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 األردنالطاقة في 

 الهاشمية األردنيةالورقة القطرية للمملكة 

 

 مقدمة  -أوالً 

تشكل الطاقة لألردن تحديات كبي�رة بس�بب افتق�اره إل�ى مص�ادر محلي�ة للطاق�ة 

التجاري��ة، واعتم��اده عل��ى االس��تيراد، ف��ي الوق��ت ال��ذي يحت��اج في��ه إل��ى كمي��ات 

حي�ث يس�تورد األردن حالي�اً . كبيرة نسبياً من الطاقة الالزمة للتنمي�ة المس�تدامة

لمملك�ة وال�ذي يض�م بص�ورة من احتياجاته من خليط الطاقة في ا% 97حوالي 

وال تس���اهم . لطبيع���يال���نفط الخ���ام والمش���تقات النفطي���ة ، والغ���از ا :أساس���ية

م��ن ه�ذه االحتياج�ات، كم�ا ال تس�اهم الطاق��ة % 3المص�ادر المحلي�ة ب�أكثر م�ن 

 .المتجددة حالياً إال بنسب ضئيلة في هذا الخليط

 

من %) 17(حوالي  2013وتشكل كلفة الطاقة المستوردة كما هي في عام 

وتعادل اردني  مليار دينار) 4.076(الناتج المحلي اإلجمالي، وبكلفة بلغت 

وبلغ الدعم الحكومي للمشتقات النفطية والكهرباء . مليار دوالر امريكي 5.3

مليار دينار، بسبب استمرار انخفاض كميات الغاز ) 1.85(لذات العام 

الطبيعي المستورد من مصر، واستبداله بوقود الديزل وزيت الوقود مرتفع 

االمر الذي اثر . لفتهاالكلفة لتوليد الكهرباء وبيع الطاقة بأسعار اقل من ك

ورفع مستويات الدين العام الى . بشكل كبير على المالية العامة للدولة

خالل  ةتعديل التعرفة الكهربائية المتخذ اتورغم قرار. مستويات غير عادية
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إال أن معدالت التعرفة الكهربائية المباعة للمستهلكين ما  2013 و 2012عام 

 .من سعر بيعها للمستهلك% 100تزيد عن  زالت مدعومة بشكل كبير وبنسبة

 

) 8.2(حوالي  2013وقد بلغ مجمل الطاقة األولية المستهلكة في األردن عام 

شكل النفط الخام والمشتقات النفطية منها حوالي  مليون طن مكافئ نفط

والطاقة المتجددة  %).11(، في حين شكل الغاز الطبيعي حوالي %)82(

 %).4(والفحم البترولي والحجري ) %3(والكهرباء المستوردة 

 

 .2013مكونات خليط الطاقة الكلي في المملكة لعام ) 1(ويبين الشكل  

 

 )1(الشكل رقم

 2013لعام الكلي مكونات خليط الطاقة 
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ولمواجهة التحديات التي يفرضها قطاع الطاقة وتأثيراتها المباشرة على 

ع استراتيجية وطنية شاملة لقطاع التنمية االقتصادية واالجتماعية، فقد تم وض

لتغطي الفترة  2007تم تحديثها في عام . 2004الطاقة بعيدة المدى في عام 

هدفت الى زيادة مساهمة المصادر المحلية في خليط الطاقة ). 2007-2020(

وقد . 2008في عام % 3، بعد أن كانت 2020في عام % 40الكلي الى 

سات الجديدة، من أهمها التوسع في مشاريع أقرت االستراتيجية عدداً من السيا

الطاقة المتجددة وتفعيل برامج كفاءة الطاقة، وإدخال الصخر الزيتي كبديل 

لتوليد الكهرباء وانتاج الزيت الصخري، وكذلك إدخال الطاقة النووية كبديل 

 . لتوليد الكهرباء

 

هيكلة . والتي أهمها 2004إضافة إلى السياسات التي سبق إقرارها في عام 

قطاع الطاقة وخصخصة مؤسساته اإلنتاجية بحيث يتاح المجال للقطاع 

الخاص أن يقوم باستثماراته وفقاً لقوى السوق، وتعزيز مشاريع الربط الطاقي 

وزيادة التوسع في استخدام الغاز . بين دول اإلقليم لتحقيق امن التزويد بالطاقة

 .الطبيعي في توليد الكهرباء

 

 ر الطاقة المحليةمصاد - ثانياً 
 

رغ���م الجه���ود . م���ن الطاق���ة التجاري���ة مح���دودة ج���داً مص���ادر األردن المحلي���ة 

الحكومية التي بذلت وما زالت منذ عقود ماضية ف�ي عملي�ات البح�ث والتنقي�ب 

وك��ذلك جه��ود الش��ركات األجنبي��ة العدي��دة الت��ي ارتبط��ت . ع��ن ال��نفط والغ��از

والتي قدم لها كافة التس�هيالت . قيبالحكومة األردنية للبحث والتن باتفاقيات مع
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ولق�د ك�ان . والمعلومات المتاحة التي وفرته�ا الدراس�ات والمس�وحات الزلزالي�ة

كل ما أسفرت عنه ه�ذه الجه�ود العث�ور عل�ى كمي�ات متواض�عة وغي�ر تجاري�ة 

وك�ذلك اكتش�اف كمي�ات م�ن الغ�از . 1985مزة عام ـمن النفط الخام في حقل ح

يج�ري اآلن اس�تغالله بالكام�ل . 1989الغ�ازي ع�ام الطبيعي ف�ي حق�ل الريش�ة 

مليون ق�دم ) 20(بمعدل إنتاج يومي مقداره وفي عملية توليد الطاقة الكهربائية 

  .من الطاقة الكهربائية المولدة في األردن%) 3(مساهماً بذلك بحوالي . مكعب

 

حيث  كميات النفط الخام والغاز الطبيعي المنتج محلياً ) 1(ويظهر الجدول رقم 

 .من مجمل الطاقة الكلية المستهلكة% 4يتضح انها ال تساهم بأكثر من 

 

 )1(جدول رقم 

 )2013 – 2006(إنتاج األردن من النفط الخام والغاز الطبيعي خالل الفترة 

 

 السنة
 إنتاج النفط

 )ألف طن(
إنتاج الغــاز 

 ) 3مليار قدم (
مساهمة اإلنتاج المحلي من النفط والغاز 

إلى مجمل الطاقة الكلية الطبيعي 
 (%)المستهلكة

2006 1.2 8.9 3.8 
2007 1.2 7.7 3.7 
2008 1.7 7.2 3.2 
2009 1.5 7.8 3.3 
2010 1.2 6.5 2.8 
2011 1.0 6.4 3.0 
2012 1.0 5.8 2.4 
2013 1.0 5.3 2.2 
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يعتبر األردن الدولة الرابعة في العالم وفيما يتعلق بمصادر الصخر الزيتي، ف

حيث امتالكه لمصادر الصخر الزيتي بعد كٍل من الواليات المتحدة  من

حيث يقدر احتياطي الصخر الزيتي السطحي بما يزيد . والصين والبرازيل

 .مليار طن نفط) 7(مليار طن تحتوي على ما يزيد على ) 70(عن 

يمكن استغالل الصخر الزيتي لتوليد الكهرباء عن طريق تكنولوجيا الحرق 

والغاز عن طريق تكنولوجيات التقطير او الزيت الصخري او إنتاج المباشر 

وقد تضمنت االستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة إدخال . الحقن الحراري

في خليط % 14الصخر الزيتي كأحد البدائل لمصادر الطاقة ليساهم بما نسبته 

 . 2020الطاقة األولية  في عام 

خر الزيتي على ثالثة محاور وهي وتركز الحكومة جهودها الستغالل الص

استغالل الصخر الزيتي لتوليد الكهرباء بالحرق المباشر، والتعدين السطحي 

للصخر الزيتي إلنتاج الزيت الصخري أو الغاز، وانتاج الزيت الصخري او 

وقد تمكن االردن . الغاز من الصخر الزيتي العميق بأسلوب الحقن الحراري

نجاح في استقطاب العديد من كبريات الشركات في السنوات االخيرة من ال

 .العاملة في مجال الصخر الزيتي لالستثمار من هذا المجال

سيبدأ بالمساهمة في خليط  وفي ضوء المعطيات الحالية فإن الصخر الزيتي

. ءالحرق المباشر لتوليد الكهربا من خالل 2017الكلي في عام الطاقة 

 .بالتفصيلوسيأتي ذكر ذلك 

إن االردن يتمت��ع بمص��ادر وإمكاني��ات كبي��رة م��ن الطاق��ات المتج���ددة ك��ذلك ف��

ف��األردن يق��ع ض��من نط��اق الح��زام .  بخاص��ة الطاق��ة الشمس��ية وطاق��ة الري��اح

كيل���ووات  7-5الشمس���ي حي���ث تبل���غ ش���دة االش���عاع الشمس���ي الس���اطع علي���ه 
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 9-7وك���ذلك تبل���غ س���رعات الري���اح ف���ي أم���اكن مح���دده م���ا ب���ين  ²مت���ر/س���اعة

معطيات واعدة الستغالل الطاق�ة المتج�ددة لتولي�د الكهرب�اء ف�ي ثانية وهي /متر

وانطالق��ا م��ن ذل��ك، تض��منت االس��تراتيجية الش��املة لقط��اع الطاق��ة ف��ي . االردن

االردن التي تهدف الى تنوع مصادر الطاق�ة وتقلي�ل االعتم�اد عل�ى االس�تيراد، 

ي ع��ام يط الطاق��ة الكل��ي ف��م��ن خل��% 7أن تس��اهم الطاق��ات المتج��ددة بم��ا نس��بته 

ولق�د تبن�ت الحكوم�ة برنامج�اً طموح�اً لتحقي�ق . 2020في ع�ام % 10و 2015

هذا الهدف بما ف�ي ذل�ك اس�تكمال االط�ر  القانوني�ة والتش�ريعية االزم�ة لتحفي�ز 

 .االستثمار في مجال الطاقة المتجددة وسيتم ذكر ذلك بالتفصيل

 

 ميزان الطاقة -ثالثاً 
 

 الطاقة استيراد  -1

والذي ال  ،اج المصادر المحلية من الطاقة التجاريةفي ضوء محدودية إنت

فإن  ،السنوية من الطاقة األولية من مجمل االحتياجات% 4يشكل أكثر من 

والمشتقات النفطية والغاز  ،النفط الخام استيرادكلياً على  اعتمادااألردن يعتمد 

ية والمقدر لها أن تنمو بنسب سنو ،من الطاقة احتياجاتهالطبيعي لمواجهة 

كما بدأ االردن باستيراد كميات من الفحم الحجري   .)%5.1( إلىتصل 

لتلبية جزء من احتياجات الصناعات  2012والفحم البترولي اعتباراً من عام 

مستوردات األردن من ) 2(ويوضح جدول رقم .  كثيفة االستهالك للطاقة

 .)2013-2006(الفترة خالل والفحم النفط الخام والمشتقات النفطية 
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 )2(جدول رقم 

 والفحم مستوردات النفط الخام والمشتقات النفطية 

 ألف طن متري) 2013-2006(خالل الفترة 

 السنة
النفط 

 الخام

زيت 

 الوقود
غاز 

 مسال
 بنزين سوالر

وقود 

 طائرات

فحم 

 حجري

مخلفات 

 مقطرة

فحم 

 بترولي
 المجموع

 

2006 4258 - 182 509 65 1 - - - 5015 

2007 4040 - 233 429 166 1 - - - 4869 

2008 3796 91 196 320 141 1 - - - 4544 

2009 3633  -234 414 231 1  - - -4513 

2010 3485 307 219 670 400 1  - - -5082 

2011 3189 674 288 1361 540 1 - - - 6137 

2012 3623 703 288 2089 426 1 340  - -7130 

2013 3170 685 280 1670 515 27 306 23 123 6799 

 

 

م��ن ال��نفط الخ��ام م��ن احتياج��ات االردن م��ن % 90ح��والي  اس��تيرادي��تم حالي��اً و

 نقل�ه إلىعن طريق البحر عبر ميناء العقبة ثم يصار  المملكة العربية السعودية

كم��ا ي��تم اس��تيراد ح��والي . بواس��طة الص��هاريج األردني��ةمص��فاة البت��رول  إل��ى

الع�راق بواس�طة م�ن ال�نفط الخ�ام م�ن جمهوري�ة   األردناحتياج�ات من % 10

للمش���تقات المص���فاة  إنت���اجم اس���تيراد ال���نقص الحاص��ل م���ن ،  وي���تالص��هاريج

 .العالمية األسواقمن النفطية 
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كما يتم استيراد الغاز الطبيعي من جمهوري�ة مص�ر العربي�ة عب�ر خ�ط أنابي�ب  

م�ن العقب�ة  الممت�دةوالذي ت�م االنته�اء م�ن إنج�از مرحلت�ه الثاني�ة  .الغاز العربي

وبين  .2006في بداية آذار األردن منطقة رحاب في شمال  إلى ردناأل جنوب

كمي��ات الغ��از الطبيع��ي المس��تورد م��ن مص��ر خ��الل الفت��رة ) 3(الج��دول رق��م 

2006-2013. 

