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كلمة وزير الطاقة والثروة المعدنية
التقـرير السنوي 2013

وزارة الطاقة

اقول جازم ًا ان عام  2013كان عام ًا مميز ًا لقطاع الطاقة يف االردن بكافة املقايي�س.
عام ًا ُو�ضعت فيه اخلطط وال�سيا�سات والربامج مو�ضع التنفيذ واتخذت قرارات كان
االقت�صاد االردين بحاجة اليها للتخفيف من حدة ازمة الطاقة التي ا�ستهلكت ربع
الناجت املحلي االجمايل .مع ا�ستمرار االعتماد �شبة الكامل على الطاقة امل�ستوردة ،وغياب وا�ضح مل�ساهمة
امل�صادر املحلية يف خليط الطاقة ،التي كان مخطط لها ان تبلغ م�ساهمتها % 25من جممل الطاقة امل�ستهلكة
بحلول عام .2015
من هنا كان ا�سلوب العمل مختلف ًا ،فتم ت�سريع اجراءات التفاو�ض مع ال�شركات اال�ستثمارية ،ومت ازالة كافة
العقبات التي حالت دون تنفيذ م�شاريع البنى التحتية يف القطاع .فنجحنا يف توقيع العديد من اتفاقيات
م�شاريع الطاقة املتجددة� ،سواء الطاقة ال�شم�سية او طاقة الرياح لتوليد الكهرباء التي �ستبد�أ بالإنتاج يف بداية
عام  .2015و ُو�ضعت اتفاقيات مرجعية عادلة لكافة االطراف تخت�صر الكثري من �إجراءات تنفيذ امل�شاريع
القادمة .ومت فتح املجال لكافة امل�ستهلكني لتوليد احتياجاتهم من الكهرباء بوا�سطة انظمة الطاقة ال�شم�سية
وبيع الفائ�ض الى ال�شبكة الكهربائية مبا فيهم املنازل ودور العبادة والفنادق وامل�ست�شفيات .وقد بلغ عدد
انظمة الطاقة ال�شم�سية املركبة واملرتبطة بال�شبكة الكهربائية  400نظام ًا با�ستطاعة بلغت  4.5ميجاوات.
ومن املتوقع م�ضاعفة هذا الرقم نهاية عام  2014يف �ضوء االقبال الكبري لرتكيب هذه االنظمة .وقد بلغ عدد
الطلبات املقدمة ل�شركات توزيع الكهرباء حتى االن حوايل  4500طلب.
ويف جمال ال�صخر الزيتي ،تو�صلنا الى اتفاق مع ال�شركة اال�ستونية لبناء اول محطة لتوليد الكهرباء بتكنولوجيا
احلرق املبا�شر لل�صخر الزيتي با�ستطاعة  470ميجاوات �ستبد�أ االنتاج يف عام  .2017وانه من امل�ؤكد بعد
توقيع اتفاقيات هذه امل�شاريع �سواء م�شاريع الطاقة املتجددة او م�شاريع ال�صخر الزيتي والبدء بالتنفيذ الفعلي
لعدد منها �ستت�سارع وترية االقبال على هذه امل�شاريع و�ست�ؤدي مبجموعها الى زيادة اال�ستطاعة املركبة من
امل�صادر املحلية للطاقة لت�صل الى حوايل  % 40يف عام  2020مقارنة بحوايل  % 3يف عام  2013من
اال�ستطاعة الكلية يف اململكة .و�ست�ؤدي الى خف�ض كلفة فاتورة الطاقة ،وجلب ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص
املحلي واالجنبي لال�ستثمار يف م�شاريع البنية التحتية لهذا القطاع .والتي تعترب م�شاريع كثيفة اال�ستهالك
لرا�س املال ،و�ست�ؤدي الى خلق االف فر�ص العمل املبا�شرة وغري املبا�شرة للأردنيني .و�ستكون معظم فر�ص
العمل خارج محافظة عمان و�سترتكز معظمها يف محافظات ال�شمال واجلنوب.
ومن جانب اخر ،وبهدف ايجاد بدائل عن الغاز الطبيعي امل�ستورد من م�صر وتنويع م�صادر اال�سترياد حتقيق ًا
لأمن التزود بالطاقة ،فقد مت ت�سريع اعمال التنفيذ يف م�شروع ر�صيف الغاز الطبيعي امل�سال ،واملن�ش�آت
ال�شاطئية يف العقبة ،والربط مع خط الغاز العربي ال�سترياد الغاز الطبيعي امل�سال عن طريق البحر ليكون
عام ًال يف بداية عام  ،2015والذي �سي�ؤدي الى خف�ض كبري يف كلفة الوقود امل�ستخدم يف توليد الكهرباء.
ويف ذات ال�سياق ،ومن اجل توفري مخزون ا�سرتاتيجي من امل�شتقات النفطية يف اململكة ،فقد مت يف عام 2013
اقرار م�شاريع لبناء �سعات تخزينية جديدة يف جنوب وو�سط اململكة با�ستطاعة مقدارها حوايل  350الف
طن ،وقد مت فع ًال احالة عطاءات تنفيذها على ال�شركات الفائزة.
باخت�صار ،ا�ستطيع ان ا�ؤكد ان قطاع الطاقة �سي�شهد انفراج ًا خالل ال�سنتني القادمتني ،و�سيخرج من عنق
الزجاجة .منتهز َا هذه الفر�صة لأعرب عن تقديري لكافة االخوة املوظفني على اختالف مواقعهم يف الوزارة او
يف م�ؤ�س�سات القطاع االخرى ،لتقبلهم وحتملهم هذا العام جهود ًا ا�ضافية كان لها الف�ضل يف حتقيق اجنازات
هامة �سيتبني اثرها يف املدى الق�صري جد ًا.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
�أ.د .محمد مو�سى حامد

9

التقـرير السنوي 2013

وزارة الطاقة

رؤيتنا
حتقيق �أمن التزود بالطاقة ب�شكل م�ستدام

رسالتنا
توفري الطاقة الالزمة للتنمية ال�شاملة امل�ستدامة
ب�أقل كلفة ممكنة وب�أف�ضل املوا�صفات من خالل تطوير
وتنفيذ ال�سيا�سات والت�شريعات والربامج املنا�سبة
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•ن�شر املعرفة
•ال�شفافية واحليادية
•االنتماء واالن�ضباط يف العمل

وزارة الطاقة

•العمل بروح الفريق الواحد

التقـرير السنوي 2013

قيمنا الجوهرية

•التميز
•العدالة وتكاف�ؤ الفر�ص
•االبتكار واالبداع
•امل�س�ؤولية املجتمعية

أهدافنا اإلستراتيجية
•حتقيق امن التزود بالطاقة.
•تنويع م�صادر و�أ�شكال الطاقة.
•تطوير وا�ستغالل م�صادر الطاقة املحلية التقليدية
واملتجددة وال�صخر الزيتي واليورانيوم.
•نقل وتوطني وتطوير تكنولوجيا الطاقة النووية
وتطوير ا�ستخداماتها و�إدامتها.
•زيادة كفاءة ا�ستخدام الطاقة يف كافة القطاعات.
•تعظيم القيمة امل�ضافة ال�ستغالل اخلامات
املعدنية.
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الهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والرثوة املعدنية كما هو يف عام 2013
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•ك.و

كيلو واط

•ك.و�.س

كيلو واط �ساعة

•ج.و�.س

جيجا واط �ساعة = مليون كيلوواط �ساعة

•م.و

ميجا واط

•ب.ن.ي

برميل نفط يومي ًا

•ب.م.ن

برميل مكافئ نفط

•ب.م.ن.ي

برميل مكافئ نفط يومي ًا

•ط.م.ن

طن مكافئ نفط

•م.ف�.أ

ميجا فولت �أمبري

•ك.ف

كيلو فولت

•كم

كيلو مرت

•كغ

كيلو غرام

وزارة الطاقة

المصطلحات
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احصائيات مميزة لالقتصاد في االردن لعام

2013

البند

الوحدة

عدد �سكان الأردن

مليون ن�سمه

6.530

الناجت املحلي االجمايل ب�أ�سعار املنتجني اجلارية

مليون دينار

23852

معدل دخل الفرد ال�سنوي

دينار

3653

احصائيات مميزة للطاقة في االردن لعام

2013

البند

الوحدة

كثافة الطاقة

كغ.م.ن� /ألف دوالر بالأ�سعار الثابتة

208

ن�صيب الفرد من ا�ستهالك الطاقة

كغ.م.ن

1249

ن�صيب الفرد من ا�ستهالك الكهرباء

ك.و� .س

2235

�إنتاج الطاقة الكهربائية

ج.و� .س

17261

ا�ستهالك الطاقة الكهربائية

ج.و� .س

14564

ن�سبة ال�سكان املزودين بالكهرباء

%

99.9

الإنتاج املحلي للطاقة(نفط خام وغاز طبيعي)

�ألف ط.م.ن

112

الطاقة امل�ستوردة

�ألف ط.م.ن

7656

الطاقة الأولية امل�ستهلكة

�ألف ط.م.ن

8157

كلفة الطاقة امل�ستهلكة

مليار دينار

4.076

وزارة الطاقة

امل�صدر :دائرة االح�صاءات العامة
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القيمة

القيمة

كلفة الطاقة امل�ستهلكة من�سوبة �إلى
ال�صادرات

%

85

امل�ستوردات

%

26

الناجت املحلي الإجمايل

%

17

15
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و�ضمن هذا ال�سياق فقد ا�ستطاعت وزارة الطاقة والرثوة املعدنية وم�ؤ�س�سات القطاع الأخرى حتقيق العديد
من االجنازات خالل عام  . 2013ففي جمال النفط اخلام وامل�شتقات النفطية فقد مت اال�ستمرار بت�أمني حاجة
اململكة من النفط اخلام وامل�شتقات النفطية ،كما مت ا�ستكمال كافة اجراءات طرح عطاء بناء �سعات تخزينية
للنفط اخلام وامل�شتقات النفطية يف العقبة ب�سعة  100الف طن ومت بتاريخ � 2013/9/27إحالة امل�شروع على
ال�شركة ال�صينية ( )CDIGبكلفة  44.5مليون دينار ومن املتوقع ت�شغيل امل�شروع يف الن�صف الثاين من عام
 .2015كما مت طرح عطاء م�شروع بناء �سعات تخزينية ملادة الغاز البرتويل امل�سال ب�سعة  6االف طن يف العقبة
وبنظام عقد املقاولة ( ،)EPCومتت احالته على ال�شركة ال�صينية ( )CDIGومن املتوقع االنتهاء من تنفيذ
امل�شروع يف الن�صف الثاين من عام  .2015كما مت طرح عطاء م�شروع بناء �سعات تخزينية ا�سرتاتيجية للم�شتقات
النفطية اخلفيفة ب�سعة حوايل ( )300 - 250الف طن و( )8000طن للغاز البرتويل امل�سال يف و�سط اململكة,
ومن املتوقع االنتهاء من تنفيذ امل�شروع يف الن�صف االول من عام  .2016كما مت بتاريخ  2013/4/15توقيع
اتفاقية اطار مبادئ بني احلكومة االردنية واحلكومة العراقية مل�شروع بناء خط انابيب لت�صدير النفط العراقي
عرب ارا�ضي اململكة االردنية الها�شمية الى مرف�أ الت�صدير يف العقبة ,ومن املتوقع االنتهاء من امل�شروع والبدء
بت�صدير النفط العراقي اعتبار ًا من عام  .2018كما مت فتح �سوق النفط من خالل منح ثالث �شركات محلية
وعاملية رخ�ص ًا لتوزيع امل�شتقات النفطية يف اململكة وقد با�شرت اعمالها اعتبار ًا من .2013/5/1

التقـرير السنوي 2013

مقدمــة
ت�سعى وزارة الطاقة والرثوة املعدنية الى توفري كافة ا�شكال الطاقة الالزمة لتحقيق التنمية امل�ستدامة ،وذلك
من خالل تطوير وتنفيذ ال�سيا�سات والت�شريعات والربامج املنا�سبة وتنويع م�صادر و�أ�شكال الطاقة امل�ستوردة
وتطوير وحت�سني م�صادر الطاقة املحلية واملتجددة ورفع كفاءتها يف مختلف القطاعات.

ويف جمال الغاز الطبيعيَ ،متت املتابعة امل�ستمرة مع اجلانب امل�صري ل�ضمان ا�ستمرارية توريد كميات الغاز
الطبيعي التعاقدية ملحطات توليد الكهرباء يف اململكة .ويف اطار البحث عن م�صادر خارجية جديدة للتزود بالغاز
الطبيعي فقد مت ال�سري يف تنفيذ م�شروع ا�سترياد الغاز الطبيعي امل�سال بوا�سطة البواخر عرب ميناء العقبة ,حيث مت
توقيع عقد ا�ستئجار باخرة الغاز العائمة ( )FSRUمع �شركة  Golar LNG Ltdبتاريخ  ، 2013/7/31و�ستقوم
الباخرة بتخزين الغاز الطبيعي امل�سال وحتويله الى احلالة الغازية ومن ثم �ضخه من خالل خط الغاز العربي الى
محطات توليد الكهرباء .كما �أنهت �شركة تطوير العقبة اجراءات تقييم عرو�ض ال�شركات املتقدمة لعطاء م�شروع
ر�صيف الغاز الطبيعي امل�سال يف العقبة ومت احالة امل�شروع على ائتالف ( )BAM-MAGوبكلفة  46.5مليون
دينار.
ويف جمال الطاقة الكهربائية ،مت بتاريخ  2013/6/28الت�شغيل التجاري مل�شروع ا�ضافة توربني غازي بقدرة
 145.9ميجاواط يف محطة ال�سمرا لتوليد الكهرباء ملواجهة احمال �صيف عام  .2013ومت توقيع االتفاقيات
اخلا�صة مب�شروع التوليد اخلا�ص الرابع للكهرباء مع �شركة  . AES Jordanكما مت و�ضع حجر اال�سا�س مل�شروع
التوليد اخلا�ص الثالث يف منطقة املناخر� .أما بالن�سبة مل�شروع الربط الكهربائي االردين – ال�سعودي فقد �أكدت
نتائج درا�سة الربط الكهربائي ال�شامل على جدوى تنفيذ هذا امل�شروع.
ويف جمال ا�ستغالل ال�صخر الزيتي فقد منحت احلكومة عدة �شركات محلية وعاملية مناطق امتياز لال�ستثمار
يف ال�صخر الزيتي بطريقة التقطري للخام ال�سطحي والعميق ،وطريقة احلرق املبا�شر ،ا�ضافة الى توقيع مذكرات
التفاهم مع �شركات �أخرى .كما مت ت�صنيف مناطق ال�صخر الزيتي املفتوحة يف اململكة للعمل على منحها لل�شركات
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املهتمة اعتمادا على معايري معتمدة من قبل �سلطة امل�صادر الطبيعية .ويعترب الأردن الدولة الرابعة يف العامل
كل من الواليات املتحدة وال�صني والربازيل .حيث يقدر احتياطي
من حيث امتالكه مل�صادر ال�صخر الزيتي بعد ٍ
ال�صخر الزيتي ال�سطحي مبا يزيد عن ( )70مليار طن حتتوي على ما يزيد على ( )7مليار طن زيت �صخري.

