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تقرير حالة البالد لعام 2020: الطاقة

الرموز واالختصارات
ك.و.س =  كيلو واط ساعة

ج.و.س
=

=

 جيجا واط ساعة

 مليون كيلو واط ساعة
م.و =  ميجا واط

م.ف.أ = ميجا فولط أمبير

ك.ف = كيلو فولط 

ب.ن.ي = برميل نفط يوميًا

ب.م.ن  = برميل مكافئ نفط

م.ن = مكافئ فقط

ب.م.ن.ي = برميل مكافئ نفط يوميًا

ط.م.ن = طن مكافئ فقط 

كم = كيلو متر

كغ = كيلو غرام

أرقام أساسية لعام 2019
10.5 مليون نسمةعدد السكان

الناجت احمللي اإلجمالي
31.5 مليار دينار

44.4 مليار دوالر

3002 دينار/ لكل فردنصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي

1.700 مليون سيارةعدد السيارات

0.862 ط.م.نمتوسط نصيب الفرد من الطاقة

1600 ك.و.سمتوسط نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية

2.1 مليون مشتركعدد املشتركني يف الكهرباء

1.7 مليون مبنىعدد املباني املنزلية املستقلة وما يف حكمها



6

Economic & Social Council of Jordan

امللخص التنفيذي
ر ُيذكر سوى زيادة  2018، فلم يحدث خالله تغيُّ 2019 استمرارًا منطيًا لعام  مّثل عام 
ملحوظة يف االستهالك الكلي من الطاقة األولية وبنسبة 10.8%، وذلك من 9.71 مليون 
ط.م.ن يف عام 2018 إلى 10.76 مليون ط.م.ن يف عام 2019. يعود ذلك إلى استمرار 
تواضع النمو االقتصادي )2.2%(، وارتفاع كلفة الطاقة مبا يف ذلك التعرفة الكهربائية 
للقطاعات الصناعية والتجارية والزراعية. وكان التوزيع القطاعي للطاقة األولية: النقل 
)35%( يليه قطاع الكهرباء )30%( ثم القطاع املنزلي )15%(. وبلغت نسبة الطاقة 
املستوردة )91%( من مجمل الطاقة املستهلكة. أما خليط الطاقة فقد توزع على النفط 
اخلام ومشتقاته بنسبة 59%، والغاز الطبيعي 31%، والطاقة املتجددة )9%(، والفحم 
الطاقة  النأي عن  واستمر  2476 مليون دينار.  بلغت  وبكلفة إجمالية  املستورد )%1(، 
النووية بعد حّل شركة الكهرباء النووية يف عام 2019، وهو توجه صحيح. إاّل أن هيئة 
الطاقة النووية أعلنت ومن دون مبرر اقتصادي أو تكنولوجي عزمها على إنشاء مفاعل 

نووي مدمج بكلفة 1.5 مليار دوالر لغايات حتلية املياه يف العقبة بحلول عام 2030. 

والغاز  يوميًا  برميل   10 حدود  يف  اإلنتاج  محدود  إطار  يف  النفط  عن  التنقيب  استمر 
الطبيعي يف حدود 20 مليون قدم مكعب يوميًا. ورغم الرفض البرملاني والشعبي استكملت 
احلكومة العمل باتفاقية الغاز املوقعة مع شركة نوبل إنيرجي )Noble Energy(، مع 
تكتم شديد على التفاصيل املالية والهندسية للمشروع، إضافة إلى التكتم على اتفاقية 
التزويد نفسها، وإن كانت موجودة من مصادر اخرى. أما الغاز الطبيعي املسال )LNG( يف 
ميناء الشيخ جابر الصباح النفطي يف العقبة والباخرة العائمة للغاز املسال، فقد استمر 

العمل فيه بسالسة مع انخفاض كميات الغاز املسال املستورد.

2.322 مليون طن من  استمرت مصفاة البترول يف استيراد النفط اخلام ومبا مجموعه 
السعودية بشكل رئيس عن طريق شركات خاصة، ومن العراق بكميات متقطعة لم تتجاوز 
أو  العراق  اتفاقيات طويلة األمد سواء مع  إلى  التوصل  ولم يتم  10 آالف برميل يوميًا، 
السعودية أو غيرهما، ولم يتم تطوير وسائط االستيراد ليكون عبر خطوط أنابيب. ويف 
الوقت نفسه تابعت الشركات العاملة يف جتارة املشتقات النفطية استيراد املشتقات، رغم 
الوطنية.  املصفاة  يف  يتم  لم  التكرير  ألن  الضائعة  العمل  وفرص  املهدرة  املضافة  القيمة 
رغم  الناقلة  الفردية  الصهاريج  بوساطة  برًا  ثم  العقبة  حتى  بحرًا  االستيراد  واستمر 

األكالف واملخاطر املتعلقة بنمط النقل البري البسيط. 

واستمر تزويد الكهرباء بانتظام وباعتمادية عالية بلغت 99%. ولم يحدث تغيير ُيذكر 
يف منط االستهالك، وبلغ احلمل األقصى 3380 ميجاواط يف عام 2019 مقابل 3205 
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ميجاواط يف عام 2018، كما بلغت االستطاعة املركبة املتعاقد عليها 4332 م.و. يف عام 
أي   ،2018 عام  يف  م.و   4200 مقابل  املتجددة  الطاقة  من  م.و   376 إلى  إضافة   2019
128% من احلمل األقصى. األمر الذي يعني زيادة توليدية فائضة عن العرف الهندسي 
مبقدار 15% تقريبًا بكلفة إضافية يتحملها املستهلك. وساهمت املصادر احمللية يف توليد 
الكهرباء بنسبة 15% وبزيادة مقدارها 3% عن عام 2018، إذ ساهمت الطاقة املتجددة 
يف  التوسع  ويجري   .%2 بنسبة  احمللي  الطبيعي  والغاز  النفط  وساهم   ،%13 بنسبة 
املستثمرون،  بها  يتقدم  التي  الكبيرة  احملطات  على  التركيز  خالل  من  املتجددة  الطاقة 
إدارة  الكهربائي من جهة، وصعوبة  النظام  والكلفة على  القيود  فيفرض ذلك مزيدًا من 
الوحدات  على  التركيز  هو  العاملي  التوجه  أن  حني  يف  هذا  ثانية.  جهة  من  األحمال 
املزودين  املستهلكني  عدد  يتجاوز  لم   ،2019 عام  ويف  النهائي.  املستهلك  لدى  الصغيرة 
بالطاقة الشمسية واملوصولني مع الشبكة الكهربائية 15139 مشتركًا )صايف القياس(، 
إضافة إلى 210 مشتركًا )نظام عبور(. كل ذلك من أصل مليوَني مشترك، أي ما نسبته 

0.76% من املشتركني، وهي نسبة ضئيلة وفق املمارسات الدولية. 

إن كل مشاريع الطاقة املتجددة مت توقيعها على قاعدة "خذ أو ادفع"، مبعنى أن على شركة 
الكهرباء الوطنية أن تدفع قيمة الطاقة املتعاقد عليها سواء أخذتها أم لم تفعل، إضافة 
العقود لم تتضمن بندًا يقضي باملراجعة الدورية لألسعار على ضوء االنخفاض  إلى أن 

املستمر يف كلفة اإلنتاج. 

واستمر   .%47 وبنسبة  النهائية  للطاقة  األكبر  املستهلك  كونه  يف  النقل  قطاع  واستمر 
النقل الفردي يف السيطرة على املوقف رغم الكلفة الباهظة لذلك والتي تتعدى 1600 
مليون دينار، ورغم تلويث البيئة مبا يقارب 8 مليون طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون، 

يتركز جزء كبير منها يف العاصمة عّمان وبدرجات أقل يف بقية مدن اململكة. 

ومع مطلع عام 2020 انطلقت جائحة كورونا من الصني لتجتاح العالم بأسره فتأثرت بها 
213 دولة، واستوجب ذلك إجراءات ملنع انتشار الفيروس، وفرض احلجر على املواطنني 
وعلى القطاعات االقتصادية ملدد متباينة بلغ متوسطها 3 أشهر، وتأثرت جميع القطاعات 
االقتصادي  االنكماش  وراح  العالم،  أنحاء  جميع  يف  وخدمية  إنتاجية  من  االقتصادية 
50 مليون  يسيطر على املشهد. واستمرت اجلائحة يف االنتشار، فتعددت اإلصابات إلى 
يف العالم، ووصل عدد الوفيات إلى أكثر من مليون، وتوقف قطاع النقل والسياحة بشكل 

خاص يف جميع دول العالم.

وانعكس كل ذلك بطبيعة احلال سلبًا على االقتصاد األردني وعلى استهالك الطاقة وعلى 
مشاريع الطاقة التي كان من املفترض تشغيلها يف عام 2020 ويف مقدمتها محطة الصخر 
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الزيتي لتوليد الكهرباء.

كانت إدارة األزمة يف قطاع الطاقة جيدة، فلم تقع انقطاعات يف الكهرباء ولم يحدث نقص 
التوزيع القطاعي الستهالك الطاقة تغير متامًا، فانخفض  النفطية. ولكن  يف املشتقات 
استهالك قطاع النقل، وارتفع االستهالك املنزلي نتيجة لتوقف السفر والسياحة لفترات 
طويلة والتزام املنازل ومنع التجمعات وغير ذلك من نشاطات تلعب الطاقة دورًا أساسيًا 

يف حتريكها.

ع أن تنتهي قبل تطوير لقاحات مضادة وتوزيعها على  وما تزال اجلائحة قائمة، وال ُيتوقَّ
مستوى العالم، األمر الذي قد يستغرق حتى عام 2022.

تعود  حتى  عدة  أشهرًا  يتطلب  االعتيادية  مستوياته  إلى  الطاقة  استهالك  عودة  إّن 
الفترة سيكون هناك فائض  الطبيعي. وخالل هذه  إلى نشاطها  القطاعات االقتصادية 
بأسعار  صفقات  على  بالتوافق  منها  اإلفادة  ينبغي  للكهرباء  التوليدية  االستطاعة  يف 
لتعزيز  فرصة  وهي  والزراعية.  والسياحية  والتجارية  الصناعية  للقطاعات  منخفضة 

نقاط الضعف يف منظومة الطاقة بكاملها. 