 

 )3(جدول رقم 

 كميات الغاز الطبيعي المستورد من مصر عبر خط الغاز المصري

 )بليون قدم مكعب(

 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنة

الغاز 

 الطبيعي
187 229 262 305 226 78 57 84 

 

 
  استهالك الطاقة األولية والنهائية -2

 

بمع��دل س��نوي ) 2013-2006(الطاق��ة األولي��ة خ��الل الفت��رة  اس��تهالك نم��ا لق��د

متماش�ياً م�ع مع�دالت النم�و ف�ي الن�اتج المحل�ي اإلجم�الي خ�الل % 2.1مقداره 

ت��م تحقيقه��ا أث��ر تطبي��ق ب��رامج التص��حيح و %4.5نف��س الفت��رة والت��ي بلغ��ت 

 .التي تبنتها وأدارتها الحكومة االقتصادي
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خ��الل الفت��رة  الطل��ب المحل��ي عل��ى الطاق��ة االولي��ة) 4(ويب��ين الج��دول رق��م 

)2006-2013(. 

 )4(جدول رقم 

 ن. م. ألف ط) 2013-2006(الطاقة األولية خالل الفترة  الطلب المحلي على

 

 ةالسن

  ألوليةنوع الطاقة ا

النفط الخام 

والمشتقات 

 النفطية

الفحم 

 الحجري

الفحم 

 البترولي

 الغاز

 الطبيعي

الطاقة 

 المتجددة

الكهرباء 

 المستوردة
 المجموع

2006 4953 - - 1996 111 124 7187 

2007 4906 - - 2406 118 53 7438 

2008 4426 - - 2725 120 73 7345 

2009 4454  - -3086 120 79 7739 

2010 4774  - -2289 124 168 7355 

2011 6141 - - 873 130 313 7457 

2012 6992 226  -659 140 188 7979 

2013 6689 204 116 907 145 96 8157 

 

التوزيع القطاعي الستهالك الطاقة النهائية  ) 5(يظهر الجدول رقم كذلك 

تم حسابها بعد اعادة وهي الطاقة المتاحة للمستهلك قبل تحويلها النهائي والتي ي

واستثناء الطاقة المستهلكة والمفقودة، وكذلك استثناء توزيع الطاقة الكهربائية 

 .ألغراض التكرير والفاقد منهاالطاقة المستهلكة 
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 )5(جدول رقم 

 التوزيع القطاعي الستهالك الطاقة النهائية 

 ن. م. ألف ط) 2013-2006(خالل الفترة 

 السنة
 القطـــــــــاع

 لمجموعا
 *أخرى المنزلي الصناعي النقل

2006 1822 1182 1064 821 4889 

2007 1912 1192 1070 853 5027 

2008 1925 1095 1010 835 4865 

2009 1952 1101 1083 885 5021 

2010 1991 1014 1019 849 4873 

2011 2012 961 1136 779 4888 

2012 2521 695 1198 743 5157 

2013 2734 924 1109 617 5384 

 

 استهالك المشتقات النفطية -3

 

-2006(  المش��تقات النفطي��ة للفت��رة اس��تهالكتط��ور ) 6(يب��ين الج��دول رق��م 

بدءاً من عام  و الديزلفي الطلب على زيت الوقود  زيادةحيث يالحظ ) 2013

انخف�اض كمي�ات الغ�از الطبيع�ي المس�تورد م�ن مص�ر واس�تبداله نتيجة  2010

راج�ع الطل�ب عل�ى ك�ذلك يالح�ظ ت. وقود الديزل لتوليد الكهرباءبزيت الوقود و

ف�ي المقاب�ل زي�ادة الطل�ب عل�ى م�ادة  )2013-2006( خ�الل الفت�رةمادة الك�از 

االس��تخدامات  أس��اليبف��ي التح��ول نح��و التح��ديث  م��ا يعك��سمالغ��از الس��ائل 
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امه م�ادة الغ�از الس�ائل وزي�ادة اس�تخد إح�اللفعملية  .المنزلية والتجارية للطاقة

 نم��وكم�ا يالح��ظ ارتف�اع نس��ب  .الك��از عل�ى حس��اب م�ادةكان�ت ف��ي الغال�ب ت��تم 

. خ�الل نف�س الفت�رة% 4.8معدالت سنوية تزيد عن  إلىاستهالك مادة البنزين 

وكذلك ارتفاع نسب نمو استهالك مادة الديزل الذي يستهلك قسم كبي�ر من�ه ف�ي 

وس�ع الكبي�ر ال�ذي وذلك نظ�را للت %.7وصلت سنوية معدالت  إلىقطاع النقل 

م��ن مجم��ل اس��تهالك الطاق��ة % 48بح��دود  يس��تهلكيش��هده قط��اع النق��ل وال��ذي 

 .النهائية

 )6(جدول رقم 

 ألف طن متري) 2013-2006(تطور استهالك المشتقات النفطية خالل الفترة 

 المشتقات  

 النفطية   

 السنة

غاز 

 مسال
 بنزين

وقود 

طائرات 

 )أفتور(

 سوالر كاز
زيت 

 وقود
 المجموع إسفلت

2006 313 741 300 150 1837 1333 168 4842 

2007 335 840 277 131 1799 1193 154 4749 

2008 319 873 2016 100 1493 1100 167 4268 

2009 339 1022 318 111 1614 823 194 4421 

2010 312 1065 351 69 1577 1381 152 4907 

2011 378 1083 354 75 2407 1670 109 6076 

2012 377 1147 380 81 3103 1578 92 6758 

2013 369 1161 357 63 2810 1679 104 6544 
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 الطاقة الكهربائية استهالك- 4
 

 اس�تهالكالطاقة الكهربائية بمعدالت فاقت معدالت الزيادة في  استهالكلقد نما 

الكهرب��اء لألغ��راض الص��ناعية  اس��تعماالتنتيج��ة التوس��ع ف��ي , الطاق��ة األولي��ة

الشبكة الوطنية للنقل والتوزيع فشملت كافة  تعزيزوقد صاحب ذلك . المنزليةو

 ،غالبي�ة المجتمع�ات القروي�ة والريفي�ة النائي�ة إل�ىووصلت  ،محافظات المملكة

 99.9ح�والي  إل�ى 2013وقد بلغت نسبة المزودين بالتيار الكهربائي ف�ي ع�ام 

لغ��ت االس��تطاعة وق��د ب .1975ف��ي ع��ام %  67 كان��ت  م��ن الس��كان بع��د أن% 

 . 2013 أولكانون ميجاوات كما هي في  3200التوليدية المركبة في المملكة 

 

خ��الل الفت��رة  الطاق��ة الكهربائي��ة اس��تهالكوبلغ��ت المع��دالت الس��نوية للنم��و ف��ي 

وه��ذه تعتب��ر م��ن ب��ين المع��دالت العالي��ة لتزاي��د . %7ح��والي) 2006-2013(

% 85مث�ل الطاق�ة المس�تهلكة ح�والي وت. الكهرباء ف�ي البل�دان النامي�ة استهالك

ه�ذه النس�بة ومن المخطط له أن تتحس�ن . من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة

 .الجهود التي يتم بذلها لتقليل الفاقد الكهربائي في شبكات النقل والتوزيعنتيجة 
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 )7(جدول رقم 

 مو التوزيــع القطاعي الستــهالك الطاقة الكهربائية ونسبة الن

 س.و.ج) 2013-2006(خالل الفترة  

             وع ن           

 القطاع          

 

 السنة

 تجاري صناعي منزلي
ضخ 

 مياه

 إنارة

 شوارع
 المجموع

نسبة 

 %النمو 

2006 3434 2758 1516 1396 261 9593 10 

2007 4001 2917 1759 1592 269 10538 9.8 

2008 4456 3128 1925 1713 284 11509 9.2 

2009 4926 2981 1978 1761 310 11956 3.9 

2010 5220 3258 2184 1867 315 12844 7.4 

2011 5441 3478 2260 1938 324 13535 5.4 

2012 6126 3461 2427 1955 305 14274 5.5 

2013 6265 3517 2415 2076 291 14564 2.0 

 

 .بائي�ة وتوزيعه�ا القط�اعيتط�ور اس�تهالك الطاق�ة الكهر) 7(يبين الجدول رقم 

حي��ث يالح��ظ أن القط��اع المنزل��ي ك��ان يس��تأثر ب��الجزء األكب��ر م��ن اس��تهالك 

م�ن مجم�ل االس�تهالك % 43م�ا نس�بته  2013ف�ي ع�ام وقد اس�تهلك  .الكهرباء

، وكذلك ض�خ المي�اه ال�ذي بلغ�ت حص�ته %24يليه القطاع الصناعي ويستهلك 

 .ئيةمن مجمل استهالك الطاقة الكهربا%  14حوالي
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 نصيب الفرد من استهالك الطاقة والكهرباء -5

 

كغم مكافئ نفط في عام  1015زاد نصيب الفرد من استهالك الطاقة من 

سنوية وبنسبة نمو  2013كغم مكافئ نفط في عام  1299ليصل إلى  2006

وزادت حصة الفرد من الكهرباء المستهلكة ولنفس الفترة من %. 2.6مقدارها 

%. 6عة وبنسبة نمو مقدارها سا/كيلوواط 1299إلى ساعة /كيلووات 1218

نصيب الفرد من استهالك الطاقة والكهرباء خالل ) 8(ويبين الجدول رقم 

 ).2013-2006(الفترة 

 )8(جدول رقم 

 نصيب الفرد من استهالك الطاقة والكهرباء

 )2013-2006(خالل الفترة 

 السنة
 حصة الفرد من الطاقة المستهلكة

 كغم مكافئ نفط

 حصة الفرد من الكهرباء المستهلكة

 ساعة/ كيلووات 

2006 1283 1713 

2007 1299 1841 

2008 1254 1967 

2009 1294 1999 

2010 1204 2101 

2011 1193 2166 

2012 1247 2230 

2013 1249 2235 
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 كثافة استهالك الطاقة -6

 

