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رؤيتنـــا

تحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام واالستغالل األمثل للموارد الطبيعية

رسالتنــا

إعــداد وتطويــر السياســات والتش ـريعات المالئمــة لتحقيــق أمــن التــزود بالطاقــة بشــكل مســتدام واإلســتغالل
األمثــل للم ـوارد الطبيعيــة وفــق أفضــل الممارســات العالميــة

قيمنا الجوهرية

-العمـ ـ ـ ــل ب ـ ـ ـ ــروح الفري ـ ــق

نش ـ ــر واستخ ـ ــدام المعرفـةالنـ ـ ـ ـ ـ ـ ازه ــة والشفـ ـ ـ ــافيـ ـ ــة-التـ ــمي ـ ـ ـ ـ ــز والـ ـ ـ ـ ـريـ ـ ـ ـ ــادة

-الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوالء واالنت ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

أهدافنا اإلستراتيجية

-تحقيق امن التزود بالطاقة.

-تنويع مصادر وأشكال الطاقة.

تطوير واستغالل مصادر الطاقة المحلية التقليدية والمتجددة والصخر الزيتي واليورانيوم.نقل وتوطين وتطوير تكنولوجيا الطاقة النووية وتطوير استخداماتها إو�دامتها.-زيادة كفاءة استخدام الطاقة في كافة القطاعات.

-تعظيم القيمة المضافة الستغالل الخامات المعدنية.
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المصطلحات
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
ب.م.ن

برميل نفط يومياً

برميل مكافئ نفط

ب.م.ن.ي
ط.م.ن

برميل مكافئ نفط يومياً
طن مكافئ نفط

م.ف.أ

ميجا فولت أمبير

ك.ف

كيلو فولت

كم

كيلو متر

كغ

كيلو غرام
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احصائيات مميزة لالقتصاد في االردن لعام 2015
الوحدة

القيمة

البند
عدد سكان االردن

مليون نسمة

6.514

الناتج المحلي االجمالي بأسعار المنتجين الجارية

مليون دينار

26637

دينار

4089

معدل دخل الفرد السنوي
المصدر :دائرة االحصاءات العامة

احصائيات مميزة للطاقة في االردن عام 2015
الوحدة

البند

القيمة

كثافة الطاقة

كغ.م.ن /ألف دوالر باألسعار الثابتة

207

نصيب الفرد من استهالك الطاقة

كغ.م.ن

1373

نصيب الفرد من استهالك الكهرباء

ك.و .س

2483

إنتاج الطاقة الكهربائية

ج.و .س

18911

استهالك الطاقة الكهربائية

ج.و .س

16173

نسبة السكان المزودين بالكهرباء

%

اإلنتاج المحلي للطاقة(نفط خام وغاز ألف ط.م.ن
طبيعي)

99.9
102
8856

الطاقة المستوردة

ألف ط.م.ن

الطاقة األولية المستهلكة

ألف ط.م.ن

8944

كلفة الطاقة المستهلكة

مليار دينار

2.532

كلفة الطاقة المستهلكة منسوبة إلى
الصادرات

%

52.8

المستوردات

%

17.5

الناتج المحلي اإلجمالي

%

9.5

13

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2015

وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺜﺮوة اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ
مقدمــة

تســعى و ازرة الطاقــة والثــروة المعدنيــة الــى توفيــر كافــة اشــكال الطاقــة الالزمــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة ،وذلــك
من خالل تطوير وتنفيذ السياســات والتشـريعات والبرامج المناســبة وتنويع مصادر وأشــكال الطاقة المســتوردة

وتطويــر وتحســين مصــادر الطاقــة المحليــة والمتجــددة ورفــع كفاءتهــا فــي مختلــف القطاعــات.

وضمــن هــذا الســياق فقــد اســتطاعت و ازرة الطاقــة والثــروة المعدنيــة ومؤسســات القطــاع األخــرى تحقيــق العديــد

مــن االنجــازات خــال عــام  .2015ففــي مجــال النفــط الخــام والمشــتقات النفطيــة فقــد تــم االســتمرار بتأميــن

حاجــة المملكــة مــن النفــط الخــام والمشــتقات النفطيــة .ويتــم متابعــة كافــة مشــاريع الســعات التخزينيــة للنفــط الخــام
والمشــتقات النفطيــة والغــاز البترولــي المســال التــي تنشــأ فــي العقبــة وفــي وســط المملكــة ،ومــن المتوقــع االنتهــاء
مــن هــذه المشــاريع فــي عــام  .2016كمــا تــم تاســيس وتســجيل الشــركة اللوجســتية للم ارفــق النفطيــة االردنيــة

كشــركة مســاهمة خاصــة بتاريــخ  .2015 /8/ 17وفــي مجــال اســتغالل مصــادر الطاقــة المحليــة مــن النفــط
والغــاز فتعمــل و ازرة الطاقــة والثــروة المعدنيــة ومــن خــال كوادرهــا باالشـراف علــى أعمــال التنقيــب عــن البتــرول،

وكذلــك متابعــة أداء الشــركات الموقعــة لمذكـرات تفاهــم واتفاقيــات المشــاركة باالنتــاج .كمــا تقــوم الــو ازرة بتســويق
المناطــق البتروليــة عــن طريــق طــرح العطــاءات الدوليــة لالستكشــاف والتنقيــب فــي عــدة مناطــق مــن المملكــة.
وفــي مجــال الصخــر الزيتــي منحــت الحكومــة عــدة شــركات محليــة وعالميــة مناطــق امتيــاز لالســتثمار فــي

الصخــر الزيتــي بطريقــة التقطيــر للخــام الســطحي والعميــق ،وطريقــة الحــرق المباشــر لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة،

اضافــة الــى توقيــع مذكـرات التفاهــم مــع عــدة شــركات أخــرى .وتقــوم الــو ازرة بمتابعــة أعمــال هــذه الشــركات.

وفــي مجــال الغــاز الطبيعــي ،وفــي اطــار البحــث عــن مصــادر خارجيــة جديــدة للتــزود بالغــاز الطبيعــي فقــد تــم

االنتهــاء مــن تنفيــذ مشــروع اســتيراد الغــاز الطبيعــي المســال بواســطة البواخــر عبــر مينــاء العقبــة وتــم افتتــاح
المشــروع رســمياً مــن قبــل صاحــب الجاللــة الهاشــمية الملــك عبــداهلل الثانــي ابــن الحســين بتاريــخ /7/ 30

 .2015وتم اطالق اســم الشــيخ صباح على ميناء الغاز الطبيعي المســال بقرار من مجلس الوزراء الموقر،
وقــد تــم اســتالم باخـرة الغــاز العائمــة المحملــة بشــحنة التشــغيل التجــاري واصطفافهــا فــي مينــاء الشــيخ صبــاح
بتاريخ  .2015 /5/ 25كما تم توقيع اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال بين شركة الكهرباء الوطنية
وشــركة شــل العالميــة والتــي بموجبهــا ســيتم توريــد  150مليــون قــدم مكعــب باليــوم ولمــدة خمــس ســنوات.

وفــي مجــال الطاقــة الكهربائيــة فقــد تــم بتاريــخ  2015 /4/ 29افتتــاح مشــروع توليــد الكهربــاء الخــاص

الثالــث تحــت الرعايــة الملكيــة الســامية ،وتبلــغ اســتطاعة المشــروع  570م.و .وبذلــك دخــل تشــغيل المشــروع

علــى النظــام الكهربائــي بشــكل تجــاري .كمــا تــم بتاريــخ  2015 /12/ 21توقيــع اتفاقيــات مشــروع اعــادة

تأهيــل محطــة الحســين الح ارريــة باســتطاعة  485ميجــاواط وبكلفــة اجماليــة تقــدر بحوالــي  470مليــون دوالر

امريكــي .ومــن المتوقــع ان يتــم التشــغيل التجــاري للمحطــة فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2018

وفــي مجــال الطاقــة المتجــددة فقــد تــم االنتهــاء مــن تنفيــذ مشــروع للطاقــة الشمســية لتوليــد الكهربــاء باســتخدام

الخاليــا الشمســية باســتطاعة ( )10ميجــاواط فــي منطقــة المفــرق ،حيــث تــم الربــط والتشــغيل التجــاري للمشــروع
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وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺜﺮوة اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2015

فــي شــهر تشـرين أول  ،2015كمــا تــم االنتهــاء مــن تنفيــذ مشــروعي توليــد الطاقــة الكهربائيــة باســتخدام الخاليــا

الشمســية بالتعــاون مــع الحكومــة اإلســبانية فــي منطقــة األزرق؛ األول باســتطاعة حوالــي ( )2ميجــاواط والثانــي
باســتطاعة ( )3ميجــاواط وتــم تشــغيل المشــروعين فــي شــهر نيســان  .2015كماحققــت جميــع الشــركات

االســتثمارية لمشــاريع الخاليــا الشمســية لتوليــد الكهربــاء ضمــن المرحلــة األولــى للعــروض المباش ـرة والبالغــة

( )12مشــروعاً باســتطاعة كليــة ( )200ميجــاواط معظمهــا فــي منطقــة معــان القفــل المالــي الناجــح لمشــاريعها
فــي  ،2015 /5/ 31وقــد باشــرت الشــركات العمــل علــى تنفيــذ هــذه المشــاريع والمخطــط لهــا أن تكــون عاملــة

فــي عــام  .2016كمــا انتهــت شــركة ريــاح األردن ( )JWPCمــن تنفيــذ مشــروع توليــد الكهربــاء الخــاص مــن
طاقــة الريــاح باســتطاعة ( )117ميجــاواط فــي منطقــة الطفيلــة ،حيــث تــم الربــط والتشــغيل التجــاري للمشــروع

فــي شــهر أيلــول  .2015كمــا باشــرت الشــركة االســبانية ( )Elecnorبتنفيــذ مشــروع طاقــة الريــاح فــي معــان

باســتطاعة ( )66ميجــاواط حيــث تــم االنتهــاء مــن تركيــب المـراوح والعمــل جــاري الســتكمال االعمــال الكهربائيــة

وربــط المشــروع علــى الشــبكة .كمــا تــم الحصــول علــى موافقــة الصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة لزيــادة
حجــم المشــروع ليصبــح ( )80ميجــاواط ومــن المتوقــع تشــغيل المشــروع الموســع فــي الربــع ال اربــع مــن عــام
 .2016وضمــن مشــاريع األنظمــة الصغيـرة للطاقــة المتجــددة فقــد تــم تركيــب مــا مجموعــه  38ميجــاوات مــن

األنظمــة الشمســية فــي القطاعــات المختلفــة ممــا أســهم بتحقيــق وفــر مالــي علــى شــركة الكهربــاء الوطنيــة وعلــى
الجهــات التــي قامــت بتركيــب هــذه األنظمــة.

وفــي مجــال الجيولوجيــا والتعديــن فقــد تــم االشـراف علــى أعمــال الحفــر فــي مشــاريع الصخــر الزيتــي فــي عــدة

مناطــق فــي المملكــة ،وذلــك إلضافــة مناطــق جديــدة لزيــادة احتياطــي المملكــة مــن الصخــر الزيتــي ،كمــا تــم

تنفيــذ عــدة مشــاريع للتنقيــب عــن الخامــات المعدنيــة والــذي يهــدف الــى استكشــاف وتقييــم الخامــات المعدنيــة

المختلفــة المنتشـرة بالمملكــة وتحديــد مواصفاتهــا وكمياتهــا واســتخداماتها الصناعيــة المختلفــة وحاجــة ومتطلبــات

األس ـواق المحليــة والخارجيــة لهــا مثــل الدولومايــت والفوســفات والحجــر الجيــري النقــي والصخــور الطباشــيرية
وغيرهــا .كمــا يجــري العمــل علــى مــدار الســاعة للمرصــد الزل ازلــي وذلــك بالمراقبــة وتســجيل مــا يحــدث مــن

زالزل ،وقــد ســجلت محطــات المرصــد فــي عــام  2015حوالــي  167حــدث زل ازلــي منهــا 15محلــي معظمهــا
فــي وادي االردن وشــرق المتوســط و 85اقليمــي ،و 67حــدث زل ازلــي بعيــد.

هــذا ويشــمل التقريــر علــى العديــد مــن االنجــازات التــي تحققــت فــي مجــاالت اخــرى مثــل الطاقــة النوويــة
والثــروات المعدنيــة وكهربــة الريــف والتطويــر المؤسســي وغيرهــا.
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تطــور قطاع النفط والغاز الطبيعي

أوالً – على المستوى العربي والعالمي

بلــغ معــدل اإلنتــاج العالمــي اليومــي مــن النفــط الخــام فــي عــام  2015حوالــي  78مليــون برميــل مشــكالً ارتفاعـاً

بنســبة ( )% 1.7عــن عــام  ،2014وبلــغ االحتياطــي العالمــي المثبــت فــي عــام  2015حوالــي  1293مليــار

برميل.

أمــا علــى الصعيــد العربــي فقــد بلــغ معــدل إنتــاج الــدول العربيــة اليومــي مــن النفــط الخــام فــي عــام 2015

حوالــي

 23مليــون برميــل مشــكالً نســبة ( )% 29مــن اإلنتــاج العالمــي ،أمــا االحتياطيــات العربيــة المثبتــة

مــن النفــط الخــام فقــد بلغــت فــي عــام  2015مــا مقــداره  714مليــار برميــل تشــكل مــا نســبته ( )% 55مــن

االحتياطيــات العالميــة .أمــا أســعار نفــط خــام برنــت فقــد تذبذبــت خــال عــام  2015حيــث وصــل أعلــى معــدل

ســعر إلــى حوالــي  64دوالر /برميــل فــي شــهر أيــار ،وبلــغ أدنــى معــدل ســعر حوالــي  38دوالر/برميــل فــي

شــهر كانــون األول .والرســم البيانــي التالــي يقــارن بيــن متوســط األســعار الشــهرية لنفــط خــام برنــت والنفــط

العربــي الخفيــف الــذي اســتورده األردن خــال عــام .2015

المصدر :نشرة بالتس
أمــا اإلنتــاج العالمــي مــن الغــاز الطبيعــي فقــد بلــغ عــام  2015حوالــي  3538بليــون متــر مكعــب محققـاً نســبة

نمــو تقــدر ب ـ ( )% 2.2عــن عــام  ،2014كمــا بلــغ االحتياطــي العالم ــي حوالــي  186.9تريليــون متــر مكعــب

 .وعلــى الصعيــد العربــي فقــد بلــغ إنتــاج الــدول العربيــة مــن الغــاز الطبيعــي حوالــي  583مليــار متــر مكعــب

مشــكالً مــا نســبته ( )% 16مــن اإلنتــاج العالمــي وبلغــت احتياطيــات الــدول العربيــة مــن الغــاز الطبيعــي حوالــي
 54تريليــون متــر مكعــب مشــكالً مــا نســبته ( )% 29مــن االحتياطيــات العالميــة.
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ثانياً – على المستوى المحلي

بلــغ اإلنتــاج المحلــي مــن الطاقــة ( النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي والطاقــة المتجــددة) فــي عــام  2015حوالــي

 304.6ألــف ط.م.ن مشــكالً نســبة ( )% 3مــن مجمــل احتياجــات األردن مــن الطاقــة  ،وفــي ضــوء محدوديــة
إنتــاج مصــادر الطاقــة المحليــة  ،فــإن األردن يعتمــد فــي تلبيــة احتياجاتــه مــن الطاقــة علــى االســتيراد حيــث
بلغــت كميــات النفــط الخــام والمشــتقات النفطيــة المســتوردة فــي عــام  2015حوالــي  6534.8ألــف ط.م.ن

وبلغــت كميــات الغــاز الطبيعــي التــي تــم اســتيرادها مــن مصــر حوالــي  224مليــون متــر مكعــب ،وكميــات
الغــاز الطبيعــي المســال مــن الباخ ـرة العائمــة حوالــي  1703مليــون متــر مكعــب ،وبلغــت الكلفــة اإلجماليــة

للنفــط الخــام والمشــتقات النفطيــة والغــاز الطبيعــي والفحــم الحجــري المســتورد حوالــي  2497مليــون دينــار لعــام

 2015وبنســبة انخفــاض مقدارهــا ( )% 57عــن عــام .2014

أمــا حجــم الطلــب الكلــي علــى الطاقــة األوليــة فقــد بلــغ فــي عــام  2015حوالــي  8944ألــف ط.م.ن محقق ـاً

نســبة ارتفــاع مقدارهــا ( )% 5.7عــن عــام  ،2014كمــا بلــغ مجمــوع الطلــب علــى الطاقــة النهائيــة وهــي الطاقــة

المتاحــة للمســتهلك حوالــي  5927ألــف ط.م.ن وبنســبة ارتفــاع مقدارهــا ( )% 5.9عــن عــام  ،2014كمــا بلــغ

حجــم الطلــب علــى المشــتقات النفطيــة  4050ألــف ط.م.ن .
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الوضع المؤسسي لقطاع الطاقة كما هو في عام 2015
نظـ اًر ألهميــة الــدور الــذي يلعبــه هــذا القطــاع مــن النواحــي االقتصاديــة واالجتماعيــة والرتبــاط أنشــطته بالنواحــي
السياســية واالقتصاديــة ارتباطـاً مباشـ اًر ،فقــد اهتمــت الحكومــة بإعــادة تنظيــم هــذا القطــاع لرفــع كفاءتــه وزيــادة

فعاليتــه  ،وفــي ضــوء التعديــات المؤسســية الجديــدة أصبــح اإلطــار المؤسســي الحالــي لقطــاع الطاقــة يتشــكل
مــن -:

 	- 1وزارة الطاقة والثروة المعدنية

تتبنــى عمليــة التخطيــط الشــامل للقطــاع مــن حيــث التنظيــم ووضــع السياســات العامــة ومتابعــة تنفيذهــا

لتحقيــق المهــام الموكولــة إليهــا وأهمهــا توفيــر الطاقــة الالزمــة بمختلــف أشــكالها إلغ ـراض التنميــة الشــاملة

بأقــل كلفــة ممكنــة وبأفضــل المواصفــات .باإلضافــة الســتقطاب رأس المــال الــازم لالســتثمار فــي المجــاالت

المتعــددة للطاقــة مثــل توليــد الكهربــاء إو�نتــاج المشــتقات النفطيــة واســتغالل المصــادر والثــروات المحليــة
للطاقــة وخاصــة مصــادر الطاقــة المتجــددة .وكذلــك إيصــال التيــار الكهربائــي للقــرى والتجمعــات الســكانية
واالســر الفقيـرة فــي الريــف األردنــي مــن خــال فلــس الريــف .باالضافــة الــى توفيــر الدعــم لد ارســات تحســين

كفــاءة اســتهالك الطاقــة فــي القطاعــات المختلفــة وضمــان القــروض لمشــاريع ترشــيد الطاقــة والطاقــة
المتجــددة مــن خــال صنــدوق تشــجيع الطاقــة المتجــددة وترشــيد الطاقــة.

 -2هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

هيئــة حكوميــة تتمتــع بشــخصية اعتباريــة ذات اســتقالل مالــي واداري وتعتبــر الخلــف القانونــي لهيئــة تنظيــم

قطــاع الكهربــاء وهيئــة تنظيــم العمــل االشــعاعي والنــووي وســلطة المصــادر الطبيعيــة بمــا يتعلــق بالمهــام

التنظيميــة المقــررة للســلطة وذلــك بموجــب قانــون اعــادة هيكلــة مؤسســات ودوائــر حكوميــة رقــم ( )17لســنة

 ،2014حيــث بموجــب هــذا القانــون تــم تعديــل تســمية هيئــة تنظيــم قطــاع الكهربــاء لتصبــح هيئــة تنظيــم قطــاع
الطاقــة والمعــادن ،كمــا انقضــت هيئــة تنظيــم العمــل االشــعاعي والنــووي وآلــت حقوقهــا وموجوداتهــا الــى هيئــة

تنظيــم قطــاع الطاقــة والمعــادن لتتحمــل االلت ازمــات المترتبــة عليهــا وتعتبــر الخلــف القانونــي والواقعــي لهــا.
وكذلــك تولــت هيئــة تنظيــم قطــاع الطاقــة والمعــادن المهــام التنظيميــة المقــررة لســلطة المصــادر الطبيعيــة وتعتبــر
الهيئــة الخلــف القانونــي والواقعــي للســلطة فــي هــذا المجــال.
 -3مؤسسات قطاع الكهرباء

وهي المؤسسات التي تعنى بتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء داخل المملكة ،وهي على النحو التالي- :
 1 - 3شركة الكهرباء الوطنية

وهــي شــركة مســاهمة عامــة تملكهــا الحكومــة ،مهمتهــا بنــاء وتشــغيل وصيانــة نظــام النقــل داخــل حــدود

المملكــة إضافــة إلــى نظــام النقــل الــذي يربــط النظــام الكهربائــي مــع األنظمــة الكهربائيــة لــدول أخــرى،
باإلضافــة إلــى تاميــن المملكــة بالطاقــة الكهربائيــة مــن خــال التوســع فــي بنــاء الوحــدات التوليديــة مــن
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خــال القطــاع الخــاص و/أو القطــاع العــام.