وما زال أمن الطاقة يتأرجح بني القراَرين السياسي واالقتصادي. فدخول اتفاقية الغاز 
أنه بالضرورة قد  إاَل  الطاقة،  أنه يبدو ظاهريًا جزء من تنويع مصادر  اإلسرائيلي رغم 
شركاء  بيد  مصادرها  من  جزءًا  جعل  ألنه  البعيد،  املدى  على  الطاقة  أمن  من  أضعف 
خارجيني بدون اي ضمانات قانونية أو دولية. إّن املنظور االقتصادي ألمن الطاقة ما زال 
بحاجة إلى جهود كبيرة إلعادة بنائه لينعكس ذلك على القطاعات االقتصادية والتي 

تعاني جميعها من ارتفاع كلفة الطاقة بكل تأثيراتها السلبية على كلف اإلنتاج.

من  الكثير  تتضمن   2030-2020 للفترة  للطاقة  استراتيجية  الوزارة  وضعت  وقد 
على  فيها  االعتماد  أن  خاصة  مراجعة،  إلى  بحاجة  االستراتيجية  أن  إاّل  اإلجراءات، 

مؤشرات الطاقة الدولية يحتاج إلى تفصيل.
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المقدمة
بانتظام  و2020   2019 أعمالها طيلة عاَمي  الطاقة  العاملة يف مجال  املؤسسات  تابعت 

وسالسة دون إشكاالت طارئة ُتذكر.

منظور  من  وليس  نفسها  الطاقة  منظور  من  الطاقة  قطاع  أداء  املراجعة  هذه  ستتناول 
املؤسسة أو الشركة أو الوزارة. فذلك تغطيه التقارير السنوية أو الربعية لتلك املؤسسات. 
ستولي  كما  فيها،  االستهالك  وحجوم  ومكوناتها  األولية  الطاقة  على  املراجعة  وستركز 
أو  التقليدية،  مصادرها  من  الكهربائية  الطاقة  سواء  املختلفة؛  الطاقة  ألشكال  اهتمامًا 

املصادر املتجددة، إضافة إلى االستهالك واإلنتاج من الغاز والنفط ومشتقاته.

كما ستتناول املراجعة أثر جائحة كورونا على قطاع الطاقة، سواء يف جانب اإلدارة أو يف 
أصاب  الذي  االقتصادي  االنكماش  بسبب  القطاع  تأثر  مدى  وكذلك  االستهالك،  جانب 

االقتصاد األردني كبقية االقتصادات على مستوى العالم.

مع  توافقها  ومدى  الطاقة  سياسات  املراجعة  ستتناول  احلكومي،  أو  الرسمي  اجلانب  ويف 
األهداف االستراتيجية للطاقة. وسيكون التركيز يف كثير من املواقع على األداء والبرامج 
واملنتجات من منظوَري املستهلك واالقتصاد الوطني، بهدف حتسني اقتصاديات الطاقة 

لية املستهلك. لتتواءم مع كلف اإلنتاج املناسبة يف القطاعات املختلفة ومع حتمُّ

التي  واألفكار  واالقتراحات  املالحظات  من  مجموعة  املراجعة  تقدم  األخير  احملور  ويف 
منظور  من  سواء  واستقراره،  أمنه  وتعزيز  كفاءته  ورفع  القطاع  أداء  حتسني  إلى  تهدف 

اقتصادي أو اجتماعي أو تكنولوجي أو مؤسسي.

األداء الكلي
تابع قطاع الطاقة َدْوَرُه يف االقتصاد الوطني ويف تلبية احتياجات املؤسسات والقطاعات 
واستمر  كاملعتاد.  عملها  القطاع  يف  العاملة  املؤسسات  تابعت  كما  الطاقة،  من  واملواطنني 
 ،%59 خليط الطاقة الكلي يف اعتماده بالدرجة األولى على النفط ومشتقاته بنسبة 
املستورد بنسبة  والفحم   ،%9 املتجددة بنسبة  والطاقة   ،%31 الطبيعي بنسبة  والغاز 

1%، ولم يدخل الصخر الزيتي ضمن مصادر الطاقة يف عام 2019 )اجلدول رقم 1(.
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اجلدول رقم )1(:
تطور خليط الطاقة الكلي يف األردن )2018-2021( )نسبة مئوية(

النفط العام
الصخر الزيتيالفحمالطاقة املتجددةالغاز الطبيعيومشتقاته

20185435730
20195931910

202058211128 متوقع
202157211228 )مستهدف(

املصدر: اخلطة االستراتيجية 2019-2021، وزارة الطاقة.

ليصبح  طفيفة  بنسبة   2019 عام  يف  األولية  الطاقة  من  الكلي  االستهالك  وارتفع 
من   %53.9 أو  ط.م.ن،   1.02 الفرد  ونصيب  ط.م.ن،  مليون   10.76 الكلي  االستهالك 

املتوسط العاملي البالغ 1.9 ط.م.ن لكل فرد يف عام 2019.

وارتفعت مساهمة املصادر احمللية يف خليط الطاقة الكلي بنسبة متواضعة )1%( تَرّكز 
األولية  للطاقة  الكلية  الكلفة  وبلغت  الكهرباء.  توليد  يف  املتجددة  الطاقة  يف  معظمها 
الناجت احمللي اإلجمالي، مقابل  8% من  أو ما يعادل   ،2019 2476 مليون دينار يف عام 

3010 مليون دينار يف عام 2018 )اجلدول رقم 2(.

اجلدول رقم )2(:
تطور مصادر الطاقة األولية املستهلكة

1000 ط.م.ن

20122014201720182019

69927479567152426348النفط اخلام ومشتقاته
226340165297108الفحم احلجري

659301351034383336الغاز
1401525157111968الطاقة املتجددة
ـــــ1881091347كهرباء مستوردة

8205846110009971210760املجموع

وعلى الرغم من تعمق التغيرات املناخية من حيث ارتفاع درجة احلرارة وتصاعد العجز 
إاّل أن قطاع الطاقة بقي بعيدًا عن االستجابة  املائي بسب االرتفاع املتسارع يف السكان، 
خالل  من  الزراعية  االحتياجات  أو  التحلية،  خالل  من  املائية  االحتياجات  مع  للتعامل 
التوليدية  االستطاعة  يف  فائض  توفر  من  الرغم  على  وذلك  الزراعة،  مكننة  نسبة  رفع 
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التشبيك  غياب  يف  تعمل  واألكادميية  واألهلية  الرسمية  القطاعات  وبقيت  للكهرباء. 
بينها. وهكذا بقي املربع احلرج )البيئة والطاقة واملياه والتكنولوجيا( بعيدًا عن تنفيذ 
خطة وطنية تضمن إحداث التغييرات املطلوبة والتشبيك املؤسسي وإنشاء املرافق ذات 

العالقة ويف مقدمتها الطاقة.

ويف ما يتصل بالتوزيع القطاعي الستهالك الطاقة األولية، بقي قطاع النقل يف املقدمة 
املنزلي )15%(، والقطاع الصناعي  الكهرباء )30%(، والقطاع  35%، وقطاع  يف حدود 
القطاعات  من  كّل  إعطاء  يتطلب  الذي  األمر   .)%10( األخرى  والقطاعات   ،)%10(
وأمن  املقبولة  لية  والتحمُّ املناسبة  االقتصادية  تتحقق  حتى  خاصًا  اهتمامًا  األربعة 

الطاقة املوثوق مبا ميكن البناء عليه للخطط املستقبلية. )اجلدول رقم 3(.

اجلدول رقم )3(:
التوزيع القطاعي للطاقة األولية املستهلكة

1000 ط.م.ن
املجموعأخرىاملنزليالصناعيالنقلالكهرباءالسنوات

201631983184106413927549664

201731423431938154982610010

20182952336395314649509712

2019322837669101614124210760

وارتفع استهالك املشتقات النفطية )الغاز املسال والبنزين ووقود الطائرات والكاز والديزل 
وزيت الوقود( يف عام 2019 بنسبة 7.8%، ليصل إلى 4.708 مليون طن، مقابل 4.366 

مليون طن يف عام 2018 )اجلدول رقم 4(.

اجلدول رقم )4(:
تطور استهالك املشتقات النفطية

1000 طن  )2019-2012(
20122013201420152016201720182019املشتقات

377368371416434431429649غاز مسال
11471161118713191446143114101908بنزين

379357339321335396412295وقود الطائرات
8163499110888412131كاز

31032810327422351726155915312041ديزل
1578167920411705606505515674زيت الوقود

640أخرى
66656438726160874655471043666348املجموع
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وساهم النفط والغاز الطبيعي احملّلّيان يف توليد الكهرباء بنسبة 2%، وبزيادة مقدارها 
الطاقة  أما  و2021.   2020 لعاَمي  املعدل  هذا  يستمر  أن  ع  وُيتوقَّ  ،2018 عام  عن   %1
وبزيادة   ،2019 13% يف عام  إلى  الكهرباء  توليد  ارتفعت مساهمتها يف  املتجددة فقد 
مقدارها 2% عن السنة السابقة. كما مت رفع االستطاعة الكهربائية املركبة لطاقة الرياح 
والطاقة الشمسية من 368 ميجاواط و467 ميجاواط على التوالي يف عام 2018، إلى 

518 ميجاواط و653 ميجاواط على التوالي يف عام 2019. 

نفع  ذات  مشابهة  ومؤسسات  العبادة  وُدور  للمنازل  الصغيرة  الشمسية  الوحدات  وبشأن 
قامت  كما   .2019 عام  يف  التوالي  على  وحدة  و150  و150   500 تركيب  مت  فقد  عام، 
مؤسسة اإلقراض الزراعي بدعم عدد من املزارع لتركيب 76 وحدة طاقة شمسية يف عام 

2019 و57 وحدة يف عام 2020.

 %100 بنسبة  ُدعمت  شمسي  سخان  ألف   30 تركيب  يف  الطاقة  صندوق  ساهم  وقد 
لألسر الفقيرة، و20 ألف سخان شمسي ُدعمت بنسبة 50%، إضافة إلى وضع ترتيبات 
مع البنوك لتعميم السخانات، وإشراك عدد من املصانع ودور العبادة واملدارس يف برنامج 
إلى  القادمة  اخلمس  السنوات  خالل  الصندوق  ويطمح  الشمسية.  للوحدات  الصندوق 

توسيع برنامج السخانات الشمسية حتى تصل نسبة التزويد إلى %40. 