كغم ) 208(ي حوال 2013كما بلغت كثافة استهالك الطاقة في االردن في عام 

بنسبة انخفاض ) 2010اسعار عام (الثابتة  باألسعاردوالر  1000/نفط مكافئ

وتعتبر هذه القيمة مرتفعة مقارنة بالمستويات . 2010عن عام % 2مقدارها 

لتطوير استخدام اكثر كفاءة في معظم العالمية، االمر الذي يمثل دافعاً وتحدياً 

 .كةالقطاعات المستهلكة للطاقة في الممل

 

 محلياً تطور أسعار المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية  - رابعاً 
 

فيما مضى كان�ت تق�وم عل�ى مب�دأ المحافظ�ة  اعتمدتالتي  التسعيريةالسياسات 

نت�ائج إيجابي�ة  إل�ىته�دف باألس�اس الوص�ول محلي�اً على أسعار مقبول�ة للطاق�ة 

- :ما يليويمكن تلخيص هذه السياسة ب, الوطني ككل االقتصادعلى 

المنزلي�ة  لالس�تعماالتمساعدة ذوي الدخل المحدود في الحصول عل�ى الطاق�ة  -

 .وأسعار مقبولة بسهولة

المساعدة على توس�يع القاع�دة الص�ناعية وتش�جيع عملي�ة التص�نيع ع�ن طري�ق  -

وق�د , األمر الذي يمث�ل دعم�اً غي�ر مباش�ر للص�ناعة, إبقاء أسعار الطاقة مقبولة

فمنتج��ات , واالجتماعي��ة االقتص��اديةفها ف��ي التنمي��ة حقق��ت ه��ذه السياس��ة أه��دا

وبل�غ حج�م , بل ومدعومة م�ن الدول�ةالحقيقية الطاقة كانت تباع بأقل من كلفتها 

ذروت�ه ف�ي المقدم للمشتقات النفطية المباعة في السوق المحلي الدعم الحكومي 

 .مليون دينار  560فكان  2005عام 
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والمشتقات النفطية ف�ي األس�واق العالمي�ة ارتفاع أسعار النفط الخام وفي ضوء 

ر س�وق ي�تحر إل�ىوتمش�ياً م�ع سياس�ة الحكوم�ة الرامي�ة . مس�تويات قياس�ية إلى

عم ال��د إلزال��ةسياس��ة  تبن��ت الحكوم��ةفق��د , المش��تقات النفطي��ة وفتح��ه للمنافس��ة

استكمال تحرير  2008حيث تم في شهر شباط . تدريجياً عن المشتقات النفطية

 12.5اسطوانة س�عة (النفطية باستثناء الغاز البترولي المسال  أسعار المشتقات

 ). كغم

وفق��اً  ش��هرياً وي��تم حالي��اً تع��ديل أس��عار المش��تقات النفطي��ة ف��ي الس��وق المحل��ي 

مع���دل األس���عار العالمي���ة  لمعادل���ة س���عريه تس���تند لألس���عار العالمي���ة وتش���مل،

بالت�س نش�رة ثل م. للمشتقات النفطية وكما هو منشور في النشرات االقتصادية

PLATTS  مضافاً إليه التكاليف اإلضافية التي تترتب على استيراد المشتقات

 .األسواق العالمية حتى الوصول إلى المستهلك منالنفطية 

 

    خ���الل الفت���رة  أس���عار المش���تقات النفطي���ة المحلي���ة) 9(يظه���ر الج���دول رق���م و

ش��تقات النفطي��ة وه��ي الفت��رة الت��ي ت��م فيه��ا تحري��ر أس��عار الم )2008-2013(

 .األسعار العالمية وعلى أساس شهريوربطها ب
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 )9(جدول رقم 

 تطور اسعار المشتقات النفطية في السوق المحلي

 الوحدة المشتق النفطي

 السعر

 أولكانون 

2008 

 السعر

 أولكانون 

2013 

 10 6.50 اسطوانة/دينار الغاز السائل

 810 350 لتر/سفل 90البنزين الخالي من الرصاص اوكتان 

 980 405 لتر/فلس 95البنزين الخالي من الرصاص اوكتان 

 670 355 لتر/فلس السوالر

 670 355 لتر/فلس الكاز

 473 193 طن/دينار زيت الوقود للصناعة

 473 193 طن/دينار زيت وقود للكهرباء

 611 349 لتر/فلس ةمحلي/ وقود الطائرات 

 611 354 رلت/فلس أجنبية/ وقود الطائرات 

 616 369 لتر/فلس عارضة/ وقود الطائرات 

 473 193.03 طن/دينار زيت الوقود للبواخر

 397.88 209.83 طن/دينار االسفلت

 

ج�ون  –وفيما يتعلق بالتعرف�ة الكهربائي�ة المطبق�ة كم�ا ه�ي ف�ي ش�هر حزي�ران 

بة فتعتب��ر اس��عار الطاق��ة الكهربائي��ة المباع��ة للمس��تهلكين مدعوم��ة بنس��. 2014

ح��دث ه��ذا التش��وه اعتب��اراً م��ن . م��ن س��عر بيعه��ا للمس��تهلك% 100تزي��د ع��ن 
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 نتيجة للظروف السياسية في االقليم وتعرض خ�ط الغ�از 25/11/2011تاريخ 

الى عمليات تخري�ب وم�ا ن�تج  عن�ه م�ن انقط�اع وت�دني مع�دالت الغ�از  العربي

د مرتف�ع قود ال�ديزل وزي�ت الوق�والمصري المستورد، والتحول الى استخدام و

حي���ث ت���م تع���ديل اس���عار الطاق���ة  .كلف���ة لتولي���د الكهرب���اء المباع���ة للمس���تهلكال

تم�وز  ش�هر ف�ي ،م�رتينالكهربائية المباعة للمستهلك خالل العاميين الماضيين 

دون زيادته�ا عل�ى  عدلت في�ه التعرف�ة الكهربائي�ة 2013 شهر آب وفي 2012

كهرباء الوطنية المش�تري شركة ال وقد بلغت خسائر. مستهلكي القطاع المنزلي

للطاقة الكهربائي�ة المول�دة م�ن قب�ل ش�ركات التولي�د حت�ى نهاي�ة ع�ام  الحصري

.  دوالر امريك�يمليار  4.5مليار دينار اردني أي ما يعادل  3.5حوالي  2013

معالجة خس�ائر ش�ركة الكهرب�اء  هدفبوقد تم وضع واقرار استراتيجية وطنية 

ن التعرفة الكهربائية يجري تنفيذها ت�دريجياً خ�الل الوطنية وازالة الدعم كلياً ع

 ).2017 – 2013(الفترة 

 

التعرف��ة للطاق��ة الكهربائي��ة المباع��ة م��ن ش��ركات ) 10(ويوض��ح الج��دول رق��م 

 . 31/12/2013التوزيع الى المستهلكين كما هي في 
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 )10(دول رقم ج
تعرفة الطاقة الكهربائية المباعة من شركات التوزيع إلى 

 التعرفة الوحدة المستهلكين

 المشتركين المنزليين    -أ    
 كيلو واط ساعة شهرياً      160   -  1من     )س.و.ك/ فلس ( 33
 كيلو واط ساعة شهرياً      300  -161من    )س.و.ك/ فلس ( 72
 كيلو واط ساعة شهرياً      500  -301من    )س.و.ك/ فلس ( 86
 كيلو واط ساعة شهرياً      600 – 501من    )س.و.ك/ فلس ( 114
 كيلو واط ساعة شهرياً      750 - 601من    )س.و.ك/ فلس ( 141
 كيلو واط ساعة شهرياً    1000 -751من    )س.و.ك/ فلس ( 168
 كيلو واط ساعة شهرياً    1000أكثر  من     )س.و.ك/ فلس ( 235

 ـــــــــــــــن المشتركين التجارييــــــــــــ -ب    
 كيلو واط ساعة شهرياً          2000       -1من   )س.و.ك/ فلس ( 105
 كيلو واط ساعة شهرياً         2000أكثر من       )س.و.ك/ فلس ( 146

 البنــــــــــــــــــــــــــــوك  -جـ    
 رياً  كيلو واط ساعة شه        2000       -1من   )س.و.ك/ فلس ( 265
 كيلو واط ساعة شهرياً         2000أكثر من       )س.و.ك/ فلس ( 265

 شركات االتصـــــــــــــــــــــــــــاالت  -د    
 كيلو واط ساعة شهرياً          2000       -1من   )س.و.ك/ فلس ( 238
  كيلو واط ساعة شهرياً         2000أكثر من       )س.و.ك/ فلس ( 278

 تعرفة مستوية -المشتركين الصناعيين الصغار  -هـ    
 كيلو واط ساعة شهرياً      10,000    -1من   )س.و.ك/ فلس ( 57
 كيلو واط ساعة شهرياً     10,000أكثر من    )س.و.ك/ فلس ( 66
 تعرفة المشتركين الصناعيين المتوسطيـــــن   -ح    

 األقصى الحمل  -1 )شهر/و.ك/دينار( 3.79
 التزويد النهاري  -2 )س.و.ك/ فلس ( 72
 التزويد الليلي  -3 )س.و.ك/ فلس ( 61
 تعرفة مستوية  -المشتركين الزراعيين   -ط )س.و.ك/ فلس ( 60
 تعرفة مستوية                   -ضخ المياه   -ك )س.و.ك/ فلس ( 76
 تعرفة مستوية  -الفنادق   -ل )س.و.ك/ فلس ( 146
 الحمل األقصى  -1 )شهر/و.ك/دينار( 3.79
 التزويد النهاري  -2 )س.و.ك/ فلس ( 133
 التزويد الليلي  -3 )س.و.ك/ فلس ( 117
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 التحليل القطاعي لواقع قطاع الطاقة في االردن –خامساً 
 

لق��د توجه��ت سياس��ات الطاق��ة ف��ي األردن خ��الل العق��د الح��الي بص��ورة أساس��ية 

اق��ة الخاص��ة بب��رامج التنمي��ة ورف��ع مس��توى ق��درات نح��و الوف��اء بمتطلب��ات الط

القطاع وبنيته األساسية وصوالً إلى إمداد آمن لخدمات الطاقة إلى كافة شرائح 

 .المجتمع ومواقعه المختلفة

 

وتحقيق��اً لله��دف فق��د ت��م وض��ع اس��تراتيجية ش��املة لقط��اع الطاق��ة بعي��دة الم��دى 

لتح�ديات المس�تقبلية ف�ي درست واقع قطاع الطاق�ة وا). 2015-2004(وللفترة 

ضوء التوجهات العالمية لتحرير سوق الطاق�ة وفتح�ه للمنافس�ة، وخلص�ت إل�ى 

وضع كافة البدائل والخيارات االقتصادية المتاحة تحقيقاً  ألمن الت�زود بالطاق�ة 

 .وبشكل مستدام

 

ونظ���راً لظه���ور متغي���رات أساس���ية ف���ي قط���اع الطاق���ة األردن���ي آن���ذاك، منه���ا 

ة ال�ى طاق�الل�ى الطاق�ة وارتف�اع كلف�ة ف�اتورة في نم�و الطل�ب ع االرتفاع الكبير

مستويات قياسية، ومحدودية كميات الغاز الطبيعي المتاح�ة،  ولتقلي�ل االعتم�اد 

على المصادر الخارجي�ة للطاق�ة م�ن خ�الل زي�ادة مس�اهمة المص�ادر المحلي�ة، 

ح��ديث فق��د ت��م ت. الص��خر الزيت��ي والطاق��ة المتج��ددة  ف��ي خل��يط الطاق��ة الكل��يك

لتغط��ي الفت��رة  2007االس��تراتيجية الوطني��ة الش��املة لقط��اع الطاق��ة ف��ي ع��ام 