 2-3شركات توليد الكهرباء

وهن سبع شركات واحدة حكومية وأخرى مشتركة وخمس شركات خاصة وعلى النحو التالي:
 1-2-3شركة توليد الكهرباء المركزية

وهــي شــركة مســاهمة عامــة مهمتهــا توليــد الطاقــة الكهربائيــة وبيعهــا بالجملــة إلــى شــركة الكهربــاء الوطنيــة وقــد

تأسســت عــام  .1999وتبلــغ االســتطاعة التوليديــة للشــركة كمــا هــي فــي نهايــة عــام  2015حوالــي 1392م.و.
 2-2-3شركة السم ار لتوليد الكهرباء

وهي شــركة مســاهمه خاصة تمتلك الحكومة كامل أســهمها مهمتها توليد الطاقة الكهربائية وبيعها لشــركة
الكهربــاء الوطنيــة ،وقــد تأسســت عــام  .2004وتبلــغ االســتطاعة التوليديــة للشــركة كمــا هــي فــي نهايــة عــام
 2015حوالي 1059م.و.

 3-2-3شركة إيه إي أس األردن ()csP.nadroJ-SEA

وهــي شــركة خاصــة تمتلكهــا شــركة  AESاألمريكيــة وشــركة  MITSUIاليابانيــة مهمتهــا توليــد الطاقــة

الكهربائيــة وبيعهــا لشــركة الكهربــاء الوطنيــة وقــد تأسســت عــام  .2009وتمتلــك أول مشــروع توليــد للقطــاع

الخــاص فــي األردن هــو محطــة شــرق عمان/المناخــر التــي افتتحــت رســمياً برعايــة صاحــب الجاللــة الملــك
عبــد اهلل الثانــي ابــن الحســين بتاريــخ  2009 /10/ 26وتبلــغ االســتطاعة التوليديــة للشــركة كمــا هــي فــي
نهايــة عــام  2015حوالــي  373م.و.

 4 –2- 3شركة القطرانة للطاقة الكهربائية

وهــي شــركة خاصــة تمتلكهــا شــركة  KEPCOالكوريــة وشــركة  XENELالســعودية وقــد تأسســت عــام

 2010مهمتهــا توليــد الطاقــة الكهربائيــة وبيعهــا لشــركة الكهربــاء الوطنيــة .وتبلــغ االســتطاعة التوليديــة

للشــركة كمــا هــي فــي نهايــة عــام  2015حوالــي  373م.و.
 5-2-3شركة عمان آسيا للطاقة الكهربائية

وهــي شــركة خاصــة تمتلكهــا شــركة  KEPCOالكوريــة وشــركة  MITSUBISHIاليابانيــة مهمتهــا توليــد
الطاقــة الكهربائيــة وبيعهــا لشــركة الكهربــاء الوطنيــة وقــد تأسســت عــام  .2014وتبلــغ االســتطاعة التوليديــة

للشــركة كمــا هــي فــي نهايــة عــام  2015حوالــي  570م.و.
 6-2-3شركة إيه إي أس ليفانت

وهــي شــركة خاصــة تمتلكهــا شــركة  AESاألمريكيــة وشــركة  MITSUIاليابانيــة مهمتهــا توليــد الطاقــة

الكهربائيــة وبيعهــا لشــركة الكهربــاء الوطنيــة وقــد تأسســت عــام  .2014وتبلــغ االســتطاعة التوليديــة للشــركة
كمــا هــي فــي نهايــة عــام  2015حوالــي  240م.و.
 7-2-3شركة رياح االردن

وهــي شــركة خاصــة يمتلــك صنــدوق إنفراميــد  % 50منهــا وشــركة مصــدر االماراتيــه  % 31وشــركة إي
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بي جلوبال انيرجي  % 19ومهمتها إنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة الرياح باستطاعة  117م.و وبيعها

الــى شــركة الكهربــاء الوطنيــة.

 3-3شركات توزيع الطاقة الكهربائية

َّ
وهن ثالث شركات لكل واحدة منها منطقة خاصة بها لتوزيع الطاقة الكهربائية وعلى النحو التالي-:

 1-3-3شركة الكهرباء األردنية

وهــي شــركة مســاهمة عامــة تتولــى توزيــع الطاقــة الكهربائيــة فــي محافظــات العاصمــة والزرقــاء ومادبــا

والبلقــاء باســتثناء مناطــق األغ ـوار الوســطى.

وقد تم بتاريخ  2014 /5/ 29منح الشركة رخصة لمدة  20عاماً.

 2-3-3شركة كهرباء محافظة إربد

وهــي شــركة مســاهمة عامــة تتولــى توزيــع الطاقــة الكهربائيــة فــي محافظــات إربــد والمفــرق وجــرش وعجلــون
باســتثناء األغ ـوار الشــمالية والمناطــق الش ـرقية .وقــد تــم فــي عــام  2008منــح الشــركة رخصــة لمــدة 25

عامـاً.

 3-3-3شركة توزيع الكهرباء

وهــي شــركة مســاهمة عامــة تتولــى توزيــع الطاقــة الكهربائيــة فــي المناطــق الواقعــة خــارج مناطــق امتيــاز

شــركتي الكهربــاء األردنيــة وكهربــاء محافظــة إربــد وتحديــداً المناطــق الجنوبيــة والشـرقية واألغـوار .وقــد تــم

فــي عــام  2008منــح الشــركة رخصــة لمــدة  25عام ـاً.

 -4مؤسسات قطاع البترول والغاز والخامات المعدنية

وهــي المؤسســات التــي تتولــى عمليــات التنقيــب عــن البتــرول والغــاز والخامــات المعدنيــة داخــل المملكــة
وكذلــك عمليــات تكريــر النفــط الخــام وبيــع المشــتقات النفطيــة وهــي-:

 1-4شركة البترول الوطنية

وهــي شــركة مســاهمة عامــة مملوكــة للحكومــة تقــوم بأعمــال البحــث والتنقيــب عــن النفــط والغــاز إو�نتاجــه فــي

منطقــة االمتيــاز الواقعــة شــمال شــرق المملكــة علــى الحــدود العراقيــة ،والبالغــة مســاحتها  7000كــم ²والتــي

يقــع ضمنهــا حقــل الريشــة الغــازي الــذي تبلــغ مســاحته حوالــي  1500كــم .²ومــدة هــذا االمتيــاز 50عام ـاً

دخــل حيــز التنفيــذ فــي عــام .1996

 2-4شركة مصفاة البترول األردنية

وهــي شــركة مســاهمة عامــة تتولــى مســؤولية تكريــر النفــط الخــام إو�نتــاج المشــتقات النفطيــة وتوزيعهــا داخــل

المملكــة مــن خــال اتفاقيــات خدمــات موقعــة مــع و ازرة الطاقــة والثــروة المعدنيــة ،وقــد تــم تمديدهــا عــدة مـرات.
 3-4شركة فجر األردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي

وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة تعمــل بموجــب اتفاقيــة الترخيــص الموقعــة بتاريــخ  2004 /1/ 25مــا
بيــن الحكومــة األردنيــة ممثلــة بــو ازرة الطاقــة والثــروة المعدنيــة وشــركة فجــر األردنيــة المصريــة مهمتهــا بنــاء
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وتملــك وتشــغيل أنبــوب الغــاز الطبيعــي مــن العقبــة إلــى شــمال المملكــة واســتالم الغــاز الطبيعــي المصــري

فــي العقبــة ونقلــه عبــر األنبــوب وبيعــه لمحطــات توليــد الكهربــاء والصناعــات الكبــرى.

 4-4محطات المحروقات

وهــي محطــات مملوكــة الشــخاص اعتبارييــن او طبيعييــن تعنــى ببيــع المحروقــات للمواطنيــن ،وقــد بلــغ عــدد

محطــات المحروقــات العاملــة  496محطــة حتــى نهايــة عــام .2015

 5-4وكاالت الغاز

وهــي وكاالت مملوكــة الشــخاص اعتبارييــن او طبيعييــن تعنــى بتوزيــع اســطوانات الغــاز علــى المواطنيــن،
وقــد بلــغ عــدد الــوكاالت العاملــة  1112وكالــة حتــى نهايــة عــام .2015

 6-4مستودعات الغاز

وهــي مســتودعات مملوكــة الشــخاص اعتبارييــن او طبيعييــن تعنــى بنقــل اســطوانات الغــاز المســال مــن

محطــات التعبئــة الــى المســتودعات ومــن ثــم تزويــد ســيارات التوزيــع العائــدة لــوكاالت التوزيــع المرخصــة.

وقــد بلــغ عــدد المســتودعات  127مســتودع حتــى نهايــة عــام .2015

 7-4شركات توزيع الغاز المركزي

وهــي شــركات مملوكــة للقطــاع الخــاص تعنــى بتوزيــع الغــاز بالصهاريــج ،وقــد بلــغ عددهــا  6شــركات فــي
عــام .2015

 8-4شركات تسويق المنتجات النفطية

وهــي شــركات مملوكــة للقطــاع الخــاص تعنــى بتوزيــع المشــتقات النفطيــة (البنزيــن بانواعــه السـوالر ،الــكاز،

وقــود الطائـرات) وعددهــا  3شــركات.

 -5هيئة الطاقة الذرية األردنية

تــم إنشــاء هيئــة الطاقــة الذريــة األردنيــة فــي عــام  2008بهــدف نقــل االســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة

وتكنولوجيــا اإلشــعاع إلــى المملكــة وتطويــر اســتخدامها لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة وتحليــة الميــاه وللمجــاالت

الزراعيــة والطبيــة والصناعيــة.

 -6شركة الغاز الحيوي

وهــي شــركة مســاهمة مشــتركة مــا بيــن شــركة توليــد الكهربــاء المركزيــة وأمانــة عمــان الكبــرى ،وقــد تأسســت
فــي عــام  1998الســتغالل غــاز الميثــان المســتخرج مــن النفايــات العضويــة لتوليــد الطاقــة الكهربائية.وتبلــغ
االســتطاعة التوليديــة للمحطــة ( )3.5م.و.
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مصادر الطاقة في األردن
مصــادر األردن المحليــة مــن النفــط والغــاز الطبيعــي محــدودة جــداً رغــم الجهــود الحكوميــة المبذولــة فــي مجــال
تطويــر هــذه المصــادر او البحــث والتنقيــب عــن مصــادر محليــة اخــرى وذلــك مــن خــال الشــركات العالميــة
التــي ترتبــط مــع الحكومــة باتفاقيــات والتــي قــدم لهــا كافــة التســهيالت والمعلومــات المتاحــة التــي وفرتهــا

الد ارســات والمســوحات الزلزاليــة.

ويوجــد فــي األردن كميــات ضخمــة مــن الصخــر الزيتــي  ،حيــث يقــدر احتياطــي الصخــر الزيتــي الســطحي بمــا
يزيــد عــن  70مليــار طــن تحتــوي علــى مــا يزيــد علــى  7مليــار طــن زيــت صخــري .ويمكــن اســتغالل الصخــر

الزيتــي لتوليــد الكهربــاء عــن طريــق تكنولوجيــا الحــرق المباشــر او إنتــاج الزيــت الصخــري والغــاز عــن طريــق
تكنولوجيــات التقطيــر او الحقــن الحـراري.

وفيمــا يتعلــق بمصــادر الطاقــة الجديــدة والمتجــددة ،فــإن مســاهمتها حاليـاً فــي خليــط الطاقــة الكلــي ال تزيــد عــن

( .)% 2وقــد تبنــت و ازرة الطاقــة والثــروة المعدنيــة برنامجـاً طموحـاً لزيــادة مســاهمة الطاقــة المتجــددة فــي خليــط

الطاقــة الكلــي لتصــل الــى ( )% 10فــي عــام .2020

وســيأتي ذكــر كافــة التفاصيــل المتعلقــة بمصــادر الطاقــة المحليــة عنــد الحديــث عــن اإلســتراتيجية الشــاملة
لقطــاع الطاقــة.

هــذا ويوضــح الجــدول رقــم (  ) 1اإلنتــاج المحلــي مــن النفــط والغــاز الطبيعــي ومســاهمتهما فــي مجمــل الطاقــة
الكليــة المســتهلكة فــي المملكــة خــال الفتـرة (.)2015 - 2011
جدول رقم ()1

إالنتاج المحلي من النفط الخام والغاز الطبيعي خالل الفترة ()2015 – 2011

22

السنة

إنتاج النفط
(ألف طن)

إنتاج الغــاز
(مليار قدم ) 3

مساهمة اإلنتاج المحلي من النفط والغاز الطبيعي
إلى مجمل الطاقة الكلية المستهلكة()%

2011

1.0

6.4

3.0

2012

1.0

5.8

2.4

2013

1.0

5.3

2.1

2014

0.8

4.6

3.0

2015

0.5

4.3

3.0
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الطلب المحلي على الطاقة والكهرباء
 	- 1النفط الخام والمشتقات النفطية

بلغــت كلفــة اســتيراد النفــط الخــام والمشــتقات النفطيــة فــي عــام  2015حوالــي  2039مليــون دينــار مســجلةً

نســبة انخفــاض مقدارهــا ( )% 47عــن عــام  . 2014والجــدول رقــم ( )2يبيــن كميــة المســتوردات مــن النفــط
الخــام والمشــتقات النفطيــة خــال الفت ـرة مــن (.)2015 - 2011
جدول رقم ()2
مستوردات النفط الخام والمشتقات النفطية والفحم خالل الفترة ( )2015 - 2011ألف طن
السنة

النفط
الخام

زيت
الوقود

غاز
مسال

سوالر

فحم مخلفات فحم
وقود
بنزين
طائرات حجري مقطرة بترولي

المجموع

3189 2011

674

288

1361

540

1

-

-

-

6137

3623 2012

703

288

2089

426

1

340

-

-

7130

3170 2013

685

280

1670

515

27

306

23

123

1255 3221 2014

282

2373

552

51

474

6799

0

130

8338

848

335

1121

670

34

230

0

204

6955

3513 2015
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 - 2الغاز الطبيعي

بلغــت كميــات الغــاز الطبيعــي المســتوردة مــن جمهوريــة مصــر العربيــة عــام  2015مــن خــال انبــوب الغــاز

الطبيعــي حوالــي  224مليــون متــر مكعــب وبنســبة ارتفــاع مقدارهــا  % 1.4عــن عــام  .2014كمــا بلغــت

كميــات الغــاز الطبيعــي المســال مــن باخ ـرة الغــاز العائمــة حوالــي  1703مليــون متــر مكعــب.

 -3استهالك الطاقة األولية والنهائية

بلــغ الطلــب الكلــي علــى الطاقــة األوليــة فــي عــام  2015حوالــي  8944ألــف ط.م.ن بنســبة زيــادة مقدارهــا

( )% 5.7عــن عــام  ،2014والجــدول رقــم ( )3يبيــن الطلــب المحلــي علــى الطاقــة األوليــة خــال الفت ـرة

(.)2015 - 2011

جدول رقم ()3

استهالك الطاقة األولية خالل الفترة ( )2015 - 2011ألف ط .م .ن
نوع الطاقة األولية
الفحم
البترولي

الغاز
الطبيعي

الطاقة
المتجددة

الكهرباء
المستوردة

المجموع

2011

6141

-

-

873

130

313

7457

2012

6992

226

-

659

140

188

8205

2013

6689

204

116

907

145

96

8157

2014

7479

332

88

301

152

109

8461

2015

6331

161

165

1944

160

183

8944

السنة
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أمــا بالنســبة الســتهالك الطاقــة النهائيــة وتوزيعهــا علــى كافــة القطاعــات االقتصاديــة فتظهــر مــن خــال الجــدول

رقــم (.)4

جدول رقم ()4

التوزيع القطاعي الستهالك الطاقة النهائية خالل الفترة ( )2015 - 2011ألف ط .م .ن

السنة

القطـــــــــاع

المجموع

النقل

الصناعي

المنزلي

أخرى *

2011

2012

961

1136

779

4888

2012

2521

921

1198

743

5383

2013

2734

924

1109

617

5384

2014

2558

1079

1152

718

5507

2015

2811

991

1272

754

5828

* يشمل القطاع التجاري والزراعي إو�نارة الشوارع .

وكذلك الجدول رقم ( )5يبين النسب المئوية للتوزيع القطاعي للطاقة النهائية
جدول رقم ()5

النسب المئوية للتوزيع القطاعي للطاقة النهائية خالل الفترة ()2015 - 2011

السنة

القطاع

المجموع

النقل %

الصناعي %

المنزلي %

أخرى * %

2011

41

20

23

16

100

2012

47

17

22

14

100

2013

51

17

21

11

100

2014

46

20

21

13

100

2015

48

17

22

13

100

* يشمل القطاع التجاري والزراعي إو�نارة الشوارع .
25

وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺜﺮوة اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2015

التوزيع القطاعي
إلستهالك الطاقة النهائي 2015

 -4استهالك المشتقات النفطية وأسعارها

شــهد عــام  2015انخفــاض فــي اســتهالك المشــتقات النفطيــة بشــكل عــام حيــث بلغــت النســبة حوالــي

( ،)% 15ويعود الســبب في ذلك الى انخفاض الطلب على المشــتقات النفطية المســتخدمة في توليد الطاقة

الكهربائيــة نظـ اًر لزيــادة كميــات الغــاز الطبيعــي المســتوردة ،حيــث بلغــت نســبة االنخفــاض فــي اســتهالك زيــت

الوقــود والس ـوالر حوالــي ( )% 32و ( )% 16علــى التوالــي .وقــد بلــغ حجــم اســتهالك المشــتقات النفطيــة
حوالــي  6272ألــف طــن فــي حيــن كان حجــم االســتهالك عــام  2014حوالــي 7420ألــف طــن .

والجــدول رقــم ( )6يبيــن تطــور إنتــاج المشــتقات النفطيــة خــال الفتـرة ( .)2015 -2011والجــدول رقــم ()7
يبيــن تطــور اســتهالك المشــتقات النفطيــة لنفــس الفتـرة.

جدول رقم ()6

تطور إنتاج مصفاة البترول األردنية من المشتقات النفطية خالل الفترة ( )2015 - 2011ألف طن
المشتقات النفطية

السنة

26

غاز
مسال

بنزين

وقود طائرات
(أفتور)

كاز سوالر زيت وقود إسفلت  +المجموع
اخرى

2011

84

681

329

1030 58

868

107

3157

2012

102

716

357

1109 96

999

97

3476

2013

78

663

325

34

980

900

101

3082

2014

91

634

318

63

930

812

160

3008

2015

80

653

257

1058 91

885

188

3212
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جدول رقم ()7
تطور استهالك المشتقات النفطية خالل الفترة ( )2015 - 2011ألف طن
المشتقات النفطية

غاز مسال

بنزين

أفتور

كاز

سوالر

زيت وقود

إسفلت
+أخرى

المجموع

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

2014

371

1187

339

49

3274

2041

159

7420

2015

416

1319

321

91

2235

1705

185

6272

نسبة النمو
()%

12

11

()5

86

()32

()16

16

()15

السنة

* األقواس تعني اإلشارة سالبة.
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أمــا بالنســبة ألســعار المشــتقات النفطيــة فــي عــام  ،2015فقــد تــم اعــادة العمــل بسياســة تحريــر اســعار
المشــتقات النفطيــة وفق ـاً لالســعار العالميــة اعتبــا اًر مــن تاريــخ  2012 /11/ 14بعــد توقفهــا مطلــع عــام

 ،2011حيــث يتــم تطبيــق معادلــة التســعير الشــهرية علــى كافــة المشــتقات النفطيــة .والجــدول رقــم ( )8يبيــن
أســعار المشــتقات النفطيــة المعلنــة محلي ـاً خــال عــام . 2015
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االسفلت

دينار/طن

فلس/لتر

فلس/لتر

فلس/لتر

دينار/طن

دينار/طن

دينار/طن

دينار/طن

دينار/طن

315.00

430.00

415.00

410.00

370.64

330.00

295.00

295.00

700.00

660.00

35.00

8.75

590.00

460.00

460.00

735.00

590.00

285.00

382.00

367.00

362.00

265.00

300.00

265.00

265.00

638.75

597.74

31.94

8.00

520.00

405.00

405.00

660.00

525.00

331.78

426.00

411.00

406.00

310.31

345.62

310.31

310.31

678.67

635.10

33.94

8.00

530.00

455.00

455.00

740.00

585.00

331.78

426.00

411.00

406.00

313.56

345.62

310.31

310.31

678.67

635.10

33.94

8.00

530.00

455.00

455.00

775.00

610.00

337.17

428.00

413.00

408.00

313.56

347.93

312.62

312.62

678.67

635.10

33.94

8.00

530.00

470.00

470.00

795.00

625.00

تم تعديل سعر اسطوانة الغاز المسال  12.5كغم من تاريخ /7كانون االول لتصبح  7دنانير بدالً من  7.5دينار.