وبانخفاض   ،%85 وبنسبة  الطبيعي  الغاز  على  أساسي  بشكل  الكهرباء  توليد  واعتمد 
3% عن عام 2018 )اجلدول رقم 5(. ووصل متوسط نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية 
1606 ك.و.س، ويف  1300 ك.و.س، ويف مصر  1697 ك.و. سنويًا، بينما كان يف تونس 
تركيا 2844 ك.و.س، مع اإلشارة إلى أن املتوسط العاملي بلغ 3360 ك.و.س للفرد يف عام 

.2019

اجلدول رقم )5(:
تطور مصادر توليد الطاقة الكهربائية )نسبة مئوية(

النفط والغاز الصخر الزيتيالطاقة املتجددةالغاز الطبيعياألعوام
األخرىالطبيعي احمللي

ــــ1صفر20188811
ــــ2صفر20198513
2020 

612015)متوقع(
22)مستهدف(

2021 
572415 )مستهدف(

22)مستهدف(

املصدر: اخلطة االستراتيجية 2019-2021 )وزارة الطاقة والثروة املعدنية(.
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اقتصادياتها  يف  الضخم  والتحسن  املتجددة  الطاقة  تكنولوجيا  يف  الهائل  التقدم  إّن 
والتطور السريع يف أنظمة املعلومات والذكاء االصطناعي والنجاحات الكبيرة يف السيارات 
هذا  يف  األردن  يف  والتقدم  للتطوير  مواتية  بيئة  ذلك يخلق  الكهربائية، كل  والقطارات 

املجال من خالل استثمار املعطيات املتاحة تصنيعيًا وتكنولوجيًا بالشكل الصحيح. 

تأثر القطاع بجائحة الكورونا
مقدمة عامة

2020 بطيئة، ثم تسارعت وتيرتها إلى أن شملت  انطلقت جائحة كورونا يف مطلع عام 
جميع دول العالم. وعلى املستوى العاملي أدى اإلغالق الذي فرضته كورونا إلى توقف مئات 
املاليني عن العمل واحتجاز أكثر من 3500 مليون شخص يف منازلهم لفترات تراوحت بني 
شهرين وأربعة أشهر. وتبع ذلك توقف القطاعات املختلفة عن العمل، ويف مقدمتها النقل 
بأنواعه، والسياحة، وجزء كبير من الصناعة. هذا إضافة إلى توقف التعليم، والتحول 
واإلدارية وحتولها يف جزء كبير  النشاطات االجتماعية  التعليم عن بعد، وتوقف  نحو 
العـاملي سينكمش مبقــدار  أن االقتصاد  الدولي  البنك  إلكترونية. وتقّدر دوائر  إلى  منها 
الطاقة  على  الطلب  وتراجَع   .1 النامية  الدول  يف  أكبر  سيكون  االنكماش  وأن   ،%6.3
الكهربائية يف معظم دول العالم بنسب تراوحت بني 8.2% يف االحتاد األوروبي، و%5.9 

يف الهند، و3% يف الصني، وبنسبة 4% كمتوسط عاملي.

15 حزيران  15 آذار إلى  وانخفض النشاط االقتصادي يف األردن يف فترة اإلغالق )من 
2020( إلى 25% من حجمه 2، وانعكس ذلك على انخفاض الطلب على الطاقة بأشكالها 

املختلفة وملختلف االستعماالت باستثناء االستعمال املنزلي.

الطاقة األولية
واملشتقات  اخلام  النفط  على  أساسي  )وبشكل  األولية  الطاقة  على  الطلب  انخفض 
النفطية( نتيجًة لتوقف القطاع التجاري وقطاع النقل إضافة إلى انخفاض الطلب من 
املؤسسات الصناعية بنسبة تتعدى 75%. وما إن بدأ االنفتاح حتى أخذ الطلب باالرتفاع 

يف مختلف القطاعات دون العودة إلى املستوى االعتيادي قبل اجلائحة.

1  تقديرات فريق إعداد املراجعة.

2  تقديرات فريق إعداد املراجعة.
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وخالل اإلغالق جرى التعامل يف األردن مع الطاقة بحكمة ومهنية. إذ مت اتخاذ سلسلة 
الرقابية  احلمالت  وتكثيف  النفطي،  املخزون  متابعة  حيث  من  اإلدارية  اإلجراءات  من 
على محطات احملروقات ومستودعات الغاز لضمان أمن التزود، والسماح لشركات التسويق 
بالتخزين، ومتديد العمل بالرخص املمنوحة لتوزيع املشتقات النفطية والغاز واستيراده، 
الطوارئ  خطط  تفعيل  والغاز  ومشتقاته  النفط  قطاع  يف  العاملني  جميع  إلى  والطلب 
لديهم. كما ارتفعت نسبة الفاقد يف الشبكة الكهربائية ألسباب غير فنية )استجرار غير 

مرخص(.

الرئيسة  للقطاعات  األولية  الطاقة  على  الطلب  يف  التغير   )6( رقم  اجلدول  ويبني 
قطاَعي  يف  الرئيس  االنخفاض  ترّكز  إذ  وأخرى(،  واملنزلي  والصناعي  والنقل  )الكهرباء 

النقل والكهرباء3.

اجلدول رقم )6(:
تقديرات االستهالك القطاّعي للطاقة األولية

)2020/6/15-3/15( 
املجموع أخرى املنزلي الصناعي النقل الكهرباء السنة

100 %11.5 %15 %8.5 %35 %30 2019

52.5 10.16 15.1 1.95 5.19 20.1
فترة اإلغالق 
بسبب كورونا 

 )2020(

الطاقة الكهربائية
انخفض الطلب على الطاقة الكهربائية طيلة فترة اإلغالق )3/15-2020/6/15( إلى 
2019. كما انخفض  الفترة نفسها من عام  68.3% من معدل الطلب االعتيادي خالل 
حتصيل قيم الطاقة املستهلكة )الفواتير(. وما إن بدأ االنفتاح حتى أخذ الطلب بالعودة 
إلى مستوياته االعتيادية. ويبني اجلدول رقم )7( األرقام التقديرية للتوزيع القطاعي 

الستهالك الكهرباء يف فترة اإلغالق.

3  تقديرات فريق إعداد املراجعة.
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اجلدول رقم )7(:
التوزيع القطاعي الستهالك الكهرباء

)نسبة مئوية(
فترة اإلغالق )2020/6/15-3/15(

املجموع إنارة الشوارع ضخ مياه جتاري صناعي منزلي السنة

100 2 16 16 23 43 2019

68.3 2 16% 0.7 4.6 45 فترة اإلغالق بسبب 
كورونا )2020(

واتخذت هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن سلسلة من القرارات، منها إلغاء حساب فرق 
أسعار الوقود من الفاتورة املقدمة إلى املستهلك اعتبارًا من 2020/4/1، واعتماد معدل 
تضمنت  جديدة  تعرفة  واعتماد  للبرميل(،  دوالرًا   40( برنت  سعر  اخلام  النفط  سعر 
تخفيضات محدودة. وقد ترتب على اجلائحة تأخير دخول مشروع توليد الكهرباء من 
نتيجة  وكانت  املتجددة.  الطاقة  محطات  بعض  دخول  تأخير  وكذلك  الزيتي،  الصخر 
من  دينار  مليون   58.6 مبقدار  دخلها  ازداد  إذ  الوطنية.  الكهرباء  شركة  لصالح  التأخير 

غياب الصخر الزيتي، و3.5 مليون دينار من غياب الطاقة املتجددة 4. 

وتكشف هذه األرقام حالة التناقض بني مصلحة االقتصاد الوطني ومصلحة الشركة أو 
اخلزينة. األمر الذي قد يفسر إلى حّد ما تأخير أعمال محطة الصخر الزيتي والبطء 

الشديد يف دخول الطاقة املتجددة إلى املستهلك.

على  الكهربائية  الطاقة  كلفة  وتخفيض  الغاز  أو  النفط  من  املستوردات  تخفيض  إن 
املستهلكني أكثر أهمية وفائدة لالقتصاد الوطني من تأخير املشاريع للطاقة املتجددة أو 
غيرها من املصادر احمللية. وعلى وزارة املالية ووزارة الطاقة وضع معادلة مالية اقتصادية 
جديدة من شأنها أن تعوض اخلزينة عن نقص الواردات نتيجة انخفاض املستوردات من 

مصادر الطاقة.

يتمثل  الوطنية  الكهرباء  شركة  تقرير  تضمنها  التي  األداء  معايير  من  واحدًا  إن  كما 
يف  مناسبة  تعّد  ال  املعايير  هذه  ومثل  املباعة.  الطاقة  وكميات  املشتراه  الطاقة  بكميات 
ذلك  مباشرة.  للمستهلك  املتجددة  الطاقة  ودخول  الطاقة  يف  البنيوي  التغير  مرحلة 
مع  أخرى  إلى  سنة  من  يظهر  أن  وينبغي  ع  متوقَّ أمر  واملباعة  املشتراه  الكميات  تراجع  أن 

التحّول إلى الطاقة املتجددة.

4  تقرير لشركة الكهرباء الوطنية عن تأثر قطاع الكهرباء بجائحة كورونا.
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الطاقة املتجددة 
توليد  يف  املتجددة  الطاقة  مساهمة  ترتفع  أن  الطاقة،  وزارة  تقرير  بحسب  املأمول  كان 
إلى تأخير تركيب وتشغيل  أدت  2020، لكن جائحة كورونا  20% يف عام  إلى  الكهرباء 
تبقى  أن  املتوقع  ومن  ميجاواط.   400 استطاعتها  تبلغ  الشمسية  احملطات  من  عدد 
املساهمة يف عام 2020 دون تغيير ُيذكر، خاصة بعد إصدار هيئة تنظيم قطاع الطاقة 
إلى  األعمال  عودة  بعد  للعمل  لتعود  املتجددة  الطاقة  مشاريع  بإيقاف  تنظيميًا  قرارًا 
طبيعتها، وذلك بسبب "التأثير السلبي الستمرار مشاريع الطاقة املتجددة على تزويد 

الشبكة بالكهرباء وتشغيل النظام الكهربائي واستقرارية الشبكة الكهربائية" 5. 

