنموي واجتماعي على املواطنني.
 .16تفعيل دور �شركات توزيع الكهرباء يف ت�سويق وتنفيذ الربامج وامل�شاريع املتعلقة ب�أنظمة
تر�شيد الطاقة والطاقة املتجددة تبع ًا لل�صالحية املمنوحة لها من قبل الهيئة بهذا
ال�ش�أن ،ما �سيعود بالفائدة على املواطنني ،وي�ساهم يف خف�ض اال�ستهالك الكهربائي وخلق
فر�ص عمل يف املحافظات.
 .17بناء قاعدة ملقرتحات م�شاريع ( )Proposalsلرت�شيد الطاقة والطاقة املتجددة
لأهداف تنموية ت�شمل القطاعات كافة ،مثل :املنازل ،توليد الطاقة من النفايات،
�أنظمة العزل يف املنازل ،دعم م�ضخات املياه للمزارعني� ...إلخ ،وتقدميها وت�سويقها دولي ًا
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للمنظمات وال�صناديق والدول واجلهات املانحة ذات العالقة بالتغري املناخي مثل �صندوق
املناخ الأخ�ضر ،وربطها بتحقيق التزامات الأردن بتخفي�ض االنبعاثات تبع ًا التفاقية
باري�س.
 .18و�ضع اخلطط املنا�سبة لبناء قدرات امل�ؤ�س�سات والهيئات املعنية ب�إدارة �ش�ؤون القطاع،
وبناء �صف ثانٍ وثالث من املوظفني ،ونقل املعرفة �إليهم من �أ�صحاب اخلربة التي قد
تقت�ضي الظروف مغادرتهم لعملهم.
 .19العمل على �شمول قطاع النقل �ضمن �أن�شطة اخلطة الوطنية لرت�شيد الطاقة -2018
 2020نظر ًا لأهمية القطاع ،وكونه امل�ستهلك الأكرب للطاقة وامل�سبب الأكرث لالنبعاثات
ال�ضارة.
 .20تعزيز دور جمل�س ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص ،وجعله مظلة للتحاور الدائم
حول ق�ضايا قطاع الطاقة يف الأردن ،ودعم مبادرات القطاع اخلا�ص اجلديدة واخلالقة
املتعلقة باال�ستثمار بالطاقة املتجددة والبديلة.
املتجددة يف الإقليم،
 .21فتح �آفاق لال�ستثمار للقطاع اخلا�ص الأردين يف جماالت الطاقة
ّ
وت�سهيل نقل اخلربات الأردنية من خالل االتفاقيات الثنائية بني الأردن والدول ال�شقيقة
وال�صديقة.
 .22التو�صية بت�صميم برامج خا�صة بقطاع البلديات يف اململكة من خالل �صندوق الطاقة
املتجددة وبنك تنمية املدن والقرى والبنوك التجارية لدعم هذه البلديات يف تنفيذ
ّ
برامج تر�شيد الطاقة والطاقة املتجددة للمباين وال�شوارع ،ومتا�شي ًا مع الدعم مل�سار
الالمركزية التي ينتهجها الأردن كو�سيلة لت�سريع م�سار التنمية ال�شاملة يف املحافظات.
 .23و�ضع برامج ت�شاركية تنفيذية للخطة الوطنية لرت�شيد الطاقة ،ون�شر التوعية ال�شاملة
حول خططها وبراجمها للقطاعات املختلفة.
 .24تعزيز اجلهود واخلطط الوطنية لال�ستثمار يف قطاع النفايات وحتويله �إلى طاقة
ب�أ�شكالها املختلفة ،بحيث تعود منافع هذا اال�ستثمار للبلديات يف املحافظات.
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