وزارة الطاقة

ويف جمال الطاقة املتجددة فان االردن يتمتع مب�صادر و�إمكانيات كبرية من الطاقات املتجددة بخا�صة الطاقة
ال�شم�سية وطاقة الرياح .فالأردن يقع �ضمن نطاق احلزام ال�شم�سي حيث تبلغ �شدة اال�شعاع ال�شم�سي ال�ساطع
عليه( )7-5ك.و�.س/م ²وكذلك تبلغ �سرعات الرياح يف �أماكن محدده ما بني( )9-7مرت/ثانية وهي معطيات
واعدة ال�ستغالل الطاقة املتجددة لتوليد الكهرباء يف االردن .وانطالقا من ذلك ،فقد مت توقيع اتفاقيات اول م�شروع
توليد طاقة كهربائية من طاقة الرياح يف محافظة الطفيلة با�ستطاعة  117ميغاواط وبحجم ا�ستثمار يبلغ 205
مليون دينار مع ائتالف �شركة رياح االردن .كما مت ا�ستالم ( )12عر�ض مل�شاريع توليد الكهرباء با�ستخدام انظمة
اخلاليا ال�شم�سية ( )PVبا�ستطاعة اجمالية مقدارها  200ميجاواط .كما مت اطالق اجلولة الثانية للعرو�ض
املبا�شرة لال�ستثمار بالطاقة املتجددة ومت ا�ستالم  83طلب اهتمام من ال�شركات املهتمة باال�ستثمار يف م�شاريع
الطاقة املتجددة ومتت املبا�شرة بتقييمها.كما مت االنتهاء من تقييم عرو�ض ال�شركات املتقدمة لتنفيذ م�شروع
طاقة الرياح لتوليد الكهرباء يف منطقة معان وبا�ستطاعة  75-65ميجاواط وبكلفة  150مليون دوالر بتمويل من
ال�صندوق الكويتي للتنمية .كماا�ستكملت �شركة الكورية الفائزة بعطاء طاقة الرياح بالفجيج /ال�شوبك با�ستطاعة
 90ميجاواط درا�سة تقييم االثري البيئي للم�شروع .ومن املخطط له �أن يكون امل�شروع عام ً
ال مع نهاية العام 2015
يف حال مت قبول درا�سة االثر البيئي وا�ستجابة ال�شركة ملتطلبات الوزارة ،وحتقيق القفل املايل الناجح لل�شركة.
كما مت انهاء التفاو�ض مع ال�شركة �صاحبة الرتتيب االول حول عقد تنفيذ م�شروع الطاقة ال�شم�سية ( )PVيف
االزرق من خالل مبادلة الدين مع احلكومة اال�سبانية وبكلفة  5مليون وبا�ستطاعة حوايل ( )2ميجاوات .كما بلغ
عدد طلبات ربط نظم الطاقة املتجددة وفق نظام �صايف القيا�س ( 430)Net-Meteringطلب با�ستطاعة بلغت
 12352ك.و ،وقد مت ربط وت�شغيل  291نظام با�ستطاعة بلغت  2554ك.و خالل عام  ،2013وذلك بعد �صدور
قانون الطاقة املتجددة وتر�شيد الطاقة رقم ( )13ل�سنة .2012
ويف جمال حفظ وتر�شيد ا�ستهالك الطاقة فقد مت اعداد اخلطة الوطنية لكفاءة الطاقة ()NEEAP
للأعوام  2014-2013ومت اعتمادها ب�صورتها النهائية من قبل رئا�سة الوزراء .كما يتم ال�سري يف عطاء م�شروع
ترويج ا�ستخدام امل�صابيح املوفرة للطاقة يف املباين احلكومية من خالل تركيب ( )600الف م�صباح موفر للطاقة.
كما يتم ال�سري يف م�شروع توزيع ( )1.5مليون م�صباح موفر للطاقة للمنازل ال�سكنية التي يقل ا�ستهالكها عن 600
كيلوواط �ساعة .وكذلك ال�سري يف مبادرة نحو جمتمعات محلية ت�ساهم يف تر�شيد ا�ستهالك الطاقة بالتن�سيق مع
م�ؤ�س�سة نهر االردن ل�شراء �سخانات �شم�سية ،و�سيتم �ضمن هذه املبادرة تركيب حوايل ( )5االف �سخان �شم�سي
بحلول عام  2020وبكلفة ( )1.4مليون دينار تقريب ًا.
هذا وي�شتمل التقرير على العديد من االجنازات التي حتققت يف جماالت �أخرى مثل الطاقة النووية ،التعدين
،م�شروع الربط الكهربائي وغريها.
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تطــور قطاع النفط والغاز الطبيعي

بلغ معدل الإنتاج العاملي اليومي من النفط اخلام يف عام  2013حوايل ( )89مليون برميل م�شك ًال ارتفاع ًا
بن�سبة ( )%3عن عام  ،2012وبلغ االحتياطي العاملي املثبت يف عام  2013حوايل ( )1257مليار برميل.

وزارة الطاقة

�أما على ال�صعيد العربي فقد بلغ معدل �إنتاج الدول العربية اليومي من النفط اخلام يف عام  2013حوايل
( )29مليون برميل م�شك ًال ن�سبة ( )%33من الإنتاج العاملي� ،أما االحتياطيات العربية املثبتة من النفط اخلام
فقد بلغت يف عام  2013ما مقداره ( )709مليار برميل ت�شكل ما ن�سبته ( )%56من االحتياطيات العاملية� .أما
�أ�سعار نفط خام برنت فقد تذبذبت خالل عام  2013حيث و�صل �أعلى معدل �سعر �إلى حوايل ( )116دوالر/برميل
يف �شهر �شباط ،وبلغ �أدنى معدل �سعر حوايل ( )102دوالر/برميل يف �شهر ني�سان .والر�سم البياين التايل يقارن
بني متو�سط الأ�سعار ال�شهرية لنفط خام برنت والنفط العربي اخلفيف الذي ا�ستورده الأردن خالل عام .2013
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�أو ًال – على امل�ستوى العربي والعاملي

امل�صدر :ن�شرة بالت�س

�أما الإنتاج العاملي من الغاز الطبيعي فقد بلغ عام  2013حوايل ( )3364بليون مرت مكعب محقق ًا ن�سبة منو
تقدر بـ ( )%2عن عام  ،2012كما بلغ االحتياطي العاملـي حوايل ( )190تريليون مرت مكعب  .وعلى ال�صعيد
العربي فقد بلغ �إنتاج الدول العربية من الغاز الطبيعي حوايل ( )590بليون مرت مكعب م�شك ًال ما ن�سبته ()%18
من الإنتاج العاملي وبلغت احتياطيات الدول العربية من الغاز الطبيعي حوايل ( )56تريليون مرت مكعب م�شك ًال ما
ن�سبته ( )%29من االحتياطيات العاملية.
ثاني ًا – على امل�ستوى املحلي
بلغ الإنتاج املحلي من الطاقة ( النفط اخلام والغاز الطبيعي والطاقة املتجددة) يف عام  2013حوايل
(� )273ألف ط.م.ن م�شك ًال ن�سبة ( )%3من جممل احتياجات الأردن من الطاقة  ،ويف �ضوء محدودية �إنتاج
م�صادر الطاقة املحلية  ،ف�إن الأردن يعتمد يف تلبية احتياجاته من الطاقة على اال�سترياد حيث بلغت كميات النفط
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اخلام وامل�شتقات النفطية امل�ستوردة يف عام  2013حوايل(� )6445ألف ط.م.ن وبلغت كميات الغاز الطبيعي
التي مت ا�ستريادها من م�صر حوايل ( )867مليون مرت مكعب ،وبلغت الكلفة الإجمالية للنفط اخلام وامل�شتقات
النفطية والغاز الطبيعي والفحم احلجري امل�ستورد حوايل ( )4036مليون دينار لعام  2013وبن�سبة انخفا�ض
مقدارها ( )%12عن عام .2012
�أما حجم الطلب الكلي على الطاقة الأولية فقد بلغ يف عام  2013حوايل (� )8157ألف ط.م.ن محقق ًا ن�سبة
انخفا�ض مقدارها ( )%1عن عام  ،2012كما بلغ جمموع الطلب على الطاقة النهائية وهي الطاقة املتاحة
للم�ستهلك حوايل (� )5406ألف ط.م.ن وبن�سبة انخفا�ض مقدارها ( )%5عن عام  ،2012كما بلغ حجم الطلب
على امل�شتقات النفطية (� )3687ألف ط.م.ن .

الوضع المؤسسي لقطاع الطاقة كما هو في عام 2013

نظر ًا لأهمية الدور الذي يلعبه هذا القطاع من النواحي االقت�صادية واالجتماعية والرتباط �أن�شطته بالنواحي
ال�سيا�سية واالقت�صادية ارتباطا مبا�شر ًا فقد اهتمت احلكومة ب�إعادة تنظيم هذا القطاع لرفع كفاءته وزيادة
فعاليته  ،ويف �ضوء التعديالت امل�ؤ�س�سية اجلديدة �أ�صبح الإطار امل�ؤ�س�سي احلايل لقطاع الطاقة يت�شكل من -:
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تتبنى عملية التخطيط ال�شامل للقطاع من حيث التنظيم وو�ضع ال�سيا�سات العامة ومتابعة تنفيذها لتحقيق
املهام املوكولة �إليها و�أهمها توفري الطاقة الالزمة مبختلف �أ�شكالها لإغرا�ض التنمية ال�شاملة ب�أقل كلفة ممكنة
وب�أف�ضل املوا�صفات .بالإ�ضافة ال�ستقطاب ر�أ�س املال الالزم لال�ستثمار يف املجاالت املتعددة للطاقة مثل توليد
الكهرباء و�إنتاج امل�شتقات النفطية وا�ستغالل امل�صادر والرثوات املحلية للطاقة وخا�صة م�صادر الطاقة املتجددة.
وكذلك �إي�صال التيار الكهربائي للقرى والتجمعات ال�سكانية واال�سر الفقرية يف الريف الأردين من خالل فل�س
الريف .باال�ضافة الى توفري الدعم لدرا�سات حت�سني كفاءة ا�ستهالك الطاقة يف القطاعات املختلفة و�ضمان
القرو�ض مل�شاريع تر�شيد الطاقة والطاقة املتجددة من خالل �صندوق ت�شجيع الطاقة املتجددة وتر�شيد الطاقة.

وزارة الطاقة

 -1وزارة الطاقة والرثوة املعدنية

 -2م�ؤ�س�سات قطاع الكهرباء
وهي امل�ؤ�س�سات التي تعنى بتنظيم وتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء داخل اململكة ،وهي على النحو التايل- :
 1-2هيئة تنظيم قطاع الكهرباء
وهي هيئة م�ستقلة �أن�شئت عام  ، 2001ومن �أهم مهامها حتديد التعرفة الكهربائية ور�سوم اال�شرتاك وبدل
تكاليف اخلدمات الالزمة الي�صال التيار الكهربائي ،و�إ�صدار الرتاخي�ص ل�شركات التوليد والنقل والتوزيع ومراقبة
التزامها بال�شروط الواردة يف هذه الرتاخي�ص  ،وف�ض النزاعات ودي ًا بني �شركات قطاع الكهرباء وامل�ستهلكني وبني
ال�شركات نف�سها مبا يحقق امل�صلحة العامة  ،بالإ�ضافة لتقدمي امل�شورة والر�أي يف �أي مو�ضوع يتعلق بقطاع الكهرباء.
� 2-2شركة الكهرباء الوطنية
وهي �شركة م�ساهمة عامة متلكها احلكومة ،مهمتها بناء وت�شغيل و�صيانة نظام النقل داخل حدود اململكة
�إ�ضافة �إلى نظام النقل الذي يربط النظام الكهربائي مع الأنظمة الكهربائية لدول �أخرى ،بالإ�ضافة �إلى تامني
اململكة بالطاقة الكهربائية من خالل التو�سع يف بناء الوحدات التوليدية من خالل القطاع اخلا�ص و�/أو القطاع
العام.
� 3-2شركة توليد الكهرباء املركزية
وهي �شركة م�ساهمة عامة مهمتها توليد الطاقة الكهربائية وبيعها باجلملة �إلى �شركة الكهرباء الوطنية وقد
ت�أ�س�ست عام  .1999وتبلغ اال�ستطاعة التوليدية لل�شركة كما هي يف نهاية عام  2013حوايل ( )1687م.و.
� 4-2شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء
وهي �شركة م�ساهمه خا�صة متتلك احلكومة كامل �أ�سهمها مهمتها توليد الطاقة الكهربائية وبيعها ل�شركة
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الكهرباء الوطنية ،وقد ت�أ�س�ست عام  .2004وتبلغ اال�ستطاعة التوليدية لل�شركة كما هي يف نهاية عام
حوايل( )887.9م.و.
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� 5-2شركة �إيه �إي �أ�س الأردن ()AES-Jordan.Psc
وهي �شركة خا�صة متتلكها �شركة  AESالأمريكية و�شركة MITSUIاليابانية مهمتها توليد الطاقة الكهربائية
وبيعها ل�شركة الكهرباء الوطنية وقد ت�أ�س�ست عام  .2009ومتتلك �أول م�شروع توليد للقطاع اخلا�ص يف الأردن هو
محطة �شرق عمان/املناخر التي افتتحت ر�سمي ًا برعاية �صاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني بتاريخ
 2009/10/26وتبلغ اال�ستطاعة التوليدية لل�شركة كما هي يف نهاية عام  2013حوايل ( )370م.و.