يف  التوسع  مع  الكهربائية  الشبكة  ستتعامل  كيف  تساؤل:  هناك  مستقبلي  منظور  من 
مشاريع الطاقة املتجددة؟ وتستدعي اإلجابة أن تقوم الوزارة وشركة الكهرباء الوطنية 
 )network stability studies( وشركات التوزيع والتوليد بدراسة استقرار الشبكة
وإدارة األعمال وهيئة  واإلدارية  التنظيمية  وما يستلزمه ذلك من اإلجراءات  مستقباًل 

الشبكة الكهربائية وغير ذلك من الترتيبات.

التعرفة الكهربائية
املجلس االقتصادي واالجتماعي قد قدم بعد جائحة كورونا مجموعة مقترحات  كان 
االتفاقيات  يف  والنظر  الطاقة  قطاع  وهيكلية  الكهربائية  التعرفة  حول  الطاقة  لوازرة 
املنخفضة. ومتت  النفط  التحوط باالستفادة من أسعار  الوطنية يف  الكهرباء  مع شركة 
االستجابة بتخفيض التعرفة مبقدار 10 فلس/ ك.و.س مع مطلع عام 2020، وتصغير 
تعرفة احلمل األقصى ملدة 3 أشهر. لكن تأثير هذه التعديالت غير كاٍف وال يحقق الهدف 
املتمثل يف حتفيز االقتصاد واملؤسسات اإلنتاجية. إضافة إلى أن هيكلية التعرفة ما تزال 
معقدة على الرغم من املطالبات املتالحقة بتبسيطها. أما تخفيض بند فرق أسعار الوقود 

من 10 فلس إلى صفر يف عام 2020 فقد كان موضع خالف قانوني.

وبالنسبة إلعادة الهيكلة، فهي وفقًا بتقرير هيئة تنظيم قطاع الطاقة ما زالت يف مرحلة 
إلعادة  األوروبي  بالبنك  واالستعانة  الوطنية  باالستراتيجية  والربط  الدراسات  إعداد 
يجري  أن  املطلوب  بينما  الوطنية.  الكهرباء  لشركة  األداء  محركات  لتحديد  اإلعمار، 
تعديل مباشر يتمثل يف خروج شركة الكهرباء الوطنية من األعمال واملشاريع التي ليس 

لها عالقة بإدارة النظام الكهربائي.

5  تقرير هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن.
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وحول اتفاقيات الطاقة مع شركة الكهرباء الوطنية، فإن االستراتيجية لألعوام 2020-
إلى  االستراتيجية  تشير  أن  دون  من  الطاقة  اتفاقيات  جميع  مراجعة  تتضمن   2030

شركة الكهرباء الوطنية.

وبشأن التحوط ألسعار النفط، فإن األسعار كما تقول الوزارة حتكمها معادالت سعرية، 
وهناك اجتاه نحو تعومي أسعار املشتقات النفطية ووضع حّد أعلى لألسعار. وهذا ينطوي 
احمللي  السوق  خلخلة  إلى  يؤدي  قد  إذ  احلجم،  صغير  اقتصاد  يف  كبيرة  خطورة  على 
هذا  يف  كبيرة  مشروعات  ألّي  احلافز  وإحباط  األردنية  البترول  مصفاة  على  والضغط 

االجتاه.

استعادة النشاط والدروس املستفادة 
لقد أوجدت اجلائحة حالة عامة غير مسبوقة ولكنها قد تتكرر بصورة أو أخرى. وهذا 

يتطلب وضع برنامج الستعادة نشاط قطاع الطاقة وفقًا لإلطار التالي:

يتم وضع ضوابط صحية مناسبة ليتدرب اجلميع عليها، انطالقًا من فرضية أن كورونا   •
ستستمر ملدة سنتني إلى أن يتم تطوير لقاح فعال. 

وضع خطة طوارئ ملواجهة احلاالت املشابهة تشمل جميع مرافق الطاقة وإبقاء هذه   •
اخلطة حتت االختبار باستمرار.

تسريع وتكثيف عمليات األمتتة والرقمنة ابتداء من محطات التوليد وانتهاء بعّداد   •
املستهلك.

مع  والتعاون  الغاية  لهذه  مختبر  إنشاء  ذلك  يف  مبا  الذكية  التطبيقات  يف  التوسع   •
اجلامعات.

وضع مناذج رياضية للوصول إلى معادالت مناسبة تساعد على عقد صفقات للطاقة   •
أو  املياه  وحتلية  مناسبة،  زمنية  لفترات  االقتصادية  القطاعات  مع  مخفضة  بأسعار 

توليد املياه من الهواء للمناطق املعزولة بالتعاون مع وزارة املياه.

وضع النماذج الالزمة الستقرار الشبكة الكهربائية على ضوء التغيرات البنيوية فيها،   •
مبا يف ذلك احتمال تقسيم شبكة النقل الكهربائية إلى مجموعة من احللقات ميكن 
ربطها فورًا عند الضرورة، وذلك لتخفيف تأثير تأرجحات االستطاعة التوليدية مع 

تأرجحات الطاقة املتجددة وتأرجح االستهالك. 

لية واإلنصاف والوصولية،  مراجعة أمن الطاقة مبفهومه املتكامل، أي التوفيرية والتحمُّ  •
وليس مجرد تعدد املصادر.
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من  املستهلك  ومتّكن  القراءة  وسهلة  مباشرة  لتكون  الكهربائية  التعرفة  هيكلة  إعادة   •
حساب كلفة الطاقة بيسر ودون غموض.

استكمال وتعميم العّدادات الذكية والعّدادات مسبقة الدفع.  •

كي  الشركات  أرباح  يف  االختياري  واالحتياطي  اإلجباري  االحتياطي  هامش  توسيع   •
تكون قادرة على مواجهة أّي أزمة مالية مستقباًل.

واإلنتاج  والنقل  باالقتصاد  ويتأثر  بقوة  يؤثر  أساسي  كمحّرك  الطاقة  قطاع  يعمل   •
واملالية والبيئة واألبحاث العلمية والتكنولوجية والقطاعني الرسمي واخلاص. وعليه، 
البيانات  بقواعد  العالقة  ذات  احلكومية  للدوائر  فعال  ربط  هناك  يكون  أن  بد  فال 
واملعلومات مبا ميّكن احلكومة من الوصول إلى الصورة الواضحة ومبا ميّكن كل دائرة أو 

قطاع من اتخاذ القرار السليم بعيدًا عن التضارب أو اإلغفال.

األهداف االستراتيجية للطاقة
األهداف 

أّكدت وزارة الطاقة والثروة املعدنية يف تقريرها لعام 2019 على أهمية الطاقة الشمسية 
وضرورة االستمرار يف تعزيز أمن الطاقة واقتصادياتها ووصوليتها ودميومتها.

عن  الصادرة  االستراتيجية  اخلطة  حددتها  كما  للطاقة  االستراتيجية  األهداف  إن 
الوزارة لألعوام 2019-2021 هي: 

تنويع مصادر الطاقة وأشكالها.  •

زيادة مساهمة املصادر احمللية يف خليط الطاقة الكلي.  •

زيادة كفاءة استخدام الطاقة يف جميع القطاعات.   •

خفض كلفة الطاقة على االقتصاد الوطني.  •

بأشكالها  الطاقة  لتبادل  إقليميًا  مركزًا  األردن  جلعل  الطاقة  قطاع  منظومة  تطوير   •
كافة.

تعظيم القيمة املضافة الستغالل اخلامات املعدنية املتوفرة.  •
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تنويع مصادر الطاقة وأشكالها
مع  املنظومة.  تدخل  لم  الطاقة  مصادر  من  جديدة  أنواعًا  فإن  الغاز  اتفاقية  باستثناء 
الغاز جتعل االعتمادية عليه أقل مما يبدو  اتفاقية  السياسي يف  املالحظة بأن اجلانب 

على السطح. 

أما من اجلانب الكمي، فقد زادت مساهمة الطاقة املتجددة يف خليط الطاقة لتصبح %8 
 %3 مقابل   %1 إلى  الفحم  نسبة  وتراجعت   ،2018 عام  يف   %7 مقابل   2019 عام  يف 
54% يف عام  2018، وارتفعت مساهمة النفط ومشتقاته يف خليط الطاقة من  يف عام 
35% إلى  2019 مقابل انخفاض مساهمة الغاز الطبيعي من  59% يف عام  2018 إلى 

 .%32

وقد يكون ضروريًا تطوير البنية الهيكلية ملصادر الطاقة لتصبح أكثر اعتمادًا على املصادر 
احمللية وخاصة الطاقة املتجددة. 

زيادة مساهمة املصادر احمللية يف خليط الطاقة الكلي 
مبقدار  الكلي  الطاقة  خليط  يف  املتجددة  الطاقة  مساهمة  ارتفعت   2019 عام  خالل 
املتجددة  بالطاقة  الوصول  االستراتيجية  تستهدف   2020 عام  ويف   ،%8 لتصبح   %1
الشمسية  الطاقة  على  اململكة  يف  املتجددة  الطاقة  وتقتصر  اخلليط.  من   %11 إلى 
الكهروضوئية، وبنسبة أقل على طاقة الرياح. وقد يكون ضروريًا توسيع مجال الطاقة 
املتجددة لتشمل األنواع املختلفة من مزارع الرياح بحسب املواقع، وحرق النفايات والطاقة 
مشاريع  تأخرت  أن  اجلائحة  تأثير  من  كان  وقد   .)C.S.P( املركزة  الشمسية  احلرارية 
الزيتي  الصخر  املتجددة، مما جعل مساهمة  الطاقة  الزيتي وعدد من محطات  الصخر 
مساهمة  وصول  االستراتيجية  استهدفت  حني  يف  صفرًا،   2020 عام  الطاقة  خليط  يف 

الصخر الزيتي مع نهاية عام 2020 إلى %8.