وقود الطائرات /عارضة

وقود الطائرات /أجنبية

وقود الطائرات /محلية

زيت الوقود للبواخر

زيت الوقود  1%كبريت

زيت الوقود  3.5%كبريت  -للكهرباء

زيت الوقود  3.5%كبريت  -للصناعة

غاز مسال بالصهريج بالجملة bulk

غاز مسال للتوزيع المركزي bulk

دينــار/اسطوانة
دينار/طن

غاز مسال  50كغم

غاز مسال 12.5كغم

فلس/لتر

فلس/لتر

فلس/لتر

فلس/لتر

دينــار/اسطوانة

السوالر/بواخر

السوالر

الكاز

بنزين ()95

بنزين ()90

فلس/لتر

المــــــــــــــــــــادة

الوحدة

كانون2

شباط

آذار

نيسان

أيار

367.76

450.00

435.00

430.00

352.39

376.83

341.51

341.51

678.67

635.10

33.94

8.00

535.00

495.00

495.00

840.00

655.00

حزيران

357.00

436.00

421.00

416.00

331.00

367.00

331.00

331.00

620.00

580.00

31.00

7.75

515.00

485.00

485.00

840.00

655.00

تموز

جدول رقم ()8
أسعار المشتقات النفطية المعلنة محلياً خالل عام 2015

335.17

410.00

395.00

390.00

310.80

346.11

310.80

310.80

563.20

604.21

30.21

7.50

495.00

455.00

455.00

800.00

620.00

آب

265.46

360.00

345.00

340.00

250.00

285.00

250.00

250.00

586.87

545.87

29.34

7.25

480.00

405.00

405.00

725.00

560.00

أيلول

261.50

366.00

351.00

346.00

241.65

276.97

241.65

241.65

520.00

560.00

28.00

7.00

475.00

410.00

410.00

720.00

555.00

تشرين1

263.04

362.00

347.00

342.00

243.11

278.43

184.53

243.11

532.20

573.21

28.66

7.00

430.00

410.00

410.00

720.00

555.00

تشرين2

253.72

356.00

341.00

336.00

234.31

269.63

168.38

234.31

618.53

577.53

31.00

7.50

400.00

400.00

400.00

700.00

535.00

كانون1
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 - 5الطاقة الكهربائية

إزداد الطلب على الطاقة الكهربائية في عام  ،2015وقد بلغت نسبة النمو على الطلب حوالي  .% 5وسجلت انا ةر

الشوارع أعلى نسبة نمو حيث بلغت  ،% 6.3يليها ضخ المياه بنسبة حوالي  . % 6كما بلغت كمية الطاقة الكهربائية

المســتوردة عبــر خطــوط الربــط مــع مصــر وســورية  604ج .و .س مســجلة نســبة ارتفــاع بلغــت  % 39عــن عــام

 ،2014كما قامت و از ةر الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكهرباء الوطنية بعدة إجراءات لمواجهة هذا الطلب المتزايد،
وسيرد تفاصيل هذه اإلجراءات الحقًا وعند عرض اإلستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة .
 -توليد واستهالك الطاقة الكهربائية

بلغــت كميــة الطاقــة الكهربائيــة المولــدة ()18911ج.و.س فــي عــام  2015مســجلة نســبة نمــو تقــدر بحوالــي

( )% 1عــن عــام  .2014أمــا الطاقــة الكهربائيــة المســتهلكة فقــد بلغــت ( )16173ج.و.س مســجلة نســبة
نمــو تقــدر بحوالــي ( )% 5عــن عــام .2014

وبلــغ الحمــل األقصــى المولــد للنظــام الكهربائــي ( )3300م.و فــي عــام  2015مســجالً نســبة نمــو تقــدر
بحوالــي ( )% 9عــن عــام .2014

والجــداول ذوات االرقــام ( )11(،)10(،)9تبيــن تطــور إنتــاج واســتهالك الطاقــة الكهربائيــة وكذلــك توزيــع
االســتهالك ونســبته علــى كافــة القطاعــات.

جدول رقم ()9

تطور إنتاج الطاقة الكهربائية والحمل األقصى خالل الفترة ()2015 - 2011

30

السنة

الحمل األقصى م.و

نسبة النمو %

الطاقة الكهربائية المولدة
ج.و.س

نسبة النمو%

2011

2790

4.5

14647

()0.9

2012

2880

3.2

16595

13.3

2013

3100

7.6

17261

4.0

2014

3020

()2.5

18704

8.4

2015

3300

9

18911

1
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جدول رقم ()10
التوزيــع القطاعي الستــهالك الطاقة الكهربائية ونسبة النمو خالل الفترة ( )2015 - 2011ج.و.س
نوع القطاع

السنة

2011

2012

2013

2014

2015

منزلي صناعي تجاري

ضخ
مياه

نسبة النمو
إنارة
أخرى المجموع
%
شوارع

5441

3478

2260

1938

324

94

13535

5.4

6126

3461

2427

1955

305

0

14274

5.5

6265
6580

3517
3877

2415
2358

2076
2287

291
316

0
0

14564
15418

2.0
5.9

6938

4013

2460

2426

336

0

16173

5
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جدول رقم ()11
النسبة المئوية لالستهالك القطاعي من الطاقة الكهربائية خالل الفترة ()2015 - 2011
السنة

نوع القطاع

منزلي
%

صناعي
%
26

تجاري
%
17

ضخ المياه
%
14

إنارة الشوارع
%
2

المجموع
%
100

43

24

17

14

2

100

2011

41

2013

43
43

2012

2014

2015

43

24
25
25

17
15
15

14
15
15

2
2
2

100
100
100

التوزيع القطاعي
إلستهالك الطاقة الكهربائية 2015

أمــا بالنســبة للتعرفــة الكهربائيــة ،الجــدول رقــم ( )12يبيــن التعرفــة للطاقــة الكهربائيــة المباعــة مــن شــركة

الكهربــاء الوطنيــة الــى شــركات التوزيــع وكبــار المســتهلكين كمــا هــي فــي .2015 /12/ 31
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جدول رقم ()12
التعرفة الكهربائية المعمول بها في المملكة والصادرة بتاريخ 2015 /2/ 16
تعرفة الطاقة الكهربائية المباعة من شركة الكهرباء الوطنية إلى
شركات توزيع الكهرباء

الوحدة

التعرفة

أ -شركة الكهرباء األردنية
 -1الحمل األقصى

(دينار /ك.و  /شهر)

2.98

 -2التزويد النهاري

(فلس /ك  .و  .س)

75.81

-3التزويد الليلي

(فلس /ك  .و .س)

65.76

ب -شركة توزيع الكهرباء
 - 1الحمل األقصى

(دينار /ك.و /شهر)

2.98

 - 2التزويد النهاري

(فلس /ك  .و  .س)

76.62

 - 3التزويد الليلي

(فلس /ك  .و  .س)

66.55

ج -شركة كهرباء اربد
 -1الحمل األقصى

(دينار /ك.و /شهر)

2.98

 -2التزويد النهاري

(فلس /ك  .و  .س)

66.34

- 3التزويد الليلي

(فلس /ك  .و  .س)

56.29

والجــدول رقــم ( )13يبيــن التعرفــة للطاقــة الكهربائيــة المباعــة مــن شــركات التوزيــع الــى المســتهلكين كمــا

هــي فــي .2015 /12/ 31

جدول رقم ()13
تعرفة الطاقة الكهربائية المباعة من شركات التوزيع الى المستهلكين

الوحدة

التعرفة

أ -المشتركين المنزليين

160 - 1

كيلو واط ساعة شهريا ً

(فلس  /ك.و.س)

33

من 300 -161

كيلو واط ساعة شهريا ً

(فلس  /ك.و.س)

72

(فلس  /ك.و.س)

86

من

من 500 -301

كيلو واط ساعة شهريا ً

33
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من 600 – 501

كيلو واط ساعة شهريا ً

من 750 - 601

كيلو واط ساعة شهريا ً

من  1000 -751كيلو واط ساعة شهريا ً
أكثر من

 1000كيلو واط ساعة شهريا ً

(فلس  /ك.و.س)

114

(فلس  /ك.و.س)

158

(فلس  /ك.و.س)

188

(فلس  /ك.و.س)

265

ب -المشتركين االعتيادييـــــن
من

 160 -1كيلو واط ساعة شهريا ً

من 300 -161

كيلو واط ساعة شهريا ً

من 500 -301

كيلو واط ساعة شهريا ً

من 600 -501

كيلو واط ساعة شهريا ً

من 750 -601

كيلو واط ساعة شهريا ً

من 1000 -751

كيلو واط ساعة شهريا ً

1000

كيلو واط ساعة شهريا ً

أكثر من

ج -اإلذاعة والتلفزيون  -تعرفة مستوية

(فلس  /ك.و.س)

42

(فلس  /ك.و.س)

92

(فلس  /ك.و.س)

109

(فلس  /ك.و.س)

145

(فلس  /ك.و.س)

169

(فلس  /ك.و.س)

190

(فلس  /ك.و.س)

266

(فلس  /ك.و.س)

173

د -المشتركين التجارييـــــــــــــــــــــــــــن
من -1

2000

كيلو واط ساعة شهريا ً

أكثر من

2000

كيلو واط ساعة شهريا ً

(فلس  /ك.و.س)

129

(فلس  /ك.و.س)

181

هـ -البنــــــــــــــــــــــــــــوك
من -1

2000

كيلو واط ساعة شهريا ً

أكثر من

2000

كيلو واط ساعة شهريا ً

(فلس  /ك.و.س)

285

(فلس  /ك.و.س)

285

و -شركات االتصـــــــــــــــــــــــــــاالت
من -1

2000

كيلو واط ساعة شهريا ً

أكثر من

2000

كيلو واط ساعة شهريا ً

(فلس  /ك.و.س)

ز -المشتركين الصناعيين الصغار  -تعرفة مستوية
من  10,000 -1كيلو واط ساعة شهريا ً

(فلس  /ك.و.س)

71

(فلس  /ك.و.س)

81

أكثر من 10,000

كيلو واط ساعة شهريا ً

(فلس  /ك.و.س)

257
300

ح -تعرفة المشتركين الصناعيين المتوسطيـــــن
 -1الحمل األقصى
34

(دينار/ك.و/شهر)

3.79
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 -2التزويد النهاري

(فلس  /ك.و.س)

89

 -3التزويد الليلي

(فلس  /ك.و.س)

75

(فلس  /ك.و.س)

60

ط -المشتركين الزراعيين  -تعرفة مستوية
ي -تعرفة المشتركين الزراعيين  -تعرفة ثالثية
 -1الحمل األقصى

(دينار/ك.و/شهر)

3.79

 -2التزويد النهاري

(فلس  /ك.و.س)

59

 -3التزويد الليلي

(فلس  /ك.و.س)

49

ك -ضخ المياه  -تعرفة مستوية

(فلس  /ك.و.س)

94

ل -الفنادق  -تعرفة مستوية

(فلس  /ك.و.س)

181

 -1الحمل األقصى

(دينار/ك.و/شهر)

3.79

 -2التزويد النهاري

(فلس  /ك.و.س)

164

 -3التزويد الليلي

(فلس  /ك.و.س)

145

ن -انارة الشوارع  -تعرفة مستوية

(فلس  /ك.و.س)

114

س-القوات المسلحة االردنية  -تعرفة مستوية

(فلس  /ك.و.س)

146

ع -قطاع الموانئ  -تعرفة مستوية

(فلس  /ك.و.س)

159

ف -الصناعي الكبير
أوال  -الصناعات االستخراجية التعدينية
 -1الحمل األقصى

(دينار/ك.و/شهر)

2.98

 -2التزويد النهاري

(فلس  /ك.و.س)

264

 -3التزويد الليلي

(فلس  /ك.و.س)

197

ثانيا ً  -الصناعات االخرى
 -1الحمل األقصى

(دينار/ك.و/شهر)

2.98

 -2التزويد النهاري

(فلس  /ك.و.س)

133

(فلس  /ك.و.س)

109

(فلس  /ك.و.س)
فلس /ك.و.س

129
60

 -3التزويد الليلي
ص -المختلطة (التجاري /الزراعي)
الثلثين االولين من االستهالك
الثلث الثالث من االستهالك
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 -كهربة الريف

استمرت و از ةر الطاقة والثروة المعدنية في عام  2015في إيصال الطاقة الكهربائية للقرى النائية والتجمعات السكانية

الريفية واالسر الفقي ةر  ،حيث بلغ مجموع الطلبات المتعلقة بايصال التيار الكهربائي 4971طلب وبكلفة تقديرية بلغت
 22.476مليون دينار ،تم التعامل معها كما هو موضح في الجدول رقم ( )14والذي يبين ايضاً نسبة الكلفة لكل فئة

من الفئات باالعتماد على الكلفة االجمالية التقديرية لكل الطلبات والبالغة  22.476مليون دينار.

كمــا يبيــن الرســم البيانــي عــدد المنــازل التــي تــم كهربتهــا عــام  2015والتــي بلغــت  1957منـزالً موزعــة حســب مناطــق

االمتيــاز لشــركات توزيــع الكهربــاء .

جدول رقم ()14
تصنيف المواقع التي تم معالجتها في عام  2015ونسبة الكلفة لكل فئة من الكلفة االجمالية التقديرية
مواقع تم تنفيذها
العدد

الكلفة
مليون
دينار

مواقع تحت
التنفيذ

العدد

الكلفة
مليون
دينار

مواقع متبقية
العدد

الكلفة
مليون
دينار

مواقع تم الغاؤها
العدد

الكلفة
مليون
دينار

مواقع معتذر

مواقع موافق عليها

عنها

العدد

الكلفة
مليون
دينار

العدد

الكلفة
مليون
دينار

5.444 1666 7.887 858 0.580 88 1.562 344 3.955 1024 3.013 977
نسبة

الكلفة
%

36

13

18

7

3

35

24
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عدد المنازل التي تم كهربتها عام  2015موزعة حسب مناطق االمتياز لشركات توزيع الكهرباء

1000
800

978

568

411

400

عدد المنازل

600

200
0

شركة توزيع الكهرباء

شركة كهرباء اربد

شركة الكهرباء االردنية

هــذا باالضافــة الــى حصــول بعــض المشــاريع علــى اســتثناء مــن رئاســة الــوزراء إليصــال التيــار الكهربائــي علــى

حســاب فلــس الريــف والتــي تســاهم فــي تنميــة المجتمــع المحلــي وتوفيــر فــرص العمــل والحــد مــن الفقــر والبطالــة

ودعــم القطاعــات الزراعيــة والســياحية ،حيــث بلغــت القيمــة االجماليــة لهــذه المشــاريع حوالــي ()174,028

نــار فــي عــام  .2015ومثــال ذلــك المـزارع الواقعــة علــى شــمال وجنــوب ســد الموجــب ،مـزارع الوالــة والهيــدان،

موقــع مــكاور األثــري ،محميــة المــأوى للحيــاة البريــة ،قريــة التتــن الواقعــة فــي محافظــة العقبــة ،متنـزه األطفــال فــي

محافظــة الطفيلــة .وكذلــك المركــز التدريبــي التابــع لألكاديميــة الملكيــة لحمايــة الطبيعــة فــي محافظــة عجلــون
الــذي يســاهم فــي رفــد المملكــة بالكفــاءات المؤهلــة علــى المســتوى العالمــي والمحلــي فــي مجــال حمايــة الطبيعــة

والســياحة البيئيــة وخدمــات التفتيــش والحمايــة.
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أهم انجازات قطاع الطاقة والثروة المعدنية في عام 2015

اســتمرت و ازرة الطاقــة والثــروة المعدنيــة ومؤسســات القطــاع االخــرى فــي تنفيــذ خطــط عملهــا لعــام 2015
والمنبثقــة عــن البرنامــج التنفيــذي التنمــوي للحكومــة والمتماشــي مــع االســتراتيجية الوطنيــة الشــاملة لقطــاع

الطاقــة .وقــد حققــت االنجــازات المبينــة تالي ـاً:
في مجال النفط الخام والمشتقات النفطية

اوالً -المشاريع المتعلقة بالقطاع النفطي -:

تقوم و ازرة الطاقة والثروة المعدنية بمتابعة تنفيذ المشاريع المتعلقة بالقطاع النفطي التالية :

•مشــروع بناء ســعات تخزينية لمادة النفط الخام والمشــتقات النفطية في العقبة حيث تبلغ الســعة التخزينية
للمشــروع ( )100الف طن ويتوقع االنتهاء من المشــروع خالل العام .2016

•مشــروع بنــاء ســعات تخزينيــة لمــادة الغــاز البترولــي المســال فــي العقبــة ،حيــث تبلــغ الســعة التخزينيــة
للمشــروع ( )6االف طــن خــال العــام . 2016

•مشــروع بنــاء ســعات تخزينيــة اســتراتيجية للمشــتقات النفطيــة باســتطاعة ( )300 - 250الــف طــن و

( )8000طــن للغــاز البترولــي المســال فــي وســط المملكــة ،ويتوقــع االنتهــاء مــن المشــروع نهايــة عــام

.2016

•مشــروع تطويــر المينــاء النفطــي (المســؤول عــن التنفيــذ شــركة تطويــر العقبــة) ويهــدف الــى زيــادة طاقــة

مناولــة النفــط الخــام والمشــتقات النفطيــة الــى حوالــي ( )14الــف طــن يوميــا بــدال مــن ( )8االف طــن يوميـاً
حيــث تــم البــدء بالتشــغيل للمشــروع خــال العــام .2015

•مشــروع مينــاء الغــاز البترولــي المســال( ،المســؤول عــن التنفيــذ شــركة تطويــر العقبــة) حيــث تــم االنتهــاء
مــن المشــروع خــال العــام . 2015

•مشــروع انبــوب النفــط الخــام الع ارقــي – االردنــي ،ويهــدف الــى تصديــر النفــط الع ارقــي عبــر مينــاء العقبــة،
حيــث تــم توقيــع اتفــاق اطــار المبــادئ للمشــروع واعتبــر نافــذا مــن تاريــخ .2013 /4/ 22

ثانياً -انجازات أخرى تتعلق بالنفط الخام والمشتقات النفطية :

• تم تاسيس وتسجيل الشركة اللوجستية للمرافق النفطية االردنية كشركة مساهمة خاصة بتاريخ . 2015 /8/ 17

•التباحــث مــع الجانــب الع ارقــي بخصــوص اســتيراد كميــات مــن مــادة النفــط الخــام الع ارقــي عبــر مينــاء
جيهــان التركــي.

• متابعة تقدم سير العمل بخصوص مشروع التوسع الرابع في شركة مصفاة البترول االردنية .

•دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين في مجال الطاقة  /انشاء مصافي جديدة.