وزارة الطاقة

� 6– 2شركة القطرانة للطاقة الكهربائية
وهي �شركة خا�صة متتلكها �شركة  KEPCOالكورية و�شركة XENELال�سعودية وقد ت�أ�س�ست عام 2010
مهمتها توليد الطاقة الكهربائية وبيعها ل�شركة الكهرباء الوطنية .وتبلغ اال�ستطاعة التوليدية لل�شركة كما هي يف
نهاية عام  2013حوايل ( )373م.و.
� 7-2شركات توزيع الطاقة الكهربائية
وهنَّ ثالث �شركات لكل واحدة منها منطقة خا�صة بها لتوزيع الطاقة الكهربائية وعلى النحو التايل-:
� 1-7-2شركة الكهرباء الأردنية
وهي �شركة م�ساهمة عامة تتولى توزيع الطاقة الكهربائية يف محافظات العا�صمة والزرقاء ومادبا والبلقاء
با�ستثناء مناطق الأغوار الو�سطى مبوجب عقد امتياز مدته ( )50عام ًا انتهى بتاريخ  ، 2012/11/22وقد مت
منح ال�شركة رخ�صة م�ؤقته ملدة �ستة �أ�شهر ومت متديدها ل�ستة ا�شهر اخرى اعتبار ًا من تاريخ  2013/5/21بنف�س
ال�شروط الواردة يف اتفاقية الرخ�صة امل�ؤقتة وفق ًا الحكام قانون الكهرباء العام والت�شريعات ذات العالقة.
� 2-7-2شركة كهرباء محافظة �إربد
وهي �شركة م�ساهمة عامة تتولى توزيع الطاقة الكهربائية يف محافظات �إربد واملفرق وجر�ش وعجلون با�ستثناء
الأغوار ال�شمالية واملناطق ال�شرقية .وقد مت يف عام  2008منح ال�شركة رخ�صة ملدة ( )25عام ًا.
� 3-7-2شركة توزيع الكهرباء
وهي �شركة م�ساهمة عامة تتولى توزيع الطاقة الكهربائية يف املناطق الواقعة خارج مناطق امتياز �شركتي
الكهرباء الأردنية وكهرباء محافظة �إربد وحتديد ًا املناطق اجلنوبية وال�شرقية والأغوار .وقد مت يف عام  2008منح
ال�شركة رخ�صة ملدة ( )25عام ًا.
 -3م�ؤ�س�سات قطاع البرتول والغاز واخلامات املعدنية
وهي امل�ؤ�س�سات التي تتولى عمليات التنقيب عن البرتول والغاز واخلامات املعدنية داخل اململكة وكذلك عمليات
تكرير النفط اخلام وبيع امل�شتقات النفطية وهي-:
� 1-3سلطة امل�صادر الطبيعية
وهي م�ؤ�س�سة عامة ان�شئت مبوجب قانون تنظيم �ش�ؤون امل�صادر الطبيعية ل�سنة  ،1968وتقوم ب�أعمال التنقيب
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عن الرثوات الطبيعية يف اململكة و�إجراء امل�سوحات اجليولوجية واجليوفيزيائية واجليوكيميائية ،هذا بالإ�ضافة �إلى
�إ�صدار رخ�ص وحقوق التعدين والتنقيب واملقالع ومراقبة عملياتها.
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� 3-3شركة م�صفاة البرتول الأردنية
وهي �شركة م�ساهمة عامة تتولى م�س�ؤولية تكرير النفط اخلام و�إنتاج امل�شتقات النفطية وتوزيعها داخل اململكة
من خالل اتفاقيات خدمات موقعة مع وزارة الطاقة والرثوة املعدنية ،وقد مت متديدها عدة مرات.
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� 2-3شركة البرتول الوطنية
وهي �شركة م�ساهمة عامة مملوكة للحكومة تقوم ب�أعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز و�إنتاجه يف
منطقة االمتياز الواقعة �شمال �شرق اململكة على احلدود العراقية ،والبالغة م�ساحتها ( )7000كم مربع والتي يقع
�ضمنها حقل الري�شة الغازي الذي تبلغ م�ساحته حوايل ( )1500كم مربع  .ومدة هذا االمتياز ( )50عام ًا دخل
حيز التنفيذ يف عام .1996

� 4-3شركة فجر الأردنية امل�صرية
وهي �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة تعمل مبوجب اتفاقية الرتخي�ص املوقعة بتاريخ  2004/1/25ما بني
احلكومة الأردنية ممثلة بوزارة الطاقة والرثوة املعدنية و�شركة فجر الأردنية امل�صرية مهمتها بناء ومتلك وت�شغيل
�أنبوب الغاز الطبيعي من العقبة �إلى �شمال اململكة وا�ستالم الغاز الطبيعي امل�صري يف العقبة ونقله عرب الأنبوب
وبيعه ملحطات توليد الكهرباء وال�صناعات الكربى.
 5-3محطات املحروقات
وهي محطات مملوكة ال�شخا�ص اعتباريني او طبيعيني تعنى ببيع املحروقات للمواطنني ،وقد بلغ عدد محطات
املحروقات العاملة ( )473محطة حتى نهاية عام .2013
 6-3وكاالت الغاز
وهي وكاالت مملوكة ال�شخا�ص اعتباريني او طبيعيني تعنى بتوزيع ا�سطوانات الغاز على املواطنني ،وقد بلغ عدد
الوكاالت العاملة ( )1096وكالة حتى نهاية عام .2013
� 7-3شركات توزيع الغاز املركزي
وهي �شركات مملوكة للقطاع اخلا�ص تعنى بتوزيع الغاز بال�صهاريج ،وقد بلغ عددها (� )6شركات يف عام
.2013
� 8-3شركات ت�سويق املنتجات النفطية
وهي �شركات مملوكة للقطاع اخلا�ص تعنى بتوزيع امل�شتقات النفطية (البنزين بانواعه،ال�سوالر،الكاز،وقود
الطائرات) وعددها (� )3شركات.
 -4هيئة تنظيم العمل الإ�شعاعي والنووي
مت �إن�شاء الهيئة يف عام  2007كوريث �شرعي لهيئة الطاقة النووية الأردنية التي �أن�ش�أت يف عام ، 2001
وتتمتع الهيئة ب�شخ�صية اعتبارية ذات ا�ستقالل مايل و�إداري وتتبع ب�شكل مبا�شر لرئي�س الوزراء وتهدف الهيئة
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�إلى حماية �صحة الإن�سان وممتلكاته والبيئة املحيطة به من الأخطار الإ�شعاعية والنووية من خالل تنظيم ومراقبة
ا�ستخدامات الطاقة النووية والأ�شعة امل�ؤينة والت�أكد من توافر �شروط ومتطلبات ال�سالمة العامة والوقاية الإ�شعاعية
والأمان والأمن النووي .
 -5هيئة الطاقة الذرية الأردنية
مت �إن�شاء هيئة الطاقة الذرية الأردنية يف عام  2008بهدف نقل اال�ستخدامات ال�سلمية للطاقة النووية
وتكنولوجيا الإ�شعاع �إلى اململكة وتطوير ا�ستخدامها لتوليد الطاقة الكهربائية وحتلية املياه وللمجاالت الزراعية
والطبية وال�صناعية.
� -6شركة الغاز احليوي
وهي �شركة م�ساهمة م�شرتكة ما بني �شركة توليد الكهرباء املركزية و�أمانة عمان الكربى ،وقد ت�أ�س�ست يف عام
 2000ال�ستغالل غاز امليثان امل�ستخرج من النفايات الع�ضوية لتوليد الطاقة الكهربائية.وتبلغ اال�ستطاعة التوليدية
للمحطة ( )3.5م.و.

مصادر الطاقة في األردن

وزارة الطاقة

ويوجد يف الأردن كميات �ضخمة من ال�صخر الزيتي  ،حيث يقدر احتياطي ال�صخر الزيتي ال�سطحي مبا يزيد
عن ( )70مليار طن حتتوي على ما يزيد على ( )7مليار طن زيت �صخري .وميكن ا�ستغالل ال�صخر الزيتي لتوليد
الكهرباء عن طريق تكنولوجيا احلرق املبا�شر او �إنتاج الزيت ال�صخري والغاز عن طريق تكنولوجيات التقطري او
احلقن احلراري.
وفيما يتعلق مب�صادر الطاقة اجلديدة واملتجددة ،ف�إن م�ساهمتها حالي ًا يف خليط الطاقة الكلي ال تزيد عـن
 .%2وقد تبنت وزارة الطاقة والرثوة املعدنية برناجم ًا طموح ًا لزيادة م�ساهمة الطاقة املتجددة يف خليط الطاقة
الكلي لت�صل �إلى ( )%7يف عام  2015و( )%10يف عام .2020

التقـرير السنوي 2013

م�صادر الأردن املحلية من النفط والغاز الطبيعي محدودة جد ًا رغم اجلهود احلكومية املبذولة يف جمال تطوير
هذه امل�صادر او البحث والتنقيب عن م�صادر محلية اخرى وذلك من خالل ال�شركات العاملية التي ترتبط مع
احلكومة باتفاقيات والتي قدم لها كافة الت�سهيالت واملعلومات املتاحة التي وفرتها الدرا�سات وامل�سوحات الزلزالية.

و�سي�أتي ذكر كافة التفا�صيل املتعلقة مب�صادر الطاقة املحلية عند احلديث عن الإ�سرتاتيجية ال�شاملة لقطاع
الطاقة.
هذا ويو�ضح اجلدول رقم (  ) 1الإنتاج املحلي من النفط والغاز الطبيعي وم�ساهمتهما يف جممل الطاقة الكلية
امل�ستهلكة يف اململكة خالل الفرتة (.)2013-2009
جدول رقم ()1
�إنتاج الأردن من النفط اخلام والغاز الطبيعي خالل الفرتة ()2013 – 2009
ال�سنة
2009
2010
2011
2012
2013

�إنتاج النفط

�إنتاج الغــاز
(مليار قدم ) 3

1.5

7.8

(�ألف طن)
1.2
1.0
1.0
1.0

6.5
6.4
5.8
5.3

م�ساهمة الإنتاج املحلي من النفط والغاز
الطبيعي �إلى جممل الطاقة الكلية
امل�ستهلكة()%
3.3
2.8
3.0
2.4
2.1
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 -1النفط اخلام وامل�شتقات النفطية
بلغت كلفة ا�سترياد النفط اخلام وامل�شتقات النفطية يف عام  2013حوايل ( )3861مليون دينار م�سجل ًة
ن�سبة انخفا�ض مقدارها ( )%12عن عام  . 2012واجلدول رقم ( )2يبني كمية امل�ستوردات من النفط اخلام
وامل�شتقات النفطية خالل الفرتة من (.)2013-2009

وزارة الطاقة

جدول رقم ()2
م�ستوردات النفط اخلام وامل�شتقات النفطية خالل الفرتة (� )2013-2009ألف طن مرتي
ال�سنة

النفط
اخلام

زيت
الوقود

غاز
م�سال

�سوالر

فحم مخلفات فحم
وقود
بنزين
طائرات حجري مقطرة برتويل
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

123

2009

3633

-

234

414

231

1

2010

3485

307

219

670

400

1

2011

3189

674

288

1361

540

1

2012

3623

703

288

2089

426

1

340

2013

3170

685

280

1670

515

27

306

املجموع
4513
5082
6137
7130
6799

 -2الغاز الطبيعي
بلغت كميات الغاز الطبيعي امل�ستوردة من جمهورية م�صر العربية عام  2013من خالل خط الغاز العربي
حوايل (  ) 867.5مليون مرت مكعب وبن�سبة ارتفاع مقدارها (  ) % 48عن عام .2012
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جدول رقم ()3
ا�ستهالك الطاقة الأولية خالل الفرتة (� )2013-2009ألف ط .م .ن

ال�سنة

النفط اخلام
وامل�شتقات
النفطية

الفحم
احلجري

الفحم
البرتويل

الطبيعي

2009

4454

-

-

3086

120

2010

4774

-

-

2289

124

168

2011

6141

-

-

873

130

313

7457

2012

6992

226

-

659

140

188

8205

2013

6689

204

116

907

145

96

8157

الغاز

الطاقة
املتجددة

الكهرباء
امل�ستوردة

املجموع

79

7739
7355

وزارة الطاقة

نوع الطاقة الأولية
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 -3ا�ستهالك الطاقة الأولية والنهائية
بلغ الطلب الكلي على الطاقة الأولية يف عام  2013حوايل (� )8157ألف ط.م.ن بن�سبة انخفا�ض مقدارها
( )%1عن عام  ،2012واجلدول رقم ( )3يبني الطلب املحلي على الطاقة الأولية خالل الفرتة (.)2013-2009

�أما بالن�سبة ال�ستهالك الطاقة النهائية وتوزيعها على كافة القطاعات االقت�صادية فتظهر من خالل اجلدول
رقم (.)4
جدول رقم ()4
التوزيع القطاعي ال�ستهالك الطاقة النهائية خالل الفرتة (� )2013-2009ألف ط .م .ن
ال�سنة

القطـــــــــاع

املجموع

النقل

ال�صناعي

املنزيل

�أخرى*

2009

1952

1101

1083

885

5021

2010

1991

1014

1019

849

4873

2011

2012

961

1136

779

4888

2012

2521

921

1198

743

5383

2013

2734

924

1109

617

5384

* ي�شمل القطاع التجاري والزراعي و�إنارة ال�شوارع .
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وكذلك اجلدول رقم ( )5يبني الن�سب املئوية للتوزيع القطاعي للطاقة النهائية
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جدول رقم ()5
الن�سب املئوية للتوزيع القطاعي للطاقة النهائية خالل الفرتة ()2013-2009
ال�سنة

القطاع

املجموع

وزارة الطاقة

النقل

ال�صناعي

املنزيل

�أخرى*

2009

%39

%22

%21

%18

%100

2010

%41

%21

%21

%17

%100

2011

%41

%20

%23

%16

%100

2012

%47

%17

%22

%14

%100

2013

%51

%17

%21

%11

%100

* ي�شمل القطاع التجاري والزراعي و�إنارة ال�شوارع .

 -4ا�ستهالك امل�شتقات النفطية و�أ�سعارها
�شهد عام  2013تراجع يف ا�ستهالك امل�شتقات النفطية ب�شكل عام ،ويعود ال�سبب يف ذلك الى تراجع الطلب على
امل�شتقات النفطية امل�ستخدمة الغرا�ض التدفئة نظر ًا الرتفاع درجات احلرارة عن معدالتها ال�سنوية خالل ف�صل
ال�شتاء ،وكذلك زيادة كميات الغاز الطبيعي امل�ستوردة من م�صر .وقد بلغ حجم ا�ستهالك امل�شتقات النفطية حوايل
(� )6544ألف طن يف حني كان حجم اال�ستهالك عام  2012حوايل (� )6758ألف طن وبلغت ن�سبة االنخفا�ض
حوايل (.)% 2
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واجلدول رقم ( )6يبني تطور �إنتاج امل�شتقات النفطية خالل الفرتة ( .)2013 - 2009واجلدول رقم ()7
يبني تطور ا�ستهالك امل�شتقات النفطية لنف�س الفرتة.

امل�شتقات
النفطية
2009

107

757

308

81

1173

920

193

3539

2011

84

681

329

58

1030

868

980

900

ال�سنة
2010
2012

2013

85

102
78

703

716

663

343

357

325

85

96

34

903

1109

1080

150

999

97

3349

107

3157

101

3082

3476

وزارة الطاقة

غاز
م�سال

بنزين

وقود طائرات
(�أفتور)

كاز

�سوالر

زيت
وقود

�إ�سفلت

املجموع

التقـرير السنوي 2013

جدول رقم ()6
تطور �إنتاج م�صفاة البرتول الأردنية من امل�شتقات النفطية خالل الفرتة ()2013-2009
�ألف طن مرتي

جدول رقم ()7
تطور ا�ستهالك امل�شتقات النفطية خالل الفرتة (� )2013-2009ألف طن مرتي
امل�شتقات
النفطية

وقود
طائرات
(�أفتور)

كاز

�سوالر

زيت وقود

�إ�سفلت

املجموع

2009

339

1022

318

111

1614

823

194

4421

2011

378

1083

354

75

2407

1670

109

6076

369

1161

357

63

2810

1679

104

6544

13

()3.2

ال�سنة

2010

2012

2013
نسبة النمو
()%

غاز
م�سال

بنزين

312

377
()2

1065
1147
1.2

* الأقوا�س هنا تعني الإ�شارة �سالبة.