وارتفعت مساهمة املصادر احمللية يف توليد الكهرباء من 12% يف عام 2018 إلى 15% يف 
لت نهاية  عام 2019 بفضل محطات الطاقة املتجددة. ولو أّن محطة الصخر الزيتي ُشغِّ
الكهربائية.  الطاقة  من   %37 إلى  حينئٍذ  احمللية  املصادر  مساهمة  لوصلت   2020 عام 
وبقيت مساهمة النفط احمللي والغاز الطبيعي احمللي متواضعة )2%( من الكهرباء يف عام 

2019، وبقيت كذلك يف عام 2020.
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زيادة كفاءة استخدام الطاقة 
بعض  يف  الطاقة  استخدام  كفاءة  وحتسني  استهالك  ترشيد  يف  طفيف  حتّسن  وقع 
يف  دوالر   1000 كغم.م.ن/   235 من  الطاقة  استهالك  كثافة  معدل  وارتفع  القطاعات، 
عام 2018 إلى 245 كغم.م.ن/ 1000 دوالر يف عام 2019، بينما يبلغ املتوسط العاملي 
لكثافة استهالك الطاقة 165 كغم.م.ن/ 1000 دوالر. وينخفض الرقم باجتاه التحسن 
.م.ن/  كغم   102 وإلى  األميركية،  املتحدة  الواليات  يف   107 إلى  الكفاءة  لرفع  نتيجة 
يف  الطاقة  استهالك  كثافة  انخفاض  ويعود   .)8 رقم  )اجلدول  قبرص  يف  دوالر   1000
قبرص إلى التوسع الكبير يف السخانات الشمسية والطاقة املتجددة. وهو منوذج ميكن 
االستفادة من تفاصيله. مبعنى أن لدى اململكة مجااًل لتحسني كفاءة استخدام الطاقة يف 

األردن بنسبة 30% إلى %50.

اجلدول رقم )8(:
كثافة استهالك الطاقة

لعدد من الدول
)2019-2018(

الدولة
الناجت احمللي اإلجمالي

)مليار دوالر(

استهالك الطاقة األولية

)مليون ط.م.ن(

كثافة استخدام الطاقة

)كغم.م.ن/ 1000 دوالر(
4410.76245األردن
38.711284تونس
214942303107أميركا
141402684190الصني

24.282.5102قبرص
8765014000160العالم

تعظيم القيمة املضافة يف الثروة املعدنية
لتوقف  الكورونا  جائحة  وجاءت  متواضعًا.  املعدنية  الثروة  استثمار  يف  التوسع  زال  ما 
احمللي  الناجت  يف  التعدين  قطاع  مساهمة  زيادة  وكانت  اجلديدة.  النشاطات  معظم 
اإلجمالي بسيطة، إذ حترك الرقم من 7.6% من الناجت احمللي اإلجمالي يف عام 2018 
إلى 8% يف عام 2019 أو ما يعادل 287 مليون دينار. وتتوقع الوزارة أن تبقى املساهمة 
كذلك لألعوام املقبلة. ويحتاج النمط الذي تتحرك فيه وزارة الطاقة والثروة املعدنية 
لالستثمار  مساحات  فتح  على  يقتصر  فهو  مراجعة،  إلى  املعدنية  الثروات  الستغالل 
للشركات األجنبية يف ثروات غير رائجة يف األسواق مثل الصخر الزيتي أو ثروات متثلها 



21

تقرير حالة البالد لعام 2020: الطاقة

لن  وهذا  وغيرها،  واليورانيوم  والنحاس  والذهب  والنفط  الغاز  مثل  ضئيلة  احتياطيات 
يكون جاذبًا للمستثمر، خاصة أن املنطقة تعاني من عدم االستقرار سياسيًا واقتصاديًا 
البديل  ويتمثل  األجنبية.  الشركات  الستثمارات  مغرية  غير  يجعلها  مما  ولوجستيًا، 
األفضل يف إطالق مشاريع وطنية الستثمار هذه الثروات وتطوير صناعات وتكنولوجيات 
مرافقة تعّظم من قيمتها املضافة بالنسبة لالقتصاد الوطني، وبذا يصبح األمر مقبواًل 
يف  أفضل  فرص  وجود  ظل  يف  بخاصة  املتردد  األجنبي  وللمستثمر  األردني  للمستثمر 

أماكن أكثر استقرارًا وأعلى مردودية مثل إفريقيا وأستراليا وإندونيسيا.

رصد املعلومات الزلزالية وحتليلها
تابعت محطات الرصد الزلزالي تسجيل البيانات الزلزالية كاملعتاد، ولم يظهر يف التحليل 

أّي ظاهرة أو حالة غير اعتيادية يف هذا االجتاه.

خفض كلفة الطاقة على االقتصاد الوطني
ما زالت كلفة الطاقة عالية. وهناك عدد من املفردات ينبغي التعامل معها وأولها مرجعية 
السعر. مبعنى: إذا كان متوسط كلفة الكهرباء لالستهالك املنزلي 0.111 دوالر/ ك.و.س 
ولألعمال 0.123 دوالر/ ك.و.س، فما نسبة التغير عن العام املاضي أو الذي سبقه؟ وكيف 
ميكن مقارنة الكلفة مع الدول املجاورة غير النفطية؟ وكيف ميكن مقارنتها على املستوى 
العاملي والدول النامية؟ وإذا ُأخذت أرقام عام 2019 ُيالَحظ أن أثمان الكهرباء يف األردن 
أعلى منها يف مصر وتونس وتركيا، وهي دول منافسة للمملكة باالستثمار وتقع يف املستوى 

االقتصادي االجتماعي نفسه )اجلدول رقم 9(. 

اجلدول رقم )9(:
كلفة الطاقة الكهربائية
دوالر/ ك.و.س )2019(

املتوسط إسرائيلتركياتونسمصراألردناملغرب
العاملي

0.1280.1110.0360.0770.0950.170.14املنزلي

0.1170.1230.0740.1100.0980.1130.13األعمال
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كما ُيالَحظ أن كلفة الكهرباء قريبة من املتوسط العاملي، ولكن معدل االستهالك العاملي 
العاملي  املتوسط  أن  إلى  اإلشارة  مع  األردن.  يف  للفرد  االستهالك  معدل  ضعف  عن  يزيد 

لدخل الفرد أكثر من ضعف متوسط دخل الفرد يف األردن.

وهذا كله يتطلب مراجعة جذرية القتصاديات الطاقة وتكاليفها، ووضع نقاط مرجعية 
على  ُتفرض  التي  التعرفة  على  االعتماد  مجرد  وليس  الكلفة،  لتخفيض  وآلية  فيها 

املستهلك.

كما أن دخول املصادر احمللية للطاقة لم ينعكس على الكلفة بشكل ُيحدث فرقًا، وخاصة 
لألعمال الصناعية والتجارية وغيرها.

تطوير قطاع الطاقة ليكون األردن مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة
أن يتحول األردن إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة أمٌر جيد، ولكن البنية التحتية ملثل 
هذا التحّول غير موجودة، وليس هناك مشاريع محددة إزاءها. فلم يتم عقد اتفاقيات 
تزويد طويلة األمد لالستيراد أو التصدير، ولم يتم جتديد امتياز املصفاة ملدة طويلة، 
ولم يتم إنشاء مصفاة جديدة وال خطوط أنابيب للنفط وال مراكز لتكنولوجيات الطاقة 
للشركات  امللكية  مشتركة  اململكة  يف  حاليًا  املوجود  الغاز  أنابيب  منظومة  إّن  املختلفة. 
األجنبية، سواء بالنسبة خلط الغاز العربي أو خط الغاز القادم من إسرائيل وهذا ُيضعف 
أمَن الطاقة. لقد استثمرت مصر يف بنية حتتية ضخمة لتكون مركزًا لتبادل الطاقة بعد 
اكتشافها حقول الغاز الضخمة يف البحر املتوسط، ومت إنشاء منتدى غاز شرق املتوسط 
مشاريع  أن  كما  فيه.  عضو  واألردن  القاهرة،  مقرها  إقليمية  منظمة  إلى  حتّول  الذي 
الربط الكهربائي لتكون على مستوى اإلقليم تتطلب شبكة كهربائية شديدة االستقرار 
أن شبكة  الكهربائية. مع مالحظة  الطاقة  مستعدة إلرسال واستقبال كميات كبيرة من 
النقل األردنية ذات الفولتية الفائقة )400 ك.ف( حتتاج إلى التدعيم من اجلنوب إلى 
الشمال، مما شكل عقبة فنية أمام التوسع يف الطاقة املتجددة يف اجلنوب، وخاصة طاقة 

الرياح والطاقة الشمسية.

تعزيز التعاون الدولي وتطويره
أهم  لكن  سليم.  توجه  وهو  وتطويره،  الدولي  التعاون  تعزيز  االستراتيجية  أهداف  من 
فصول التعاون التي تتمثل يف التكنولوجيا واالتفاقيات طويلة األمد والتي هي غائبة. 
ومن مراجعة االتفاقيات ومذكرات التفاهم ُيالَحظ أنها ال تتناول اجلوانب التكنولوجية 
التصاميم  أو  الغاز  أو  الزيتي  الصخر  يتناول  ما  سواء  منها؛  التمكن  لألردن  املطلوب 
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الطاقة  محطات  من  عدد  بأكبر  املرتبطة  الكهربائية  الشبكات  إدارة  أو  الالتفاعلية 
الشمسية وطاقة الرياح أو تخزين الطاقة... إلخ.

ومن جانب ثاٍن، فإن النفط ما زال خاضعًا لالستيراد عبر الشركات دون اتفاقية طويلة 
للنفط  األمد  طويلة  االتفاقيات  أن  التأكيد  من  بد  وال  للنفط.  مصّدرة  دولة  مع  األمد 

اخلام والغاز الطبيعي حاسمة يف مسألتني:

األولى: أمن التزّود بالنفط ومشتقاته.

الثانية: استعداد املستثمرين لالستثمار يف البنية التحتية.

توصيات وتوجهات مستقبلية
1. ال بد من التأكيد أن قطاع الطاقة يعمل بانتظام وكفاءة وجتاوب مع املتغيرات. وتأتي 
ع أن يتحرك القطاع باجتاهه  التوصيات التالية كجزء من التوجه املستقبلي الذي ُيتوقَّ

بهدف التحسني ورفع الكفاءة وحتسني االقتصاديات.

طوياًل   )lead time( القيــاد  زمــن  فيهـا  يكون  التي  القطاعات  من  الطاقة  قطاع  وألّن 
نسبيًا )عدد من السنوات(، فإن البرمجة الزمنية الصحيحة تصبح عاماًل أساسيًا يف جناح 
التوجه الكلي. كذلك فإن غياب االتفاقيات طويلة األمد مع الدول املصدرة أو املستوردة 
ملفردات الطاقة من شأنه أن يكون عاماًل سلبيًا خاصة أن املستثمر ال يغامر باستثماراته 

د.  د وقد ال جُتدَّ على أساس اتفاقيات سنوية قد جتدَّ

2. من جانب آخر، فإن االعتماد على الشركات األجنبية يف قطاع حيوي كالطاقة يقوم 
عليه األمن االقتصادي والوطني، مسألة حتمل الكثير من املخاطر، األمر الذي يتطلب 

توجيه العطاءات واألعمال للشركات الوطنية بالدرجة األولى. 