•الرصــد اليومــي ألســعار النفــط الخــام والمشــتقات النفطيــة فــي األس ـواق العالميــة المنشــورة فــي نش ـرة

بالتــس ،التــي تســتند اليهــا لجنــة تســعير المشــتقات النفطيــة فــي تحديــد ســعر بيــع المشــتقات النفطيــة فــي
الســوق المحلــي األردنــي ،واعــداد جــداول التســعير الشــهري للمشــتقات النفطيــة فــي الســوق المحلــي مــن
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خــال النمــوذج المعــد لهــذا الغــرض ،واســتنادا الــى األســعار ،والكلــف التــي تــم رصدهــا مــن نشـرة بالتــس
باالضافــة الــى كلــف الشــحن ،ويتــم متابعــة البيانــات الماليــة لشــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة ،والنشــاطات
الخاصــة بالشــركات التســويقية.
•منــح ( )6رخــص الســتيراد مــادة الفحــم البترولــي  pet cokeلشــركات مصانــع االســمنت وبكميــة ()250
الــف طــن مــن مــادة الفحــم البترولــي ،كمــا تــم منــح ( )24رخصــة تشــغيل محطــة محروقــات جديــدة،
و( )136موافقــة النشــاء وكالــة غــاز ،و( )7رخصــة تشــغيل مســتودع غــاز ،و( )187موافقــة تشــغيل
منشــاة غــاز مركــزي.
في مجال استغالل مصادر الطاقة المحلية من النفط والغاز
تقــوم و ازرة الطاقــة والثــروة المعدنيــة مــن خــال كوادرهــا باإلشـراف علــى اعمــال التنقيــب عــن البتــرول (النفــط
والغــاز) واســتغالل الصخــور الزيتيــة بالطــرق الثالثــة (الحــرق المباشــر والتقطيــر الســطحي والتســخين الــى
درجــة النضــوج) وكذلــك متابعــة أداء الشــركات الموقعــة لمذكـرات تفاهــم واتفاقيــات المشــاركة باالنتــاج .حيــث تــم
تقســيم المملكــة بتروليـاً الــى إحــدى عشـرة منطقــة استكشــافية وذلــك حســب الطبيعــة الجيولوجيــة ،واالحتمــاالت
البتروليــة وكمــا هــو واضــح بالشــكل:
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وقد تم العمل في عام  2015حسب المحاور التالية:
المحور األول :االتفاقيات البترولية

•منطقــة الريشــة :متابعــة اتفاقيــة االمتيــاز مــع شــركة البتــرول الوطنيــة لمــدة ( )50عام ـاً اعتبــا اًر مــن
عــام  1996ولغايــة عــام  ،2046حيــث بلــغ معــدل إنتــاج حقــل الريشــة اليومــي حوالــي ( )12.6مليــون

قــدم مكعــب خــال العــام  2015وبمجمــوع تراكمــي بلــغ ( )209,600,165,101مليــون حتــى نهايــة
عــام  ،2015ويتــم توريــد كامــل الكميــات المنتجــة لمحطــة توليــد الكهربــاء فــي موقــع حقــل الريشــة،

وتســاهم بحوالــي ( )2.5%مــن احتياجــات المملكــة مــن الطاقــة الكهربائيــة .وقــد بلغــت كميــة الغــاز
الطبيعــي المنتــج مــن الحقــل عــام  2015حوالــي ( )122923765متــر مكعــب وبقيمــة اجماليــة بلغــت

( )6146227.25دينــار اردنــي.

•منطقــة شــرق الصفــاوي :تبلــغ المســاحة ( 9459كــم ،)2ويتــم متابعــة إتفاقيــة مشــاركة باالنتــاج مــع شــركة

البتــرول الوطنيــة ،وقــد صــدرت بقانــون خــاص رقــم  2014 /14بتاريــخ  .2014 /4/ 1وقامــت شــركة
البتــرول بتغطيــة التزاماتهــا التعاقديــة المتعلقــة بكفالــة حســن التنفيــذ والتدريــب لعامــي  .2015،2014كمــا

تــم معالجــة  100كــم طولــي مــن خطــوط المســح الزل ازلــي ثنائــي األبعــاد وتمــت معالجــة وبعــض الخطــوط

المــارة بالقــرب مــن موقــع بئــر ( )RH-11فــي مركــز الخدمــات الجيوفيزيائيــة .كمــا تــم إعــادة الدخــول الــى
بئــر الريشــة – 11وعمــل فحــص لثــاث مجــاالت فــي البئــر.

•حقــل حمــزة النفطــي :تبلــغ المســاحة  100كــم ،²ويتــم متابعــة اتفاقيــة التطويــر واالنتــاج مــع شــركة
ترانســيورو إنرجــي التــي صــدرت بقانــون خــاص رقــم  2015 /29بتاريــخ  .2015 /6/ 16وتــم البــدء
بتفعيــل االتفاقيــة مــن تاريــخ النفــاذ .وتقــوم الــو ازرة بمتابعــة انتــاج آبــار حقــل حم ـزه ومراقبــة انتاجهــا

وشــحنها الــى مصفــاة البتــرول االردنيــة .وقــد بلغــت كميــات النفــط المســلمة للمصفــاة لعــام  2015حوالــي

( )3263.48برميــل وبقيمــة اجماليــة بلغــت ( )116969.398دينــار اردنــي.

•منطقــة الجفــر وســط المملكــة :تبلــغ المســاحة (  17420كــم ،) 2ويتــم متابعــة إتفاقيــة مشــاركة باالنتــاج

مــع شــركة أمونايــت للطاقــة (انترناشــونال) انكربوريشــن ،وقــد صــدرت بقانــون خــاص رقــم 2015 /25

بتاريــخ  .2015 /6/ 2وتــم البــدء بتفعيــل االتفاقيــة مــن تاريــخ النفــاذ.

•منطقــة البحــر الميــت ووادي عربــة  :تبلــغ المســاحة ( 6819كــم ،)2ويتــم متابعــة إتفاقيــة مشــاركة باالنتــاج
مــع ائتــاف شــركة كوريــا جلوبــال إنيرجــي كوربوريشــن وشــركة انجــي أويــل بــي ل ســي الكوريــة ،ولــم يتــم

اقرارهــا بعــد .وقــد تــم رفــض االتفاقيــة مــن قبــل مجلــس النـواب بتاريــخ  ،2014 /5/ 10الن الشــركة غيــر

مؤهلــة فنيـاً.

المحور الثاني :تسويق المناطق البترولية

قامت الو ازرة بطرح ثالث عطاءات دولية خالل عام  2015 /2014وكاآلتي:
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 1.عطاء للتنقيب عن البترول بالطرق التقليدية في منطقة األزرق اإلستكشافية

بمســاحة ( )9565كــم ،2باســتثناء منطقــة حقــل حمـزة النفطــي التطويريــة ،وتــم طــرح عطــاء دولــي بتاريــخ 2014 /8/ 20لالستكشــاف والتنقيــب ،لمــدة شــهرين ومــدد لشــهر ثالــث.

قامت شــركة ابنتير ( )Abenteureالكندية بشـراء نســخة العطاء وبقيمة ثالثون الف دوالر امريكي ،وتمعمــل تمديــد ثانــي للعطــاء لغايــة  2015 /2/2لفتــح المجــال امــام شــركات اخــرى للتقــدم مــن اجــل المنافســة.

اغلــق العطــاء فــي نهايــة مــدة التمديــد الثانــي ،ولــم تتقــدم شــركات اخــرى ،وتــم تحويلــه الــى اللجــان الفنيــةلد ارســته.

-تم رفض العرض المقدم من الشركة ( )Abenteuerمن قبل اللجنة المكلفة كون الشركة غير مؤهلة فنياً.

2.2عطاء للتنقيب عن البترول بالطرق (التقليدية وغير التقليدية) في منطقة السرحان اإلستكشافية

بمســاحة تبلــغ ( )9886كــم ،2باســتثناء المنطقــة المحيطــة ببئــر وادي الســرحان– ،4وتــم طــرح عطــاء دولــيبتاريخ  2014 /8/ 20لالستكشــاف والتنقيب ،لمدة شــهرين ومدد لشــهر ثالث.

-لم تتقدم اية شركة لشراء نسخة العطاء ،وعليه تقرر اغالق العطاء إلعادة طرحه في عام .2016

3.3عطاء لالستكشاف والتطوير للمنطقة المحيطة ببئر وادي السرحان– 4

بمســاحة إجماليــة تبلــغ ( )400كــم ،2وتــم طــرح عطــاء دولــي بتاريــخ  2014 /8/ 20لتطويــر المنطقــةالمكتشــفة ،لمــدة شــهرين وتــم تمديــده لشــهر ثالــث.

-قامــت شــركة ابنتيــر الكنديــة ( )Abenteureبشـراء نســخة العطــاء وبقيمــة خمســون الــف دوالر امريكــي،

وتــم عمــل تمديــد ثانــي للعطــاء لغايــة  2015 /2/2لفتــح المجــال امــام شــركات اخــرى للتقــدم مــن اجــل

المنافســة.

اغلــق العطــاء فــي نهايــة مــدة التمديــد الثانــي ،ولــم تتقــدم شــركات اخــرى ،وتــم تحويلــه الــى اللجــان الفنيــةلد ارســته.

 تــم رفــض العــرض المقــدم مــن الشــركة ( )Abenteuerمــن قبــل اللجنــة المكلفــة كــون الشــركة غيــر مؤهلــةفنياً .

المحور الثالث :المناطق االستكشافية المفتوحة امام الشركات العالمية لإلستثمار

منطقــة غــرب الصفــاوي ومنطقــة جنــوب االردن ومنطقــة المرتفعــات الشــمالية  :وهــي مناطــق مفتوحــة
لالســتثمار مباش ـرة امــام الشــركات العالميــة .

المحور الرابع :المشاريع االخرى التي تقوم بها الوزارة

تقســيم المناطــق بتروليــاً :بكلفــة اجماليــة ( )1,471,778دوالر امريكــي ،والهــدف مــن التقســيم إعــادة

تقييــم المناطــق البتروليــة علــى اســس علميــة وتقييــم االحتمــاالت النفطيــة ووضــع اتفاقيــات بتروليــة تتناســب

مــع المنطقــة ،وهــي قيــد االج ـراء لــدى الشــركة المحــال عليهــا عطــاء التقســيم وتــم انجــاز حوالــي % 30

مــن المشــروع فــي عــام . 2015
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تحديــث وحــدة المعلومــات المركزيــة :مــن خــال الحصــول علــى برمجيــات حديثــة وب ارمــج ســهلة التعامــل
تتوافــق مــع المعلومــات البتروليــة فــي االدخــاالت والمخرجــات.

تعييــن بيــت خبــرة :لد ارســة الجــدوى االقتصاديــة وتقييــم الشــركات واالتفاقيــات البتروليــة مــن قبــل شــركة
الشــرق االوســط لعــام .2015

مشــروع الغــاز والنفــط الصخــري :التعــاون مــع دائ ـرة المســاحة الجيولوجيــة االمريكيــة ( )USGSوو ازرة
الخارجيــة االمريكيــة مــن خــال الســفارة االمريكيــة فــي عمــان لغــرض الد ارســات والتدريــب علــى موضــوع
الغــاز والنفــط الصخــري ( ،)Shale Oil & Shale Gasووضــع الشــروط المرجعيــة لالســتثمار

المســتقبلي فــي غــاز الســجيل وقــد تــم عقــد ورشــة عمــل فــي شــهر حزي ـران عــام  2015بحضــور و ازرة

الطاقــة وشــركة البتــرول الوطنيــة.

االنتهــاء مــن اقامــة عــرض تســويقي بهــدف تســويق المناطــق البتروليــة والصخــر الزيتــي والمعــادن
( :)IN-HOUSE DATA SHOWفــي الفتـرة مــن  20 - 19ايــار عــام  2015مــن خــال مؤتمــر
القمــة الدوليــة االردنيــة للطاقــة ،لكــن لــم تبــد أي شــركة رغبتهــا لإلســتثمار والتفــاوض المباشــر لالستكشــاف

عــن النفــط عــن أي منطقــة مــن المناطــق المفتوحــة.

تــم رفــع وترتيــب وتصنيــف  3108صنــدوق بالســتيكي وتبويبهــا وتوثيقهــا إو�دخالهــا الــى الحاســوب علــى
نظــام ( )SIMSوســيتم تســليم هــذه المعلومــات الــى وحــدة المعلومــات المركزيــة ليتــم االحتفــاظ بهــا فــي

الخــادم االلكترونــي فــي (.)On-Line Data Room

تقديــم المشــورة والمعرفــة الــى وحــدة المعلومــات المركزيــة الختيــار المعلومــات المطلوبــة لشــركة ()CGG
المتعاقــدة مــع الــو ازرة لغايــات تنفيــذ مشــروع إعــادة تقســيم مناطــق التنقيــب عــن البتــرول االستكشــافية

واالجابــة علــى استفســارات الشــركة الفنيــة المتعلقــة بمعلومــات المســوحات الزلزاليــة وذلــك مــن اجــل

القيــام بتدريــب عــدد مــن كادر الــو ازرة علــى كيفيــة الحصــول علــى المعلومــات الســيزمية الحقليــة

( ، )Seismic Field Data Acquisitionوعلــى كيفيــة تبويــب وتصنيــف وتوثيــق معلومــات التنقيــب
عــن البتــرول( )Data Codingباســتخدام نظــام ( )SIMSالعالمــي.

المحور الخامس :االتفاقيات البترولية الملغاة

قانــون رقــم  ،2015 /33قانــون الغــاء قانــون التصديــق علــى اتفاقيــة المشــاركة باالنتــاج مــع شــركة
جلوبــال بتروليــوم المحــدودة االردن فــي منطقــة غــرب الصفــاوي لســنة .2015

قانــون رقــم  ،2015 /34قانــون الغــاء قانــون التصديــق علــى اتفاقيــة المشــاركة باالنتــاج مــع شــركة
يونيفرســال للطاقــة المحــدودة االردن فــي منطقــة الســرحان لســنة . 2015

قانــون رقــم  ،2015 /28قانــون الغــاء قانــون التصديــق علــى اتفاقيــة المشــاركة باالنتــاج مــع شــركة
ســونوران للطاقــة فــي منطقــة االزرق لســنة .2015
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في مجال الصخر الزيتي

متابعــة أعمــال الشــركات الموقعــة مذكـرات تفاهــم الســتغالل خــام الصخــر الزيتــي فــي األردن وذلــك مــن
خالل:

متابعة برامج الشركة ودراستها التنقيبية وفقا للتقارير الشهرية التي يتم استقبالها من الشركات شهريا.-متابعة برامج التخلي والجدوى االقتصادية االولية.

التعديــل علــى مذكـرات التفاهــم مــن حيــث تمديدهــا بــإدراج بنــد جديــد بنــاءا علــى امكانيــة ذلــك وحســب طلــبالشركة.

اتخــاذ االج ـراء الــازم للشــركات التــي ال تلتــزم بمتطلبــات مذك ـرات التفاهــم الموقعــة .والشــركات الموقعــةمذك ـرات تفاهــم هــي:

•شركة غوش الكندية ( )GOSHعام 2012
•شركة وايتهورن الكندية عام 2012

•شركة فوشون الصينية ) (FMGعام 2014

•شركة القمر للطاقة والبنية التحتية المحدودة عام 2014

•شركة كويستيير انيرجي جوردان عام 2015

•شركة الجنوب للصخر الزيتي ) (APCOعام 2010

•الشركة الوطنية إلنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي األردني ( )JOSECOعام 2010
متابعة أعمال الشركات الموقعة التفاقيات امتياز الستغالل خام الصخر الزيتي في األردن وهي:

•شــركة االردن للصخــر الزيتــي بــي فــي (جوســكو)  -اســتغالل خامــات الصخــر الزيتــي العميــق :متابعــة
المحطــة التجريبيــة التــي تــم البــدء بهــا بتاريــخ .2015 /9/ 29

•شــركة الكرك الدولية للبترول  -مشــروع التقطير الســطحي للصخر الزيتي إلنتاج الزيت :متابعة الشــركة
لتنفيــذ التزاماتهــا التعاقديــة اســتناداً الــى اتفاقيــة االمتيــاز وســتقوم الشــركة بتنفيــذ البرنامــج االستكشــافي فــي

منطقــة النعضيــة حســب بنــود مذكـرة التفاهــم.

•الشــركة الســعودية العربيــة للصخــر الزيتــي -مشــروع التقطيــر الســطحي للصخــر الزيتــي إلنتــاج الزيــت:
متابعــة الشــركة لتنفيــذ التزاماتهــا التعاقديــة اســتناداً الــى اتفاقيــة االمتيــاز.

•شــركة الصخــر الزيتــي االردنــي للطاقــة  -مشــروع التقطيــر الســطحي للصخــر الزيتــي إلنتــاج الزيــت:
متابعــة الشــركة لتنفيــذ التزاماتهــا التعاقديــة اســتناداً الــى اتفاقيــة االمتيــاز والتخلــي عــن جــزء مــن منطقــة
االمتيــاز لصالــح مشــروع الحــرق المباشــر.

االش ـراف علــى مشــاريع التنقيــب عــن الصخــر الزيتــي مــن خــال عمليــات الحفــر فــي الميــدان آلبــار
االستكشــاف فــي منطقــة البويعجــة ومنطقــة شــمال الجفــر ،وعمــل الوصــف الــازم للعينــات المســتخرجة مــن
هــذه اآلبــار لغايــات عمــل الد ارســات لطبقــات الصخــر الزيتــي.
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اســتالم  533صنــدوق تحتــوي علــى عينــات فتاتيــة عائــدة لــ 30بئــر صخــر زيتــي مــن شــركة االردن
للصخــر الزيتــي ( )JOSCOالتــي قامــت الشــركة بحفرهــا ضمــن منطقــة امتيازهــا فــي مناطــق مختلفــة مــن
المملكــة خــال مرحلــة التقييــم ( ،)Appraise phaseحيــث تــم تخزينهــا فــي مســتودع االزرق لعينــات

الصخــر الزيتــي.

نقــل  2697صنــدوق بالســتيكي تحتــوي علــى عينــات صخــر زيتــي مــن اماكــن تخزينهــا المؤقتــة الــى
مســتودع االزرق لعينــات الصخــر الزيتــي ،وفــرز الصناديــق التــي تحتــوي علــى عينــات للطبقــة الحاملــة
للصخــر الزيتــي ( )MCMعــن الصناديــق التــي تحتــوي علــى عينــات الطبقــة الرســوبية(.)O.B.

تحديد المناطق المقترحة لعمليات الحفر والتنقيب عن الصخر الزيتي في المناطق التالية:

-مشروع التنقيب عن الصخر الزيتي في منطقة وادي االبيض /البويعجة بمساحة  214كم 20 2بئر.

-مشروع التنقيب عن الصخر الزيتي في منطقة البهية بمساحة  800كم 43 ،2بئر.

-إقتراح منطقة للتنقيب عن الصخر الزيتي في منطقة باير بمساحة  1100كم.2

تحديــد االبــار المقترحــة للحفــر فــي منطقــة وادي االبيــض لحفــر 2000م بواســطة برمجيــة
( )Rock wareوبرمجية نظم المعلومات الجغرافية (.)GIS

اعداد خرائط توضيحية لجميع مناطق الصخر الزيتي التي تمت دراستها والمقترحة للتنقيب.

عمل مقاطع جيولوجية عرضية وثالثية االبعاد للمناطق المفتوحة لغايات تسويقها للشركات.

اعــداد خ ارئــط توضــح ســماكات طبقــة الغطــاء للصخــر الزيتــي وســماكة طبقــة الصخــر الزيتــي ونســب
الزيــت فيهــا.

مشاريع توليد الكهرباء بالحرق المباشر للصخر الزيتي
•الشركة االستونية:

قامــت الشــركة االســتونية  Eesti Energiaوشــركائها (  YTLالماليزيــة و شــركة الشــرق األدنــىاألردنيــة) بتســجيل شــركة محليــة باســم العطــارات للطاقــة لتنفيــذ مشــروع توليــد  470ميجــاوات كهربــاء فــي
منطقــة عطــارات أم الغــدران بالحــرق المباشــر للصخــر الزيتــي ،حيــث قــام هــذا االئتــاف بتقديــم عــرض
فنــي مالــي للمشــروع وتــم التفــاوض والوصــول إلــى صيغــة متفــق عليهــا التفاقيــات المشــروع وتوقيعهــا بعــد
أخــذ الموافقــات الالزمــة مــن مجلــس الــوزراء الموقــر وحســب األصــول.

االتفاقيــات التــي تــم توقيعهــا مــع الشــركة االســتونية هــي االتفاقيــة التنفيذيــة ،االتفاقيــة التنفيذيــة المباشـرة،اتفاقيــة المســاهمين االساســيين ،اتفاقيــة تأجيــر األرض ،اتفاقيــة التعديــن ،اتفاقيــة شـراء الطاقــة الكهربائيــة،
اتفاقيــة الربــط علــى الشــبكة.

تقــوم هــذه الشــركات حاليـاً بالتفــاوض مــع الجهــات المقرضــة (شــركات وبنــوك صينيــة) للحصــول علــى تمويــلللمشــروع والوصــول إلــى القفــل المالــي ،ويتوقــع أن تصــل قيمــة التمويــل إلــى حوالــي  2.2مليــار دوالر.

يتوقع ان يتم البدء بتوليد الطاقة الكهربائية من هذا المشروع بأواخر عام .201944
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•شركات أخرى:

بقـرار مــن مجلــس الــوزراء الموقــر تــم فتــح بــاب التفــاوض مــع أي شــركات أخــرى مهتمــة بتقديــم عــروض لتوليــد
الطاقــة الكهربائيــة بالحــرق المباشــر للصخــر الزيتــي ،حيــث ابــدى ائتــاف مكــون مــن شــركة الثنيــة للطاقــة

والتعدين والشــركات الصينية التالية ((Group Bureau ،Dong Fang Boiler Group ،CEMC

 China Railway Construction 19thبالتقــدم بمقتــرح مشــروع لتوليــد  900ميجــاوات مــن الحــرق

المباشــر للصخــر الزيتــي فــي منطقــة اللجــون مــع بدايــة عــام  ،2021وتقــوم شــركة الكهربــاء الوطنيــة

بد ارســة مقتــرح المشــروع المقــدم.
في مجال الطاقة المتجددة :

يتمتــع االردن بمصــادر إو�مكانيــات كبي ـرة مــن الطاقــات المتجــددة بخاصــة الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح.