351

380
()6

69

81

()22

1577

3103
()9.4

1381

1578
6.4

152
92

4907

6758
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�أما بالن�سبة لأ�سعار امل�شتقات النفطية يف عام  ،2013فقد مت اعادة العمل ب�سيا�سة حترير ا�سعار امل�شتقات
النفطية وفق ًا لال�سعار العاملية اعتبار ًا من تاريخ  14/11/2012بعد توقفها مطلع عام  ،2011حيث يتم تطبيق
معادلة الت�سعري ال�شهرية على كافة امل�شتقات النفطية مع االبقاء على �سعر ا�سطوانة الغاز ( )12.5كغ مبقدار()10
دنانري/اال�سطوانة .واجلدول رقم ( )8يبني �أ�سعار امل�شتقات النفطية املعلنة محلي ًا خالل عام . 2013
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زيت الوقود لل�صناعة
زيت الوقود للكهرباء
زيت الوقود للبواخر
وقود الطائرات /محلية
وقود الطائرات� /أجنبية
وقود الطائرات /عار�ضة
اال�سفلت

دينار/طن
دينار/طن
دينار/طن
فل�س/لرت
فل�س/لرت
فل�س/لرت
دينار/طن

الغاز امل�سال باجلملة بال�صهريج دينار/طن

املــــــــــــــــــــادة
بنزين ()90
بنزين ()95
الكاز
ال�سوالر
�سوالر للكهرباء
ال�سوالر/بواخر
الغاز امل�سال 12.5كغ
الغاز امل�سال  50كغ
الغاز امل�سال للتوزيع املركزي

الوحدة
فل�س/لرت
فل�س/لرت
فل�س/لرت
فل�س/لرت
فل�س/لرت
فل�س/لرت
دينــار/ا�سطوانة
دينــار/ا�سطوانة
دينار/طن
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506.10

638.00

623.00

618.00

503.76

472.40

472.40

980.51

943.49

49.03

10.00

685.00

650.00

665.00

665.00

970.00

780.00

كانون2

وزارة الطاقة

527.14

654.00

639.00

634.00

494.88

492.25

492.25

984.32

947.30

49.22

10.00

680.00

680.00

685.00

685.00

990.00

800.00

�شباط

765.00 800.00

542.54

680.00

665.00

660.00

506.77

506.77

506.77

953.90

916.88

47.69

10.00

715.00

700.00

710.00

710.00

44.77

513.83 529.22

599.00 630.00

584.00 615.00

579.00 610.00

487.61 494.21

479.70 494.21

479.70 494.21

895.46 938.84

854.46 901.82

46.94

10.00

10.00

645.00 665.00

635.00 665.00

635.00 665.00

635.00 665.00

930.00 970.00 1030.00

835.00

�آذار

ني�سان

�أيار

507.55

595.00

580.00

575.00

483.64

473.78

473.78

847.15

806.15

42.36

10.00

651.00

635.00

635.00

635.00

930.00

765.00

حزيران

502.82

603.00

588.00

583.00

473.00

469.31

469.31

846.61

805.61

42.33

10.00

650.00

645.00

645.00

645.00

950.00

785.00

متوز

502.15

624.00

609.00

604.00

468.68

468.68

468.68

868.11

827.11

43.41

10.00

665.00

665.00

665.00

665.00

980.00

810.00

�آب

جدول رقم ()8
�أ�سعار امل�شتقات النفطية املعلنة محلي ًا خالل عام 2013

508.91

641.00

626.00

621.00

475.06

475.06

475.06

890.93

849.93

44.55

10.00

680.00

680.00

680.00

680.00

1000.00

825.00

�أيلول

509.05

639.00

624.00

619.00

475.19

475.19

475.19

927.27

886.27

46.36

10.00

680.00

680.00

680.00

680.00

1000.00

825.00

515.05

635.00

620.00

615.00

480.85

480.85

480.85

912.31

871.31

45.62

10.00

675.00

675.00

675.00

675.00

980.00

810.00

506.72

631.00

616.00

611.00

472.99

472.99

472.99

958.48

917.48

47.92

10.00

670.00

670.00

670.00

670.00

980.00

810.00

ت�شرين 1ت�شرين2

كانون1
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 -5الطاقة الكهربائية
ازداد الطلب على الطاقة الكهربائية يف عام  ، 2013وقد �سجل قطاع �ضخ املياه اعلى ن�سبة منو حيث بلغت
( )% 6يليه القطاع ال�صناعي واملنزيل بن�سبة ( . )% 2.3كما بلغت كمية الطاقة الكهربائية امل�ستوردة عرب
خطوط الربط مع م�صر و�سورية (  ) 381ج  .و� .س م�سجلة ن�سبة انخفا�ض بلغت (  )% 49عن عام  ،2012كما
قامت وزارة الطاقة والرثوة املعدنية و�شركة الكهرباء الوطنية بعدة �إجراءات ملواجهة هذا الطلب املتزايد ،و�سريد
تفا�صيل هذه الإجراءات الح ًقا وعند عر�ض الإ�سرتاتيجية ال�شاملة لقطاع الطاقة .

وزارة الطاقة

 توليد وا�ستهالك الطاقة الكهربائيةبلغت كمية الطاقة الكهربائية املولدة ()17261ج.و�.س يف عام  2013م�سجلة ن�سبة منو تقدر بحوايل ()% 4
عن عام � .2012أما الطاقة الكهربائية امل�ستهلكة فقد بلغت ( )14564ج.و�.س م�سجلة ن�سبة منو تقدر بحوايل
( )%2عن عام .2012
وبلغ احلمل الأق�صى للمملكة (  ) 3100م.و يف عام  2013م�سج ًال ن�سبة منو تقدر بحوايل ( )%7.6عن عام
.2012
واجلداول ذوات االرقام ( )11(،)10(،)9تبني تطور �إنتاج وا�ستهالك الطاقة الكهربائية وكذلك توزيع
اال�ستهالك ون�سبته على كافة القطاعات.
جدول رقم ()9
تطور �إنتاج الطاقة الكهربائية واحلمل الأق�صى خالل الفرتة ()2013-2009
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ن�سبة النمو

ال�سنة

احلمل الأق�صى
م.و

ن�سبة النمو %

الطاقة الكهربائية املولدة
ج.و�.س

%

2009

2320

2.7

14272

3.0

2010

2670

15

14777

3.5

2011

2790

4.5

14647

()0.9

2012

2880

3.2

16595

13.3

2013

3100

7.6

17261

4.0
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جدول رقم ()10
التوزيــع القطاعي ال�ستــهالك الطاقة الكهربائية ون�سبة النمو خالل الفرتة
( )2013-2009ج.و�.س
نوع القطاع

منزيل

�صناعي

2009

4926

2981

1978

2011

5441

3478

2260

ال�سنة

5220

2010

6126

2012

6265

2013

3258
3461

3517

�إنارة
�شوارع

�أخرى

املجموع

ن�سبة
النمو %

1761

310

-

11956

3.9

1938

324

94

13535

0

14564

جتاري �ضخ مياه
2184
2427

2415

1867
1955

2076

315
305

291

12844

-

14274

0

7.4

5.4

5.5

2.0

جدول رقم ()11
الن�سبة املئوية لال�ستهالك القطاعي من الطاقة الكهربائية خالل الفرتة ()2013-2009
ال�سنة

منزيل
%

�صناعي
%

جتاري
%

�ضخ املياه
%

�إنارة ال�شوارع
%

املجموع
%

نوع القطاع
2009

41

25

16

15

3

100

2011

41

26

17

14

2

100

2010
2012
2013

41
43
43

25
24
24

17
17
17

15
14
14

2
2
2

100
100
100
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وزارة الطاقة

�أما بالن�سبة للتعرفة الكهربائية ،اجلدول رقم ( )12يبني التعرفة للطاقة الكهربائية املباعة من �شركة الكهرباء
الوطنية الى �شركات التوزيع وكبار امل�ستهلكني كما هي يف .2013/12/31
جدول رقم ()12
التعرفة الكهربائية املعمول بها يف اململكة وال�صادرة بتاريخ 2013/8/15
تعرفة الطاقة الكهربائية املباعة من �شركة الكهرباء الوطنية �إلى �شركات توزيع الكهرباء

الوحدة

التعرفة

�أ� -شركة الكهرباء الأردنية

 -1احلمل الأق�صى
 -2التزويد النهاري
-3التزويد الليلي

(دينار /ك.و � /شهر)
(فل�س /ك  .و � .س)
(فل�س /ك  .و� .س)

2.98
76.26
66.21

ب� -شركة توزيع الكهرباء

 -1احلمل الأق�صى
 -2التزويد النهاري
- 3التزويد الليلي

(دينار /ك.و� /شهر)
(فل�س /ك  .و � .س)
(فل�س /ك  .و � .س)

2.98
68.90
58.85

ج� -شركة كهرباء اربد

 -1احلمل الأق�صى
 -2التزويد النهاري
- 3التزويد الليلي
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(دينار /ك.و� /شهر)
(فل�س /ك  .و � .س)
(فل�س /ك  .و � .س)

2.98
62.71
52.66

واجلدول رقم ( )13يبني التعرفة للطاقة الكهربائية املباعة من �شركات التوزيع الى امل�ستهلكني كما هي يف
.2013/12/31

جدول رقم ()13

(فل�س  /ك.و�.س)
(فل�س  /ك.و�.س)
(فل�س  /ك.و�.س)
(فل�س  /ك.و�.س)
(فل�س  /ك.و�.س)
(فل�س  /ك.و�.س)
(فل�س  /ك.و�.س)
(فل�س  /ك.و�.س)
(فل�س  /ك.و�.س)
(فل�س  /ك.و�.س)
(فل�س  /ك.و�.س)
(فل�س  /ك.و�.س)
(فل�س  /ك.و�.س)
(فل�س  /ك.و�.س)
(فل�س  /ك.و�.س)
(فل�س  /ك.و�.س)
(دينار/ك.و�/شهر)
(فل�س  /ك.و�.س)
(فل�س  /ك.و�.س)
(فل�س  /ك.و�.س)

72
86
114
141
168
235
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(فل�س  /ك.و�.س)
(فل�س  /ك.و�.س)
(فل�س  /ك.و�.س)
(فل�س  /ك.و�.س)
(فل�س  /ك.و�.س)
(فل�س  /ك.و�.س)
(فل�س  /ك.و�.س)
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وزارة الطاقة

تعرفة الطاقة الكهربائية املباعة من �شركات توزيع الكهرباء الى امل�ستهلكني
�أ -امل�شرتكني املنزليني
من  160 - 1كيلو واط �ساعة �شهري ًا
من  300 -161كيلو واط �ساعة �شهري ًا
من  500 -301كيلو واط �ساعة �شهري ًا
من  600 – 501كيلو واط �ساعة �شهري ًا
من  750 - 601كيلو واط �ساعة �شهري ًا
من  1000 -751كيلو واط �ساعة �شهري ًا
�أكرث من  1000كيلو واط �ساعة �شهري ًا
ب -امل�شرتكني االعتيادييـــــن
من  160 -1كيلو واط �ساعة �شهري ًا
من  300 -161كيلو واط �ساعة �شهري ًا
من  500 -301كيلو واط �ساعة �شهري ًا
من  600 -501كيلو واط �ساعة �شهري ًا
من  750 -601كيلو واط �ساعة �شهري ًا
من  1000 -751كيلو واط �ساعة �شهري ًا
�أكرث من  1000كيلو واط �ساعة �شهري ًا
ج -الإذاعة والتلفزيون  -تعرفة م�ستوية
د -امل�شرتكني التجارييـــــــــــــــــــــــــــن
من  2000 -1كيلو واط �ساعة �شهري ًا
�أكرث من  2000كيلو واط �ساعة �شهري ًا
هـ -البنــــــــــــــــــــــــــــوك
من  2000 -1كيلو واط �ساعة �شهري ًا
�أكرث من  2000كيلو واط �ساعة �شهري ًا
و� -شركات االت�صـــــــــــــــــــــــــــاالت
من  2000 -1كيلو واط �ساعة �شهري ًا
�أكرث من  2000كيلو واط �ساعة �شهري ًا
ز -امل�شرتكني ال�صناعيني ال�صغار  -تعرفة م�ستوية
من  10,000 -1كيلو واط �ساعة �شهري ًا
�أكرث من  10,000كيلو واط �ساعة �شهري ًا
ح -تعرفة امل�شرتكني ال�صناعيني املتو�سطيـــــن
 -1احلمل الأق�صى
 -2التزويد النهاري
 -3التزويد الليلي
ط -امل�شرتكني الزراعيني  -تعرفة م�ستوية

الوحدة

التعرفة

36
79
95
125
152
176
247
140
105
146
265
265
238
278
57
66
3.79
72
61
60
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ي -تعرفة امل�شرتكني الزراعيني  -تعرفة ثالثية
 -1احلمل الأق�صى
 -2التزويد النهاري
 -3التزويد الليلي
ك� -ضخ املياه  -تعرفة م�ستوية
ل -الفنادق  -تعرفة م�ستوية
 -1احلمل الأق�صى
 -2التزويد النهاري
 -3التزويد الليلي
ن -انارة ال�شوارع  -تعرفة م�ستوية
�س-القوات امل�سلحة االردنية  -تعرفة م�ستوية
ع -قطاع املوانئ  -تعرفة م�ستوية
ف -ال�صناعي الكبري
�أوال  -ال�صناعات اال�ستخراجية التعدينية
 -1احلمل الأق�صى
 -2التزويد النهاري
 -3التزويد الليلي
ثاني ًا  -ال�صناعات االخرى
 -1احلمل الأق�صى
 -2التزويد النهاري
 -3التزويد الليلي
�ص -املختلطة (التجاري /الزراعي)  -تعرفة م�ستوية

(دينار/ك.و�/شهر)
(فل�س  /ك.و�.س)
(فل�س  /ك.و�.س)
(فل�س  /ك.و�.س)
(فل�س  /ك.و�.س)
(دينار/ك.و�/شهر)
(فل�س  /ك.و�.س)
(فل�س  /ك.و�.س)
(فل�س  /ك.و�.س)
(فل�س  /ك.و�.س)
(فل�س  /ك.و�.س)

(دينار/ك.و�/شهر)
(فل�س  /ك.و�.س)
(فل�س  /ك.و�.س)
(دينار/ك.و�/شهر)
(فل�س  /ك.و�.س)
(فل�س  /ك.و�.س)
(فل�س  /ك.و�.س)

3.79
59
49
76
146
3.79
133
117
92
118
129

2.98
237
176
2.98
108
87
90

كهربة الريف
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جدول رقم ()14

وزارة الطاقة

ا�ستمرت وزارة الطاقة والرثوة املعدنية يف عام  2013يف �إي�صال الطاقة الكهربائية للقرى النائية والتجمعات
ال�سكانية الريفية واال�سر الفقرية  ،حيث بلغ جمموع الطلبات املتعلقة باي�صال التيار الكهربائي ( )3734طلب
وبكلفة تقديرية بلغت (  )17.4مليون دينار ،مت التعامل معها كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم ( )14والذي يبني
اي�ض ًا ن�سبة الكلفة لكل فئة من الفئات باالعتماد على الكلفة االجمالية التقديرية لكل الطلبات والبالغة ( ) 17.4
مليون دينار.
كما يبني الر�سم البياين عدد املنازل التي مت كهربتها عام  2013والتي بلغت (  ) 1755منز ًال ا�شتملت على
(  ) 9929ن�سمة موزعة ح�سب مناطق االمتياز ل�شركات توزيع الكهرباء .
ت�صنيف املواقع التي مت معاجلتها يف عام  2013ون�سبة الكلفة لكل فئة من الكلفة
االجمالية التقديرية
مواقع مت تنفيذها