3. إن تخفيض كلفة الطاقة على القطاعات الصناعية والتجارية )وهي املعضلة الكبرى 
مثل  جزئية  إجراءات  وليس  والتعديالت  والبرامج  اجلهد  من  الكثير  تتطلب  القطاع(  يف 

تخصيص 100 ميجاواط يف االستطاعة هنا وهناك.

للغاز  أخرى  ومصادر  ومصر  إسرائيل  هي  مصادر   3 من  الطبيعي  الغاز  األردن  يستورد   .4
الغاز  اتفاقيات  إن  احملدود.  احمللي  اإلنتاج  إلى  إضافة  "شل"،  شركة  خالل  من  املسال 
الكثير من نقاط  اإلسرائيلي مع شركة نوبل إنيرجي )Noble Energy( تنطوي على 

الضعف والغموض وال بد من معاجلتها. 

 كذلك، فإن مسؤولية إدارة خط الغاز تتوالها شركة الفجر )اململوكة لعدد من الشركات 
يبني  وهذا  املقابل.  يف  كامل  أردني  تواجد  يوجد  وال  املصرية.  املالية  ووزارة  املصرية(، 
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الذي  األمر  وماليًا.  وإداريًا  لوجستيًا  الغموض  شديد  اإلسرائيلي(  )الغاز  املصدر  هذا  أن 
يستدعي معاجلة املوضوع يف اإلطار التالي:

امكانية إلغاء االتفاقية.  •

ح العالقات واملسؤوليات إذا  امكانية جتميد العمل باالتفاقية لفترة زمنية إلى أن توضَّ  •
كان اإللغاء غير ممكن.

أن ال تزيد كميات الغاز املسحوبة عن 15% من مجمل كمية الغاز املستهلكة واملوردة   •
املصادر  من  وتعويضه  الغاز،  انقطاع  صدمة  امتصاص  ميكن  بحيث  أخرى،  مصادر  من 

األخرى. 

اخلاص  والقطاع  اخلبراء  مع  الشراكات  إقامة  تأخير  أو  تأجيل  عدم  الضروري  من   .5
واألكادمييا. وهذه الشراكات ال تتطلب تخصيصات مالية تذكر.

الطاقة رسومًا مرتبطة باالستطاعة  الوطنية لشركات توليد  الكهرباء  6. تدفع شركة 
املركبة وليس بحسب التوليد الفعلي.

7. ال بد من وضع برنامج تشارك فيه شركات التوليد والنقل والتوزيع الكهربائي بهدف 
تخفيض الفاقد يف قطاعات التوليد والنقل والتوزيع، خاصة أن الرقم الكلي للفاقد ارتفع 

من 12% يف عام 2018 إلى 12.4% يف عام 2019 6. 

8. كما أن التوسع يف الطاقة الشمسية خاصة يتطلب وضع برنامج وطني على أوسع نطاق 
مقابل  فرديني  كمستهلكني  بكاملها  مناطق  تزويد  على  ترتيبات  أو  تعاقدات  خالل  من 
ترتيبات معينة يف التمويل، وبالتالي عدم التركيز على احملطات الكبيرة بكل اإلشكاليات 
املالية والهندسية وإدارة األعمال والتكاليف التي ترافقها 7. وميكن هنا أن يأخذ صندوق 
الطاقة دورًا فاعاًل يف هذا االجتاه، خاصة أن برامجه ساعدت على حتقيق اإلنصاف يف 

الطاقة لألسر محدودة الدخل واملباني ذات النفع العام. 

9. كما أن شركات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، مبا فيها شركة الكهرباء الوطنية، ال ترى 
مصلحة وعائدًا من التوسع يف الطاقة املتجددة، بل خسارة مباشرة، مع املالحظة بأن هذه 
الشركات ميكن زيادة أرباحها من تقليل الفاقد أكثر من زيادة عائداتها بزيادة الكميات 

املباعة. 

6  تقرير شركة الكهرباء الوطنية.
7  يبلغ نصيب الفرد من الطاقة الشمسية )PV( يف أملانيا 595 واط، مقابل 120 واط يف األردن.
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10. هناك قضية أساسية بحاجة إلى برنامج محدد، وتتمثل يف كلفة الطاقة، إذ ال بد من 
منظومة إجراءات فاعلة لتخفيض كلفة الطاقة لتقترب أكثر فأكثر من حتملية املستهلك 
العادي واملنتجني يف القطاعات االقتصادية وحُتدث أثرًا حقيقيًا. ولدعم هذا التوجه لم 

يتحقق أّي جناح يف عقد اتفاقيات ملزمة وطويلة األمد مع الدول املجاورة.

11. هناك تخوف من أّن احلكومة تنزلق يف تطبيق النموذج اللبناني اخلطير، أي فكفكة 
قطاع الطاقة، ويظهر ذلك من عدم جتديد امتياز شركة املصفاة األردنية لفترة طويلة 
الستيراد  جتارية  لشركات  املجال  وإفساح  مباشر  غير  بشكل  املصفاة  على  والضغط 
يف  التوسع  من  بداًل  االستيراد  يحملها  التي  الضائعة  الفرص  بكل  النفطية  املشتقات 
التكرير يف املصفاة احلالية أو إقامة مصفاة ثانية كشركة وطنية، خاصة أن األردن لديه 
60 عامًا. وكيف ميكن ملستثمر جديد أن يستثمر يف بناء  خبرة يف التكرير متتد لنحو 

مصفاة بترول جديدة يف سوق مفتوح الستيراد املشتقات التي سينتجها؟

التنسيق بني املؤسسات من خالل إعادة  إلى مزيد من  الطاقة بحاجة  12. ما زال قطاع 
القطاع،  تنظيم  هيئة  الطاقة،  )وزارة  السّت  املنفصلة  اجلزر  يف  العمل  من  بداًل  الهيكلة 
شركة الكهرباء الوطنية، شركات توليد وتوزيع الكهرباء، هيئة الطاقة الذرية، والشركات 

العاملة يف النفط ومشتقاته(.

13. لم يحدث أّي تغيير يف هيكلية شركة الكهرباء الوطنية وصالحياتها مفرطة االتساع 
التي تدخل يف صميم األمن الوطني من منظور سياسي واقتصادي، خاصة أنها اجلهة التي 
توّقع على اتفاقيات ذات أبعاد سياسية غامضة ومجحفة وما زالت مسؤولة عن التعاقد 

على الوقود وغيره. 

14. استمرت مسألة املصادر الطبيعية والتعدين -على أهميتها الكبرى بالنسبة لالقتصاد 
الوطني- موزعة بني عدد من املؤسسات. وال يوجد مرجعية واحدة محددة تضم العلماء 
واخلبراء والفنيني وتكون مرجعًا للمعلومات والدراسات واملشاريع، األمر الذي يؤكد مرة 

ثانية ضرورة استعادة "سلطة املصادر الطبيعية". 

15. إن قطاع النقل هو املستهلك األكبر للطاقة، إذ يستهلك 35% من الطاقة األولية، ولم 
تتغير بنية النقل من فردي إلى جماعي إاّل يف حدود ضيقة. كما أن إنشاء شبكة حديد 
العراقي. كذلك فإن وضع  الغامضة مع اجلانب  الشبكة  إليه باستثناء  وطنية غير مشار 
الدراجات  استخدام  نشر  على  والعمل  االقتصادية  والقيادة  االقتصادية  للسيارة  دليل 

الكهربائية والهوائية ما زال بحاجة إلى برنامج وطني جاد.

16. ألن االستهالك املنزلي هو املستهلك األكبر للطاقة الكهربائية، ال بد من الدخول يف 
التفاصيل لوضع البدائل األكثر اقتصادية يف الطاقة لكل مفردة من مفردات االستهالك 
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على حدة. فتسخني املياه مثاًل يستهلك ما يقرب من 30% من مجمل االستهالك املنزلي 
270 مليون دينار سنويًا. وهذه ميكن تخفيضها بنسبة كبيرة عند تعميم  أو ما يعادل 
مقارنة   ،)%14( متواضعًا  األردن  يف  تركيبها  مؤشر  يزال  ما  والتي  الشمسية  السخانات 
تخفيض  ميكن  إذ  والتبريد،  للتهوية  بالنسبة  احلال  وكذلك   .)%92( مثاًل  بقبرص 
بالطاقة  العاملة  الصحراوية  واملبردات  املناسبة  املعمارية  التصاميم  خالل  من  الطاقة 

الشمسية وهكذا. 

17. كي ال يقف األردن متخلفًا يف التكنولوجيات احلديثة للطاقة، ال بد من الشروع يف 
دراسات جادة ورصينة لتكنولوجيا تخزين الطاقة املتجددة وخاصة الطاقة الشمسية.

واألدلة   )indicators( باملؤشـــرات  القطـــاع  أعمـــال  نتـــائج  ربــط  الضروري  من   .18
)index( الدوليـــة. فعلـــى ســـبيل املثــال، ال توجــد إشــارة إلـــى حتســـن دليـــل أمـــن 
إلى  121 إلى مرتبة أدنى؛ وصواًل  الطاقـــــة )index security energy( من املرتبة 

وضع تونس مثاًل )107(، أو قبرص )109(.

 19. إن إعادة تنظيم القطاع وإعطاء البعد االقتصادي للطاقة اهتمامًا كافيًا من شأنه أن 
يقلل من املخاطر املتعلقة بالتزود واإلنصاف والوصولية والتحملية. 

20. إن عدم وجود اتفاقيات طويلة االمد وذات وضوح يف الكلف قد تؤثر على أمن الطاقة، 
ومن ذلك التعرض لالنقطاع او تأخر يف التسليم او عدم تنفيذ بعض جوانب االتفاقيات، 
الدولية  "االتفاقية  إلى  االردن  انضمام  بعد  أكبر  أثر  ذو  سيصبح  ذلك  ان  الى  باإلضافة 

للطاقة".