- :سياسات جديدة من أهمها حيث تم اقرار) 2007-2020(

 

 التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وتفعيل برامج كفاءة الطاقة -

 إدخال الصخر الزيتي كبديل لتوليد الكهرباء -
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 الكهرباء وتحلية المياهإدخال الطاقة النووية كبديل لتوليد  -

 .تطوير حقل الريشة الغازي لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المحلي -

فقد . قطاع الطاقةما ورد في االستراتيجية الوطنية لوتنفيذاً لوفي ضوء ذلك، 

قطاع تطورات نوعية نتيجة البدء بتنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة الشهد 

 -:وكما يلي ،كافة قطاعات الطاقة وكذلك تنفيذ مشاريع البنى التحتية في

 

 قطاع النفط والمشتقات النفطية -1

 

عن ) العربي الخفيف السعودي(يتم تلبية احتياجات المملكة من النفط الخام 

مليون برميل شهرياً من المملكة العربية ) 2(طريق استيراد ما معدله 

سعار السعودية من خالل عقد سنوي موقع مع شركة ارامكو السعودية وباأل

كما يتم استيراد حوالي اثني عشرة آالف برميل يومياً من النفط الخام . العالمية

من العراق وباألسعار العالمية مع خصم لتغطية كلف النقل ) نفط كركوك(

 .البري والكلف اللوجستية

 

من حاجة المملكة من المشتقات النفطية من خالل تكرير %) 60(ويتم تلبية 

د في مصفاة البترول االردنية التي تبلغ طاقتها التكريرية النفط الخام المستور

الف برميل يومياً، ) 100(الف طن يومياً أي حوالي ) 14(القصوى حوالي 

ويتم تغطية باقي حاجة السوق المحلي من المشتقات النفطية من االسواق 

 .العالمية ومن خالل عطاءات تنافسية تطرحها شركة مصفاة البترول االردنية
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بخصوص ) 2020-2008(قد أوصت االستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة و

 -:قطاع النفط والمشتقات النفطية تنفيذ السياسات والمبادرات التالية 

 

 هيكلة القطاع النفطي وفتحه للمنافسة •

 

 .سي لقطاع توزيع المشتقات النفطيةالهيكل المؤس) 2(ويبين الشكل رقم 

 

 )2(شكل رقم 

 لقطاع توزيع المشتقات النفطيةالهيكل المؤسسي 

 
في إطار تنفيذ برنامج هيكلة القطاع النفطي وفتحه للمنافسة ترخيص حيث تم 

توقيع  21/11/2012شركات لتوزيع المشتقات النفطية، حيث تم بتاريخ ) 3(

رخصتين لتوزيع المشتقات النفطية مع كل من شركة توتال االردن والشركة 

المناصير، وتم بتاريخ /الزيوت والمحروقاتاالردنية الحديثة لخدمات 

توقيع الرخصة الثالثة مع شركة تسويق المنتجات البترولية  17/2/2013

 .االردنية وهي شركة مملوكه لشركة مصفاة البترول االردنية
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كما سيتم تأسيس وترخيص وتشغيل الشركة اللوجستية والتي ستكون مملوكة 

السعات التشغيلية الالزمة للشركات  بالكامل للحكومة بحيث تتولى تأمين

. التسويقية وأعمال المناولة المطلوبة في كل من مرافق العقبة والمطارات

باإلضافة الى تأمين السعات التخزينية والمخزون االستراتيجي للمشتقات 

 .النفطية للمملكة

 

تمكين شركة مصفاة البترول تطوير قطاع التكرير النفطي من خالل  •

 العمل على أسس تجارية ألردنية منا

 

لتوصيات االستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة باإلبقاء على مصفاة  تنفيذاً 

وتمكينها من العمل وهي المصفاة الوحيدة العاملة في االردن البترول االردنية 

 من خالل على اسس تجارية جنباً الى جنب مع فتح السوق النفطي للمنافسة

ة البترول االردنية من السير بإجراءات تنفيذ العمل على تمكين شركة مصفا

مليون دوالر ) 1000-800(مشروع توسعة محدودة لمصفاتها وبكلفة حوالي 

بهدف تحويل المشتقات الثقيلة الى مشتقات خفيفة وتحسين مواصفات 

المشتقات النفطية لتواكب المواصفات العالمية، وقد أعطيت المصفاة فترة 

ت لتنفيذ المشروع تبدأ اعتباراً من شهر كانون اول انتقالية مدتها ست سنوا

2012 . 
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مع المعايير والمواصفات تحسين مواصفات المشتقات النفطية لتتماشى  •

 العالمية

 

وفي هذا االطار تم الزام شركة مصفاة البترول االردنية بان يتضمن مشروع 

ات التوسعة المحدودة لمصفاتها انشاء وحدات لتحسين مواصفات المشتق

والمواصفة القياسية ) EURO V(النفطية لتواكب المواصفات االوروبية 

كما تم الزام شركة مصفاة البترول االردنية بان تكون كامل الكميات . االردنية

المستوردة من المشتقات النفطية بمواصفات محسنة وتتوافق بمجملها مع 

 .المواصفات القياسية االردنية

ال االردن والشركة االردنية الحديثة لخدمات وتم الزام كل من شركة توت

الزيوت والمحروقات والشركة االردنية لتسويق المنتجات البترولية وبموجب 

الرخص الموقعة معها بان تكون كامل الكميات التي ستستوردها من المشتقات 

 .النفطية بمواصفات محسنة وتتوافق مع المواصفات القياسية االردنية

 

 يوماً ) 60(ات النفطية يكفي لمدة تراتيجي للمشتقتوفير مخزون اس •

 

يبلغ مقدار السعات التخزينية االسمية المخصصة لتخزين المشتقات النفطية 

في المواقع التابعة لشركة مصفاة البترول االردنية والشركات الصناعية 

كما يبلغ . الف طن) 1200(الكبرى ومحطات توزيع المحروقات حوالي 

 .الف طن) 300(تخزينية للنفط الخام في المملكة حوالي مقدار السعات ال
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وتحقيقاً للمستويات العالمية في معدالت الكفاية للمخزون النفطي، وتطوير 

- :تنفيذ المشاريع التالية يتم العمل علىمرافق البنية التحتية في القطاع،  

 

سعة المشتقات النفطية ب/ مشروع بناء سعات تخزينية لمادة النفط الخام  -

وسيتم . EPCتسليم مفتاح /الف طن في العقبة بنظام عقد المقاولة ) 100(

 .2015في النصف الثاني من عام  تشغيله

االف ) 6(مشروع بناء سعات تخزينية لمادة الغاز البترولي المسال بسعة  -

تشغيله في  وسيتم .EPCتسليم مفتاح /طن في العقبة بنظام عقد المقاولة 

 .2015م النصف الثاني من عا

مشروع بناء سعات تخزينية استراتيجية للمشتقات النفطية الخفيفة  -

االف طن للغاز البترولي ) 8(الف طن و ) 250(بأنواعها، باستطاعة 

 تسليم مفتاح/بنظام عقد المقاولة ) شرق عمان(المسال في وسط المملكة 

(EPC) . ومن المتوقع االنتهاء من تنفيذ المشروع وتشغيله في النصف

 .2016الثاني من عام 

    

  تطوير وسائل المناولة للنفط الخام والمشتقات النفطية •

 

تحقيقاً للتزود اآلمن للمشتقات النفطية والنفط الخام ، وتطوير مرافق البنية 

- :التحتية في القطاع،  فقد تم السير في تنفيذ المشاريع التالية

 

خالل شركة مشروع تأهيل رصيف النفط الحالي في العقبة ومن  −

تطوير العقبة لزيادة طاقة مناولته للنفط الخام ومشتقاته الى حوالي 
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االف طن ومن المتوقع تشغيل ) 8(الف طن يوميا بدال من ) 14(

 .2014المشروع في النصف الثاني من عام 

 

مشروع انشاء رصيف الغاز البترولي المسال في العقبة ومن خالل  −

ستيراد الغاز البترولي المسال من للتمكين من ا شركة تطوير العقبة

االسواق العالمية بحرا عبر ميناء العقبة وبكميات كبيرة ، ومن المتوقع 

 .2014تشغيل المشروع في الربع الثالث من عام 

 

ويهدف المشروع . مشروع بناء خط أنابيب لتصدير النفط العراقي −

شمية إلى لنقل النفط الخام العراقي عبر أراضي المملكة االردنية الها

العقبة لغرض التصدير / مرفأ التصدير على ساحل البحر األحمر

، ويتكون المشروع من خط  2018اعتبارا من الربع الثالث لعام 

يوم مع كافة المنشآت / مليون برميل) 1(انبوب بطاقة تصديرية تبلغ 

الالزمة يخصص منها كمية لتزويد مصفاة البترول االردنية في 

وخط أنبوب غاز جاف ). يوم/ الف برميل  150(الزرقاء بمقدار 

بطاقة مناسبة موازي لخط النفط الخام االعتيادي لتشغيل محطات 

الضخ على مسار الخط داخل أراضي المملكة االردنية الهاشمية 

وتزويد مستهلكين محليين ضمن المسار بحاجتهم من الغاز الطبيعي 

 .في حال توفره وحسب الطاقة المتاحة لألنبوب

 

تنفيذ المشروع بطريقة الـبناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية وسيتم  −

BOOT  . من قبل مطور واحد في أراضي كال الطرفين ويلتزم
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المطور بتسليم المشروع لكل من العراق واالردن و بشكل منفصل في 

بحالة فنية جيدة قابلة للعمل وفق ) عاما 20(نهاية فترة العقد والبالغة 

 .ميميةالطاقة التص

 

 قطاع الغاز الطبيعي -2

 

بدأ االردن باستيراد الغاز الطبيعي من مصر عبر خط الغاز العربي في عام 

عاماً قابلة للتمديد لمدة تصل ) 30(في إطار اتفاقية لبيع الغاز مدتها  2003

 2003حيث تم في عام . عاماً بناء على موافقة الطرفين المتعاقدين) 40(الى 

لى من خط الغاز العربي من العريش في مصر الى العقبة تشغيل المرحلة االو

كما تم . في االردن وتم البدء بتزويد محطة العقبة الحرارية بالغاز الطبيعي

 2006تشغيل المرحلة الثانية من خط الغاز العربي داخل االردن في عام 

وتزويد محطات توليد شرق عمان، والقطرانة، والسمرا ورحاب بالغاز 

وقد ساهم الغاز الطبيعي المستورد من مصر في توليد أكثر من . الطبيعي

 .2009من الكهرباء المولدة في المملكة في عام % 80

 

ويتضمن االتفاق الموقع مع الجانب المصري تزويد االردن بالكميات 

بليون متر مكعب في السنة ) 2.615(التعاقدية  المتفق عليها والتي تبلغ 

 .امها في محطات توليد الكهرباءوالمخصصة بالكامل الستخد

 

حدث انقطاع في توريد الغاز الطبيعي بشكل كامل  2011وفي بداية عام 

ولفترات طويلة كما شهد توريد الغاز انخفاضاً كبيراً مقارنةً بالكميات 
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التعاقدية في االيام التي تم فيها توريد الغاز لألردن، حيث بلغ معدل التوريد 

)% 22.5(يوم والذي يمثل فقط حوالي /مليون قدم) 56.6(حوالي  2012لعام 

حتى نهاية  2013من الكميات التعاقدية في حين بلغ معدل التوريد في عام 

%) 33.1(يوم ويمثل فقط حوالي /مليون قدم) 81.3(شهر تشرين اول حوالي 

من الكميات التعاقدية والذي اثر بشكل كبير على االقتصاد الوطني من حيث 

في محطات توليد ) السوالر وزيت الوقود(استخدام الوقود البديل اللجوء الى 

الكهرباء لتعويض النقص في كميات الغاز الموردة والتي تزيد كلفتها بشكل 

 .كبير عن كلفة الغاز

 