مواقع حتت
التنفيذ

مواقع متبقية مواقع مت الغا�ؤها مواقع معتذر عنها مواقع موافق عليها

العدد

الكلفة
مليون
دينار

الكلفة
الكلفة
الكلفة
الكلفة
العدد مليون العدد مليون العدد مليون العدد مليون العدد
دينار
دينار
دينار
دينار

الكلفة
مليون
دينار

1045

3.538

1168

4.537

نسبة
الكلفة

20

%

274

2.09
12

325

1.573
9

205

1.119
7

485

4.55
26

26
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ا�ستمرت وزارة الطاقة والرثوة املعدنية وم�ؤ�س�سات القطاع االخرى يف تنفيذ خطط عملها لعام  2013واملنبثقة
عن الربنامج التنفيذي التنموي للحكومة واملتما�شي مع اال�سرتاتيجية الوطنية ال�شاملة لقطاع الطاقة.وقد حققت
االجنازات املبينة تالي ًا:
يف جمال النفط اخلام وامل�شتقات النفطية
--ت�أمني كامل احتياجات اململكة من النفط اخلام وم�شتقاته

وزارة الطاقة

-اال�ستمرار بالعمل على حتديد ا�سعار امل�شتقات النفطية ال�شهرية وفق ًا للأ�سعار العاملية وحترير ا�سعار امل�شتقاتالنفطية بتاريخ  2012/11/14بعد ان مت تثبيتها بتاريخ .2011/1/12
-تنفيذ ًا لقرار جمل�س الوزراء رقم ( )2149تاريخ  2011/9/20واملت�ضمن املوافقة على بناء �سعات تخزينيةللنفط اخلام وامل�شتقات النفطية يف العقبة ب�سعة  100الف طن .فقد مت ا�ستكمال كافة اجراءات طرح عطاء
امل�شروع وتقييم العرو�ض ،ومت بتاريخ � 2013/9/27إحالة امل�شروع على ال�شركة ال�صينية  CDIGبكلفة 44.5
مليون دينار ومن املتوقع ت�شغيل امل�شروع يف الن�صف الثاين من عام  .2015ويهدف امل�شروع الى ت�أمني �سعات
تخزينية بديلة للناقلة جر�ش التي كانت تعترب خزان ًا عائم ًا ملناولة �شحنات النفط اخلام امل�ستوردة ،وكذلك
حت�سني وت�سريع عمليات حتميل وتفريغ النفط اخلام وامل�شتقات النفطية امل�ستوردة ،وتطوير وحت�سني البنية
التحتية للقطاع النفطي ،وتوفري فر�ص عمل جديدة.
-مت طرح عطاء م�شروع بناء �سعات تخزينية ملادة الغاز البرتويل امل�سال ب�سعة  6االف طن يف العقبة وبنظام عقداملقاولة ( ،)EPCومتت احالته على ال�شركة ال�صينية ( )CDIGومن املتوقع االنتهاء من تنفيذ امل�شروع يف
الن�صف الثاين من عام  .2015ويهدف امل�شروع الى ت�أمني �سعات تخزينية ملناولة �شحنات مادة الغاز النفطي
امل�سال امل�ستورد ،وحت�سني وت�سريع عمليات حتميل الغاز النفطي امل�سال ،وتطوير وحت�سني البنية التحتية للقطاع
النفطي ،وتوفري فر�ص عمل جديدة.
-مت طرح عطاء م�شروع بناء �سعات تخزينية ا�سرتاتيجية للم�شتقات النفطية اخلفيفة ب�سعة حوايل ()300 - 250الف طن و( )8000طن للغاز البرتويل امل�سال يف و�سط اململكة .ومن املتوقع االنتهاء من تنفيذ امل�شروع يف الن�صف
االول من عام  .2016ويهدف امل�شروع الى بناء �سعات تخزينية ا�سرتاتيجية للم�شتقات النفطية يف اململكة لتحقيق
�أمن التزود بامل�شتقات النفطية والو�صول الى كفاية ت�صل الى  60يوم من امل�شتقات النفطية والذي ي�ستخدم يف
احلاالت الطارئة ،ا�ضافة الى تطوير البنية التحتية للقطاع النفطي ،وتوفري فر�ص عمل جديدة.
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-مت بتاريخ  2013/4/15توقيع اتفاقية اطار مبادئ مل�شروع بناء خط انابيب لت�صدير النفط العراقي عرب ارا�ضياململكة االردنية الها�شمية الى مرف�أ الت�صدير يف العقبة بني احلكومة االردنية واحلكومة العراقية .ويتكون امل�شروع
من خط انبوب بطاقة ت�صديرية تبلغ مليون برميل يومي ًا مع كافة املن�ش�آت الالزمة لذلك يخ�ص�ص منها � 150ألف
برميل يومي ًا لتزويد م�صفاة البرتول االردنية .وخط انبوب غاز جاف بطاقة منا�سبة موازي خلط النفط اخلام
االعتيادي لت�شغيل محطات ال�ضخ على م�سار اخلط داخل ارا�ضي اململكة االردنية الها�شمية وتزويد م�ستهلكني
محليني �ضمن امل�سار بحاجتهم من الغاز الطبيعي يف حال توفره وبكمية ت�صل بحدها االق�صى  100مليون قدم
مكعب يومي ًا .ومن املتوقع االنتهاء من امل�شروع والبدء بت�صدير النفط العراقي اعتبار ًا من عام .2018
-مت فتح �سوق النفط من خالل منح ثالث �شركات محلية وعاملية رخ�ص ًا لتوزيع امل�شتقات النفطية يف اململكة وقدبا�شرت اعمالها اعتبار ًا من .2013/5/1

-مت تعيني �شركة ا�ست�شارية متخ�ص�صة العداد درا�سة لتقييم عملية احت�ساب الكلف الت�شغيلية اخلا�صة ب�شركةم�صفاة البرتول االردنية ومقارنة ادائها مع امل�صايف امل�شابهة لها.

2014/9/19

-متابعة تنفيذ ومتديد مذكرة التفاهم املوقعة بني احلكومة الأردنية واحلكومة العراقية لغايةواملتعلقة بنقل النفط اخلام العراقي من مواقع التحميل يف ( بيجي  /كركوك ) �إلى موقع م�صفاة البرتول
الأردنية يف الزرقاء من خالل متابعة تنفيذ عطاء النقل لعام .2014 - 2013

وزارة الطاقة

-التعاون مع �شركة تطوير العقبة لبناء ميناء جديد للغاز البرتويل امل�سال يف العقبة ،حيث مت طرح العطاء واحالتهعلى �شركة ( )BUTICاللبنانية .ويهدف امل�شروع الى التمكن من ا�سترياد الغاز البرتويل امل�سال من اال�سواق
العاملية بحر ًا عرب ميناء العقبة بعد ان مت اختيار املوقع القدمي الن�شاء ر�صيف ال�ستقبال بواخر الغاز الطبيعي
امل�سال.

التقـرير السنوي 2013

-التعاون مع �شركة تطوير العقبة لتنفيذ م�شروع تطوير امليناء النفطي يف العقبة ومت طرح العطاء واحالته على�شركة ( )BETAالرتكية .ويهدف امل�شروع الى تطوير ميناء النفط من اجل تفريغ بواخر النفط اخلام وامل�شتقات
النفطية بكفاءة اكرب ومب�ستوى عايل من ال�سالمة العامة.

-حتديث تعليمات محطات املحروقات و�صهاريج توزيع املحروقات املعدلة رقم ( )1لعام  2012ون�شرها يفاجلريدة الر�سمية.
-اعداد م�سودة تعليمات نقل وتخزين وتوزيع ا�سطوانات الغاز البرتويل امل�سال.-امل�شاركة يف اعداد دليل التفتي�ش واجراءات العمل املعيارية اخلا�صة بالوزارة بالتعاون مع م�ؤ�س�سة التمويلالدولية.
-مت منح ( )19رخ�صة ال�سترياد مادة متبقي التقطري VRوالفحم البرتويل من اخلارج لل�شركات ال�صناعيةاالردنية وم�صانع اال�سمنت،ا�ضافة الى موافقة واحدة على نقل مادة  VRترانزيت عرب احلدود االردنية.
-اال�ستمرار يف تنظيم ومراقبة ن�شاطات قطاع تزويد امل�شتقات النفطية حيث مت املوافقة على ( )114موقع جديدلإن�شاء محطات محروقات ،ومنح ( )26ت�صريح القامة محطات محروقات جديدة ،ومنح ( )10ت�صاريح
الجراء تعديالت جوهرية على محطات محروقات قائمة ،ومنح ( )14رخ�صة ت�شغيل ملحطات محروقات جديدة
موزعة على كافة انحاء اململكة ،ومت ا�صدار( )18موافقة الن�شاء وكاالت جديدة لتوزيع ا�سطوانات الغاز البرتويل
امل�سال يف عدة مناطق من اململكة ،وا�صدار( )148موافقة لت�شغيل من�ش�آت الغاز البرتويل امل�سال املركزي املنفذة
من قبل �شركات الغاز املركزي املرخ�صة.
يف جمال ا�ستغالل م�صادر الطاقة املحلية من النفط والغاز
ا�ستطاعت وزارة الطاقة والرثوة املعدنية وبالتعاون مع �سلطة امل�صادر الطبيعية اجتذاب العديد من ال�شركات
العاملية للتنقيب عن النفط يف االردن حيث مت تق�سيم اململكة الى ت�سع مناطق ا�ستك�شافية و قامت العديد من
�شركات البرتول العاملية بتوقيع اتفاقيات م�شاركة باالنتاج ومذكرات تفاهم لال�ستك�شاف والتنقيب عن البرتول
ودرا�سة االحتماالت النفطية يف هذه املناطق وقد مت العمل يف عام  2013على املناطق اال�ستك�شافية التالية -:
¾ ¾منطقة البحر امليت – وادي عربة
متابعة اتفاقية امل�شاركة يف االنتاج مع ائتالف �شركتي كوريا جلوبال ايرنجي كوربوري�شن واجني �أويل املحدودة
بغية اقرارها وامل�صادقة عليها من قبل جمل�س االمة لت�صدر بقانون خا�ص .
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¾ ¾منطقة �شرق ال�صفاوي :
التقـرير السنوي 2013

متابعة اتفاقية امل�شاركة يف االنتاج مع �شركة البرتول الوطنية بغية اقرارها وامل�صادقة عليها من قبل جمل�س
االمة لت�صدر بقانون خا�ص .
¾ ¾منطقة غرب ال�صفاوي :
2012/6/16

وزارة الطاقة

بعد �أن �ألغت احلكومة االردنية اتفاقية امل�شاركة يف االنتاج مع �شركة جلوبال برتوليوم بتاريخ
قامت �سلطة امل�صادر الطبيعية بتجهيز �شروط مرجعية ورزمة ت�سويقية ملنطقة غرب ال�صفاوي  ،حيث مت طرح
عطاء دويل لل�شركات البرتولية العاملية ومبوافقة من جمل�س الوزراء ومل تتقدم �أي �شركة لدعوة العطاء .
¾ ¾منطقتي ال�سرحان واالزرق :

 انتهاء مذكرة التفاهم مع �شركة  .Shell Exploration B.Vوالتي مدتها ت�سعة �أ�شهر من تاريخ النفاذ 2012/12/2وقد قدمت ال�شركة تقرير تقييمي ملنطقتي الأزرق و ال�سرحان .
 �إعداد الرزم الت�سويقية لطرح عطاء دويل لل�شركات لال�ستك�شاف التقليدي وغري التقليدي يف منطقتي الأزرقوال�سرحان .
¾ ¾حقل حمزة النفطي ( 100كم �ضمن منطقة االزرق اال�ستك�شافية ) :
ح�صلت �شركة تران�سيورو على عطاء تطوير حقل حمزة النفطي وقد مت توقيع اتفاقية مبد�أية بني ال�شركة
و�سلطة امل�صادر الطبيعية.
¾ ¾منطقة تطوير حقل ال�سرحان ( 400كم �ضمن منطقة ال�سرحان اال�ستك�شافية ) :
العمل على ت�سويق و�إعداد الرزم الت�سويقية لطرح عطاء دويل لل�شركات البرتولية العاملية لال�ستك�شاف والتطوير
يف املنطقة املحيطة ببئر وادي ال�سرحان  )ws-4 ( 4ومب�ساحة مقدارها  400كم. ²
¾ ¾منطقة اجلفر وو�سط الأردن :
متابعة اتفاقية امل�شاركة يف االنتاج مع �شركة �أمونايت الكندية بغية اقرارها وامل�صادقة عليها من قبل جمل�س
االمة لت�صدر بقانون خا�ص .
¾ ¾منطقة املرتفعات ال�شمالية :
 قدمت �شركة Thyssen Petroleumتقرير تقييمي ملنطقة املرتفعات ال�شمالية بعد �أن انتهت مدة مذكرةالتفاهم مع �سلطة امل�صادر الطبيعية .
 �إعداد الرزم الت�سويقية لطرح عطاء دويل لل�شركات البرتولية العاملية يف منطقة املرتفعات ال�شمالية .¾ ¾منطقة جنوب االردن :
�إعداد الرزم الت�سويقية لطرح عطاء دويل لل�شركات البرتولية العاملية يف منطقة جنوب االردن لكن مل تبد �أي
من ال�شركات العاملية رغبتها يف اال�ستك�شاف يف املنطقة .
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يف جمال ال�صخر الزيتي

كما مت ت�صنيف مناطق ال�صخر الزيتي املفتوحة يف اململكة للعمل على منحها لل�شركات املهتمة اعتمادا على
معايري معتمدة من قبل �سلطة امل�صادر الطبيعية وبعد ح�صول ال�سلطة على كافة املعلومات ودرا�سات ال�شركات
للمناطق التي مت التخلي عنها خالل مذكرات تفاهم �سابقة .
� -1شركة االردن لل�صخر الزيتي بي يف ( جو�سكو )
�أنهت ال�شركة مرحلة اال�ستك�شاف االولى يف �شهر �أيار  2013لتبد�أ املرحلة الثانية وهي مرحلة التقييم
وت�ستغرق من �سنتني الى ثالث �سنوات .وقامت ال�شركة منذ بداية املرحلة الثانية بحفر ( )30بئر �ضمن م�ساحة
االهتمام البالغة حوايل  3000كم ²ومت اختبار( )61بئر للدرا�سات املائية ومت انفاق حوايل  28.7مليون دوالر
�أمريكي .وتخطط ال�شركة لتحديد م�ساحة ( )80-40كم ²الجراء التجربة امليدانية خالل هذه املرحلة .