21. من الضروري صدور قرار رسمي يجعل تركيب السخانات الشمسية ووحدات الطاقة 
إعفاءات  مقابل  البناء  كودات  ضمن  أو  إجبارية  الفردية  للمباني  الشمسية  الكهربائية 

ضريبية وتسهيالت بنكية يف التمويل. 

بالطاقــة العمــل  أدلــــة  ونشر  وضع  إلى  قائمة  احلاجة  زالت  ما   .22 
تفهم  على  املختلفة  الدوائر  يف  املوظفني  تساعد   )energy handling manual(
ومؤسسة  اجلمارك،  دائرة  األدلة:  هذه  وتشمل  بأعمالهم.  العالقة  ذات  الطاقة  جوانب 
املواصفات واملقاييس، وغرفة الصناعة، واجلامعات، ووزارة النقل، ووزارة األشغال العامة، 
ووزارة الزراعة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعلــيم، ووزارة املياه 

والري، ووزارة البيئة.

23. يف ظل أزمة شّح املياه، ال بد من برنامج وطني ناجز باجتاه استخدام فائق االستطاعة 
املتاح يف محطات التوليد املتعاقد معها يف حتلية املياه وحتويل محطات ضخ املياه ومعاجلة 

املياه العادمة إلى الطاقة الشمسية.
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بحسب  شهريًا  النفطية  املشتقات  أسعار  تغيير  منهج  سنوات  منذ  احلكومة  اتبعت   .24
التغّيرات يف أسعار النفط اخلام. وساهم تذبذب أسعار املشتقات داخليًا يف ارتفاع األسعار، 
فكان واحدًا من أسباب وضع األردن يف املرتبة )50( على مستوى الغالء يف العالم، وذلك 

لسببني رئيسني: 

إن رفع أسعار املشتقات غالبًا ما يرافقه رفع أسعار السلع واخلدمات يف األسواق بسبب  أ. 
ارتفاع كلفة اإلنتاج من خالل النقل. 

السلع  كلف  تخفيض  على  ينعكس  ال  املشتقات  أسعار  على  يقع  حني  التخفيض  إن  ب. 
واخلدمات.

وعليه، ال بد من مراجعة هذا النهج واعتماد "مبدأ الدعم املتناوب" وكما يلي: 

يتم حتديد أسعار مرجعية للنفط اخلام واملشتقات.  •

املركزي.  البنك  أو  املالية  وزارة  يف  للطاقة"  املتناوب  الدعم  "صندوق  إنشاء  يتم   •
)صندوق أو حساب أو نافذة(.

عند انخفاض أسعار اخلام املشتقات، يتم االحتفاظ بفروق األسعار يف الصندوق،   •
وعند ارتفاع األسعار يتم تعويض الفرق من موجودات الصندوق. 

تتم مراجعة األسعار املباعة للمستهلك مرة كل عام.  •

فإن  شديد،  ببطء  االنخفاض  نحو  يسير  اخلام  النفط  ألسعار  العاملي  التوجه  كان  ومّلا 
الصندوق لن يتأثر سلبيًا إاّل لفترات قصيرة عند وقوع قفزة مؤقتة باألسعار.

25. تتقدم الطاقة املتجددة ببطء شديد، وهذا يشمل توليد الكهرباء، والتحول نحو 
والتعقيد  الغموض  زال  وما  ذلك.  وغير  الالتفاعلية،  والهندسة  الكهربائية،  السيارات 
بها  املسموح  واملناطق  الشمسية  الطاقة  مولدات  بتركيب  اخلاصة  باإلجراءات  يحيطان 

لألنظمة الكبيرة، وكذلك بالوضع القانوني للشركات املتخصصة يف الطاقة املتجددة. 

ر  إّن واحدًا من األسباب يتمثل يف عائدات اخلزينة من النفط واملشتقات النفطية. وتقدَّ
العائدات املباشرة مبليار دينار سنويًا، وغير املباشرة بحوالي 500 مليون دينار. إّن التحول 

إلى الطاقة املتجددة سيؤدي إلى تناقص هذه العائدات بدرجة كبيرة. 

ثاني  بغاز  وخاصة  البيئة،  تلوث  يعني  التقليدي  بشكلها  الطاقة  استمرار  فإن  باملقابل، 
أكسيد الكربون. إن املتوسط العاملي لكلفة التلوث 424 دينارًا لكل فرد 8. وبافتراض الكلفة 

الكلفة الكلية للعالم 4.6 تريليون دوالر.   8
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212 دينارًا لكل فرد، تدفعها اخلزينة  50% من املتوسط العاملي، تصبح الكلفة  لألردن 
على شكل خدمات صحية وجتديد وتنظيف معدات، ويدفع جزءًا منها االقتصاُد الوطني 
واملواطن على شكل قطع غيار وتنظيف وجتديد. إّن مقايضة عائدات احملروقات والطاقة 
التقليدية بكلفة التلوث صفقة غير رابحة )امللحق رقم 1(. وهذا يقتضي وضع دراسات 

اكتوارية يتم مبوجبها تعجيل التحول للطاقة املتجددة باقتناع اخلزينة ودعمها. 

26. تقترب كلفة قطاع الطاقة من 10% من الناجت احمللي اإلجمالي، وبالتالي فإن العمل 
النقل  من  الغازية  االنبعاثات  وتخفيض  كفاءته  ورفع  القطاع  هذا  كلفة  تخفيض  على 
 10 االمتداد  معه  يحسن  ال  ذلك  كل  االقتصادية،  للقطاعات  الطاقة  كلفة  وتخفيض 

سنوات، فاحلركة البطيئة يترتب عليها خسائر ضخمة ومشكالت جديدة. 

وعليه، فقد يكون ضروريًا تشكيل فرق عمل مصغرة من اخلبراء لوضع قائمة باملسائل 
القائمة  مفردات  ووضع  الوطني،  االقتصاد  منظور  من  بكامله  القطاع  لتطوير  الالزمة 
بترتيب تصاعدي، أي البدء باملفردات األقل كلفة واألسرع إجنازًا واألقل تعقيدًا ليبدأ 

العمل بها متدرجًا بحسب تعقيد املفردة يف القائمة.

سلعة  ليست  وهي  مكثف،  بشكل  والتكنولوجيا  العلم  على  بطبيعتها  الطاقة  تقوم   .27
جاهزة للتعامل من الرف. وإذا كانت إدارة قطاع الطاقة تسعى للوصول إلى نتائج حاسمة 
يف حتسني األداء واالقتصاديات ونوعية الطاقة بأشكالها املختلفة، فال ميكن أن يتحقق 
بني  والتشبيك  والتعاون  التواصل  يجعل  وهذا  وأبحاث.  معمقة  دراسات  دون  من  ذلك 
مؤسسات الطاقة واملعادن واملصادر الطبيعية من جهة، وبني األكادمييا )يف األردن أكثر من 
20 كلية للهندسة والعلوم إضافة إلى النقابات( من جهة ثانية، مسألة وطنية اقتصادية 
مالية  بتكاليف  األجنبية  بالشركات  االستعانة  سوى  لها  بديل  وال  منها  بد  ال  وفنية 

وقانونية ال يتحملها القطاع.

28.  يعاني االقتصاد الوطني األردني من مشكالت عديدة يأتي يف مقدمتها ارتفاع كلفة 
االستثمار وكلفة اإلنتاج. وتأتي الطاقة يف مقدمة مكّونات كلفة اإلنتاج.

وهناك جملة من املفردات املتضاربة وعلى النحو التالي:

من  الطاقة  على  املفروضة  والضرائب  الرسوم  عائدات  أصبحت  السنوات  مدى  على  أواًل: 
خالل ما هو مفروض على املشتقات النفطية والغاز املستورد تشكل ركنًا أساسيًا لتمويل 
اخلزينة. يضاف إلى ذلك التكاليف األخرى من نقل وتأمني وتخزين، بحيث وصلت هذه 
الضرائب يف مجملها إلى 1.2 مليار دينار يف عام 2019 أو ما يعادل 13.5% من موازنة 

عام 2019.
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الطاقة  لشراء  الكهرباء  توليد  شركات  مع  الوطنية  الكهرباء  شركة  تعاقدت  ثانيًا: 
يف  املتسارعة  التكنولوجية  للتطورات  مستقبلية  قراءة  دون  طويلة  لفترات  الكهربائية 
الطاقة واقتصادياتها. والتزمت الشركة بدفع مبالغ مقطوعة إضافة إلى املبالغ املفروضة 

على كل وحدة طاقة كهربائية وكلفة الوقود وجميعها ليتحملها املستهلك. 

والتجاري أعباء مساندة  الصناعي  القطاعني  أن حتّمل  الكهرباء  ثالثًا: اعتادت تسعيرة 
االستهالك املنزلي ضمن بنية معقدة للتعرفة الكهربائية ساهمت يف ارتفاع كلفة الطاقة. 

وهناك مناذج دولية مثل الدمنارك والصني وسواهما. 

يخلو  كان  منهاجًا  اعتمدت  الطاقة  قطاع  خصخصة  فيها  متت  التي  الطريقة  إّن  رابعًا: 
من  الطاقة  مرافق  حتّولت  وبذا  وطني.  استراتيجي  منظور  من  التطبيقية  تفاصيله  يف 
مبيعاتها.  بازدياد  أرباحها  تتزايد  مستثمرة  شركات  إلى  والكهرباء  النفطية  املشتقات 
وهذا وضع قضايا ترشيد االستهالك ورفع كفاءة االستخدام وبالتالي تقليص االستهالك 

يف موقع يتناقض مع املصالح التجارية لتلك الشركات. 

خامسًا: إّن التحول إلى الطاقة املتجددة يعني يف جوهره:

تخفيض كميات الوقود املستوردة وبالتالي انخفاض عائدات الرسوم واجلمارك.  •

تخفيض  وبالتالي  الطاقة،  من  احتياجاته  توليد  يف  طرفًا  النهائي  املستهلك  دخول   •
للكهرباء اجلاهزة.

دخول تغييرات بنيوية على شبكات الكهرباء للتعامل مع احلالة اجلديدة.  •

وبهذا أصبح التوسع يف الطاقة املتجددة يعني بالنسبة للشركات تخفيض أرباحها. األمر 
الذي جعلها تأخذ مواقف سلبية. 