فــاألردن يقــع ضمــن نطــاق الح ـزام الشمســي حيــث تبلــغ شــدة االشــعاع الشمســي الســاطع عليــه ()7 - 5

ك.و.س/م ²وكذلــك تبلــغ ســرعات الريــاح فــي أماكــن محــدده مــا بيــن ( )9 - 7متر/ثانيــة وهــي معطيــات واعــدة

الســتغالل الطاقــة المتجــددة لتوليــد الكهربــاء فــي االردن .وانطالقــا مــن ذلــك ،تضمنــت االســتراتيجية الشــاملة
لقطــاع الطاقــة فــي االردن التــي تهــدف الــى تنــوع مصــادر الطاقــة وتقليــل االعتمــاد علــى االســتيراد ،أن تســاهم
الطاقــات المتجــددة بمــا نســبته ( )% 10مــن خليــط الطاقــة الكلــي فــي عــام .2020

وفيما يلي أهم االنجازات في عام 2015
 - 1مشاريع الطاقة الشمسية

انتهــت شــركة الباديــة لتوليــد الطاقــة مــن تنفيــذ مشــروع فيالدلفيــا للطاقــة الشمســية لتوليــد الكهربــاء باســتخدامالخاليــا الشمســية باســتطاعة ( )10ميجــاواط فــي منطقــة المفــرق بأســلوب البنــاء والتملــك والتشــغيل ومــن
خــال العــروض المباشـرة  ،حيــث تــم الربــط والتشــغيل التجــاري للمشــروع فــي شــهر تشـرين أول ،2015

ويعتبــر أول مشــروع تجــاري يتــم ربطــه علــى شــبكة التوزيــع /شــركة كهربــاء محافظــة إربــد.

تم االنتهاء من تنفيذ مشروعي توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخاليا الشمسية بالتعاون مع الحكومةاإلســبانية فــي منطقــة األزرق؛ األول باســتطاعة حوالــي ( )2ميجــاواط مــن خــال منحــة مبادلــة الديــن

مــع الحكومــة االســبانية ،والثانــي باســتطاعة ( )3ميجــاواط مــن خــال قــرض النافــذة االســبانية الميســر،
والمشــروعين بأســلوب عقــد المقاولــة تســليم مفتــاح .وتــم تشــغيل المشــروعين فــي شــهر نيســان .2015

حققــت جميــع الشــركات االســتثمارية لمشــاريع الخاليــا الشمســية لتوليــد الكهربــاء ضمــن المرحلــة األولــىللعــروض المباشـرة والبالغــة ( )12مشــروعاً باســتطاعة كليــة ( )200ميجــاواط معظمهــا فــي منطقــة معــان
القفــل المالــي الناجــح لمشــاريعها فــي  ،2015 /5/ 31وقــد باشــرت الشــركات العمــل علــى تنفيــذ هــذه

المشــاريع والمخطــط لهــا أن تكــون عاملــة فــي عــام .2016
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تــم بتاريــخ  2015 /2/ 10اســتالم عــروض الشــركات االســتثمارية لمشــاريع الخاليــا الشمســية لتوليــدالكهربــاء ضمــن المرحلــة الثانيــة للعــروض المباش ـرة وعددهــا ( )34عــرض وذلــك لتطويــر ( )4مشــاريع

للطاقة الشمســية في شــمال ووســط وشــرق المملكة باســتطاعة كلية تبلغ ( )200ميجاواط ( 50ميجاواط

لــكل مشــروع) ،وتــم تأهيــل ( )24شــركة فني ـاً وفتــح عروضهــا الماليــة واالعــان عــن الترتيــب النهائــي

للشــركات حســب االســعار المقدمــة بتاريــخ  .2015 /6/ 22وتــم مــع نهايــة عــام  2015االنتهــاء مــن

توقيــع اتفاقيــات ( )3مشــاريع مــن أصــل أربعــة ضمــن هــذه المرحلــة للعــروض المباشـرة حيــث ســيتم توقيــع

اتفاقيــات المشــروع ال اربــع خــال شــهر كانــون الثانــي  ،2016كمــا وبــدأت الشــركات المعنيــة مرحلــة القفــل
المالــي لهــذه المشــاريع.

-تــم اســتكمال إج ـراءات عطــاء مشــروع توليــد الطاقــة الكهربائيــة بواســطة الخاليــا الشمســية باســتطاعة

( )75 - 65ميجــاواط فــي منطقــة القويرة/العقبــة الممــول مــن خــال منحــة حكومــة دولــة االمــارات العربيــة

المتحــدة /صنــدوق ابــو ظبــي للتنميــة وبأســلوب عقــود المقاولــة ،وذلــك بعــد رفــع االســتطاعة العليــا للمشــروع

لتصبــح ( )100ميجــاواط بــدالً مــن ( )75ميجــاواط ،حيــث تــم التوصــل الــى الشــركة الفائـزة بالعطــاء وهــي
ائتــاف شــركتي ( )TSK/ Enviromenaوتوقيــع عقــد تنفيــذ المشــروع معهــا باســتطاعة ()103.192

ميجــاواط بتاريــخ  ،2015 /12/ 20ومــن المتوقــع تشــغيل المشــروع فــي عــام .2017
 - 2مشاريع طاقة الرياح

-انتهــت شــركة ريــاح األردن ( )JWPCمــن تنفيــذ مشــروع توليــد الكهربــاء الخــاص مــن طاقــة الريــاح

باســتطاعة ( )117ميجــاواط فــي منطقــة الطفيلــة بأســلوب البنــاء والتملــك والتشــغيل ومــن خــال العــروض
المباش ـرة ،حيــث تــم الربــط والتشــغيل التجــاري للمشــروع فــي شــهر أيلــول .2015

-فــي ضــوء إحالــة عطــاء مشــروع طاقــة الريــاح فــي معــان الممــول مــن خــال المنحــة الخليجية/الصنــدوق

الكويتي للتنمية االقتصادية على الشركة االسبانية ( )Elecnorبتاريخ  2014 /7/ 24باستطاعة ()66

ميجــاواط بأســلوب عقــود المقاولــة تســليم مفتــاح ،باشــرت الشــركة بتنفيــذ المشــروع حيــث تــم االنتهــاء مــن

تركيــب المـراوح والعمــل جــاري الســتكمال االعمــال الكهربائيــة وربــط المشــروع علــى الشــبكة .كمــا تــم بتاريــخ

 2015 /6/ 15الحصــول علــى موافقــة الصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة لزيــادة حجــم المشــروع
ليصبــح ( )80ميجــاواط حيــث مــن المتوقــع تشــغيل المشــروع الموســع فــي الربــع ال اربــع مــن عــام .2016

-تــم اســتالم ( )4عــروض لمشــاريع طاقــة الريــاح ضمــن الجولــة األولــى للعــروض المباش ـرة بتاريــخ

 2014 /9/ 30وباســتطاعة اجماليــة حوالــي ( )230ميجــاواط ،وتــم االنتهــاء مــن عمليــة تقييــم

العــروض الفنيــة والماليــة المقدمــة والتفــاوض مــع الشــركات حــول اتفاقيــات المشــاريع ،وقــد تــم بتاريــخ
 2015 /10/ 12توقيــع أول اتفاقيــة ش ـراء طاقــة ضمــن هــذه المشــاريع لمشــروع شــركة (GREEN

 )WATTفــي منطقــة ال ارجــف باســتطاعة ( )82ميجــاواط ،كمــا ســيتم توقيــع االتفاقيــات للمشــاريع الثالثــة
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الباقيــة قبــل نهايــة شــهر آذار  ،2016ومــن المتوقــع تشــغيل هــذه المشــاريع مــع نهايــة عــام .2018

تــم فــي شــهر تشـرين أول  2014اســتالم عــرض الشــركة الكوريــة ( )KEPCOكعــرض مباشــر لمشــروعطاقــة الريــاح فــي الفجيــج /الشــوبك باســتطاعة ( )89ميجــاواط ،وتــم االنتهــاء مــن عمليــة تقييــم العــرض

والتفــاوض مــع الشــركة حــول اتفاقيــات المشــروع وتوقيــع اتفاقيــة ش ـراء الطاقــة فــي شــهر كانــون أول
 ،2015وهــو حالي ـاً فــي مرحلــة القفــل المالــي ومــن المتوقــع تشــغيله مــع نهايــة عــام .2018

 - 3مشاريع األنظمة الصغيرة للطاقة المتجددة

تــم فــي ضــوء فتــح المجــال للمســتهلكين فــي كافــة القطاعــات المنزليــة والصناعيــة والتجاريــة والمؤسســات

الحكوميــة ودور العبــادة وغيرهــا لتأميــن احتياجاتهــا مــن الطاقــة الكهربائيــة باســتخدام الطاقــة المتجــددة

وبيــع الفائــض (إن وجــد) للشــبكة الكهربائيــة ،وذلــك مــن خــال تركيــب أنظمــة الطاقــة المتجــددة وربطهــا

علــى الشــبكة ضمــن تعليمــات أصدرتهــا هيئــة تنظيــم قطــاع الطاقــة والمعــادن بالخصــوص ،تــم تركيــب مــا

مجموعــه  38ميجــاوات مــن األنظمــة الشمســية فــي القطاعــات المختلفــة (منــازل ،جامعــات ،مؤسســات

تجاريــة وصناعيــة ،مؤسســات حكوميــة ،مــدارس ،مســاجد ،كنائــس ،شــركات اتصــاالت ،بنــوك ،جمعيــات

اهليــة ،مستشــفيات ،م ـزارع ،وغيرهــا) ممــا يســهم بتحقيــق وفــر علــى شــركة الكهربــاء الوطنيــة وعلــى
الجهــات التــي قامــت بتركيــب هــذه األنظمــة.

مــن جانــب آخرتقــوم و ازرة الطاقــة والثــروة المعدنيــة بمهــام إدارة تســعة مشــاريع ممولــة مــن منحــة االتحــاد

األوروبــي وبقيمــة  6مليــون يــورو ،وقــد تــم توقيــع عقــود هــذه المشــاريع خــال الربــع االول مــن عــام

 ،2015وتقــوم الــو ازرة بمراقبــة تنفيذهــا ومــن المتوقــع االنتهــاء منهــا فــي منتصــف عــام  .2017وقــد
اســتهدفت هــذه المشــاريع مجموعــة متنوعــة مــن المجتمــع المحلــي والهادفــة الــى نشــر اســتخدام الطاقــة

الخضـراء وتقليــل انبعاثــات الكربــون وخلــق فــرص عمــل مباشـرة وغيــر مباشـرة لتعزيــز أمــن الطاقــة والحــد
مــن اســتيراد الطاقــة .وهــذه المشــاريع هــي:

•دور العبــادة :تركيــب أنظمــة طاقــة شمســية وكفــاءة طاقــة للمســاجد والكنائــس وتدريــب مســتخدمي هــذه
األنظمــة بقيمــة  436ألــف يــورو وبلغــت نســبة االنجــاز .% 50

•المــدارس :د ارســة جــدوى أنظمــة الطاقــة المتجــددة و تمكيــن مــدارس مــن خــال تمليكهــا أنظمــة طاقــة
متجــددة وربطهــا بالشــبكة وتبنــي انظمــة كفــاءة الطاقــة وكاالتــي:

 18مدرســة مــن مــدارس المناطــق النائيــة وبالتعــاون مــع مؤسســة االميـرة عاليــة بقيمــة بلغــت 493ألــف يــورو وبلغــت نســبة االنجــاز .% 75

 20مدرســة مــن مــدارس المجتمعــات المســتضيفة لالجئيــن بقيمــة  938ألــف يــورو وبلغــت نســبةاالنجــاز.% 35

•جامعــات ومراكــز بحثيــة :تبنــي سياســة واجـراءات كفــاءة الطاقــة والطاقــة المتجــددة ود ارســة الجــدوى لــكل
مــن:
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 -مباني المجلس االعلى للعلوم والتكنولوجيا بقيمة  785ألف يورو وبلغت نسبة االنجاز .% 30

مركــز البحــوث الز ارعــي مــن خــال التعــاون مــع مؤسســة التعــاون الجامعي/ايطاليــا بقيمــة  937ألــفيــورو وبلغــت نســبة االنجــاز .% 35

انشــاء مصنــع ومختبــر إلنتــاج الغــاز الحيــوي مــن المخلفــات الزراعيــة والغذائيــة فــي الجامعــةااللمانيــة االردنيــة بقيمــة  761ألــف يــورو وبلغــت نســبة االنجــاز .% 40

•مستشــفى البشــير وثالثــة مستشــفيات عامــة أخــرى تتضمــن د ارســة جــدوى وتبنــي أنظمــة الطاقــة
الشمســية بقيمــة  921ألــف يــورو وبلغــت نســبة االنجــاز .% 15

•مشــروع صحــارى الهــادف لتنميــة المجتمعــات تنميــة خضــراء مســتدامة بإنشــاء محطــة توليــد طاقــة
نظيفــة فــي صحـراء جنــوب االردن وتوفيــر حلــول للطاقــة والميــاه بقيمــة  1.3مليــون يــورو وبلغــت نســبة

االنجــاز فــي هــذه المشــروع .% 15

•جمعيــة المركــز االســامي الخيرية/المستشــفى االســامي لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة إســتخدام الطاقــة
الشمســية مــن خــال نظــام العبــور( )wheelingبقيمــة  2.9مليــون يــورو وبلغــت نســبة االنجــاز .% 30

في مجال الطاقة والبيئة

بــدأت الــو ازرة فــي إجـراءات ترخيــص المصانــع المتقدمــة بطلبــات إلنتــاج الديــزل الحيــوي مــن الزيــوتالنباتيــة والحيوانيــة المســتهلكة ،وفــي إج ـراءات ترخيــص المصانــع المتقدمــة بطلبــات النتــاج الوقــود

الصناعــي مــن النفايــات ،باالضافــة الــى إج ـراءات ترخيــص للطلبــات المقدمــة للــو ازرة بهــدف انتــاج

الوقــود الصناعــي الغـراض توليــد الكهربــاء مــن النفايــات وباشـراف مــن لجــان الترخيــص فــي مجــال
الطاقــة والبيئــة.

ســاهمت الــو ازرة فــي د ارســة العديــد مــن المشــاريع المقدمــة الــى و ازرة البيئــة مــن خــال عضويتهــا فــيلجنــة تقييــم االثــر البيئــي للمشــاريع بشــكل عــام ولمشــاريع توليــد الطاقــة بشــكل خــاص.

قامــت الــو ازرة باعــداد تقاريــر حــول العديــد مــن الد ارســات المقدمــة مــن الشــركات المحليــة واالجنبيــةبهــدف انتــاج الوقــود الصناعــي والحيــوي والكهربــاء مــن النفايــات.

شــاركت الــو ازرة مــع امانــة عمــان الكبــرى فــي وضــع المواصفــات الفنيــة لطــرح عطــاء مشــروع توليــدالطاقــة مــن النفايــات باســتخدام أحــدث التقنيــات العالميــة عبــر تحويــل النفايــات الصلبــة لغــاز
صناعــي ،أو وقــود ،أو كهربــاء وذلــك فــي منطقــة الشــعائر أو مكــب الغبــاوي.

شــاركت الــو ازرة فــي عضويــة لجنــة العطــاءات الخاصــة وفــي عضويــة اللجنــة الفنيــة المعنيــة بمتابعــةتنفيــذ خطــة اعــادة تأهيــل مكــب االكيــدر بشــكل عــام وبانتــاج الطاقــة مــن النفايــات بشــكل خــاص.

-شــاركت الــو ازرة فــي عضويــة اللجنــة الفنيــة المعنيــة فــي مجــال تقييــم االثــر البيئــي لمشــاريع توليــد

الطاقــة وبهــدف اعــداد الخطــة الشــاملة لقطــاع الكهربــاء وذلــك بالتعــاون بيــن شــركة الكهربــاء الوطنيــة
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والوكالــة اليابانيــة للتعــاون الدولــي.

-شــاركت الــو ازرة فــي عضويــة اللجنــة الفنيــة الدائمــة لســامة وحمايــة البيئــة فــي مؤسســة المواصفــات

والمقاييــس وذلــك بهــدف مراجعــة واعــداد واصــدار المواصفــات الخاصــة بهــذا القطــاع ،كمــا ســاهمت

الــو ازرة فــي اعــداد المواصفــة الفنيــة للوقــود الصناعــي والمواصفــة الفنيــة للديــزل الحيــوي الغ ـراض

ترخيــص الشــركات ذات العالقــة.

شــاركت الــو ازرة مــن خــال عضويتهــا فــي اللجنــة الفنيــة المعنيــة باعــداد تقريــر حالــة البيئــة الثانــي فــياالشـراف علــى اعــداد مــا يتعلــق بفصــل الطاقــة الـوارد فــي هــذا التقريــر.

في مجال صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة

تــم إصــدار نظــام صنــدوق تشــجيع الطاقــة المتجــددة وترشــيد الطاقــة رقــم ( )49لعــام  2015وذلــكبمقتضــى الفق ـرة (ب) مــن المــادة رقــم ( )14مــن قانــون الطاقــة المتجــددة وترشــيد الطاقــة رقــم ()13

لعــام  .2012ولقــد جــاء هذا النظــام لغايــات تنظيــم أعمــال صنــدوق تشــجيع الطاقــة المتجــددة وترشــيد
الطاقــة وتحديــد أســس التمويــل وأوجــه االنفــاق ،وليضمــن توفيــر اآلليــات التمويليــة الالزمــة لتشــجيع

االســتثمار في مجال الطاقة المتجددة وترشــيد اســتهالك الطاقة وتحســين كفاءتها في كافة القطاعات
بمــا فيهــا المنشــآت الصغيـرة ،ولضمــان شــفافية عمــل الصنــدوق فــي كافــة برامجــه ومشــاريعه .

تم إعداد الخطة االستراتيجية والخطة التشغيلية لألعوام  2018 - 2015ويتضمنا:•رؤية ورسالة الصندوق

•االهداف االستراتيجية للصندوق

•النوافذ التمويلية للبرامج والمشاريع
•الشركاء االستراتيجيون للصندوق
•القطاعات المستهدفة

•ب ارمــج ومشــاريع الصنــدوق لألع ـوام  ،2018 - 2015حيــث ســيعمل الصنــدوق مــن خــال هــذه
االســتراتيجية علــى تركيــب  45ألــف ســخان شمســي ،و 500ألــف لمبــة موف ـرة للطاقــة(LED

) Lampsمــن خــال شــركات توزيــع الكهربــاء ،كمــا يســتهدف الصنــدوق تركيــب  50ألــف خليــة

شمســية للمنــازل فــي محافظــات المملكــة كافــة حتــى العــام  ،2018وبحجــم أعمــال يتجــاوز  40مليــون
دينــار.

-تم توقيع العديد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم مع العديد من الشركاء ؛ ومن أهمها:

1.1اتفاقيــة مــع غرفــة صناعــة االردن لتنفيــذ برنامــج تطبيــق تقنيــات كفــاءة الطاقــة والطاقــة المتجــددة فــي
المصانــع الصغيـرة والمتوســطة . SMEs

2.2االتفاقيــات مــع الجمعيــات المحليــة لتنفيــذ مشــروع تركيــب الخاليــا الشمســية فــي اقليــم الشــمال وذلــك
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لتركيــب مــا يقــارب  600ك.و لمــا يقــارب  300منــزل.

3.3االتفاقيــات مــع شــركات توزيــع الكهربــاء الثــاث لتنفيــذ مشــروع اســتبدال اللمبــات التوهجيــة ولمبــات
الفلورســنت بمثيالتهــا مــن اللمبــات الموف ـرة للطاقــة مــن تكنولوجيــا الليــد.

تــم تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع التــي إســتهدفت الفئــات المدعومــة بفاتــورة الكهربــاء فــي القطــاع المنزلــيوفــي كافــة انحــاء المملكــة ،وتمكــن الصنــدوق وخــال فت ـرة قصي ـرة مــن إســتقطاب إنتبــاه إو�هتمــام
المانحيــن لتنفيــذ مشــاريع إســتراتيجية بالتعــاون وبالش ـراكة مــع الصنــدوق ،ومــن أهمهــا :

1.1تنفيــذ مشــروع توزيــع  51ألــف لمبــة موفـرة للطاقــة ) ( LED Lampsفــي مخيــم الزعتــري والمناطــق
المتضــررة مــن اللجــوء الســوري والمقــدم مــن شــركة ايكيــا العالميــة.