وزارة الطاقة

وفيما يلي �أهم اجنازات اال�ستثمار يف ال�صخر الزيتي خالل عام : 2013

التقـرير السنوي 2013

منحت احلكومة عدة �شركات محلية وعاملية مناطق امتياز لال�ستثمار يف ال�صخر الزيتي بطريقة التقطري
للخام ال�سطحي والعميق  ،وطريقة احلرق املبا�شر  ،ا�ضافة الى توقيع مذكرات التفاهم مع �شركات �أخرى.

� -2شركة ال�صخر الزيتي الأردين للطاقة ( :)OSEJ
بد�أت مرحلة ما قبل التطوير يف  2011/1/27ونفذت ال�شركة برنامج ما قبل التطوير لكل من ال�سنة االولى
والثانية وتعمل على ا�ستكمال �أعمالها لربنامج ال�سنة الثالثة والذي يت�ضمن حفر املزيد من الآبار اال�ستك�شافية حيث
حفرت  241بئر ًا .وكذلك قامت بعمل الدرا�سات اجليولوجية واجليوتقنية ودرا�سات الزيت املنتج ورفع �سويته،
ودرا�سات حت�سني كفاءة التقطري .وتقوم ال�شركة بالتجهيز لت�شغيل الوحدة التجريبية ذات القدرة اال�ستيعابية 300
كغم�/ساعة يف فرانكفورت با�ستخدام ال�صخر الزيتي من منطقة االمتياز.
� -3شركة الكرك الدولية للبرتول (:)KIO
بد�أت مرحلة ما قبل التطوير يف  2012/9/18وقدمت ال�شركة تقريرها اال�ستهاليل بخ�صو�ص مذكرة التفاهم
والتقرير االول لعملها يف منطقة النع�ضية بعد ان قامت �سلطة امل�صادر الطبيعية بتزويدها باملعلومات املتوفرة عن
املنطقة ،وتقوم ال�شركة بت�سويق امل�شروع لت�أمني التمويل الالزم للمرحلة االولى من امل�شروع حيث تواجه ال�شركة
�صعوبة يف ت�أمني التمويل الالزم .كذلك تقوم ال�شركة بالتجهيز لعمليات احلفر يف منطقة االمتياز يف اللجون
وكذلك يف املنطقة اال�ضافية يف وادي النع�ضية املمنوحة لها من خالل مذكرة التفاهم التي وقعت يف كانون اول
.2012
 -4ائتالف برتوبرا�س /توتال /قعوار :
قامت �سلطة امل�صادر الطبيعية بتاريخ  2013/2/27ب�أر�سال مالحظات م�ست�شاريها واللجنة الفنية لل�صخر
الزيتي على التقرير النهائي لدرا�سة اجلدوى االقت�صادية املقدم من ال�شركة وكذلك مت ارفاق النظام املايل
املعتمد يف اتفاقيات االمتياز مل�شاريع التقطري ال�سطحي لل�صخر الزيتي يف االردن .كما مت تذكري ال�شركة يف �شهر
ايار و�شهر متوز  2013ب�ضرورة اال�سراع يف الرد على مالحظات امل�ست�شار واللجنة الفنية لل�صخر الزيتي ،وردت
ال�شركة على املالحظات بتاريخ  2013/8/8ولكنها ال تزال تدر�س النظام املايل املعتمد يف اتفاقيات االمتياز ومل
ت�أخذ القرار النهائي بعد.
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 -5ال�شركة ال�سعودية العربية لل�صخر الزيتي (: )SACOS
التقـرير السنوي 2013

وافق جمل�س الوزراء بتاريخ  2013/3/3على امل�ضي بالإجراءات القانونية لتوقيع اتفاقية االمتياز مع ال�شركة
ومت رفعها الى ديوان الت�شريع والر�أي .ومت ا�ستالم مالحظات ديوان الت�شريع والر�أي على ن�سخة االتفاقية بتاريخ
 2013/7/21ومت تعديلها ورفعها ثانية الى جمل�س الوزراء العتماد التعديالت اجلديدة ح�سب ار�شادات ديوان
الت�شريع والر�أي .و�سيتم رفع االتفاقية الى جمل�س النواب لدرا�ستها واملوافقة عليها ال�ستكمال اجراءات توقيعها
واقرارها بقانون خا�ص ح�سب الد�ستور االردين.
� -6شركة انرتراو�س (�شركة رو�سية) :

وزارة الطاقة

انتهت مذكرة التفاهم بتاريخ  2013/5/11ونفذت ال�شركة حوايل  %50من متطلبات املذكرة ،وقامت �سلطة
امل�صادر الطبيعية بتذكري ال�شركة عدة مرات بانتهاء مذكرة التفاهم وب�ضرورة تقدمي التقارير الدورية املطلوبة.
ومت التن�سيب الى جمل�س االدارة بانهاء مذكرة التفاهم لعدم التزام ال�شركة مبتطلباتها وكذلك بعد ا�ستالم رد
ال�شركة بعدم رغبتها يف امل�ضي مب�شروعها التجاري يف االردن وطلبها اعتبار مذكرة التفاهم الغية.
� -7شركة برتول العقبة لل�صخر الزيتي :
وقعت ال�شركة مذكرة التفاهم بتاريخ  2009/4/16وطلبت ال�شركة متديد مدة مذكرة التفاهم عدة
مرات ب�سبب التغيريات االدارية العديدة يف ال�شركة والتي �أدت الى ت�أخر عملها ومت متديد املذكرة الى تاريخ
 .2014/12/16وتعمل ال�شركة على ا�ستكمال الدرا�سات الفنية اخلا�صة بدرا�سة اجلدوى االقت�صادية املطلوبة
منها.
 -8ال�شركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة من ال�صخر الزيتي االردين (جو�سيكو) :
وقعت ال�شركة مذكرة تفاهم بتاريخ  2010/4/11ومت متديد مذكرة التفاهم الى تاريخ  .2014/4/10وقامت
ال�شركة بتكليف �شركة  TTU GALOTER LPاملنبثقة عن �شركة  TTUوامل�سجلة يف ا�سكتلندا والتي متلك
حق توزيع وتزويد املعرفة والت�شغيل للتقنية الرو�سية  UTT 3000با�ستكمال درا�سات تقرير اجلدوى االقت�صادية.
� -9شركة اللجون لال�ستثمار يف ال�صخر الزيتي والرثوات الطبيعية وم�شتقاتها :
وقعت ال�شركة مذكرة تفاهم بتاريخ  2010/9/20مل�شروع التقطري ال�سطحي لل�صخر الزيتي يف منطقة اللجون
والعطارات .ت�آلفت ال�شركة مع �شركاء من ال�صني ومن االمارات وباالتفاق مع �شركة الكهرباء الوطنية للقيام
مب�شروع حرق مبا�شر لل�صخر الزيتي يف نف�س منطقتي مذكرة التفاهم املوقعة مع �سـلطـة امل�صـادر الطبيعية
(اللجون والعطارات) ،كما متت املوافقة على تخ�صي�ص خامات ال�صخر الزيتي يف املنطقتني لغايات م�شروع
ال�شركة يف احلرق املبا�شر لإنتاج الكهرباء على ان حتتفظ ال�شركة بحقها يف م�شروع التقطري ال�سطحي يف حال مل
يتم تنفيذ م�شروعها يف احلرق املبا�شر.
� -10شركة غو�ش :Global Oil shale Holdings

وقعت ال�شركة مذكرة التفاهم بتاريخ  2012/8/27مل�شروع التقطري ال�سطحي لل�صخر الزيتي يف منطقة ا�سفري
املحطة والعطارات ،وتقوم ال�شركة بتنفيذ متطلبات مذكرة التفاهم من درا�سات جيولوجية وتعدينية ودرا�سات
جيوتقنية وجيوفيزيائية ودرا�سات اقت�صادية ودرا�سات بيئية .كما بد�أت ال�شركة ب�أعمال احلفر يف منطقة ا�سفري
املحطة وبد�أت بالتجهيز للحفر يف منطقة العطارات وطلبت متديد فرتة التخلي ملدة (� )3أ�شهر.
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� - 11شركة وايت هورن : Whitehorn Resources Inc

يف جمال الطاقة املتجددة :
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يتمتع االردن مب�صادر و�إمكانيات كبرية من الطاقات املتجددة بخا�صة الطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح .فالأردن
يقع �ضمن نطاق احلزام ال�شم�سي حيث تبلغ �شدة اال�شعاع ال�شم�سي ال�ساطع عليه( )7-5ك.و�.س/م ²وكذلك تبلغ
�سرعات الرياح يف �أماكن محدده ما بني( )9-7مرت/ثانية وهي معطيات واعدة ال�ستغالل الطاقة املتجددة لتوليد
الكهرباء يف االردن .وانطالقا من ذلك ،ت�ضمنت اال�سرتاتيجية ال�شاملة لقطاع الطاقة يف االردن التي تهدف الى
تنوع م�صادر الطاقة وتقليل االعتماد على اال�سترياد� ،أن ت�ساهم الطاقات املتجددة مبا ن�سبته ( )%7من خليط
الطاقة الكلي يف عام  2015و( )%10يف عام .2020
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وقعت ال�شركة مذكرة التفاهم بتاريخ  2012/10/22مل�شروع التقطري ال�سطحي لل�صخر الزيتي يف منطقة
وادي ابو احلمام ،وتقوم ال�شركة بتنفيذ متطلبات مذكرة التفاهم من درا�سات جيولوجية وتعدينية ودرا�سات
جيوتقنية وجيوفيزيائية ودرا�سات اقت�صادية ودرا�سات بيئية ،كما بد�أت ال�شركة ب�أعمال احلفر يف منطقة مذكرة
التفاهم.

ويف هذا ال�سياق فقد كانت االجنازات يف عام  2013على النحو التايل:
-مت بتاريخ  2013/11/18توقيع اتفاقيات اول م�شروع توليد طاقة كهربائية من طاقة الرياح يف محافظةالطفيلة با�ستطاعة  117ميغاواط وبحجم ا�ستثمار يبلغ  205مليون دينار مع ائتالف �شركة رياح االردن .ومن
ابرز االتفاقيات املوقعة اتفاقية �شراء الطاقة ،والتي وقعتها �شركة الكهرباء الوطنية .حيث من املتوقع الت�شغيل
التجاري للم�شروع مع منت�صف عام .2015
 مت يف اذار  2013ا�ستالم ( )12عر�ض مل�شاريع توليد الكهرباء با�ستخدام انظمة اخلاليا ال�شم�سية ()PVبا�ستطاعة اجمالية مقدارها  200ميجاواط ،ومت االنتهاء من التفاو�ض مع ال�شركات حول العرو�ض املقدمة.
و�سيتم رفع اتفاقية �شراء الطاقة ملجل�س الوزراء للموافقة عليها وال�سري يف توقيع االتفاقيات ح�سب اال�صول قبل
نهاية العام.
-مت يف � 6آب اطالق اجلولة الثانية للعرو�ض املبا�شرة .حيث مت بتاريخ  2013/11/14ا�ستالم  83طلب اهتماممن ال�شركات املهتمة باال�ستثمار يف م�شاريع الطاقة املتجددة ومتت املبا�شرة بتقييمها
-مت االنتهاء من تقييم عرو�ض ال�شركات املتقدمة لتنفيذ م�شروع طاقة الرياح لتوليد الكهرباء يف منطقة معانوبا�ستطاعة  75-65ميجاواط والذي �سينفذ ب�أ�سلوب عقد املقاولة وبكلفة  150مليون دوالر بتمويل من ال�صندوق
الكويتي للتنمية ،حيث مت رفع نتائج التقييم لل�صندوق الكويتي متهيد ًا للدخول يف التفاو�ض حول عقد تنفيذ
امل�شروع مع ال�شركة �صاحبة الرتتيب االول .ومن املتوقع ت�شغيل امل�شروع يف منت�صف عام .2015
-مت االعالن عن قائمة ال�شركات امل�ؤهلة لتنفيذ م�شروع الطاقة ال�شم�سية لتوليد الكهرباء با�ستخدام انظمة اخلالياال�شم�سية ( )PVيف منطقة القويرة /العقبة وبا�ستطاعة  75-65ميجاواط .والذي �سينفذ ب�أ�سلوب عقد املقاولة
وبكلفة  150مليون دوالر بتمويل من �صندوق ابو ظبي .وبانتظار موافقة �صندوق ابو ظبي على وثائق العطاء
�سي�صار الى توزيعها على ال�شركات امل�ؤهلة لتنفيذ امل�شروع .ومن املتوقع ت�شغيل امل�شروع يف منت�صف عام .2015
-ا�ستكملت �شركة  KEPCOالكورية الفائزة بعطاء طاقة الرياح بالفجيج /ال�شوبك با�ستطاعة  90ميجاواطدرا�سة تقييم الأثر البيئي للم�شروع ،وهي قيد املراجعة من قبل املمولني ،ويف حال موافقة وزارة البيئة على
الدرا�سة �سي�صار الى توقيع اتفاقيات امل�شروع .علم ًا �أن م�شروع الفجيج مل يت�ضمن التفاو�ض حول اتفاقيات
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امل�شروع ح�سب �شروط البنك الدويل .ومن املخطط له �أن يكون امل�شروع عام ًال مع نهاية العام .2015
التقـرير السنوي 2013

-مت انهاء التفاو�ض مع ال�شركة �صاحبة الرتتيب االول حول عقد تنفيذ م�شروع الطاقة ال�شم�سية ( )PVيف االزرقاملنفذ ب�أ�سلوب عقد املقاولة من خالل مبادلة الدين مع احلكومة اال�سبانية وبكلفة  5مليون دوالر وبا�ستطاعة 2
ميجاواط بانتظار موافقة جلنة مبادلة الدين على عقد تنفيذ امل�شروع لي�صار الى احالة العطاء وتوقيع العقد،
حيث �سيكون امل�شروع عام ًال يف عام .2014

وزارة الطاقة

-وافق جمل�س الوزراء بتاريخ  2013/3/27على �آليات التعامل مع م�شاريع توليد الكهرباء من النفايات من قبلالقطاع اخلا�ص وهذه الآلية �شبيهة ب�سيا�سة العرو�ض املبا�شرة مل�شاريع الطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح .وقد مت
يف �شهر ني�سان  2013دعوة ال�شركات املهتمة باال�ستثمار يف هذا املجال لتقدمي عرو�ضها املبا�شرة وفق ًا لقانون
الطاقة املتجددة .و�ضمن املعطيات احلالية ف�إن اال�ستطاعة التوليدية التي ميكن بنا�ؤها من هذا امل�صدر ال تزيد
عن  150ميجاواط .وقد مت ا�ستالم  36طلب اهتمام من ال�شركات العاملية .ومت ت�شكيل جلنة من وزارة الطاقة
والرثوة املعدنية ووزارة البيئة ووزارة البلديات و�أمانة عمان لتقييم طلبات االهتمام املقدمة.
�-ساهمت وزارة الطاقة والرثوة املعدنية مع هيئة تنظيم قطاع الكهرباء يف اعداد التعليمات املن�صو�ص عليها يفمواد قانون الطاقة املتجددة وتر�شيد الطاقة رقم ( )13ل�سنة  2012وفق ًا لل�سيا�سات والت�شريعات ذات العالقة،
وقد بلغ عدد طلبات ربط نظم الطاقة املتجددة وفق نظام �صايف القيا�س( 430)Net-Meteringطلب
با�ستطاعة بلغت  12352ك.و وقد مت ربط وت�شغيل  291نظام با�ستطاعة بلغت  2554ك.و خالل عام .2013
الطاقة احليوية
توا�صل �شركة الغاز احليوي العمل على معاجلة النفايات الع�ضوية يف مكب نفايات الر�صيفة ،وقد بلغت كمية
الطاقة الكهربائية املولدة عام  2013حوايل (  ) 6ج .و�.س ،كما بلغت كمية الغاز احليوي التي مت احلد من
انبعاثها حوايل (  ) 6مليون مرت مكعب.
يف جمال حفظ وتر�شيد الطاقة
تتلخ�ص اجنازات وزارة الطاقة والرثوة املعدنية يف هذا اجلانب مبا يلي:
 -مت اعداد اخلطة الوطنية لكفاءة الطاقة ( )NEEAPللأعوام  ،2014-2013حيث مت اعتمادها ب�صورتهاالنهائية من قبل رئا�سة الوزراء بتاريخ  2013/6/16ويجري العمل على تنفيذها.
 -يتم ال�سري يف ت�صميم برنامج وطني لكفاءة الطاقة يف االنارة لل�شوارع واملنازل من خالل �شركة(  ) Price waterhouse coopers PWCبالتعاون مع الوكالة الفرن�سية للتنمية(.)AFD
 -يتم ال�سري يف عطاء م�شروع ترويج ا�ستخدام امل�صابيح املوفرة للطاقة يف املباين احلكومية من خالل توريدوتركيب ( )600الف م�صباح موفر للطاقة يف املباين احلكومية.
-
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-ال�سري يف م�شروع توزيع ( )1.5مليون م�صباح موفر للطاقة للمنازل ال�سكنية التي يقل ا�ستهالكها عن 600

كيلوواط �ساعة.