سادسًا: إّن كل ما يدفعه املستهلك للخزينة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ينعكس على 
املستهلك  إذا كان  املعيشة  أو على تكاليف  إنتاجيًا،  املستهلك مرفقًا  إذا كان  اإلنتاج  كلفة 
شخصًا عاديًا. كل ذلك يرجع سلبًا على االقتصاد الوطني مبا يف ذلك كلفة االستثمار يف 

املشاريع. 

6% من مجمل  إّن اخلزينة تدفع بشكل غير مباشر تكاليف صحية ال تقل عن  سابعًا: 
النفطية  املشتقات  حرق  عن  الناشئ  البيئة  لتلوث  نتيجة  الصحة  على  إنفاقه  يتم  ما 
لغايات الكهرباء والنقل. وكل حتّول إلى الطاقة النظيفة يقّلص جزءًا من هذا التلوث ومن 

املدفوعات أيضًا.
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لذا ال بد من وضع حل لهذه املتناقضة مع األخذ بعني االعتبار:

العنصر  تصبح  أن  بد  ال  والقادمة  احلالية  وتركيباتها  بأشكالها  املتجددة  الطاقة  إن   •
الرئيس يف خليط الطاقة.

االقتصاد  صالح  يف  يصّب  التقليدية  صورها  يف  الطاقة  من  االستهالك  تخفيض  إن   •
الوطني وصالح املستهلك معًا.

29.5 لدى قطاع الطاقة ممثاًل بشركة الكهرباء الوطنية فائض يف االستطاعة التوليدية 
من احملطات التي مت إبرام عقود طويلة األجل معها. ومثل هذا الفائض مرشح للزيادة مع 
دخول الطاقة املتجددة. إّن منع التوسع يف الطاقة املتجددة أو الصخر الزيتي ليس حاّلً 

صحيحًا، فهناك بدائل ال بد من دراستها واختيار األفضل:

أواًل: تناول املياه ميكن التعاقد بني وزارة املياه ووزارة الطاقة على تناول املياه يف مجاالت 
أسعار  وحساب  الغاية  لهذه  إنشاؤها  يتم  محطات  خالل  من  والضخ  والتنقية  التحلية 
التحلية  من  يجعل  إليها  محدود  هامش  إضافة  مع  احلّدية  بالكلفة  الكهربائية  الطاقة 

استثمارًا مجديًا.

ذات  واملؤسسات  الكبيرة  الصناعات  مع  التوصل  ميكن  مخفضة  طاقة  صفقات  ثانيًا: 
لعدد  أو  محددة  زمنية  لفترات  مخفضة  بأسعار  صفقات  إلى  للطاقة  العالي  االستهالك 
من الـ ك.و.س بحيث يتاح لهذه الصناعات واملؤسسات تخفيض كلف اإلنتاج وفق برنامج 

زمني محدد.

ثالثًا:  التوسع يف السيارات الهجينة والكهربائية والدّراجات الكهربائية.

االستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة )2030-2020(
لقطاع  الشاملة  باالستراتيجية  خاصة  وثائق  املعدنية  والثروة  الطاقة  وزارة  أصدرت   •
الوثائق ملخصًا لالستراتيجية وخطة  الطاقة لألعوام )2020-2030( وتضمنت تلك 
بالطاقة،  التزود  أمن  يف:  االستراتيجية  لهذه  الرئيسية  احملاور  وتتمثل  تنفيذية.  عمل 
االعتماد  وزيادة  واالستدامة،  الطاقة(،  كلفة  )خفض  مقبولة  بأسعار  الطاقة  وتوافرية 
تنوع  هي:  استراتيجية  أهداف  خمسة  احملاور  هذه  عن  تتفرع  كما  احمللية.  املصادر  على 
املصادر واألشكال، وزيادة مساهمة املصادر احمللية، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، وخفض 
كلفة الطاقة على االقتصاد الوطني، وتطوير منظومة الطاقة جلعل األردن مركز إقليميًا 

لتبادل الطاقة بأشكالها كافة. 
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توليد  يف  وكذلك  الكلي،  الطاقة  خليط  يف  تغيير  إحداث  على  االستراتيجية  ستعمل   •
27% يف خليط  الكهرباء، إاّل أن التغيير متواضع نوعًا ما، وخاصة يف الطاقة املتجددة؛ 
أن باإلمكان  الذي يعني  الكهرباء، األمر  الطاقة لتوليد  الكلي و48% يف خليط  الطاقة 
إدخال حتسينات يف هذا املجال، خاصة أن املعدالت العاملية املتوقعة هي 50% يف الطاقة 

الكلية، و145% يف خليط توليد الكهرباء.

اجلدول رقم )10(:
خليط الطاقة الكلي

)نسبة مئوية(

نفط خام الوقود
فحمطاقة متجددة غاز طبيعي صخر زيتيومشتقاته

202058821112
203051825142

•  ويف القطاع النفطي إشارة إلى فتح سوق املشتقات النفطية )على حساب التكرير احمللي(، 
وفتح املجال لنشاط التكرير وفق مبادئ السوق، إضافة إلى االنتقال من سوق منظم إلى 
سوق مفتوح من خالل حترير أسعار املشتقات النفطية، وهذا من منظور وطني استثماري 

ميثل خطأ استراتيجيًا كبيرًا وينطوي على الكثير من التناقض.

• إن جزءًا من املالحظات والتوصيات الواردة يف تقرير حالة البالد مشار إليها يف اخلطة 
البالد  حالة  تقرير  فإن  احلال،  وبطبيعة  بأخرى.  أو  بصورة  لالستراتيجية  التنفيذية 
يركز على ما هو قائم فعاًل وما حَتّقق وليس على ما هو وارد يف الوثائق وميكن أن يتحقق 

مستقباًل أو ال يتحقق.

ومن جانب آخر، إّن العديد من توصيات تقرير حالة البالد ال تستدعي التأجيل لسنوات 
وقطاع  األكادمييا  بني  التشبيك  ذلك  على  األمثلة  ومن  بشأنها.  قرار  اتخاذ  يتم  حتى 
الطاقة، والتوسع يف تركيب الوحدات الشمسية للمنازل، واستثمار فائض االستطاعة يف 

نظام توليد الكهرباء.

حتويل  وإلى  جذرية  مراجعة  إلى  بحاجة   )2030-2020( الطاقة  استراتيجية  إن   •
سلعة  مجرد  الطاقة  وأن   )business( أعمال  مجرد  أنه  من  الطاقة  لقطاع  رؤيتها 
إطار  يف  االقتصادي  مع  الفني  املنظور  تركيب  إلى  أخرى،  سلعة  كأي   )commodity(

األمن الوطني.
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املفتوح  الدولية، وبني السوق  الفرق كبيرًا بني الشركات الوطنية والشركات  وهنا يصبح 
واملصلحة  املواصفات  تضبطه  الذي  الوطني  للمنتج  املّشجع  والسوق  مصراعيه  على 
الوطنية. كما أن مؤشرات األداء يف االستراتيجية ينبغي أن تقوم على محددات رقمية 

كما هي يف املؤشرات العاملية ال أن تفتصر على التوصيفات. 

 
اجلدول رقم )11(:

أنواع الوقود لتوليد الكهرباء
)2030-2020(

)نسبة مئوية(
صخر زيتيمشتقات نفطيةطاقة متجددةغاز طبيعيالوقود
20206121315
20305331115

لألعوام  الطاقة  لقطاع  الشاملة  لالستراتيجية  التنفيذية  العمل  خطة  تتضمن    •
)2020-2030(، فيما يخص "حتسني كفاءة استهالك الطاقة"، مشروع " الربط السككي 
إسرائيل  اهتمام  إلى  املعلومات  بعض  وتشير  العراقية".  واحلدود  وسوريا  األردن  لشمال 
أطر  زالت  وما  معها.  التجاري  التبادل  وتعزيز  اخلليج  دول  مع  ربطها  بهدف  املشروع  بهذا 
وآليات العمل ومتويل املشروع غير معلنة، إاّل أن احملادثات التي جرت قد تساهم يف تسريع 
اإلجناز، وقد تظهر إيجابيات املشروع إلسرائيل يف تسهيل نقل البضائع وتسهيل التجارة 

البينية مع دول اخلليج العربي.

امللحق رقم )1(:
حسابات كلفة التلوث

املتوسط السنوي الستهالك الفرد من الطاقة 
= 1600 ك.و.سالكهربائية

= 720 كغم ثاني أكسيد الكربونالتلوث من الطاقة التقليدية
= من 3% إلى 9% من اإلنفاق على الصحةمتوسط الكلفة الصحية للتلوث يف العالم

متوسط الكلفة الصحية يف األردن

= 6% أو متوسط الرقم العاملي

= 12.6 دوالر/ فرد

= 8.94 دينار/ للفرد سنويًا
= 90 مليون دينار الكلفة الكلية  

= 4.6 طن/ سيارةمتوسط ثاني أكسيد الكربون املنبعث سنوياً 
مجمل االنبعاثات يف األردن من النقل 

)1.7 مليون سيارة(
= 7.82 مليون طن سنويًا
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امللحق رقم )2(:
حول اتفاقية الغاز مع إسرائيل

ُوّقعت االتفاقية مع شركة نوبل إنيرجي )Noble Energy(، لكن اجلهة املسؤولة عن 
واملسجلة يف جزر كاميان يف  للتسويق"  األردن   NBL" البائع( هي شركة  )أي  البيع  عقد 
رغم  بالغموض  االتفاقية  وتتسم  إسرائيل.  يف  هرتزليا  يف  مكتب  ولها  الهادئ،  احمليط 
أطرافًا غير معروفة فيها متثل غطاًء  أن هناك  80 صفحة، كما  أن صفحاتها تزيد عن 
يتحمل  "ال  أنه  على  االتفاقية  يف   )19.4.15( املادة  وتنص  اإلسرائيلية.  للحكومة 
الشركاء يف حقل ليفيثيان حتت أّي ظرف من الظروف أّي التزام أو مسؤولية جتاه املشتري 

)أي شركة الكهرباء الوطنية(".

 كذلك، فإن إدارة خط الغاز تتولى مسؤوليَته شركة الفجر )اململوكة لعدد من الشركات 
لوجستيًا  الغموض  شديد  املصدر  هذا  أن  ُيظهر  وهذا  املصرية.  املالية  وزارة  املصرية(، 
وإداريًا وماليًا. وال تتوفر معلومات كافية عن الظروف التي أدت إلى توقيع هذه االتفاقية، 

وخاصة يف اجلانب السياسي. 
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