وقد ادى ذلك الى تحمل شركة الكهرباء الوطنية وهي شركة مملوكة بالكامل 

 -2011(التراكمية لألعوام  للحكومة الى خسائر مالية كبيرة بلغت قيمتها

 .مليار دينار)  3.28(حوالي ) 2013

بخصوص ) 2020-2008(وقد أوصت االستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة  

 -:قطاع الغاز الطبيعي تنفيذ السياسات والمبادرات التالية 

 

باء توفير مصادر إضافية للغاز الطبيعي لتلبية احتياجات قطاع الكهر •

 زيع في المدنوالصناعات والتو

 

ولتوفير مصادر اضافية للغاز الطبيعي لتلبية النمو في الطلب على الغاز 

وتعويض اي نقص في كميات الغاز الموردة من مصر ولتقليل كلف الوقود 

البديل المستخدم في توليد الكهرباء بشكل رئيسي، ولتعزيز التزود اآلمن 
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ز،  فقد تم ما بالغاز كي ال يبقى االردن معتمداً على مصدر واحد للتزود بالغا

  -:يلي

السير باستيراد الغاز الطبيعي المسال بواسطة البواخر عبر ميناء  −

). Med Term Contract(العقبة، من خالل عقود متوسطة األجل 

لتلبية النمو في احتياجات محطات توليد الكهرباء مع االبقاء على 

لفوري وجود المرونة المناسبة أيضاً لشراء الغاز الطبيعي من السوق ا

)Spot Market ( وذلك لمعالجة أي نقص أو انقطاع في توريد الغاز

من مصر، وسيتم البدء باستالم اول شحنة من الغاز الطبيعي المسال 

مع انتهاء العمل بتنفيذ ميناء الغاز الطبيعي المسال والذي تتولى 

 .مسؤولية تنفيذه شركة تطوير العقبة

 

ازي كأحد المصادر المحلية وفيما يتعلق بتطوير حقل الريشة الغ −

للتزود بالغاز الطبيعي، والذي يبلغ معدل إنتاجه اليومي كما هو في 

مليون قدم مكعب يتم توريدها ) 14.5(حوالي  2013شهر ايار 

)% 2(لمحطة توليد الكهرباء في موقع حقل الريشة وتساهم بحوالي 

لحقل تم وبهدف تطوير ا. من احتياجات المملكة من الطاقة الكهربائية

وشركة  BPتوقيع اتفاقية تعديل االمتياز مع شركة بريتش بتروليوم 

والتي صدرت بقانون في . 25/10/2009البترول الوطنية بتاريخ 

، حيث ستنفذ شركة بريتش 3/1/2010بتاريخ  الجريدة الرسمية

بتروليوم برنامج االستكشاف لتقدير احتياطات الحقل من الغاز تمهيداً 

 .الدخول في مرحلة التطوير للحقلالتخاذ قرار 
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قررت شركة بريتش بتروليوم االنسحاب من  15/1/2014وبتاريخ  −

حقل الريشة الغازي نتيجة عدم ثبوت وجود احتياطيات للغاز الطبيعي 

 .بئرين عميقينبعد االنتهاء من حفر 

 

 طوير وسائل مناولة الغاز الطبيعيت •

 

يث استيراد الغاز الطبيعي ولتطوير وسائل مناولة الغاز الطبيعي من ح

باألنابيب وبواسطة البواخر والذي يتيح المجال لألردن االستيراد من اكثر من 

- :مصدر ، فقد تم السير في تنفيذ المشاريع التالية

مشروع بناء رصيف للغاز الطبيعي المسال والمنشآت الشاطئية والربط  -

الصناعية الجنوبية  المنطقة/ مع أنبوب الغاز الطبيعي العربي في العقبة 

ويهدف المشروع الى استيراد الغاز الطبيعي من مصادر جديدة لتزويده 

لمحطات توليد الكهرباء بدالً من الوقود البديل األكثر كلفة والمستخدم 

/ حالياً في المحطات وسيتم تمويل المشروع من حكومة دولة الكويت

وتتولى . لألردن الصندوق الكويتي للتنمية كجزء من المنحة الخليجية

شركة تطوير العقبة مسؤولية تنفيذ المشروع وبمتابعة من وزارة الطاقة 

والثروة المعدنية كونه يعتبر جزءاً رئيسياً من منظومة استيراد الغاز 

 .الطبيعي المسال

واصطفافها بشكل دائم  (FSRU)مشروع استئجار باخرة الغاز العائمة  -

بيعي المسال وتحويله للحالة الغازية في ميناء العقبة لتخزين الغاز الط

وضخه في خط الغاز العربي لتزويده لمحطات توليد الكهرباء، وقد تم 

، والباخرة التي تم  31/7/2013توقيع عقد استئجار الباخرة في 
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استئجارها هي باخرة بمواصفات عالية جديدة ، سيكون أول استخدام 

الف متر مكعب ) 160(خرة لها في األردن، وتبلغ السعة التخزينية للبا

مليار قدم مكعب غاز في الحالة الغازية ) 3.3(غاز مسال والتي تعادل 

مليون قدم مكعب غاز ) 750(وأقصى طاقة تزويد للباخرة تصل إلى 

في اليوم حيث تستطيع ان تلبي االحتياجات القصوى لمحطات توليد 

 .الكهرباء في حال االنقطاع التام للغاز المصري

 

 الطاقة المتجددةاع قط  -3

 

يتمتع االردن بمصادر وإمكانيات كبيرة من الطاقات المتجددة بخاصة الطاقة 

فاألردن يقع ضمن نطاق الحزام الشمسي حيث تبلغ .  الشمسية وطاقة الرياح

وكذلك تبلغ  ²متر/كيلووات ساعة 7-5شدة االشعاع الشمسي الساطع عليه 

ثانية وهي معطيات واعدة /متر 9-7سرعات الرياح في أماكن محدده ما بين 

 .الستغالل الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء في االردن

 

وواجهت مشاريع الطاقة المتجددة المخطط لها لتوليد الكهرباء صعوبات 

حالت دون تنفيذها بسبب عدد من المعيقات أمام االستثمار في مشاريع الطاقة 

لتشريعي لتحفيز االستثمار في مجال المتجددة، ومنها غياب االطار القانوني وا

الطاقة المتجددة وارتفاع الكلفة االستثمارية ألنظمة الطاقة المتجددة والتي 

تتجاوز ضعف انظمة التوليد التقليدية، والذي يؤدي بدوره الى ارتفاع تعرفة 

توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة، باإلضافة الى ان محطات الطاقة 

لتوليد الكهرباء هي محطات لتوفير الوقود فقط، وال يمكن االعتماد  المتجددة
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عليها لتغذية االحمال الكهربائية بشكل مستمر حيث أنها مصادر متقطعة على 

االغلب وغير متوفرة طوال فترة الطلب واعتماد مشاريع الرياح على توفير 

 .ةاالراضي وبمساحات كبيرة نسبياً وااللتزام بالمتطلبات البيئي

 

أن تساهم ) 2020-2008(وقد أوصت االستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 

 2015يط الطاقة الكلي في عام من خل% 7الطاقات المتجددة بما نسبته 

 -:وتنفيذ السياسات والمبادرات التالية 2020في عام % 10و

 

 ع استغالل مصادر الطاقة المتجددةتوسي •

 

اجل فتح المجال امام القطاع الخاص تمشياً مع متطلبات االستثمار، ومن 

للمشاركة الفعالة في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة جنبا الى جنب مع 

المشاريع التي تنفذها الحكومة ، فقد تم اصدار قانون الطاقة المتجددة وترشيد 

نيسان  16وذلك بتاريخ . 2012لسنة ) 13(الطاقة كقانون دائم تحت رقم 

ومن سمات هذا . 2010در كقانون مؤقت بعام بعد أن كان قد ص  2012

 القانون انه،

 

يوفر االطر القانونية والتنظيمية والتشريعية لالستثمارات في مجال الطاقة  -

 .المتجددة

يتيح لوزارة الطاقة والثروة المعدنية التعامل مع العروض المباشرة التي  -

دخول في تقدم للوزارة لالستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة دون ال

 .إجراءات العطاءات الطويلة
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أتاحت الفرصة لتركيب أنظمة مصادر الطاقة المتجددة لتغطية حاجة  -

 .المستهلك من استهالكه الفعلي للطاقة الكهربائية

 .منح اعفاءات ضريبية وجمركية ألنظمة ومعدات الطاقة المتجددة -

المتجددة،  إعطاء حوافز استثمارية ألعمال البنى التحتية لمشاريع الطاقة -

كإعفاء المستثمر من تحمل كلفة ربط مشاريع الطاقة المتجددة على خطوط 

 .الشبكة الكهربائية

الزم القانون شركات الكهرباء بشراء كامل الطاقة الكهربائية المولدة من  -

هذه المشاريع، بغض النظر عن اولويات التوليد من المحطات الكهربائية 

 .واقتصاداتها

يمات المنبثقة عن  القانون حوافز إضافية ألنظمة كما وأعطت التعل -

 .ومعدات الطاقة المتجددة ذات المنشأ المحلي

 

فقد تم ) 11المادة (وتنفيذاً لما ورد في قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة 

تأسيس صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة كأحد مديريات وزارة الطاقة 

ويهدف الصندوق الى توفير الدعم .  لصندوق اعمالهوالثروة المعدنية وباشر ا

 .الالزم لمشاريع الطاقة المتجددة وبرامج ترشيد الطاقة

 

وتمشياً مع قانون الطاقة المتجددة الذي اتاح للشركات التقدم بعروض مباشرة، 

فقد باشرت وزارة الطاقة باستالم عروض مباشرة من الشركات الراغبة في 

الطاقة المتجددة بأسلوب بناء تملك تشغيل، حيث تم االستثمار في مشاريع 

ميجاواط ) 850(مذكرة تفاهم مع شركات مؤهلة لتطوير حوالي ) 30(توقيع 

 .من هذه المشاريع في مختلف مناطق المملكة



 مؤتمر الطاقة العربي العاشر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ الطاقة في األردنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
36 
 

 

وبذلك فإن االردن، وبعد صدور هذا القانون الخاص بالطاقة المتجددة وترشيد 

الصادرة بموجبه والتي وفرت اطاراً الطاقة واعداد االنظمة والتعليمات 

قانونياً وتشريعياً وتنظيمياً، وأعطت العديد من الحوافز المالية، قد اصبح 

االردن جاذباً وجاهزاً الستقبال كافة االستثمارات االجنبية في مشاريع الطاقة 

 .المتجددة

لس وقد تم رفع مسودة قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لمج

الوزراء يتضمن انشاء نافذة استثمارية واحدة في وزارة الطاقة لمشاريع 

الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بحيث يحصل المستثمر على جميع الموافقات 

 .الالزمة لتنفيذ مشروعه من خاللها

 

 تطوير تعرفة كهربائية جاذبة لمشاريع طاقة الرياح •

 

الناظمة لعملية االستثمار، ومنها  اصدار كافة التعليمات 2012تم خالل عام 

اعداد قائمة لألسعار االسترشادية للطاقة الكهربائية من مشاريع الطاقة 

، وكذلك السماح للمنازل والمنشآت )مرجع القياس(المتجددة كبيرة الحجم 

الصغيرة بتركيب انظمة للطاقة المتجددة وبيع الفائض لشركات توزيع 

ية تم تحديدها بموجب هذه التعليمات، التي الكهرباء من خالل اسعار تشجيع

 172واط لـ . م 2اصدرتها هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ، حيث تم حالياً ربط 