 - -ال�سري يف مبادرة نحو جمتمعات محلية ت�ساهم يف تر�شيد ا�ستهالك الطاقة بالتن�سيق مع م�ؤ�س�سة نهر االردن،

 -ال�سري يف اجراءات تنفيذ اخلطة االعالمية التوعوية لرت�شيد ا�ستهالك الطاقة حيث مت بث عدد من الوم�ضاتاالعالمية التوعوية على �شا�شة التلفزيون االردين.
 -عقد جمموعة من املحا�ضرات التوعوية لرت�شيد ا�ستهالك الطاقة بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم ووزارةاالوقاف وال�ش�ؤون واملقد�سات اال�سالمية.

اعداد م�سودتي تقرير تقييم حالة كفاءة الطاقة يف االنارة على امل�ستوى الوطني ( )National Status Report
واخلطة الوطنية لكفاءة الطاقة يف االنارة ( )JNELAPوذلك �ضمن مبادرة كفاءة الطاقة يف االنارة
( )en. Lighter Initiativeبدعم من برنامج البيئة العاملي (.)UNEP

وزارة الطاقة

 -توقيع عقد تنفيذ خطة اعالمية توعوية لرت�شيد ا�ستهالك الطاقة بالتن�سيق مع املركز الوطني لبحوث الطاقة/اجلمعية العلمية امللكية.

التقـرير السنوي 2013

حيث مت ال�سري يف اجراءات طرح عطاء �شراء ال�سخانات ال�شم�سية �ضمن املبادرة واالحالة على ال�شركة الفائزة
بالعطاء .و�سيتم �ضمن هذه املبادرة تركيب حوايل ( )5االف �سخان �شم�سي بحلول عام  2020وبكلفة ()1.4
مليون دينار تقريب ًا.

 -ت�صميم ر�سائل توعوية عن �سبل تر�شيد ا�ستهالك الطاقة حيث مت بثها عرب املواقع االلكرتونية مل�ؤ�س�ساتالقطاع واملوقع الإلكرتوين لوزارة الطاقة والرثوة املعدنية وبوابة احلكومة االلكرتونية (.)EGov
 -املتابعة مع الوكالة االمريكية للتنمية ( )USAIDلل�سري يف م�شروع بناء القدرات يف قطاع الطاقة. -امل�شاركة يف �أعمال جمموعة من اللجان املتخ�ص�صة بالطاقة والبيئة مثل جلنة تقييم االثر البيئي والتدقيقالبيئي للم�شاريع،اللجنة الوطنية للتغري املناخي،اللجنة اال�ست�شارية مل�شروع االدارة املتكاملة ملركبات ،,وغريها.
يف جمال الطاقة الكهربائية
ومن �أهم االجنازات التي حتققت يف جمال الطاقة الكهربائية لعام  2013ما يلي:
-مت بتاريخ  2013/6/28الت�شغيل التجاري مل�شروع ا�ضافة توربني غازي بقدرة  145.9ميجاواط يف محطةال�سمرا لتوليد الكهرباء ملواجهة احمال �صيف عام .2013
-مت توقيع االتفاقيات اخلا�صة مل�شروع التوليد اخلا�ص الرابع للكهرباء مع �شركة AES Levent holding Jordanبتاريخ  .2012/12/17وهي االتفاقية التنفيذية ،اتفاقية �شراء الطاقة ،اتفاقية تزويد املياه ،اتفاقية ت�أجري

االر�ض للم�شروع.

-مت بتاريخ  2013/4/23و�ضع حجر اال�سا�س مل�شروع التوليد اخلا�ص الثالث يف منطقة املناخر.-ا�ستكمال الدرا�سات اال�ست�شارية بخ�صو�ص امل�ستقبل ال�سوقي ل�شركة الكهرباء االردنية ومنح ال�شركة رخ�صة م�ؤقتهلغاية  2013/11/22والتمديد لها ملدة �شهرين مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم  2309تاريخ .2013/11/20
-مت �إجناز املخال�صة املالية خل�صخ�صة �شركتي توزيع الكهرباء و�شركة كهرباء محافظة اربد ،ورفع التقريرالالزم ملجل�س الوزراء بتاريخ .2013/6/27
-مت بتاريخ  2013/8/5تعيني م�ست�شار ملراجعة االتفاقيات املوقعة مع �شركات توليد وتوزيع الكهرباء للتعرف على�إمكانية اعادة فتح �سعر �شراء وبيع الطاقة الكهربائية والتفاو�ض على ا�سعار جديدة.
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-مت تعديل التعرفة الكهربائية بتاريخ .2013/8/15التقـرير السنوي 2013

-مت اعداد اخلطة اال�سرتاتيجية الوطنية ملعاجلة خ�سائر �شركة الكهرباء الوطنية باللغتني العربية واالجنليزيةون�شرها على املوقع االلكرتوين.
-مت الت�أكيد على جدوى م�شروع الربط الكهربائي االردين – ال�سعودي خالل االجتماع اخلا�ص الذي عقد يف دولةالكويت ال�ستعرا�ض النتائج النهائية لدرا�سة الربط الكهربائي العربي ال�شامل.

وزارة الطاقة

-امل�شاركة يف �إعداد الدرا�سات الالزمة للح�صول على دعم مايل من اجلهات املانحة للم�ساهمة يف التخفيف من�أثر تواجد الالجئني ال�سوريني يف االردن وذلك بالتن�سيق مع اجلهات الدولية ووزارة التخطيط والتعاون الدويل.
يف جمال الغاز الطبيعي
ومن اهم االجنازات التي حتققت يف جمال الغاز الطبيعي لعام  2013ما يلي:
-املتابعة امل�ستمرة مع اجلانب امل�صري ل�ضمان ا�ستمرارية توريد كميات الغاز الطبيعي التعاقدية ملحطات توليدالكهرباء يف اململكة ،ومتابعة �صيانة االنبوب بعد االعتداءات التي حدثت عليه و�أدت الى توقف امداد الغاز
الطبيعي عن اململكة.
-يف اطار البحث عن م�صادر خارجية جديدة للتزود بالغاز الطبيعي لت�أمني م�صدر �إ�ضايف ل�سد احتياجات اململكةمن الغاز الطبيعي ،وتلبية النمو يف احتياجات محطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي ،فقد مت ال�سري يف تنفيذ
م�شروع ا�سترياد الغاز الطبيعي امل�سال بوا�سطة البواخر عرب ميناء العقبة .ويف هذا االطار فقد مت ما يلي:
•توقيع عقد ا�ستئجار باخرة الغاز العائمة ( )FSRUمع �شركة  Golar LNG ltdبتاريخ 2013/7/31

والتي مت اختيارها من خالل عطاء تناف�سي ،و�ستقوم الباخرة بتخزين الغاز الطبيعي امل�سال وحتويله الى
احلالة الغازية ومن ثم �ضخه الى خط الغاز العربي لتزويد محطات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي ،وتبلغ
ال�سعة التخزينية للباخرة ( )160الف مرت مكعب غاز م�سال والتي تعادل ( )3.3مليار قدم مكعب غاز
يف احلالة الغازية وت�صل طاقة تزويد الباخرة الى ( )750مليون قدم مكعب غاز يف اليوم والتي تلبي
احتياجات محطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي.

•انهت �شركة تطوير العقبة اجراءات تقييم عرو�ض ال�شركات املتقدمة لعطاء م�شروع ر�صيف الغاز الطبيعي
امل�سال يف العقبة ومت احالة امل�شروع على ائتالف ( )BAM-MAGوبكلفة  46.5مليون دينار ،ومت توقيع
العقد بتاريخ .2013/12/23
•قامت وزارة الطاقة والرثوة املعدنية بطرح عطاء ل�شراء الغاز الطبيعي امل�سال ،ومت االنتهاء من اجراءات
تقييم عرو�ض ال�شركات املتقدمة للعطاء واختيار ال�شركة �صاحبة العر�ض الأف�ضل ،ويجري العمل على
ا�ستكمال التباحث مع ال�شركة حول البنود الرئي�سية التفاقية بيع و�شراء الغاز الطبيعي امل�سال.
•مت التو�صل الى اتفاق مع �شركة فجر الأردنية امل�صرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي على �صيغة اتفاقيتي ربط
م�شروع ا�سترياد الغاز الطبيعي امل�سال مع انبوب الغاز الطبيعي ونقل الغاز الطبيعي امل�سال عرب انبوب الغاز
الطبيعي الرئي�سي ،ومت رفعهما الى جمل�س الوزراء للموافقة عليهما بتاريخ  .2013/10/2وقد وافق عليهما
كل من �شركة الكهرباء الوطنية و�شركة فجر االردنية امل�صرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي.
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وزارة الطاقة

يف جمال ا�ستغالل الطاقة النووية للأغرا�ض ال�سلمية
فقد جاء اهتمام الأردن بخيار الطاقة النووية انطالق ًا من �سعيه للت�صدي للتحديات ال�صعبة التي تواجهه
ممثلة بندرة م�صادر الطاقة املحلية ،وزيادة الطلب على الطاقة وارتفاع �أ�سعار الوقود الأحفوري عاملي ًا ،وللعمل على
توفري م�صادر محلية دائمة للطاقة ،فلقد ت�ضمنت تو�صيات اال�سرتاتيجية الوطنية الأردنية للطاقة لعام ()2007
تعزيز وتطوير ا�ستغالل م�صادر الطاقة املحلية وتنويع مواردها ،و�إدخال الطاقة النووية ك�أحد بدائل توليد الطاقة
الكهربائية .لذا فقد مت يف بداية عام (� )2008إن�شاء هيئة الطاقة الذرية الأردنية للعمل على تنفيذ اال�سرتاتيجية
الوطنية للطاقة النووية املمثلة يف الربنامج النووي الأردين املكون من ثالثة محاور رئي�سة وهي ،ا�ستغالل وا�ستثمار
الرثوات الطبيعية النووية يف الأردن وعلى ر�أ�سها اليورانيوم ،و�إن�شاء محطة الطاقة النووية الأردنية لتوليد الكهرباء
وحتلية مياه البحر ،وبناء وتطوير القدرات والكوادر الب�شرية الأردنية امل�ؤهلة ،ودعم العلوم والتطبيقات النووية
والن�شاطات امل�ساندة للربنامح النووي ،وعليه وا�صلت هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالل عام ( )2013ن�شاطاتها
املكثفة لتحقيق الأهداف املنوطة بها ،وكان من �أبرز �إجنازاتها لهذا العام مايلي :
اوال  -ا�ستغالل اليورانيوم يف االردن
ت�ضمنت �إجنازات مفو�ضية دورة الوقود النووي لهذا العام ت�أ�سي�س �شركة تعدين اليورانيوم الأردنية
( )JUMCOبتاريخ ( )2013/1/2كبديل لل�شركة الأردنية الفرن�سية لتعدين اليورانيوم ( )JFUMCبعد �إنهاء
احلكومة الأردنية اتفاقية التعدين مع �شركة �أريفا الفرن�سية عام ( .)2012وتقوم �شركة تعدين اليورانيوم الأردنية
بعمليات ا�ستك�شاف اليورانيوم يف منطقة و�سط الأردن بالتعاون مع ال�شركة الأردنية مل�صادر الطاقة (،)JERI
ب�إ�شراف ( )5من اخلرباء العامليني املخت�صني ،وقد مت حفر ما جمموعه ( )1600خندق ومت جمع ()16000
عينة منها حتى نهاية عام ( )2013لتحليلها يف مختربات الهيئة وحتديد تراكيز اليورانيوم واملعادن امل�صاحبة،
وذلك لتقدير كميات خام اليورانيوم يف الطبقات ال�سطحية ملناطق و�سط الأردن.
ولقد قامت مديرية ا�ستخال�ص اليورانيوم يف الهيئة ب�إن�شاء �أول مخترب متخ�ص�ص ال�ستخال�ص اليورانيوم،
بالإ�ضافة �إلى تعزيز التعاون مع اجلهات املحلية املتخ�ص�صة وخا�صة مع �شركة مناجم الفو�سفات الأردنية يف
جمال ا�ستخال�ص اليورانيوم من حام�ض الف�سفوريك ب�شكل خا�ص ،ومن خامات الفو�سفات ب�شكل عام ،بالإ�ضافة
�إلى التعاون مع اجلهات والفعاليات الدولية .كما عملت مديرية النقل و�إدارة النفايات امل�شعة على متابعة �أعمال
نقل امل�صادر امل�شعة و�إدارة ومعاجلة النفايات امل�شعة يف اململكة بالإ�ضافة لإجراء القيا�سات الإ�شعاعية للم�صادر
امل�شعة يف مواقع مختلفة يف اململكة و�إعداد م�سودة ال�سيا�سة واال�سرتاتيجية الوطنية للنفايات امل�شعة والوقود النووي
امل�ستنفد بغية اعتمادها.
ثانيا  -محطة الطاقة النووية االردنية
تابعت مفو�ضية مفاعالت الطاقة النووية يف الهيئة تنفيذ العديد من املهام ت�ضمنت اختيار املوقع املنا�سب
ملحطة الطاقة النووية الأردنية يف منطقة ق�صر عمرة ،ليتم العمل يف الوقت املنا�سب على ا�ستكمال الدرا�سات
التف�صيلية لتو�صيف هذا املوقع �إ�ضافة �إلى تنفيذ درا�سة الأثر البيئي ،كما وافقت احلكومة الأردنية على ت�أ�سي�س
�شركة مملوكة للحكومة تعمل على �إدارة م�شروع الطاقة النووية.
لقد مت يف عام ( )2013اختيار العر�ض الرو�سي من �شركة (�أتوم �سرتوي �إك�سبورت) ك�أف�ضل مناق�ص لبناء
�أول محطة نووية يف اململكة مبفاعلني نوويني بقدرة ( )1000ميغاواط لكل منهما ،و�سيتم ت�شغيل املفاعل االول عام
( )2023واملفاعل الثاين بعده بعامني .واملفاعل الذي مت اختياره هو من مفاعالت اجليل الثالث املتطور التي متتاز
ب�أعلى معايري ال�سالمة والأمن والأمان النووي ،وهي مفاعالت جمربة ومت بنا�ؤها وترخي�صها وت�شغيلها.
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وعلى �صعيد �آخر ،تعمل املفو�ضية على �إنهاء درا�سة اجلدوى االقت�صادية مع امل�ستثمر وامل�شغل ،وحتر�ص الهيئة
على تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع الهيئة العربية للطاقة الذرية ومع الدول ذات اخلربة يف
جمال الطاقة النووية.
ثالثا  -دعم بناء القدرات الب�شرية الأردنية وا�ستحداث مفو�ضية البحوث النووية