2.2تنفيذ تركيب أنظمة الخاليا الشمســية على أســطح المنازل وبقدرة ( )700 - 600كيلواط ولما يقارب

 300منــزل موزعــة علــى مناطــق األغـوار والبلقــاء إو�ربــد وعجلــون وجــرش والمفــرق بقيمــة نصــف مليــون
دينــار ،بالتعــاون مــع منظمــة ميرســي كــور و 10جمعيــات محليــة وبطريقــة القــرض الــدوار.

في مجال الطاقة الكهربائية

ومن أهم االنجازات التي تحققت في مجال الطاقة الكهربائية لعام  2015ما يلي:

-تــم بتاريــخ  2015 /4/ 29افتتــاح مشــروع توليــد الكهربــاء الخــاص الثالــث تحــت الرعايــة الملكيــة الســامية،

وتبلــغ اســتطاعة المشــروع  570م.و .ويتكــون المشــروع مــن  38محــرك ديــزل باســتطاعة  15م.و لــكل

محــرك باســتخدام تكنولوجيــا محــركات الديــزل التــي تحــرق الوقــود الثقيــل كوقــود أساســي والغــاز الطبيعــي

كوقود ثانوي .وتم تنفيذ المشــروع من قبل شــركتي  Kepco-Mitsubishiوبذلك دخل تشــغيل المشــروع

علــى النظــام الكهربائــي بشــكل تجــاري.

 تــم بتاريــخ  2014 /10/ 29افتتــاح مشــروع التوليــد الخــاص ال اربــع للكهربــاء تحــت الرعايــة الملكيــةالســامية ،وتبلــغ اســتطاعة المشــروع  241م.و .ويتكــون المشــروع مــن  16محــرك ديــزل باســتطاعة 15

م.و لــكل محــرك ،باســتخدام تكنولوجيــا محــركات الديــزل التــي تحــرق الوقــود الثقيــل كوقــود أساســي والغــاز

الطبيعــي كوقــود ثانــوي وقــد تــم االنتهــاء مــن تنفيــذ المشــروع مــن قبــل شــركتي  MITSU - AESودخــل

مرحلــة التشــغيل التجــاري بتاريــخ . 2014 /7/ 11

 -تــم إحالــة عطــاء إضافــة وحــدة توربيــن بخــاري بقــدرة  143م.و مــع ملحقاتهــا علــى الشــركة اليونانيــة

( )METKAبتاريــخ  2012 /9/ 23وبكلفــة اجماليــة حوالــي  155مليــون دوالر أمريكــي  110مليــون
دينــار أردنــي ،وذلــك لتحويــل التوربينيــن الخامــس والســادس فــي محطــة الســم ار لتوليــد الكهربــاء (التوســعة

الثالثــة) للعمــل بنظــام الــدورة المركبــة حيــث دخــل المشــروع علــى النظــام الكهربائــي بشــكل تجــاري فــي
.2015 /6/ 1

 تــم بموجــب قـ ـ ـ ـ ـ ـرار مجـ ـ ــلس ال ـ ـ ــوزراء رقـ ـ ـ ـ ـ ــم ( )4784المتخـ ـ ـ ـ ــذ فــي جـ ــلستـ ــه المنـ ــعق ـ ـ ـ ــدة بتاريــخ50
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 2014 /6/ 29تكليــف شــركة الســم ار لتوليــد الكهربــاء بتحويــل التوربيــن الغــازي الســابع الــى دورة مركبــة
بإضافــة توربيــن غــازي بقــدرة  70م.و وذلــك بهــدف تحســين كفــاءة الوحــدة الغازيــة الســابعة وتقليــل
كميــات الوقــود المســتهلك  ،وقــد قامــت الــو ازرة بمخاطبــة شــركة الكهربــاء الوطنيــة لتحديــد البرنامــج الزمنــي

الحتياجــات النظــام الكهربائــي ،حيــث أكــدت شــركة الكهربــاء الوطنيــة علــى أن المــدة الزمنيــة المتوقعــة

النجــاز المشــروع حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوالي ( )37شــه ار وبالتالــي فــإن الحاجــة لمشــروع التوســعة ســيكون فــي نهايــة عــام
 .2017وقــد قامــت شــركة الســم ار باســتدراج عــروض مــن الشــركات االستشــارية وتوقيــع عقــد الخدمــات

االستشــارية مــع شــركة  K&Mبتاريــخ  .2015 /1/ 15حيــث تــم طــرح العطــاء واســتالم العــروض الفنيــة

والماليــة مــن الشــركات المؤهلــة وتــم تقييمهــا ومــن المتوقــع ان تتــم االحالــة خــال شــهر كانــون الثانــي مــن
عــام  2016كمــا وتــم تأميــن التمويــل الــازم للمشــروع مــن خــال قــروض ميسـرة مــن الصنــدوق الكويتــي

والصنــدوق الســعودي وبكفالــة الحكومــة االردنيــة وبكلفــة اجماليــة تقــدر بحوالــي  75مليــون دينــار بحيــث

يكــون المشــروع عام ـاً فــي نهايــة عــام . 2017
 تــم بتاريــخ  2015 /12/ 21توقيــع اتفاقيــات مشــروع اعــادة تأهيــل محطــة الحســين الح ارريــة باســتطاعة 485ميجــاواط وبكلفــة اجماليــة تقــدر بحوالــي  470مليــون دوالر امريكــي .ومــن المتوقــع ان يتــم التشــغيل
التجــاري للمحطــة فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2018

 تــم اعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد الخطــة االســتراتيجية لمعالجــة خســائر شــركة الكهربــاء الوطنيــة حتــى عــام  2017وتــم نشــرهاعلــى الموقــع االلكترونــي للــو ازرة بتاريــخ .2013 /10/ 23

 -تم تعـ ـ ـ ـ ـ ــديل التعرفة الـ ــكهربائية بتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ .2015 /2/ 16

 أمــا بخصــوص الربــط مــع الســعودية فــإن المشــروع يتألــف حســب د ارســة المستشــار مــن محطــة تقويــم تــردد 400ك.ف في منطقة القريات بالســعودية (نتيجة اختالف تردد الشــبكات الكهربائية بين البلدين) ،وخط
هوائــي مــزدوج الــدارة  400ك.ف يمتــد مــن منطقــة القريــات بالســعودية إلــى منطقــة القط ارنــة فــي األردن،

وبطــول  135كــم باإلضافــة إلــى توســعة محطــة تحويــل القط ارنــة فــي األردن والقريــات فــي الســعودية .وقــد
تــم تقديــر الكلفــة االجماليــة ألعمــال الربــط المذكــورة أعــاه علــى الطرفيــن ب  134.4مليــون دوالر .كمــا
يحتــاج تنفيــذ المشــروع إلــى  4ســنوات مــن مرحلــة الد ارســات وحتــى التشــغيل التجــاري .وقــد قامــت و ازرة

الطاقــة والثــروة المعدنيــة بمخاطبــة و ازرة الكهربــاء الســعودية وقامــت شــركة الكهربــاء الوطنيــة بمخاطبــة

الشــركة الســعودية المختصــة أكثــر مــن مـرة بهــذا الخصــوص  ،كمــا وتــم مخاطبــة هيئــة الربــط الكهربائــي

لــدول الخليــج العربيــة لمحاولــة تس ـريع مشــروع ربــط األردن بالمملكــة العربيــة الســعودية ،و نتيجــة لهــذه

االتصــاالت قامــت هيئــة الربــط لــدول الخليــج العربيــة بتضميــن الد ارســة المبدئيــة لربــط األردن بــدول هيئــة

الربــط لــدول الخليــج العربيــة ضمــن عمــل د ارســة التوســعة التــي تجريهــا الهيئــة حاليـاً والتــي مــن المتوقــع أن
يتــم إنجازهــا منتصــف العــام القــادم.

امــا بخصــوص الربــط مــع العـراق فقــد قامــت و ازرة الطاقــة بدعــوة المعنييــن مــن الجانــب الع ارقــي لالجتمــاع
فــي االردن للتباحــث فــي د ارســة البدائــل المناســبة لتزويــد الجانــب الع ارقــي بالطاقــة الكهربائيــة .
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فــي إطــار البحــث عــن مصــادر خارجيــة جديــدة لتلبيــة احتياجــات محطــات توليــد الكهربــاء والصناعــات مــن

الغــاز الطبيعــي وتطويــر حقــل الريشــة الغــازي لتعزيــز المصــادر المحليــة مــن الغــاز الطبيعــي ،فقــد تــم تحقيــق

االنجــازات التاليــة فــي مجــال الغــاز الطبيعــي خــال عــام :2015

أوالً .اإلنتهــاء مــن تنفيــذ مشــروع اســتيراد الغــاز الطبيعــي المســال بواســطة البواخــر عبــر مينــاء العقبــة وافتتاحــه
رســمياً مــن قبــل صاحــب الجاللــة الهاشــمية الملــك عبــداهلل الثانــي ابــن الحســين المعظــم بتاريــخ .30/7/2015

وقد جاءت اإلنجازات المتحققة في تنفيذ مشــروع اســتيراد الغاز الطبيعي المســال بواســطة البواخر عبر ميناء
العقبــة نتيجــة لتظافــر جهــود جميــع األطـراف المعنيــة فــي تنفيــذ مكوناتــه وكمــا يلــي:
مكونات المشروع

مسؤولية

تنفيذ وبناء مشروع رصيف ميناء الغاز الطبيعي المسال

شركة تطوير العقبة

استئجار باخرة الغاز الطبيعي المسال العائمة )(FSRU

و ازرة الطاقة والثروة المعدنية

شراء الغاز الطبيعي المسال

و ازرة الطاقة والثروة المعدنية
وشركة الكهرباء الوطنية

مشروع ربط تسهيالت استقبال الغاز الطبيعي المسال

و ازرة الطاقة والثروة المعدنية

مع خط الغاز العربي

وشركة فجر األردنية المصرية

إطــاق اســم “الشــيخ صبــاح” علــى مينــاء الغــاز الطبيعــي المســال بموجــب ق ـرار مجلــس الــوزراء رقــم

( )8519تاريــخ  ،2015 /3/ 11حيــث تــم تمويلــه بقيمــة ( )46.5مليــون دينــار أردنــي بموجــب اتفاقيــة
تمويــل مشــروع مينــاء الغــاز الطبيعــي المســال مــن المنحــة المخصصــة مــن حكومــة دولــة الكويــت لتمويــل
مشــاريع إنمائيــة فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية بيــن حكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية والصنــدوق

الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة العربيــة والموقعــة بتاريــخ  ،2013 /5/5كمــا تــم تمويــل المشــروع بقيمــة
إضافيــة ( )11.6مليــون دينــار أردنــي مــن خزينــة الدولــة.

االنتهــاء مــن بنــاء وتنفيــذ مشــروع رصيــف مينــاء الغــاز الطبيعــي المســال مــن قبــل مقــاول شــركة تطويــر
العقبــة ائتــاف شــركتي بــام ومــاج والبــدء بالتشــغيل التجــاري للمشــروع بتاريــخ .2015 /7/ 12

اســتالم باخـرة الغــاز العائمــة محملــة بشــحنة التشــغيل التجــاري واصطفافهــا فــي مينــاء الشــيخ صبــاح فــي
العقبــة بتاريــخ .2015 /5/ 25

توقيــع اتفاقيــة بيــع وش ـراء الغــاز الطبيعــي المســال بيــن شــركة الكهربــاء الوطنيــة وشــركة شــل العالميــة
بتاريخ  2015 /1/ 21والتي بموجبها ســيتم توريد ( )150مليون قدم مكعب باليوم ولمدة ( )5ســنوات،
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حيــث تــم اســتالم أول شــحنة مــن الغــاز الطبيعــي المســال فــي مينــاء الشــيخ صبــاح فــي العقبــة بتاريــخ
.2015 /7/ 10

اإلنتهــاء مــن تنفيــذ نقطــة ربــط مشــروع اســتيراد الغــاز الطبيعــي المســال مــع أنبــوب الغــاز الطبيعــي مــن قبــل
شــركة فجر االردنية المصرية بتاريخ .2015 /5/ 15

البــدء بتقديــم الخدمــات البحريــة لباخـرة الغــاز العائمــة مــن قبــل شــركة مينــاء العقبــة للخدمــات البحريــة بتاريــخ
.2015 /5/ 25

قامــت شــركة الكهربــاء الوطنيــة بطــرح عطاءيــن تنافســيين ،وتعييــن شــركة(SPT Marine Transfer
 )Services LTDلمســاعدتها فــي إدارة وتشــغيل وصيانــة مينــاء الغــاز الطبيعــي المســال وتعييــن شــركة

( )Intertek Testing Servicesلفحص وقياس شحنات الغاز الطبيعي المسال الواردة للميناء وذلك
بتاريــخ .2015 /3/ 1

نقــل اتفاقيــة اســتئجار باخ ـرة الغــاز العائمــة إلــى شــركة الكهربــاء الوطنيــة بموجــب اتفاقيــة نقــل اتفاقيــة
التأجيــر ( )Novation Agreementبتاريــخ .2015 /8/ 25

تــم خــال النصــف الثانــي مــن عــام  2015اســتالم ( )15شــحنة غــاز طبيعــي مســال فــي مينــاء الشــيخ
صبــاح فــي العقبــة تــم توريدهــا بموجــب العقــد الموقــع مــع شــركة شــل العالميــة ،واســتالم ( )5شــحنات

تــم ش ـراؤها مــن الســوق اآلنــي ( )Spot Marketمــن خــال عطــاءات قامــت بطرحهــا شــركة الكهربــاء

الوطنيــة ،حيــث بلــغ معــدل توريــد الغــاز الطبيعــي المســال حوالــي ( )320مليــون قــدم مكعــب يومي ـاً.
قامــت شــركة الكهربــاء الوطنيــة بطــرح عطــاء لشـراء الغــاز الطبيعــي المســال بعقــد متوســط األمــد للعاميــن
( ،)2017 - 2016واإلحالــة علــى شــركة شــل العالميــة صاحبــة أفضــل عــرض فــي شــهر تشـرين األول

 ،2015حيــث ســتقوم بموجــب العقــد بتوريــد ( )150مليــون قــدم مكعــب باليــوم.

توقيــع اتفاقيــة اســتخدام الســعة الفائضــة مــن باخ ـرة الغــاز العائمــة مــع الجانــب المصــري بتاريــخ
 ،2015 /8/ 6حيــث تــم اســتالم ( )8شــحنات مــن الغــاز الطبيعــي المســال فــي مينــاء الشــيخ صبــاح فــي
العقبــة وتزويدهــا للجانــب المصــري.

ثانياً .التعاون في مجال الطاقة فيما يتعلق بالغاز الطبيعي:
فتــح قنـوات اتصــال جديــدة مــع كل مــن دولــة قطــر والجمهوريــة الجزائريــة حــول إمكانيــة التعــاون فــي مجــال
اســتيراد الغاز الطبيعي المســال.

التوقيــع علــى خطــاب نوايــا بيــن شــركة الكهربــاء الوطنيــة وشــركة بريتــش غــاز لتوريــد الغــاز الطبيعــي مــن
حقــل غـزة البحــري بتاريــخ .2015 /5 /22

ثالثاً .تطوير حقل الريشة الغازي:
فــي ضــوء إعــان شــركة بريتيــش بتروليــوم فــي بدايــة عــام  2014عــن وقــف عملياتهــا فــي حقــل الريشــة
وقرارهــا إعــادة حصتهــا مــن امتيــاز الريشــة لشــركة البتــرول الوطنيــة كــي تســتمر فــي عملياتهــا فــي حقــل
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الريشــة ،فإنــه يتــم حاليـاً دعــم شــركة البتــرول الوطنيــة لتمكينهــا مــن االســتمرار تنفيــذ خططهــا فــي تطويــر
حقــل الريشــة الغــازي لرفــع االنتــاج إلــى ( )50مليــون قــدم مكعــب يوميـاً كمرحلــة أولــى ،كمــا تقــوم شــركة

البتــرول الوطنيــة بد ارســة إمكانيــة إعــادة العمــل علــى اســتقطاب ش ـريك اســتراتيجي للمشــاركة فــي تطويــر
حقــل الريشــة الغــازي.

بلــغ معــدل إنتــاج حقــل الريشــة مــن الغــاز الطبيعــي المحلــي حوالــي ( )12مليــون قــدم مكعــب يوميـاً خــال
عــام .2015
رابعاً .البدء بدراسة تزويد الصناعات بالغاز الطبيعي:
تــم تشــكيل لجنــة توجيهيــة بموجــب قـرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )12023تاريــخ  ،2015 /10/ 14قامــت
بد ارســة الجوانــب التعاقديــة والفنيــة والقانونيــة لتزويــد الصناعــات بالغــاز الطبيعــي ورفــع التوصيــات الالزمــة

لمجلــس الــوزراء بتاريــخ .2015 /12/ 21
في مجال الطاقة الحيوية

تواصــل شــركة الغــاز الحيــوي العمــل علــى معالجــة النفايــات العضويــة فــي مكــب نفايــات الرصيفــة ،وقــد بلغــت

كميــة الطاقــة الكهربائيــة المولــدة عــام  2014حوالــي (  ) 5.2ج .و.س ،كمــا بلغــت كميــة الغــاز الحيــوي التــي

تــم الحــد مــن انبعاثهــا حوالــي  4.5مليــون متــر مكعــب.

في مجال استغالل الطاقة النووية لألغراض السلمية

جــاء اهتمــام األردن بخيــار الطاقــة النوويــة انطالقـاً مــن ســعيه للتصــدي للتحديــات الصعبــة التــي تواجهــه ممثلــة

بقضايــا الطاقــة والميــاه ،وتنفيــذاً لتوصيــات االســتراتيجية الوطنيــة األردنيــة للطاقــة لعــام  2007التــي تضمنــت
تطويــر واســتغالل مصــادر الطاقــة المحليــة وتنويــع مواردهــا إو�دخــال الطاقــة النوويــة كأحــد بدائــل توليــد الطاقــة

الكهربائيــة .لــذا فقــد تــم إنشــاء هيئــة الطاقــة الذريــة األردنيــة عــام  2008لتحقيــق هدفيــن رئيســين همــا:

1.1نقل االستخدامات السلمية للطاقة النووية وتكنولوجيا اإلشعاع إلى المملكة وتطوير استخدامها إو�دامتها.

2.2إقامــة المشــاريع االســتثمارية لخدمــة االقتصــاد الوطنــي فــي مجــال تكنولوجيــا اإلشــعاع والطاقــة النوويــة
واســتخدامها لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة وتحليــه الميــاه وفــي المجــاالت والتطبيقــات النوويــة األخــرى.

ـاء عليــه قامــت الهيئــة بوضــع اســتراتيجية للطاقــة النوويــة ممثلــة بالبرنامــج النــووي األردنــي المكــون مــن
وبنـ ً
محاور رئيســية تشــمل اســتغالل واســتثمار الثروات الطبيعية النووية في األردن وعلى أرســها اليورانيوم ،إنشــاء

وتشــغيل محطــة الطاقــة النوويــة لتوليــد الكهربــاء وتحليــة الميــاه ،وبنــاء وتطويــر القــدرات والك ـوادر البش ـرية

األردنيــة المؤهلــة وتعزيــز البنيــة التحتيــة للعلــوم النوويــة وتطبيقاتهــا فــي دعــم البحــث العلمــي وخدمــة قطاعــات
اإلنتــاج والخدمــات فــي المجتمــع .وعليــه ،فقــد واصلــت هيئــة الطاقــة الذريــة األردنيــة نشــاطاتها المكثفــة خــال

عــام  2015لتحقيــق األهــداف المنوطــة بهــا .وكان مــن أبــرز إنجازاتهــا لهــذا العــام مــا يلــي:
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أوالً :محطة الطاقة النووية األردنية

تضمنــت إنجــازات مفوضيــة مفاعــات الطاقــة النوويــة االختيــار النهائــي لموقــع المحطــة النوويــة األردنيــة فــي

موقــع عم ـرة باالعتمــاد علــى د ارســات شــملت جميــع مناطــق المملكــة المحتملــة .وتبيــن أن موقــع عم ـرة هــو

األنســب لبنــاء المحطــة فــي األردن .وتــم اختيــار العــرض الروســي كمناقــص مفضــل لبنــاء أول محطــة طاقــة

نوويــة فــي األردن تحــوي مفاعليــن نووييــن بقــدرة  1000ميجــاواط لــكل منهمــاُ ،ليشـ ّـغل األول عــام 2024
ثــم يليــه الثانــي بعاميــن .ويشــمل العــرض تكنولوجيــا الجيــل الثالــث المتطــور للمفاعــات الروســية التــي تمتــاز
بأعلــى معاييــر الســامة واألمــان واألمــن النــووي ،وهنــاك محطــات مرجعيــة روســية تســتخدم هــذه التكنولوجيــا
تــم ترخيصهــا وبناؤهــا وتشــغيلها .وقــد تــم توقيــع اتفاقيــة بيــن الحكومــة األردنيــة والحكومــة الروســية عــام 2015
بشــأن التعــاون لبنــاء وتشــغيل محطــة الطاقــة النوويــة األردنيــة .ووافقــت الحكومــة األردنيــة علــى تأســيس

شــركة الكهربــاء النوويــة األردنيــة الســتكمال األعمــال الرئيســية للموقــع ،والد ارســات المتعلقــة بالربــط مــع شــركة

الكهربــاء الوطنيــة ،واحتياجــات المشــروع مــن الميــاه ،إو�عــداد كافــة الد ارســات الفنيــة والماليــة المطلوبــة للســير
فــي تنفيــذ المشــروع .هــذا مــع العلــم بــأن الهيئــة شــكلت اللجنــة االستشــارية العليــا للبرنامــج النــووي األردنــي
مــن شــخصيات عالميــة علميــة وفنيــة وسياســية متخصصــة ،وذلــك لدعــم الطواقــم األردنيــة فــي تنفيــذ البرنامــج
النــووي األردنــي بصــورة واضحــة علــى المســتوى المحلــي والعالمــي ،واالطــاع علــى التقــدم الحاصــل فــي

البرنامــج وتقييــم األعمــال المنجـزة فيــه ولتكــون أداة سياســية قويــة الســتخدامها لدعــم البرنامــج النــووي األردنــي
وتســويقه علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والعالمــي.