مشترك على شبكتي التوزيع المنخفض والمتوسط الجهد لشركات توزيع 

 122واط لـ . م 7الكهرباء وكذلك هناك استطاعة قيد التركيب بحوالي 

 .. مشترك
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 كهربائية المولدة من مصادرسوم العبور للطاقة الإصدار تعليمات ر -

 .الطاقة المتجددة ولغايات استهالكها وليس لغايات البيع

إصدار التعليمات المتعلقة بتكاليف ربط منشآت الطاقة المتجددة على  -

 .شبكات التوزيع

 

 1200قة الرياح باستطاعة توليد طاقة كهربائية باستخدام طامشاريع  •

 ميجاواط

 

تنفيذ مشاريع توليد طاقة كهربائية ) 2016-2013(ل الفترة سيتم خال

 -:باستخدام طاقة الرياح وعلى النحو التالي

 تقدم عروضا مباشرة لالستثمار في استالم عروض الشركات التي -

قطاع خاص بأسلوب البناء / طاقة رياح / تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة

 .والتملك والتشغيل

ميجاوات ) 90(ة كهربائية من الرياح باستطاعمشروع توليد الطاقة ال -

. قطاع خاص سينفذ بأسلوب البناء والتملك والتشغيل/ في منطقة الفجيج

 .2015ومن المتوقع تشغيل المشروع مع نهاية عام 

ميجاوات ) 117(مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الرياح باستطاعة  -

 .ناء والتملك والتشغيلقطاع خاص سينفذ بأسلوب الب/في منطقة الطفيلة 

 .2015ومن المتوقع تشغيل المشروع مع نهاية عام 

) 75-65(ة مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الرياح باستطاع -

الجهة و .سينفذ بأسلوب عقود المقاولة/ ميجاوات في منطقة معان
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الصندوق الكويتي للتنمية ومن / الممولة للمشروع حكومة دولة الكويت

 .2015يله مع نهاية عام المتوقع تشغ

مشروع الممر االخضر لزيادة قدرة الشبكة الكهربائية على استيعاب  -

مشاريع الطاقة المتجددة، وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل ومن 

 .2016المتوقع تشغيل المرحلة االولى مع نهاية عام 

 

قة الشمسية باستطاعة توليد طاقة كهربائية باستخدام الطامشاريع  •

 يجاواطم 800

 

تنفيذ مشاريع توليد طاقة كهربائية ) 2016 – 2013(سيتم خالل الفترة 

 -:باستخدام الطاقة الشمسية وعلى النحو التالي

ي تقدم عروضا مباشرة لالستثمار ف استالم عروض الشركات التي -

قطاع خاص بأسلوب / طاقة الشمس / تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة

استالم  2013حيث تم مع نهاية شهر آذار . البناء والتملك والتشغيل

) 200(شركة وباستطاعة اجمالية ) 12(عروض الخاليا الشمسية من 

مع توقيع اتفاقيات شراء الطاقة  2014ميجا وات و تم في شهر اذار 

ومن المتوقع أن تكون هذه المشاريع عاملة مع نهاية  .هذه الشركات

القفل المالي الناجح في حال توصل هذه الشركات الى  2015العام 

 .لمشاريعها

مشروع توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخاليا الشمسية باستطاعة  -

وسينفذ بأسلوب عقود . العقبة/ميجاوات في منطقة القويرة ) 65-75(

والجهة الممولة للمشروع حكومة دولة االمارات العربية  .المقاولة
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ع تشغيل المشروع مع صندوق ابو ظبي للتنمية ومن المتوق/ المتحدة

 .2015نهاية عام 

) 10(مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الخاليا الشمسية باستطاعة  -

قطاع خاص سينفذ بأسلوب البناء /ميجا وات في منطقة المفرق 

 .2015ومن المتوقع تشغيل المشروع مع نهاية عام  والتملك والتشغيل

يا الشمسية باستطاعة مشروع توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخال -

ميجا وات في منطقة األزرق يتم تنفيذه بأسلوب عقد ) 2(بحوالي 

المقاولة وبتمويل من خالل منحة مبادلة الدين مع الحكومة االسبانية 

 .2014ومن المتوقع تشغيل المشروع في نهاية عام 

 

 ل الطاقة الحيوية إلنتاج الطاقةاستغال •

 

على آليات التعامل مع مشاريع  27/3/2013وافق مجلس الوزراء بتاريخ 

توليد الكهرباء من النفايات من قبل القطاع الخاص وهذه اآللية شبيهة بسياسة 

وقد تم في شهر . العروض المباشرة لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

دعوة الشركات المهتمة باالستثمار في هذا المجال لتقديم  2013نيسان 

وضمن المعطيات الحالية فإن . ا لقانون الطاقة المتجددةعروضها المباشرة وفق

ميجا  150االستطاعة التوليدية التي يمكن بناؤها من هذا المصدر ال تزيد عن 

 .وات
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 قطاع الصخر الزيتي -4

 

يعتبر األردن الدولة الرابعة في العالم من حيث امتالكه لمصادر الصخر 

حيث يقدر احتياطي . ن والبرازيلالزيتي بعد كٍل من الواليات المتحدة والصي

مليار طن تحتوي على ما يزيد ) 70(الصخر الزيتي السطحي بما يزيد عن 

ويمكن استغالل الصخر الزيتي لتوليد الكهرباء عن . مليار طن نفط) 7(على 

طريق تكنولوجيا الحرق المباشر او إنتاج الزيت الصخري والغاز عن طريق 

 .الحراريتكنولوجيات التقطير او الحقن 

وقد كان وراء التأخر في استغالل الصخر الزيتي عدد من االسباب ابرزها 

ارتفاع كلفة االستغالل وانتاج النفط من هذا المصدر، وارتباط هذه الكلفة 

الوثيق بأسعار النفط الخام السائدة في ذلك الوقت، حيث اشارت دراسات 

دياً في حال تجاوزت الجدوى بان استغالل هذا المصدر يكون مجدياً اقتصا

 .دوالر للبرميل) 50(اسعار النفط حاجز الـ 

 

وقد تمكن االردن في السنوات االخيرة من النجاح في استقطاب كبريات 

 .الشركات لالستثمار في الصخر الزيتي االردني

 

إدخال ) 2020-2008(وقد أوصت االستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 

في خليط % 14مصادر الطاقة ليساهم بما نسبته الصخر الزيتي كأحد البدائل ل

حيث تعتبر االستراتيجية أن الصخر الزيتي .  2020الطاقة األولية  في عام 

 .سيكون أحد الحلول الممكنة للطاقة على المدى المتوسط والمدى البعيد

واوصت باستغالل الصخر الزيتي من خالل ثالثة محاور وهي استغالل 



 مؤتمر الطاقة العربي العاشر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ الطاقة في األردنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
41 
 

الكهرباء بالحرق المباشر، والتعدين السطحي للصخر الصخر الزيتي لتوليد 

الزيتي إلنتاج الزيت الصخري، وانتاج الزيت الصخري من الصخر الزيتي 

 .العميق بأسلوب الحقن الحراري الموضعي

 

ورغم الجهود الحكومية التي بذلت إال أن الصخر الزيتي لن يساهم في خليط 

ويعود السبب الرئيسي لهذا . له كما كان مخططاً  2015الطاقة الكلي في عام 

التأخير الى عدم قدرة الشركات االستثمارية الحصول على التمويل المناسب 

اال ان . في ضوء االزمة االقتصادية العالمية التي ضربت االسواق التمويلية

من  2017الصخر الزيتي سيبدأ بالمساهمة في خليط الطاقة الكلي في عام 

ويمكن استعراض المحاور الثالث . يد الكهرباءخالل الحرق المباشر لتول

 -:الستغالل الصخر الزيتي على النحو التالي

 

 ليد الكهربـاء بالـحرق المـباشـراسـتغالل الصخـر الزيـتي لتـو •

 

االستونية باستكمال اجراءاتها لبناء محطة  Eesti Energiaتقوم شركة  -

حرق المباشر ميجاوات باستخدام ال 430توليد الكهرباء باستطاعة 

وهذه االجراءات هي تقديم عرض مالي نهائي وتوفير . للصخر الزيتي

ومن . التمويل لبناء المحطة واستكمال المفاوضات والوصول للقفل المالي

 .2017المتوقع تشغيل المحطة في عام  

الصينية وشركة  HTGتم توقيع اتفاقية مبادئ رئيسية مع ائتالف شركات  -

لدراسة امكانية بناء محطة توليد  8/11/2012ريخ اللجون األردنية بتا

 .ميجاواط باستخدام الحرق المباشر 900-600كهرباء باستطاعة 
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 التعدين السطحي للصخر الزيتي إلنتاج النفط •

 

تم توقيع اتفاقية امتياز مع الشركة االستونية الستغالل الصخر الزيتي   -

يدة الرسمية في إنتاج الزيت الصخري وصدرت بقانون خاص في الجر

) 10(وتحتاج الشركة االستونية إلى ما يقارب . 1/8/2010بتاريخ 

سنوات من تاريخ دخول اتفاقية تطوير الصخور الزيتية حيز التنفيذ 

الف برميل ) 40(للوصول إلى اإلنتاج التجاري الكامل للمشروع بحجم 

 .يوميا

) طانيةشركة بري(تم توقيع اتفاقية امتياز مع شركة الكرك الدولية  -

الستغالل الصخر الزيتي في انتاج الزيت الصخري في شهر آذار 

سنوات من تاريخ دخول ) 6(وتحتاج شركة الكرك الدولية إلى . 2011

الف برميل يوميا يزداد ) 15(اتفاقية المشاركة حيز التنفيذ إلنتاج 

 .2020الف برميل يوميا في عام ) 60(تدريجيا ليبلغ 

مية بإعداد دراسات جدوى اقتصادية بنكية شركات عال) 8(تقوم كما  -

حول استغالل الصخر الزيتي السطحي إلنتاج الزيت الصخري في 

مناطق وسط وجنوب األردن بعد ان قامت بتوقيع مذكرات تفاهم 

 .بخصوص استغالل الصخر الزيتي
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 يعميـق بأسلـوب الحقـن الحرارإنتاج النفـط مـن الصخر الزيتي ال •

 )شل مشروع شركة(     

 

 16/8/2009تم توقيع اتفاقية امتياز مع شركة شل وصدورها كقانون بتاريخ 

تتضمن االتفاقية قيام الشركة بتقييم وتطوير وانتاج الزيت الصخري بأسلوب 

-In(الحقن الحراري من الصخر الزيتي العميق بدون أي عمليات تعدينية 

Situ Conversion Process .(الستثمار ويتوقع الوصول إلى قرار ا

 ).2022-2020(النهائي في الفترة 
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 –) 17287(حوالي  2013بلغ حجم الكهرباء المولدة في المملكة في عام 

. جيجاواط ساعة) 381(جيجا واط ساعة في حين بلغت الكهرباء المستوردة 

لي كما بلغ حجم االستهالك الكلي للكهرباء في المملكة لذات العام حوا

يليه %) 43(استهلك القطاع المنزلي ما نسبته . جيجاوات ساعة) 14564(

ويالحظ %). 14(وضخ المياه %). 17(والتجاري %) 24(القطاع الصناعي 

من خالل االرقام االحصائية  لالستهالك القطاعي للطاقة الكهربائية أن 

القطاعات استهالك القطاع المنزلي من الكهرباء يشهد نمواً مطرداً مقارنه ب

ويعود السبب الى زيادة اسعار المشتقات النفطية مقارنة بأسعار . االخرى

الكهرباء، االمر الذي دفع الى زيادة االعتماد على التدفئة الكهربائية في 

 .وكذلك الى زيادة استخدام اجهزة التكييف في الصيف. االردن
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بخصوص ) 2020-2008(وقد أوصت االستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 