وزارة الطاقة

تابعت الهيئة من خالل مفو�ضية البحوث النووية امل�ستحدثة تنفيذ م�شروع املفاعل النووي الأردين للبحوث
والتدريب ( )JRTRيف رحاب جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية بقدرة ( )5ميغاواط لغايات تدريب طلبة
الهند�سة النووية والعلوم النووية الأخرى و�إجراء البحوث العلمية و�إنتاج النظائر امل�شعة امل�ستخدمة يف مختلف
القطاعات الطبية وال�صناعية ،والعمل على �إعداد درا�سة الأثر البيئي للمفاعل النووي الأردين للبحوث والتدريب
وخطة الطوارئ الإ�شعاعية له بالتعاون مع جميع امل�ؤ�س�سات الوطنية ذات العالقة.
لقد مت ا�صدار رخ�صة البناء للمفاعل النووي البحثي من هيئة تنظيم العمل الإ�شعاعي والنووي ،املت�ضمنة
تقييم الأثر البيئي والإ�شعاعي للمفاعل ودرا�سات خ�صائ�ص املوقع وحتليل املخاطر الزلزالية.
�أن ن�سبة الإجناز ملجمل فعاليات و�أن�شطة هذا امل�شروع قد بلغت ( )%52يف نهاية عام ( ،)2013ويتوقع �أن تبد�أ
الأعمال الهند�سية املتخ�ص�صة ومنظومتها و�صو ًال �إلى االنتهاء من �إن�شائه عام ( )2015وت�شغيله عام (.)2016
من جانب �آخر مت ت�شغيل املنظومة النووية الأردنية دون احلرجة يف جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ،بعد ان
انهت الهيئة واجلامعة الرتتيبات الالزمة لذلك مع املزود ال�صيني بداية عام (.)2013
رابعا  -العلوم النووية وتطبيقاتها
ويف جمال العلوم النووية وتطبيقاتها ،وا�صلت مفو�ضية العلوم النووية وتطبيقاتها يف الهيئة العمل على تطوير
مختربات البحث العلمي والتطبيقات النووية املختلفة بهدف تطوير ونقل اال�ستخدامات ال�سلمية للطاقة النووية
وتكنولوجيا الإ�شعاع �إلى الأردن من خالل تنمية املهارات والكوادر الب�شرية لدعم الربنامج النووي الأردين وتعزيز
البنية التحتية للعلوم والتكنولوجيا النووية يف التعليم والبحث العلمي وخدمة قطاعات الإنتاج واخلدمات يف
الأردن ،بالإ�ضافة لتزويد مختربات حتليل اليورانيوم ب�أحدث الأجهزة واملعدات لتحديد تراكيز عن�صر اليورانيوم
يف العينات اخلا�صة مب�شروع تعدين وا�ستخال�ص اليورانيوم يف و�سط الأردن ،ورفد مركز الت�شعيع اجلامي يف
املفو�ضية مب�صدر ا�شعاعي جديد بن�شاطية بلغت ( )100كيلو كيوري نظر ًا للطلب املتزايد من ال�شركات امل�صنعة
للم�ستلزمات الطبية واملواد الأولية يف الأردن للتعقيم با�ستخدام الت�شعيع اجلامي .ومت و�ضع خطط الوقاية من
الإ�شعاع من خالل مراقبة التعر�ضات الإ�شعاعية ال�شخ�صية واملكانية يف الهيئة .هذا مع العلم ب�أن مختربات الهيئة
قد ح�صلت على �شهادة االعتماد (  .)ISO 17025لربنامج �ضمان اجلودة العامل ـ ـ ـ ـ ــي.
كما قامت هيئة تنظيم العمل اال�شعاعي والنووي ومن خالل مديرياتها املختلفة باالجنازات التالية خالل عام
:2013
يف االطار الرقابي والت�شريعي ،مت مراجعة م�سودات االنظمة الالزمة لتطبيق قانون الوقاية الإ�شعاعية والأمان
والأمن النووي رقم ( )43ل�سنة  2007ومت حتديثها مبا يتوائم والت�شريعات الوطنية ومتطلبات الوكالة الدولية
للطاقة الذرية يف جمال الوقاية اال�شعاعية والأمان النووي خا�صة بعد حادثة فوكو�شيما  ،كما مت ا�صدار نظام ا�س�س
منح الت�صاريح والرخ�ص اال�شعاعية رقم ( )8ونظام ر�سوم الرخ�ص اال�شعاعية رقم ( )9ل�سنة .2013
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ويف اطارالوقاية اال�شعاعية والرقابة على امل�صادر امل�شعة ،فقد ا�صدرت الهيئة ( )1965رخ�صة مزاولة مهنة،
ومت منح ( )510ت�صريح لغايات ا�سترياد واعادة ت�صدير وعبور املواد امل�شعة واالجهزة اال�شعاعية باال�ضافة الى

تنفيذ ( )210زيارة تفتي�شية على امل�ؤ�س�سات الطبية وال�صناعية.

ومنذ بداية عام  2013مت ت�سليم مهام م�س�ؤولية الأمن النووي واال�ستجابة للطوارئ النووية الى هيئة تنظيم
العمل الإ�شعاعي والنووي .حيث مت �إعتماد الهيئة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف �شهر �شباط 2013
كنقطة االت�صال للحماية املادية للمواد النووية مبا يخ�ص االبالغ واال�ستجابة .

وزارة الطاقة

وتتولى الهيئة مهمة الرقابة على ال�شاحنات واحلاويات ال�صادرة �أو الواردة �أو العابرة من والى وعرب �أرا�ضي
اململكة االردنية الها�شمية  ،وذلك بغر�ض منع االجتار غري امل�شروع باملواد النووية و�أية مواد �إ�شعاعية �أخرى لغايات
حيازتها �أو نقلها �أو ا�ستخدامها �أو التخل�ص منها بالطرق الغري م�شروعة وذلك بغ�ض النظر عن طبيعة هذه املواد
ومن�ش�أها ،وقد مت فح�ص � 700ألف �شاحنة يف عام  2013ومت �ضبط � 5شحنات ملوثة ومت اعادتها الى بلد املن�ش�أ.
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ويف اطار االمان النووي وترخي�ص املن�ش�آت النووية ،عملت الهيئة على حتقيق م�ستوى عايل يف اداء الرقابة
وا�صدار الرتاخي�ص للتطبيقات النووية والتحكم وح�صر املواد النووية يف االردن ،و�شملت املفاعالت النووية
بانواعها واملراحل االخرى من دورة الوقود النووي ،وا�ستك�شاف وا�ستخراج اليورانيوم وادارة النفايات امل�شعة.

الطاقة والبيئة
�ساهمت الوزارة يف درا�سة العديد من امل�شاريع املقدمة الى وزارة البيئة وذلك من خالل ع�ضويتها يف جلنة
تقييم االثر البيئي والتدقيق البيئي للم�شاريع.
وت�شارك الوزارة يف ع�ضوية كل من اللجنة الفنية وجلنة التفاو�ض مل�شاريع �آلية التنمية النظيفة ،واللجنة
اال�ست�شارية مل�شروع االدارة املتكاملة ملركبات ( ،)PCBواللجان الوطنية مل�شاريع التغري املناخي ،واللجنة
اال�ست�شارية مل�شروع تطوير القدرات امل�ؤ�س�سية ذات ال�صلة باالتفاقيات البيئية العاملية ،وجلنة متابعة العوائد
احلكومية من بيع �شهادات خف�ض االنبعاثات.
كما قامت الوزارة باعداد تقارير حول العديد من الدرا�سات املقدمة من ال�شركات املحلية واالجنبية بهدف
انتاج الوقود ال�صناعي واحليوي والكهرباء من النفايات.
و�أ�صدرت الوزارة الت�شريعات اخلا�صة بتنظيم ن�شاطات الديزل ال�صناعي املنتج من النفايات ،وتقوم الوزارة
مبتابعة امل�شاريع الوطنية الهادفة الى تقليل االنبعاثات يف قطاع الطاقة ورفعها الى اجلهات الدولية ذات العالقة،
ومتابعة م�سودة م�شروع برنامج الطاقة املتجددة (م�شاريع الطاقة النظيفة) يف منطقة املتو�سط ،وامل�شاركة يف
اعداد نظام املتطلبات البيئية لتوليد الطاقة الكهربائية من احلرق املبا�شر لل�صخر الزيتي رقم ( )75ل�سنة .2013
قطاع التعديـن
تعترب الرثوات املعدنية من �أهم املرتكزات التي تقوم عليها ال�صناعات التعدينية والتي ت�شكل رافد ًا مهم ًا
ورئي�سي ًا لالقت�صاد الوطني.ولقد حبى اهلل الأردن ثروات طبيعية عديدة منها فلزية كالنحا�س واحلديد ومعادن
ال فلزية كال�صل�صال مب�شتقاته املختلفة مثل الكاولني واحلجر اجلريي النقي ورمال ال�سيليكا واجلب�ص واملواد
الإن�شائية التي تنتجها املقالع املختلفة يف مختلف مناطق اململكة مثل حجر البناء والرخام و�ألواح اجلرانيت
وغريها،هذا بالإ�ضافة �إلى ا�ستغالل ثروات البحر امليت من الأمالح �أو الطني والتي ت�ستخدم يف �إنتاج امل�ستح�ضرات
الطبية والتجميلية.
ا�ستمرت �سلطة امل�صادر الطبيعية �صاحبة امل�س�ؤولية املبا�شرة عن قطاع التعدين بعمليات التحري والتنقيب عن
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اخلامات املعدنية وال�صخور ال�صناعية يف مختلف مناطق اململكة.
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وتتلخ�ص �أهم امل�شاريع التي تقوم بها �سلطة امل�صادر الطبيعية بالتنقيب عن الرثوات املعدنية يف عام 2013

باالتي-:

•م�شروع التنقيب عن ال�صخر الزيتي

وزارة الطاقة

ا�ستمر العمل بالتنقيب عن ال�صخر الزيت وذلك لتحديد �أماكن جديدة لتو�ضعات ال�صخر الزيتي ،حيث مت
حفر( )29بئر ًا من �أ�صل ( )50بئر ًا يف منطقة وادي الذروة ومت جمع ( )1382عينة و�أجريت عليها التحاليل
الكيميائية املختلفة ومت ا�ستالم النتائج .كما مت حفر ( )25بئر ًا يف منطقتي اجلفر وا�سفري املحطة من ا�صل ()30
بئر ًا وقد مت جمع ( )38عينة من (� )6آبار و�أجريت عليها التحاليل الكيميائية املختلفة ومت ا�ستالم النتائج.
•م�شروع التنقيب عن الدولومايت
مت اعداد املوا�صفات الفنية و�شروط عطاء حلفر ( )45بئر ًا يف منطقة را�س النقب /جبل البرتا (ث ّالجه) ،ومت
�إحالة العطاء على �شركة محلية وبانتظار مبا�شرة �أعمال احلفر.
•م�شروع التنقيب عن خام الفو�سفات
�أعدت املوا�صفات الفنية وخطة العمل و�شروط عطاء حفر( )161بئر ًا يف منطقة ال�شيدية جنوب الأردن ،حيث
مت حفر( )140بئر ًا يف هذا العام وجمعت( )145عينة �أجريت عليها التحاليل الكيميائية املختلفة ومت ا�ستالم
النتائج.
•م�شروع التنقيب عن احلجر اجلريي النقي
مت �إعداد خطة عمل مل�شروع التنقيب عن احلجر اجلريي يف منطقة جنوب احل�سا حلفر ( )70بئر ًا من قبل
ق�سم احلفر الآيل يف �سلطة امل�صادر الطبيعية ،ومت االنتهاء من حفر ( )11بئر ًا وجمع ( )44عينة لإجراء التحاليل
الكيميائية املختلفة عليها ومت ا�ستالم النتائج.
كما مت اعداد املوا�صفات الفنية و�شروط عطاء حفر( )35بئر ًا يف منطقة جنوب غرب احل�سا ،حيث جمعت
( )149عينه و�أجريت عليها التحاليل الكيميائية املختلفة ومت ا�ستالم النتائج.
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البيانات المالية لعام 2013

نفقات جارية

4550000

4415843

97

نفقات را�سمالية

85900000

16492623

19

املجموع

90450000

20908466

23

الو�صف

وزارة الطاقة

البيانات المالية ألهم المشاريع الرأسمالية للوزارة لعام 2013
ا�سم امل�شروع

املخ�ص�صات املر�صودة
(دينار)

النفقات امل�صروفة
(دينار)

ن�سبة ال�صرف
()%

ت�شجيع اقامة �شبكات الغاز الطبيعي
يف عدد من مدن اململكة

1590000

1590000

100

70000

66728

95

بناء وجتهيز ر�صيف الغاز الطبيعي
امل�سال يف العقبة

17750000

1857440

10

بناء �سعات تخزينية للنفط اخلام
وامل�شتقات النفطية

15500000

1348628

9

ا�ستغالل طاقة الرياح لتوليد
الكهرباء(الفجيج)

955000

949667

99

دعم م�شاريع هيئة الطاقة الذرية

9500000

9500000

100

م�شروع االدارة

235000

214203

91

45600000

15526666

34

اعادة هيكلة القطاع النفطي

املجموع

التقـرير السنوي 2013

املخ�ص�صات املر�صودة
(دينار)

النفقات امل�صروفة
(دينار)

ن�سبة ال�صرف
()%
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وزارة الطاقة والثروة المعدنية
هاتف - 5803060 :فاك�س5865714 :

�ص.ب 140027 :عمان  11814الأردن
E-mail: memr@memer.gov.jo

A.C.P
ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺘ

ﺠﺎﺭﻳﺔ

A.C.P
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ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺘ

ﺠﺎﺭﻳﺔ
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وزارة الطاقة
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