وعلــى صعيــد آخــر ،تعمــل مفوضيــة المفاعــات النوويــة علــى إعــداد إو�نهــاء د ارســات الجــدوى البنكيــة لمشــروع
المحطــة مــع المســتثمر والمشـ ّـغل .كمــا تعمــل علــى ضمــان تمويــل المشــروع إو�نهــاء االتفاقيــات الخاصــة بتنفيــذ
وبنــاء محطــة الطاقــة النوويــة .كذلــك فقــد واصلــت المفوضيــة جهودهــا فــي تعزيــز التعــاون مــع الوكالــة الدوليــة

للطاقــة الذريــة والهيئــة العربيــة للطاقــة الذريــة ،وذلــك عــن طريــق دعــم وتنفيــذ المشــاريع الوطنيــة واإلقليميــة
واألقاليميــة ،باإلضافــة إلــى الترتيــب واإلعــداد لتوقيــع االتفاقيــات ومذك ـرات التفاهــم بيــن الحكومــة األردنيــة
وبعــض حكومــات الــدول المتقدمــة فــي المجــال النــووي.
ثانياً :بناء القدرات والكوادر البشرية األردنية

تابعــت مفوضيــة البحــوث النوويــة إنجازاتهــا خــال عــام  2015باســتكمال معظــم فعاليــات وأنشــطة مشــروع
المفاعــل النــووي األردنــي للبحــوث والتدريــب  JRTRالــذي يمثــل حجــر األســاس للمركــز األردنــي للبحــوث

النوويــة فــي حــرم جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا األردنيــة ،وســيكون اللبنــة األساســية للعلــوم والتكنولوجيــا النوويــة

فــي األردن مــن خــال تدريــب وتأهيــل الك ـوادر البش ـرية األردنيــة إو�ج ـراء البحــوث العلميــة إو�نتــاج النظائــر
المشــعة .ولقــد شــملت اإلنجــازات متابعــة جميــع التقاريــر الخاصــة بالد ارســات البيئيــة ،إو�عــداد خطــة الط ـوارئ

اإلشــعاعية للمفاعــل الســتكمال متطلبــات الترخيــص ،إو�نشــاء مركــز طـوارئ ،إو�عــداد خطــة الوقايــة اإلشــعاعية،
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والعمــل علــى تجهيــز مختبـرات البحــث العلمــي والتنشــيط النيوترونــي إو�عــداد الخطــة التجاريــة لتســويق النظائــر

المشــعة التــي ســيتم إنتاجهــا باســتخدام هــذا المفاعــل .هــذا مــع العلــم أن نســبة اإلنجــازات لمجمــل فعاليــات

وأنشــطة هــذا المشــروع قــد بلغــت  % 95حتــى نهايــة عــام  2015وســيتم تشــغيله عــام .2016

كمــا واصلــت الهيئــة العمــل علــى تعزيــز البنيــة العلميــة والتخصصيــة للمـوارد البشـرية الالزمــة لتنفيــذ مختلــف
مشــاريع البرنامــج النــووي األردنــي ،وذلــك مــن خــال ابتعــاث طلبــة أردنييــن لخــارج األردن لد ارســة العلــوم

والهندســة النوويــة فــي ب ارمــج الماجســتير والدكتــوراه والتدريــب المتخصــص مــن خــال المنــح والبعثــات التــي

تقدمهــا الــدول المتقدمــة فــي الطاقــة النوويــة ،وبخاصــة الــدول التــي وقعــت اتفاقيــات للتعــاون النــووي مــع

الحكومــة األردنيــة كفرنســا وروســيا وكوريــا الجنوبيــة والصيــن واليابــان .ولقــد بلــغ إجمالــي عــدد المبعوثيــن خــارج

األردن لب ارمــج الماجســتير والدكتــوراه أكثــر مــن  88طالبـاً والمبعوثيــن للتدريــب المتخصــص فــي كوريــا الجنوبيــة

 24متدرب ـاً .ومــن الجديــر بالذكــر أن معظــم الطلبــة األردنييــن المبعوثيــن إلــى كوريــا الجنوبيــة (المتدربيــن
والدارســين لدرجتــي الماجســتير والدكتــوراه) قــد اســتكملوا متطلبــات التحاقهــم بعملهــم فــي المفاعــل األردنــي
للبحــوث والتدريــب .ويبلــغ عــدد األردنييــن الذيــن ســيتم تدريبهــم فــي كوريــا الجنوبيــة علــى أنظمــة تشــغيل المفاعــل
وملحقاتــه كافــة حوالــي  60طالب ـاً.

ولقــد تميــز عــام  2015بتوفيــر فــرص تعليميــة وتدريبيــة للطلبــة األردنييــن والعامليــن فــي مجــال الطاقــة النوويــة

وتطبيقاتهــا؛ فقــد تــم اختيــار  28طالبـاً لمتابعــة الد ارســات العليــا (الماجســتير والدكتــوراه) فــي الهندســة والعلــوم

النوويــة فــي أعــرق الجامعــات الروســية فــي هــذا المجــال .باإلضافــة إلــى ابتعــاث موظفيــن مــن الهيئــة للد ارســات
العليــا فــي األمــن النــووي فــي إحــدى الجامعــات البلغاريــة وعلــى نفقــة الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة لتعزيــز هــذا

الجانــب لمســتقبل البرنامــج النــووي األردنــي .كمــا قدمــت الهيئــة عــدداً مــن البعثــات الد ارســية الســنوية لطلبــة
منطقــة الباديــة الوســطى بــدءاً مــن العــام الجامعــي ( )2015 /2014لد ارســة الهندســة النوويــة فــي جامعــة

العلــوم والتكنولوجيــا األردنيــة لتشــجيعهم إو�عدادهــم للعمــل مســتقبالً فــي محطــة الطاقــة النوويــة األردنيــة فــي
موقــع عم ـرة فــي منطقــة الباديــة الوســطى كأحــد فوائــد إقامــة المفاعــل النــووي علــى المجتمــع المحلــي .ولقــد

اســتفاد مــن هــذه المنــح مــا مجموعــه ( )15طالبـاً وطالبـةً.
ثالثاً :استغالل اليورانيوم في األردن

تضمنــت إنجــازات مفوضيــة دورة الوقــود النــووي عــام  2015مواصلــة شــركة تعديــن اليورانيــوم األردنيــة العمــل

االستكشــافي المنظــم والممنهــج فــي منطقــة وســط األردن مــن خــال فريــق عمــل أردنــي متخصــص بإش ـراف
خبـراء عالمييــن ومختصيــن .والحقـاً لتقريــر المرحلــة األولــى عــام  2014حــول تقديـرات مصــادر اليورانيــوم فــي
منطقــة وســط األردن بوجــود  36ألــف طــن بتركيــز  135جــزءاً بالمليــون مــن أكســيد اليورانيــوم ) (U3O8فــي

مســاحة تقــدر بمــا نســبته  % 40مــن المســاحة الســطحية الكليــة الخاضعــة لالستكشــاف وفــق التبويــب العالمــي

( ،)JORC-2012يتــم حاليـاً العمــل علــى إعــداد تقريــر فنــي موقــع مــن خبـراء عالمييــن مختصيــن فــي مجــال
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استكشــاف اليورانيــوم وفــق التبويــب العالمــي ) (JORCللمرحلــة الثانيــة مــن االستكشــاف .ومــن المرشــح أن

تزيــد التقدي ـرات علــى مــا تــم إعالنــه فــي المرحلــة األولــى مــن االستكشــاف بحوالــي  5000طــن مــن أكســيد

اليورانيــوم ) (U3O8بتركيــز  160جــزءاً بالمليــون ،وذلــك للمنطقــة الســطحية.

وفــي مجــال مشــروع اســتخالص اليورانيــوم مــن الخــام األردنــي فــي منطقــة وســط األردن ،قــام الفريــق األردنــي

بتصميــم العمليــة الصناعيــة إلنتــاج الكعكــة الصفـراء إو�نتــاج الكعكــة الصفـراء مخبريـاً ،باإلضافــة لبنــاء الوحــدة
الرياديــة الختبــارات اليورانيــوم إو�نتــاج الكعكــة الصف ـراء .وتشــمل األعمــال المســتقبلية إكمــال إنشــاء الوحــدة

الرياديــة والتشــغيل إلنتــاج الكعكــة الصف ـراء بحجــم ريــادي.

وتضمنــت إنجــازات مديريــة إدارة النفايــات المشــعة فــي الهيئــة متابعــة إعــداد إو�قـرار السياســة الوطنيــة فــي إدارة
الوقــود النــووي المســتنفذ والنفايــات المشــعة ،ومتابعــة نقــل المصــادر والنفايــات المشــعة بمختلــف وســائل النقــل

المتاحــة وفقـاً لتعليمــات النقــل الدوليــة إو�دارة ومعالجــة النفايــات المشــعة التــي تنتــج عــن االســتخدامات الســلمية
للمـواد والنظائــر المشــعة فــي مختلــف المجــاالت الطبيــة والزراعيــة والصناعيــة فــي المملكــة .كمــا تقــوم المديريــة
بمتابعــة وتنفيــذ المشــاريع الوطنيــة واإلقليميــة واألقاليميــة وب ارمــج التدريــب والتأهيــل للعامليــن فــي المديريــة.

وتمثــل مديريــة التحاليــل الكيميائيــة والفيزيائيــة إحــدى أذرع مفوضيــة دورة الوقــود النــووي حيــث تقــدم الخدمــات

المختبريــة لمشــاريع استكشــاف واســتخالص اليورانيــوم بحرفيــة ومهنيــة عاليــة ،باإلضافــة إلــى التعــاون مــع

الم اركــز البحثيــة األخــرى فــي الهيئــة وفــي المملكــة.
رابعاً :العلوم النووية وتطبيقاتها

واصلــت مفوضيــة العلــوم النوويــة وتطبيقاتهــا إنجازاتهــا عــام  2015بإج ـراء الد ارســات والبحــوث العلميــة
والتجــارب العمليــة بهــدف نقــل وتطويــر االســتخدامات الســلمية للطاقــة الذريــة وتكنولوجيــا اإلشــعاع فــي األردن

مــن خــال تنميــة القــدرات والكـوادر البشـرية ،وذلــك بعقــد النــدوات وب ارمــج التدريــب المتخصــص ،والمشــاركة فــي

الــدورات والزيــارات العلميــة داخــل األردن وخارجــه ،وتدريــب طلبــة الهندســة النوويــة والباحثيــن فــي الجامعــات

والم اركــز العلميــة األردنيــة المعنيــة ،إضاف ـةً لمــا تقــوم بــه مــن فحوصــات مختبريــة وتحليليــة لخدمــة قطاعــات
اإلنتــاج والخدمــات فــي المجتمــع ،وخاصــة مــا يقدمــه مختبــر المعاي ـرة الثانويــة ومختبــر قيــاس مــدى تعــرض

األفـراد العامليــن فــي المؤسســات المعنيــة لإلشــعاعات ،ومركــز المشــع الجامــي فــي تشــعيع العينــات المختلفــة

ألغ ـراض التعقيــم الطبــي والد ارســات البحثيــة .كمــا تابعــت مديريــة الســنكروترون والمســارعات تنفيــذ األنشــطة
العلميــة الوطنيــة المتعلقــة بمركــز الســنكروترون ،والوقــوف علــى مســتجدات العمــل فــي المركــز ،وآليــات الدعــم
المقدمــة مــن م اركــز الســنكروترون والهيئــات وم اركــز البحــث العلمــي العالميــة والجامعــات األردنيــة ،للمســاعدة
فــي بنــاء الك ـوادر البش ـرية المؤهلــة ودعــم البحــث العلمــي .كمــا تقــوم مديريــة التطبيقــات النوويــة بمتابعــة

مشــاريع األنشــطة والبحــوث العلميــة فــي الجامعــات والم اركــز البحثيــة وقطاعــات اإلنتــاج والخدمــات فــي األردن
الممولــة مــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة والهيئــة العربيــة للطاقــة الذريــة .وتضمنــت إنجــازات مديريــة الوقايــة
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اإلشــعاعية وضــع خطــط وب ارمــج الوقايــة اإلشــعاعية فــي الهيئــة مــن خــال مراقبــة التعرضــات اإلشــعاعية

الشــخصية والمكانيــة.

هــذا مــع العلــم بــأن هيئــة الطاقــة الذريــة األردنيــة أولــت موضــوع الحفــاظ علــى اإلنســان والبيئــة كل االهتمــام .وقــد

انتهجــت الهيئــة فــي جميــع الخطـوات التــي قامــت بهــا فــي إطــار تنفيــذ جميــع مشــاريع البرنامــج النــووي األردنــي

تجذيــر مبــدأ الشــفافية التامــة ،وااللتـزام الكامــل بمتطلبــات الســامة العامــة واألمــان واألمــن النــووي وفقـاً لألســس

والمعاييــر االمعتمــدة مــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة وااللتـزام بالقوانيــن واألنظمــة التــي تحكــم قضايــا البيئــة

والوقايــة اإلشــعاعية واألمــان واألمــن النــووي فــي األردن.
في مجال الجيولوجيا والتعدين

يعــد قطــاع التعديــن مــن القطاعــات الحيويــة التــي تــؤدي دو ار فعــاال فــي دفــع عجلــة النمــو والتطــور فــي

االقتصــاد الوطنــي ،فعلــى الرغــم مــن تذبــذب نســب مســاهمته خــال فتـرات زمنيــة مختلفــة إال أن دوره ال يـزال

يشــكل وزنــا ملموســا حيــث انــه يشــكل أحــد أهــم الروافــد لالقتصــاد الوطنــي.

ولكــون هــذا القطــاع قائــم بشــكل رئيــس علــى اســتغالل الخامــات المحليــة فقــد تــم تعريــف قطــاع التعديــن علــى
أنــه يتألــف مــن شــقين رئيســين مــن الصناعــات التعدينيــة:

 الصناعات التعدينية االستخراجية  ):الفوسفات ،البوتاس ،الكربونات ومنتجات المقالع وغيرها) -الصناعات التعدينية التحويلية بفرعيها:

أ -الصناعات الكيماوية (األسمدة ،األحماض الكيماوية ،الجير الحي والمطفأ)

ب -الصناعات اإلنشائية (االسمنت ،االسمنت األبيض ،الخزف ومواد البناء)

وقــد قامــت الــو ازرة بالتســويق للثــروات المعدنيــة مــن خــال المشــاركة فــي المؤتمـرات وورش العمــل المتخصصــة
داخــل وخــارج االردن .وكمــا يلــي:

 تــم تقديــم ورقــة عمــل حــول الفــرص االســتثمارية فــي الثــروات المعدنيــة وقطــاع التعديــن فــي االردن خــالمؤتمــر الطاقــة الــذي عقــد فــي عمــان.

 تــم التعــاون والتنســيق مــع هيئــة االســتثمار فــي مؤتمــر “الح ـزام والطريــق والتعــاون الدولــي” فــي بنــاءالمناطــق الصناعيــة ،وورشــة العمــل التــي تــم عقدهــا بالتعــاون مــع الســفارة االردنيــة فــي الصيــن والــذي

نتــج عنهمــا:

•إبــداء شــركة  United Energy Groupالصينيــة االهتمــام بموضــوع الطاقــة المتجــددة وخصوصـاً
الريــاح وزيارتهــم لــاردن للتعــرف علــى الفــرص االســتثمارية.

•إبــداء شــركة  China Investment Associationالصينيــة رغبتهــا باالســتثمار فــي مجــال البوتــاس،
والذهــب والنحــاس وفــي مجــال البتــرول والغــاز ومخاطبــة الجهــات المعنيــة بذلــك .

•إبــداء اهتمــام شــركة  Zenith Energy Trade and Resources Ltdالصينيــة بموضــوع
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تطويــر ابــار بتــرول قديمــة وزيارتهــم لــاردن للتعــرف علــى الفــرص االســتثمارية.

•ابداء شركة  SANY Groupالصينية برغبتها باالستثمار في طاقة الرياح.

 تــم تقديــم عــرض حــول االســتثمار التعدينــي فــي االردن بالتعــاون مــع كل مــن هيئــة تنظيــم قطــاع الطاقــةوالمعــادن واالمانــة العامــة لمجلــس التعــاون الخليجــي ونقابــة المهندســين األردنييــن.

 تــم تحديــث ملــف الخامــات المعدنيــة لغايــات التســويق واالســتثمار وموقــع الــو ازرة االلكترونــي باللغتيــنالعربيــة واالنجليزيــة.

وتتلخص أهم المشاريع التي تقوم بها و ازرة الطاقة والثروة المعدنية في هذا المجال باآلتي:
أوال :مشروع المسح الجيولوجي العام

يهــدف المشــروع الــى إنشــاء إو�عــداد خ ارئــط جيولوجيــه بمقيــاس رســم 50000:1و  100000 :1وينفــذ

بالمناطــق الجنوبيــة والجنوبيــة الشـرقية والشـرقية مــن المملكــة ،والجــدول التالــي يبيــن ســير العمــل و االنجــازات
فــي الخ ارئــط والتقاريــر الجيولوجيــة:

مقياس الرسم

الوضع الحالي للخريطة او التقرير

الرقم

اسم الخريطة او التقرير

1

خريطة العن ـ ــاب

100.000:1

طبعت ونشرت

2

خريطة رأس النق ــب

50.000:1

قيد التدقيق والتحرير

3

خريطة مشاش حــدرج

100.000:1

تحت العمل الميداني

4

خريطة وادي حدرج-وادي الضبيعاني

100.000:1

تحت العمل الميداني

5

خريطة وادي الفك ــوك

100.000:1

تحت العمل الميداني

6

خريطة عين جدي والصافي

50.000:1

قيد التجهيز للطباعة

7

تقرير المضاهاة بين االردن والسعودية

-

طبع ونشر

8

تقرير العوجا

-

طبع ونشر

9

تقرير وادي مغار

-

قيد االعداد والتدقيق

ثانياً :مشروع الدراسات البتروغرافية

وتعنــى بتقديــم خدمــة الد ارســات البتروغرافيــة للتعــرف علــى اعمــار ومكونــات الصخــور مــن المعــادن لمشــاريع
و ازرة الطاقــة والثــروة المعدنيــة وللقطاعيــن العــام والخــاص مقابــل الثمــن ،وفــي عــام  2015تــم د ارســة  49عينــة

صخريــة و 79شـريحة مجهريــة وتــم إعــداد  30تقريــر علمــي يتعلــق بد ارســة هــذه الشـرائح والعينــات.
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ثالثا :المتحف الجيولوجي

يقــوم المتحــف الجيولوجــي بإبـراز االنجــازات الهامــة للــو ازرة وطبيعــة االعمــال التــي تقــوم بهــا فــي مجــال الثــروة

المعدنيــة مــن خــال معروضاتــه المتاحــة لجميــع المهتميــن مــن كافــة القطاعــات ،حيــث بلــغ عــدد زوار المتحــف
الجيولوجــي خــال هــذا العــام  1249ازئــر مــن المــدارس الحكوميــة والمــدارس الخاصــة .كمــا تمــت المشــاركة

فــي معــرض صيــف عمــان فــي حدائــق الحســين الــذي أقيــم علــى هامــش مؤتمــر القمــة االردنيــة الدوليــة للطاقــة،

وورشــة العمــل «الخامــات المعدنيــة تبـ ٌـر بيــن ايديكــم» ،حيــث تــم تجهيــز جنــاح يمثــل أهــم نشــاطات إو�نجــازات
و ازرة الطاقــة والثــروة المعدنيــة وتــم عــرض عينــات مختلفــة مــن الصخــور والمعــادن ومعلقــات تتعلــق بموضــوع

المعــرض .حيــث تــم تجهيــز جنــاح يمثــل أهــم نشــاطات إو�نجــازات و ازرة الطاقــة والثــروة المعدنيــة.