- :الطاقة الكهربائية تنفيذ السياسات والمبادرات التالية

 

 نظامتعزيز سالمة النظام الكهربائي ورفع التوافرية واالعتمادية لل •

 

بلغت استطاعة التوليد الفعلية في النظام الكهربائي االردني كما هي في عام 

نة مع مقار. ميجاواط في النظام الكهربائي الموحد   3200حوالي  2013

وفي ضوء نسب النمو المتوقعة في الطلب . 2008ميجاوات في عام  2612

على الطاقة الكهربائية فإن االستطاعة التوليدية المطلوب اضافتها حتى عام 

 .ميجاوات سنوياً  300ميجاوات وبمعدل  2100ستكون بحدود  2020

 

المملكة وهي  ويتم انتاج الطاقة الكهربائية من قبل شركات التوليد العاملة في

من اسهمها وتنتج % 40شركة توليد الكهرباء المركزية والتي تملك الحكومة 

من الكهرباء المولدة في االردن، وشركة السمرا لتوليد الكهرباء % 43حوالي 

من الكهرباء المولدة من % 30ويتم انتاج % 26وهي شركة حكومية وتنتج 

ن وشركة القطرانة لتوليد قبل شركات التوليد الخاصة وهي شركة شرق عما

كما تقوم شركة الكهرباء الوطنية وهي شركة حكومية تملك وتدير . الكهرباء

خطوط النقل ومحطات التحويل بشراء الطاقة الكهربائية من شركات التوليد 

 .وإعادة بيعها بالجملة الى شركات توزيع الكهرباء والمستهلكين الكبار
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 ئي من خالل القطاع الخاصالكهربا تنفيذ مشاريع التوليد •

 

لقد تضمنت استراتيجية قطاع الطاقة تأمين استطاعات التوليد المطلوب 

أضافتها الى النظام الكهربائي، من خالل التوسع في توليد الطاقة الكهربائية 

. BOOوبأسلوب بناء تملك تشغيل  IPPعلى أساس مشاريع توليد خاصة 

ميجاوات الى نظام التوليد ) 740(اضافة  2011-2009حيث تم خالل الفترة 

شرق / الكهربائي من خالل مشروعين هما، مشروع التوليد الخاص االول

. 2009وتم تشغيله تجارياً في شهر آب . ميجاوات 370عمان باستطاعة 

وتم . ميجاواط 373القطرانة باستطاعة / ومشروع التوليد الخاص الثاني

 .2011تشغيله بشكل تجاري في نهاية عام 

 

ميجاوات  573كما تم توقيع اتفاقيات مشروع التوليد الخاص الثالث باستطاعة 

وقد  Mitsubishi, Kepcoبتكنولوجيا محركات الديزل مع ائتالف شركتي  

، والمرحلة 2014تشغيل المرحلة االولى من المشروع في شهر أيار  تم

 .2014، والمرحلة الثالثة في شهر أيلول 2014الثانية في شهر تموز 

) 241(وتم أيضاً توقيع اتفاقيات مشروع التوليد الخاص الرابع باستطاعة 

ومن المتوقع تشغيل .   AESو MITSUIميجاوات مع  ائتالف شركتي 

 .2014المشروع بشكل تجاري في شهر تموز 

 

 هربائي لتبادل الطاقة الكهربائيةتعظيم االستفادة من شبكة الربط الك •
 

ية باستيراد الطاقة الكهربائية من مصر وسوريا تقوم شركة الكهرباء الوطن

بموجب اتفاقيات الربط البيني بين هذه الدول وهذا ما تم خالل السنوات 
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من  اجمالي % 2.3وقد بلغت نسبة الطاقة الكهربائية المستوردة . السابقة

 .2013الطاقة الكهربائية المشتراة من مختلف المصادر في عام 

 

 م الكهربائي ليواكب أفضل الممارسات العالميةتخفيض الفاقد في النظا •

 

من % 14.5بلغت نسبة الفقد الكهربائي في شبكات التوزيع والنقل حوالي 

استجرار غير قانوني وتعتبر هذه النسب % 3حجم االستهالك منها حوالي 

وتتخذ حالياً اجراءات . مرتفعة مقارنةً بالدول التي يسود فيها تطبيق القانون

ة الفاقد الفني وغير الفني على شبكات الكهرباء من خالل تعيين لتقليل نسب

شركة استشارية لدراسة هذا الموضوع وسيتم العمل على مراجعة القوانين 

واالنظمة والتعليمات وتكثيف اعمال التفتيش الدورية على الشبكات الكهربائية 

ستخدام للحد من حاالت استجرار الطاقة الكهربائية غير المشروعة وكذلك ا

تكنولوجيا متطورة لمكافحة حاالت السرقة وذلك باستخدام العدادات الذكية 

 .2015ومن المتوقع أن ينهي المستشار عمله بداية عام 

 

 لتوليد الكهرباء الطاقة النووية -6

 

في أحد ) 2020-2008(لقد تبنت االستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة 

قة النووية ألغراض توليد الطاقة الكهربائية أهدافها العمل على ادخال الطا

بسبب الحاجة الى ايجاد مصدر مستقر لتوليد الكهرباء بسعات كبيرة يلبي 

وذلك بسبب زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية في . الحمل االساسي للكهرباء
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، وارتفاع اسعار النفط الى مستويات قياسية، %6.5االردن بنسب سنوية تبلغ 

 .مصادر المياه والحاجة المستقبلية للتحلية وكذلك شح

 

ويقوم برنامج الطاقة النووية في االردن على تعدين اليورانيوم حيث يمتلك 

الف طن ) 65(االردن حسب تقديرات سلطة المصادر الطبيعية ما يقرب من 

) 100(باإلضافة الى . من مخزون أكسيد اليورانيوم في منطقة وسط االردن

وقد قدرت الشركة االردنية الفرنسية لتعدين . سفات االردنيالف طن في الفو

اليورانيوم، والتي قامت بعمليات التعدين لليورانيوم خالل السنوات الثالث 

قة هو بحدود الماضية، من ان قيمة المخزون من اليورانيوم في تلك المنط

جزء ) 100(، وبمعدل تركيز )الكعكة الصفراء( الف طن من مادة) 28(

ليون، اما المنطقة االخرى التي يتواجد فيها اليورانيوم فهي منطقة الحسا، بالم

ألف ) 30(ود حيث تقدر كمية المخزون من اليورانيوم في هذه المنطقة بحد

كما يتواجد اليورانيوم في منطقة جنوب االردن ولكن . طن من الكعكة الصفرا

ية، حيث تقدر جزء في المليون، في الصخور الفوسفات) 70-60(بنسب أقل 

الف طن، ) 100(كمية مخزون اليورانيوم في الصخور الفوسفاتية بحدود 

ويمكن اعتبار هذا المخزون مخزوناً استراتيجياً ليتم االستفادة منه على المدى 

 .البعيد

 

بناء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بمفاعلين  على كما يقوم البرنامج

ميجاوات وسيعمل المفاعل األول في عام  1000ا نوويين اثنين قدرة كل منهم

احالة عطاء بناء  28/10/2013وقد تم بتاريخ ، 2025والثاني عام  2023

ويجري العمل  .وبتكنولوجيا روسيةة الطاقة النووية على شركة روسية محط



 مؤتمر الطاقة العربي العاشر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ الطاقة في األردنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
48 
 

حالياً على بناء وتطوير القدرات والكوادر البشرية االردنية القادرة على ادارة 

 .لطاقة النووية والتعامل معهامشاريع ا

 

  حفظ  وترشيد استهالك الطاقة  -7

 

تضمنت استراتيجية قطاع الطاقة العمل على تحسين كفاءة استهالك الطاقة 

في كافة القطاعات االقتصادية وصوالً الى نسبة خفض في االستهالك بحدود 

وهو ما يمكن تحقيقه . 2007من مستويات استهالك عام  2020عام % 20

 .جموعة من السياسات والبرامج االقتصادية والفنية واالداريةبم

 

وتعتبر السياسة التسعيرية المناسبة من أنجح  الوسائل واالساليب لتحسين 

فالتسعير االقتصادي يعتبر حافزاً جيداً يدفع المستهلك . كفاءة االستهالك

القاً من للبحث عن كافة االساليب الممكنة للترشيد واختيار نوع الوقود انط

إضافة الى تطبيق التشريعات والسياسات المحفزة االخرى . كلفته االقتصادية

وبهذا الخصوص تم  ضريبية، وإصدار المواصفات الفنيةمثل االعفاءات ال

- :تحقيق العديد من االنجازات في مجال حفظ وترشيد استهالك الطاقة منها

 

رة والنصح للمواطنين افتتاح مكتب لخدمة الجمهور في عمان لتقديم المشو -

 .وتنفيذ برامج توعية في هذا المجال حول أساليب ترشيد استهالك الطاقة

إصدار نظام إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها  -

والذي تم بموجبه إعفاء  2013لسنة ) 10(وترشيد استهالك الطاقة رقم 

الطاقة المتجددة من االجهزة والمعدات الموفرة للطاقة ومعدات وأجهزة 
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الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات بما يمكن من تخفيض كلفة استخدام 

 .وزيادة انتشار هذه االجهزة والمعدات

اصدار نظام تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها رقم  -

حيث الزم النظام بعدم منح اذن اشغال اال بعد تركيب . 2012لسنة ) 73(

وذلك للبناء الذي تزيد مساحته على . 1/4/2013اعتباراً من  سخان شمسي

متراً مربعاً، ) 150(متراً مربعاً، والشقة التي تزيد مساحتها على ) 250(

 .متر مربع في بناء تجاري) 100(والمكتب الذي تزيد مساحته على 

اعتماد العدادات الكهربائية متعددة االغراض لقياس استهالك الطاقة ووقته  -

 . يات ادخال التعرفة الليلية والنهارية وتعرفة الذروةلغا

السماح لمستهلكي الطاقة بإنتاج كامل احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية من  -

مصادر الطاقة المتجددة مع امكانية الربط على الشبكة الكهربائية لبيع 

  .رباءالكهتوزيع الفائض الى شركة 

تكون برنامج عمل للوزارات والجهات اعداد الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة ل -

 .المعنية لتنفيذ برامج حفظ وترشيد استهالك الطاقة

اعتماد الخطة االعالمية لتوعية المواطنين بترشيد استهالك الطاقة وعبر  -

 .وسائل االعالم المختلفة والسير في تنفيذها

وقد تم اعتماد . تطبيق ملصق كفاءة الطاقة على بعض األجهزة الكهربائية -

 .2013عشرة ملصقات خاصة بأجهزة كهربائية مع نهاية عام 

مليون مصباح موفر للطاقة للمنازل ) 1.5(السير في مشروع توزيع  -

مشروع وكذلك  كيلووات ساعة) 600(السكنية التي يقل استهالكها عن 

 .الف مصباح موفر للطاقة في المباني الحكومية) 600(تركيب 
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تمعات محلية تساهم في ترشيد استهالك نحو مج"السير في تنفيذ مبادرة  -

لتوزيع السخانات الشمسية بالتعاون مع مؤسسة نهر األردن " الطاقة

 .والجهات ذات العالقة

 

 القوى البشرية العاملة في قطاع الطاقة -سادسا  
 

يت��وفر ل��دى ال��وزارة ومؤسس��ات الطاق��ة ف��ي األردن خب��رات فني��ة هام��ة 

خب��رات يتطلبه��ا ه��ذا القط��اع بعالقات��ه وه��ي , ومتمي��زة ف��ي كثي��ر م��ن الن��واحي

المباش���رة وتأثيرات���ه الكبي���رة عل���ى ن���واحي الحي���اة  االقتص���ادية واالجتماعي���ة 

ولقد كانت هذه الكفاءات والخبرات تنم�و كم�اً ونوع�اً جنب�اً إل�ى جن�ب . المختلفة

مع تطور قطاع الطاقة واتس�اع نش�اطه حي�ث أص�بح يمت�از ه�ذا القط�اع بت�وفر 

ماهرة والمدرب�ة الالزم�ة لتش�غيل وص�يانة المع�دات والمنش�آت ال ةلمالقوى العا

س��واء ف��ي قط��اع التنقي��ب أو التكري��ر أو تولي��د ونق��ل , ف��ي كاف��ة مراف��ق القط��اع

إذ ت��تم جمي��ع عملي��ات التش��غيل والص��يانة بأح��دث , وتوزي��ع الطاق��ة الكهربائي��ة 

وم بتصميم كما أن الكوادر المحلية تق, األيدي المحليةبو ،األساليب التكنولوجية

أم�ا ف�ي مج�ال تص�ميم محط�ات  ،وتنفيذ مشاريع شبكات نقل الطاقة الكهربائية 

التوليد فإن الكوادر المحلية تعمل في هذا المجال م�ع المستش�ار األجنب�ي حي�ث 

ويعم��ل األردن عل��ى تط��وير % 60تك��ون نس��بة المس��اهمة المحلي��ة أكث��ر م��ن 

لمس�تقبل القري�ب م�ن تنفي�ذ الكفاءات المحلية في ه�ذا المج�ال حت�ى ت�تمكن ف�ي ا

 .مثل هذه األعمال بالكامل

أما في مج�ال تنفي�ذ محط�ات تولي�د الطاق�ة ف�ال زال األردن يعتم�د بنس�بة كبي�رة 

 .المرافقة إلنشاء المحطات على المقاول األجنبي باستثناء األعمال المدنية
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 وتعمل مؤسسات الطاق�ة األردني�ة عل�ى تط�وير ورف�ع كف�اءة الع�املين والفني�ين

م��ن خ��الل الت��دريب المس��تمر إذ يوج��د مرك��ز متق��دم لت��دريب الك��وادر الالزم��ة 

للقط��اع الكهرب��ائي ومرك��ز آخ��ر لت��دريب الك��وادر الالزم��ة لتش��غيل وص��يانة 

وتق���وم ه���ذه  المراك���ز بت��وفير الت���دريب ال���الزم للكف���اءات المحلي���ة , المص��افي

 .وللكوادر العربية الراغبة في ذلك

 

والغ��از ف��إن الك��وادر المحلي��ة ق��ادرة عل��ى اس��تيعاب أم��ا بالنس��بة لقط��اع ال��نفط 

 .ولكن ال بد من االستمرار بدعم هذه الكوادر وتطويرها. نشاطات هذا القطاع

ف�ي مج�االت التخط�يط , كما يعتمد األردن اعتم�ادا ك�امال عل�ى ك�وادره المحلي�ة

وترشيد االستهالك وتصميم بن�وك المعلوم�ات وتص�ميم تط�وير , لقطاع الطاقة 

ودراس��ات الج��دوى لجمي��ع أش��كال ومص��ادر الطاق��ة , الطاق��ة الشمس��ية مع��دات

واستعماالت الحاسوب وفق أحدث التطورات التكنولوجية ف�ي جمي�ع , المتجددة

ويس�تطيع األردن أن يرف�د ال�دول العربي�ة بمث�ل ه�ذه الكف�اءات , مجاالت الطاقة

 .والخبرات

ي مج�االت الطاق�ة أعداد الق�وى البش�رية العامل�ة ف�) 12(ويوضح الجدول رقم 

 .2013المختلفة كما هي في نهاية عام 
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 )12(جدول رقم 

 القوى البشرية العاملة في قطاع الطاقة

مالي  مهندس المجال
 وإداري

فني 
المجمو حاسوب وعامل

 ع
  التخط��يط والسياس��ة العام��ة  -

 425 30 70 205 120 واإلشراف على القطاع

424 3300 588 قطاع الكهرباء -
0 350 8745 

والمش���تقات  قط��اع التكري���ر -
192 510 210 النفطية

0 45 2785 

 680 45 420 130 85 قطاع التنقيب واالستكشاف -

665 4145 1270 المجموع
0 470 12535 

 

 التعاون األردني مع األقطار العربية في مجال الطاقة -سابعا 

 

ق��ة األردن��ي ف��ي ت��رتبط وزارة الطاق��ة والث��روة المعدني��ة ومؤسس��ات قط��اع الطا

إطار التعاون الثنائي ضمن اللجان األردنية العربية المشتركة باتفاقيات تع�اون 

ومذكرات تفاهم ف�ي مج�ال الطاق�ة والكهرب�اء والث�روة المعدني�ة م�ع العدي�د م�ن 

 .الدول العربية الشقيقة

 

, وم��ن ه��ذه ال��دول عل��ى س��بيل المث��ال ال الحص��ر المملك��ة العربي��ة الس��عودية

الجمهوري�ة , جمهوري�ة ت�ونس, الجمهوري�ة الس�ورية, ر العربي�ةجمهورية مص�

، دول�ة االم�ارات دولة الكوي�ت  ،مملكة البحرين ، جمهورية العراق،الجزائرية

وقد تم تحقي�ق إنج�ازات مهم�ة ف�ي إط�ار .  دولة قطر وغيرهاالعربية المتحدة و

 .ةالتعاون العربي على صعد عد



 مؤتمر الطاقة العربي العاشر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ الطاقة في األردنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
53 
 

   -:ألردني في قطاع الطاقة ما يليومن المالمح الهامة للتعاون العربي ا

 

 مشروع خط الغاز العربي -1

 

لق��د عم��ل األردن وبالتع��اون م��ع ع��دد م��ن ال��دول العربي��ة الش��قيقة ه��ي مص��ر 

وس��وريا ولبن��ان ف��ي تنفي��ذ مش��روع خ��ط الغ��از العرب��ي، وال��ذي ت��م تنفي��ذه عل��ى 

مراحل إبتداًء من مصر ثم عب�ر األردن إل�ى س�وريا ولبن�ان والح�دود الس�ورية 

لتركي��ة لي��تم ربط��ه الحق��اً م��ع الش��بكة التركي��ة للغ��از به��دف تص��دير الغ���از ا

المص��ري والغ��از الس��وري إل��ى ك��ل م��ن األردن ولبن��ان وتركي��ا وبع��ض دول 

 .2004وقد انضم العراق لهذا المشروع في شهر أيلول . أوروبا

 

د وقد تم االنتهاء من تنفيذ المرحلة األولى والثانية من خ�ط الغ�از العرب�ي الممت�

من العريش في مصر إلى العقبة جنوب األردن ثم إل�ى منطق�ة الوس�ط وش�مال 

 . ةبوص) 36(كيلومتر وقطر ) 658(األردن وبطول إجمالي مقداره 

 

بدأ االردن باستيراد الغاز الطبيعي من مصر عبر خط الغاز العربي في عام و

د لمدة تصل عاماً قابلة للتمدي) 30(في إطار اتفاقية لبيع الغاز مدتها  2003

 2003حيث تم في عام . عاماً بناء على موافقة الطرفين المتعاقدين) 40(الى 

تشغيل المرحلة االولى من خط الغاز العربي من العريش في مصر الى 

. العقبة في االردن وتم البدء بتزويد محطة العقبة الحرارية بالغاز الطبيعي

عربي داخل االردن في عام كما تم تشغيل المرحلة الثانية من خط الغاز ال

وتزويد محطات توليد شرق عمان، والقطرانة، والسمرا ورحاب  2006
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وقد ساهم الغاز الطبيعي المستورد من مصر في توليد أكثر . بالغاز الطبيعي

حيث بلغت الكمية  .2009من الكهرباء المولدة في المملكة في عام % 80من 

 .مكعببليون قدم  3.3المستوردة في ذلك العام 

حدث انقطاع في توريد الغاز الطبيعي بشكل كامل  2011وفي بداية عام 

ولفترات طويلة كما شهد توريد الغاز انخفاضاً كبيراً مقارنةً بالكميات 

التعاقدية في االيام التي تم فيها توريد الغاز لألردن، حيث بلغ معدل التوريد 

)% 22.5(ل فقط حوالي يوم والذي يمث/مليون قدم) 56.6(حوالي  2012لعام 

) 80(حوالي  2013من الكميات التعاقدية في حين بلغ معدل التوريد في عام 

 من الكميات التعاقدية%) 32(يوم ويمثل فقط حوالي /مليون قدم

 

 مشروع الربط الكهربائي الثماني -2
 

وال��ذي يض��م ك��ل م��ن األردن ومص��ر والع��راق ولبن��ان وس��وريا وتركي��ا وليبي��ا 

أه�م مش�اريع ال�ربط الكهرب�ائي ف�ي المنطق�ة العربي�ة حي�ث وفلسطين وه�و م�ن 

يش��كل ه��ذا المش��روع الن��واة األساس��ية ل��ربط دول المش��رق العرب��ي بعض��ها 

ببعض وربطها في نفس الوقت ب�دول المغ�رب العرب�ي عب�ر ال�ربط الكهرب�ائي 

وك�ذلك رب�ط ال�دول العربي�ة بأوروب�ا عب�ر ال�ربط الس�وري . األردني المصري

 .لمغربي االسبانيالتركي والربط ا

 

ويج��ري حالي��اً تب��ادل الطاق��ة الكهربائي��ة عب��ر خ��ط ال��ربط الكهرب��ائي األردن��ي 

دوري��اً التوقي��ع عل��ى اتفاقي��ات ش��راء الطاق��ة الكهربائي��ة ب��ين  وي��تم .المص��ري

  .البلدين
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لس�د س م�ن الش�بكة المص�رية .و.ج) 381(اس�تجرار  2013وقد تم خالل عام 

 2013لطاقة الكهربائية، بالمقابل تم خالل عام احتياجات الشبكة األردنية من ا

س إلى الش�بكة المص�رية ، األم�ر ال�ذي حق�ق فوائ�د فني�ة .و.ج) 10.8(تصدير 

 .المرتبطةواقتصادية لألطراف 

 

فلس�طين بكام�ل احتياج�ات المدين�ة م��ن /كم�ا يق�وم األردن بتزوي�د منطق�ة أريح�ا

يربط ب�ين ) ف.ك 400(عبر خط نقل س .و . ج )14.4(والتي بلغت الكهرباء 

 .الشبكة األردنية والشبكة المعزولة لمنطقة أريحا

 

 التعاون في مجال استيراد النفط -3

 

يقوم األردن حالياً باستيراد احتياجاته من النفط م�ن المملك�ة العربي�ة الس�عودية 

م�ن احتياجات�ه م�ن ال�نفط % 10ك�ذلك يق�وم باس�تيراد . وضمن اتفاقيات تجارية

 .من جمهورية العراق

 

 التعاون في مجال الخدمات االستشارية والتدريب -4

 

قامت شركة الكهرباء الوطنية بتقديم خدماتها االستشارية والتدريبية في مج�ال 

الكهرب��اء لع��دد م��ن ال��دول العربي��ة الش��قيقة، كت��دريب ع��دد م��ن م��وظفي الهيئ��ة 

القومي���ة للكهرب���اء الس���ودانية وعق���د ب���رامج تدريبي���ة لمهندس���ين م���ن وزارة 

ء العراقية، والقيام بالعديد من المهمات االستشارية في مجال الكهرب�اء الكهربا

 .في سوريا وفلسطين واليمن
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