رابعاً :مشاريع الدراسات التنقيبية

وتهــدف الــى اضافــة مناطــق جديــدة لزيــادة االحتياطــي وتحديــد االمتــداد االفقــي والعمــودي للخامــات وتحديــد
الكميــات واجـراء التحاليــل الالزمــة لمعرفــة نوعيــة هــذه الخامــات مــن اجــل توفيــر المعلومــة الدقيقــة للمســتثمرين

وتمهيــدا لطــرح هــذه المناطــق او بعضهــا لالســتثمار .وقــد كانــت االنجــازات خــال هــذا العــام كمــا يلــي:
 -1مشاريع الصخر الزيتي

االشـراف علــى اعمــال الحفــر فــي مشــروع التنقيــب عــن الصخــر الزيتــي فــي مناطــق البويعجــة والمترمــل(عطــاء) حيــث تــم االنتهــاء مــن حفــر  2000متــر طولــي موزعــة علــى  37بئــر.

االشـراف علــى حفــر االبــار فــي مشــروع التنقيــب عــن الصخــر الزيتــي (عطــاء) فــي مناطــق شــمال الجفــر\جنــوب بايــر وال يـزال العمــل مســتمر بالمشــروع حيــث بلغــت نســبة االنجــاز فــي حفــر االبــار حوالــي . % 50

 -وصف العينات الفتاتية واللبابية لكال المشروعين في الميدان وتوثيقها ورقياً ورقمياً.

-جمع العينات من مشروع التنقيب عن الصخر الزيتي في مناطق العاذريات والبويعجة والمترمل.

 تخزيــن العينــات فــي مســتودع األزرق والتــي تــم جمعهــا مــن مناطــق الــذروة ،الجفــر واســفير المحطــة،جبــال العاذريــات ،والبويعجــة والمترمــل.

عمــل ج ـوالت ميدانيــة فــي مناطــق البويعجــة والمترمــل ومناطــق جنــوب بايــر وشــمال الجفــر والتعــرف علــىجيولوجيــة تلــك المناطــق واختيــار المناطــق المناســبة تمهيــداً لطــرح عطــاء لمشــاريع التنقيــب عــن الصخــر الزيتــي.

تجهيــز العينــات مــن مشــروع التنقيــب عــن الصخــر الزيتــي فــي منطقــة العاذريــات ،وارســالها الــى مديريــةالمختبـرات إلجـراء التحاليــل الالزمــة وهــذه التحاليــل هــي:

()Heat Value, Bulk Density, Fisher Assay, XRF, XRD

العمــل فــي كتابــة التقاريــر النهائيــة لمشــاريع التنقيــب عــن الصخــر الزيتــي فــي مناطــق الــذروة ،الجفــر،اســفير المحطــة ،جبــال العاذريــات ،حيــث تــم انجــاز مــا يقــارب  % 85مــن هــذه التقاريــر وبانتظــار اســتالم
نتائــج باقــي التحاليــل المخبريــة.
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إعــداد خطــة عمــل لمشــروع التنقيــب عــن الصخــر الزيتــي فــي منطقــة البويعجــة والمترمــل وشــمال الجفــرواعــداد الخ ارئــط باســتخدام تقنيــة ال  GISوتحديــد االبــار المقترحــة عليهــا وجمــع التقاريــر الســابقة عــن
المناطــق ود ارســتها.

إعــداد المواصفــات الفنيــة وشــروط عطــاء الحفــر لمشــروع التنقيــب عــن الصخــر الزيتــي فــي منطقــةالبويعجــة والمترمــل كذلــك فــي مناطــق شــمال الجفــر.

اعداد التقرير النهائي لمشروع التنقيب عن الصخر الزيتي في مناطق الجفر. -2مشروع التنقيب عن الدولومايت  /رأس النقب منطقة الفرش

جمع وترتيب عينات الدولومايت التابعة للمشروع والمخزنة في مستودع العينات في اللجون.تجهيز العينات وارسالها الى مديرية المختبرات واستالم نتائجها وتفسيرها. -اعداد التقرير النهائي للمشروع .

 -3مشاريع التنقيب عن الحجر الجيري النقي /مناطق الحسا

االشـراف علــى اعمــال الحفــر التــي تمــت فــي مناطــق الحســا حيــث تــم حفــر خمســة ابــار ســطحية تتـراوحاعماقهــا مــن  13الــى  23متــر.

-وصف العينات المجموعة ليثولوجياً في موقع الحفر.

-جمع وترتيب العينات الخاصة بالمشروع والمخزنة في مستودع العينات في اللجون.

تجهيز العينات من مشروع الحجر الجيري وارسالها الى المختبرات واستالمها وتفسيرها. -اعداد التقرير النهائي للمشروع.

 -4مشروع التنقيب عن الفوسفات /مناطق الشيدية

جمع وترتيب العينات في الصناديق ،وتخزينها في مستودع العينات في اللجون.تجهيز العينات وارسالها الى مديرية المختبرات واستالم نتائجها وتفسيرها.. -اعداد التقرير النهائي للمشروع.

 -5مشروع التنقيب عن الصخور الطباشيرية في مناطق وقف الصوان

 القيــام بجـوالت ميدانيــة فــي منطقــة المشــروع للتعــرف علــى جيولوجيــة المنطقــة وتتبــع تكشــفات الصخــورالطباشــيرية واختيــار المنطقــة المناســبة ألعمــال المشــروع.

تحديــد مواقــع االبــار االستكشــافية للمشــروع وتثبيتهــا ميداني ـاً تمهيــداً لتســليمها للشــركة التــي ســوف تقــومبأعمــال الحفــر.

-إعداد خطة عمل للمشروع وتجهيز الخرائط.

-إعداد المواصفات الفنية وشروط عطاء الحفر للمشروع.
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خامساً :مشاريع الجيوكيمياء

وتهــدف الــى التحــري الجيوكيميائــي عــن المعــادن باســتخدام الطــرق الجيوكيميائيــة المختلفــة ،مثــل جيوكيميــاء
المعــادن الثقيلــة ورســوبيات األوديــة والصخــور فــي جنــوب المملكــة ،وكذلــك متابعــة نتائــج التحاليــل المخبريــة
للعينــات الجيوكيميائيــة المختلفــة وتقييمهــا .وقــد كانــت االنجــازات خــال هــذا العــام كمــا يلــي:
 -1المسح الجيوكيميائي العام

تــم اســتئناف العمــل بمشــروع المســح الجيوكيميائــي المشــترك االردنــي الســعودي علــى الحــدود بيــن البلديــن فــي

منطقتيــن ،االولــى منطقــة لوحــة جبــل الحــرد والثانيــة منطقــة لوحــة عيــن الهشــيم.
-منطقة لوحة جبل الحرد

تقــع منطقــة الد ارســة جنــوب شــرق المملكــة ،وتقــدر مســاحتها بحــدود ( )672كــم مربــع .وقــد تــم جمــع  30عينــة
جيوكيميائيــة مــن رســوبيات االوديــة وعينــات صخريــة ممثلــة لبعــض الوحــدات الصخريــة فــي المنطقــة إلجـراء
التحاليــل المخبريــة للعناصــر الكيماويــة لتحديــد قيمــة تراكيزهــا واســقطت مواقــع العينــات علــى الخ ارئــط.
 -منطقة لوحة عين الهشيم

تــم جمــع  34عينــة جيوكيميائيــة مــن المعــادن الثقيلــة و 6عينــات صخريــة مــن المنطقــة إلجـراء التحاليــل

المخبريــة للعناصــر الكيماويــة وعنصــر الذهــب.

 -2مشروع الفسفوجبسوم

يهــدف المشــروع الــى محاولــة ايجــاد وســيلة لفصــل العناصــر الثقيلــة المصاحبــة لمــادة الفسفوجبســوم ،حيــث

ان عنصــر اليورانيــوم مــن مكونــات خــام الفوســفات وبفصلــه والتخلــص منــه يجعــل الفسفوجبســوم مــادة
صالحــة وذات قيمــة اقتصاديــة .وتقــدر كميــة الفسفوجبســوم ب ـ  100مليــون طــن .ومــن اســتخداماته تعبيــد

الطــرق ومحســنات للتربــة وصناعــة ال ـواح الجبــس وغيرهــا .وكذلــك فــان التخلــص مــن العناصــر الثقيلــة
بالوســائل العلميــة الســليمة يوفــر الحمايــة للبيئــة فــي المنطقــة (التربــة والميــاه الجوفيــة وميــاه البحــر).

وقــد بــدأ العمــل فــي المشــروع مــع بدايــة العــام الحالــي لغايــات جمــع العينــات المطلوبــة إلج ـراء التحاليــل
والتجــارب عليهــا ،حيــث تــم جمــع  62عينــة ممثلــة لمناطــق تواجــد الفسفوجبســوم وتــم ارســال هــذه العينــات
الــى مختبـرات و ازرة الطاقــة والثــروة المعدنيــة إلجـراء التحاليــل المخبريــة عليهــا وتــم اســتالم نتائــج % 15

مــن العينــات.

 -3مشــروع دراســة تكشــفات خامــات الكاؤليــن فــي منطقــة اليمنيــة  /العقبــة ،حيــث تــم جمــع  12عينــة
إو�رســالها للتحليــل وال زال العمــل جاريــا فــي المشــروع.

 -4مشــروع دراســة القواطــع الناريــة فــي منطقــة وادي عربــة ،حيــث تــم جمــع  58عينــة إو�رســالها للتحليــل
وعمــل الش ـرائح المجهريــة لهــا وال زال العمــل جاريــا فــي المشــروع.
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سادساً:المشاريع الجيوفيزيائية

يتــم إجراءهــا فــي مناطــق مختلفــة مــن المملكــة للمســاهمة فــي دعــم المســوحات الجيولوجيــة وذلــك إليجــاد مناطــق

الش ـواذ بهــدف التنقيــب عــن الثــروات الطبيعيــة وألغ ـراض بحــوث القش ـرة األرضيــة بمــا فــي ذلــك الد ارســات

التركيبيــة واألحـواض المائيــة إو�جـراء الد ارســات الالزمــة لهــا باإلضافــة الــى الد ارســات الجيوفيزيائيــة الجيوتقنيــة.

وقــد كانــت االنجــازات خــال هــذا العــام كمــا يلــي:
 .1مشروع المسح الجاذبي العام للمملكة

تــم فــي الســنوات الســابقة تغطيــة حوالــي  % 88مــن مســاحة المملكــة ،وتكمــن أهميــة المشــروع فــي إج ـراء

الد ارســات التكامليــة الجيوفيزيائيــة والجيولوجيــة للمملكــة ،وأهميتــه الخاصــة فــي البحــث عــن الخامــات والمعــادن

وتحديــد األح ـواض المائيــة والتراكيــب الجيولوجيــة ود ارســة القش ـرة األرضيــة .وتواصــل العمــل خــال النصــف

األول من العام حســب خطة المشــروع في المناطق الشـرقية والشــمالية الشـرقية من المملكة (مناطق األزرق،
الصفــاوي) ،ثــم انتقلــت أعمــال المســح الــى مناطــق جنــوب المملكــة لتغطيــة مناطــق الثليثـوات ،حيــث تــم قيــاس

مــا مجموعــه  119نقطــة قيــاس جاذبيــة ورصــد احداثياتهــا ،وقــد تــم اجـراء التصحيحــات الالزمــة وحســاب شـواذ
بوجيــر وشـواذ الهـواء الحــر وقيــم الجاذبيــة فــي كل نقطــة.

 .2مشروع الدراسات المغناطيسية في منطقة خان الزبيب
يهــدف المشــروع الــى البحــث والتحــري عــن تركي ـزات معدنيــة تحــت ســطحية ذات أهميــة والمرتبطــة بالنشــاط

الحرمائــي فــي منطقــة خــان الزبيــب .ويعتبــر الرخــام المتعــدد األلـوان المتشــكل نتيجــة إلعــادة التبلــور الحرمائــي

علــى الحجــر الجيــري دليــل علــى هــذا النشــاط ،حيــث تظهــر خارطــة المســح المغناطيســي الجــوي شــذوذاً

مغناطيســياً ممي ـ اًز يقــع مرك ـزه علــى فالــق زرقــاء ماعيــن الــذي يعبــر المنطقــة باتجــاه شــرق غــرب .تــم قيــاس

 90نقطــة مغناطيســية ،وتــم إجـراء التصحيحــات الالزمــة لهــذه النقــاط علــى الحاســوب وضمهــا الــى البيانــات
الســابقة التــي تــم معالجتهــا وتــم اصــدار التقريــر العلمــي لنتائــج الد ارســة.

 .3مشروع التنقيب عن النحاس في وادي عربة (ابو خشيبة) -جنوب األردن
يهــدف المشــروع الــى متابعــة طبقــات الصخــر الرملــي الحاويــة علــى خامــات النحــاس والقريبــة مــن الســطح
وذلــك مــن اجــل تحديــد عمــق ســطحها العلــوي ،واســتخدم فــي الد ارســة طريقــة المســح الكهربائــي متعــدد األقطــاب
واالســتقطاب التحريضــي لتحديــد الموصليــة االرضيــة وقابليــة الشــحن .وقــد أنجــزت االعمــال الميدانيــة للمشــروع

وتــم اصــدار التقريــر العلمــي لنتائــج الد ارســة.
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 .4مشروع االرشفة االلكترونية وترقيم الخرائط الورقية للمسح الكهرومغناطيسي الجوي
ضمــن خطــة الــو ازرة باألرشــفة االلكترونيــة للبيانــات والمعلومــات الســابقة فقــد تــم خــال هــذا العــام أتمتــة وترقيــم

عــدد مــن الخ ارئــط الورقيــة للمســح الكهرومغناطيســي الجــوي وأرشــفتها ،وســيتم العمــل خــال العــام القــادم علــى
االرشــفة االلكترونيــة للتقاريــر العلميــة للد ارســات الجيوفيزيائيــة الســابقة.

كمــا تــم تحديــث االجهـزة الجيوفيزيائيــة العاملــة والبرمجيــات المتخصصــة حيــث تــم رفــد الــو ازرة بجهــاز لقيــاس

الكهرومغناطيســية والمغناطيســية التللوريــة وقيــاس الموصليــة االرضيــة لد ارســات االعمــاق الكبي ـرة للقش ـرة

االرضيــة ،باإلضافــة الــى البرمجيــات الحديثــة الخاصــة بمجــاالت عمــل االجه ـزة .وتــم عقــد دورة إســتخدام
وتشــغيل االجه ـزة ودورة إســتخدام البرمجيــات المتخصصــة فــي مجــال عمــل االجه ـزة مــن قبــل خبيــر الشــركة
الصانعــة.

سابعاً :مرصد الزالزل

يقــوم المرصــد برصــد وتحليــل الـزالزل المحليــة واالقليميــة والبعيــدة مــن خــال شــبكة محطــات الرصــد الزل ازلــي
التــي تغطــي جميــع المصــادر الرئيســية للنشــاط الزل ازلــي فــي المملكــة بمــا يضمــن تحديــداً دقيق ـاً لألحــداث

الزلزاليــة ،وتطويــر بنــك للمعلومــات الزلزاليــة لتحديــث كــودات البنــاء االردنــي وإلعــداد كتالــوج لل ـزالزل .وقــد

كانــت االنجــازات خــال هــذا العــام كمــا يلــي:

 متابعــة صيانــة ومعايـرة محطــات رصــد الـزالزل العاديــة ومحطــات الحركــة القويــة حســب ب ارمــج الصيانــةالشــهرية المعــدة مســبقا لهــذه الغايــة واســتبدال االجـزاء المعطلــة منهــا ،وذلــك للمحافظــة علــى ديمومــة عمليــة
الرصــد بالصــورة المثلــى.

 تــم تســجيل العديــد مــن االحــداث الزلزاليــة ،حيــث تــم رصــد  15حــدث زل ازلــي محلــي كان معظمهــا فــي وادياالردن وشــرق المتوســط و  85حدث زلزالي اقليمي و 67حدث زلزالي بعيد.

 تــم د ارســة أربعــة مواقــع لمحطــات زلزاليــة جديــدة فــي مناطــق ،التتن/العقبــة ،منطقــة رحمــة /وادي عربــة،مزرعــة جامعــة البلقــاء التطبيقيــة فــي الســلط وفــي جامعــة آل البيــت .وتمــت المخاطبــات والموافقــات
الرســمية بشــأنها .وقــد تــم احالــة عطاءيــن لمحطتــي التتن/العقبــة والســلط وجــاري حاليـاً العمــل فــي هاتيــن
المحطتيــن.

 متابعة العمل في مشــروع ابحاث البحر الميت  DESERVEحيث تمت د ارســات جيوفيزيائية (الماســح )RADARوتصويــر جــوي بواســطة طائ ـرة تــدار بالريمــوت كونتــرول لتصويــر ظواهــر واشــكال الحفــر

االنهداميــة فــي منطقــة غــور حديثــة فــي البحــر الميــت ليتــم د ارســتها ومعالجتهــا.
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ثامناً :المساحة

وتهــدف الــى تقديــم خدمــة االعمــال المســاحية لجميــع مشــاريع الــو ازرة وقــد كانــت االنجــازات خــال هــذا العــام

كمــا يلــي:

رصد ( )41نقطة مســاحة في مشــروع المســح الجاذبي في منطقة الصفاوي .ورصد ( )38نقطه مســاحةفــي منطقــه الثليثوات.

-القيام باألعمال المساحية الخاصة بمشروع خط الغاز

-الكشف على موقع تخزين معدات نفطية في منطقة الصفاوي (خط التابالين).

متابعــه أعمــال االســتمالك الخاصــة بمشــروع خــط الغــاز المغــذي لمحطــة كهربــاء فــي منطقــة الغبــاوي,وخــط الغــاز الرئيســي وكذلــك االســتمالكات مــن ا ارضــي القوي ـرة.

 الكشــف علــى موقــع تزويــد غــاز محطــه الســمراء بالزرقــاء ,تحديــد مســار خــط غــاز شــركة نقــل بالتعــاونمــع الشــركة المنفــذة.

تاسعاً :التعاون مع المؤسسات الوطنية

تتعــاون و ازرة الطاقــة والثــروة المعدنيــة مــع المؤسســات الوطنيــة مــن خــال إجـراء د ارســات فنيــة متخصصــة فــي
مناطــق متعــددة مــن المملكــة وعلــى النحــو التالــي:

-التعاون مع هيئة الطاقة النووية من خالل المشاركة في دراسة وتقييم دراسات موقع المحطة النووية.

التعــاون مــع لـواء ذيبــان ،حيــث تــم الكشــف الحســي علــى انـزالق أرضــي علــى طريــق وادي الموجــب وقــدتــم معاينــة قطعــة االرض لتحديــد مــدى اســتقرار المنحــدر فيهــا واعــداد تقريــر فنــي بذلــك.

التعــاون مــع الق ـوات المســلحة االردنيــة ،وذلــك بتنفيــذ مســح بجهــاز ال ـرادار االرضــي علــى طــول الحــدودالشــمالية.

-التعاون مع و ازرة البلديات في لجنة استخدامات االراضي.

التعاون في مجال التدريب ،حيث تم تدريب  26طالب وجيولوجي ومهندس على أعمال المسح .عاش ارً:التعاون مع المؤسسات الدولية

تتعاون و ازرة الطاقة والثروة المعدنية مع المؤسسات الدولية ذات العالقة بشؤون الجيولوجيا وعلى النحو التالي:

 التعــاون العلمــي مــع هيئــة المســاحة الجيولوجيــة البريطانيــة إلج ـراء د ارســات تفصيليــة لصخــور العصــرالبيرمــي والعصــر الترياســي فــي منطقــة البحــر الميــت.

 التعــاون مــع هيئــة المســاحة الجيولوجيــة الســعودية لتنفيــذ مشــروع المضاهــاة الجيولوجيــة فــي المناطــق علــىجانبــي الحــدود بيــن المملكــة االردنيــة الهاشــمية والمملكــة العربيــة الســعودية ،حيــث تــم االنتهــاء مــن طباعــة

ونشــر التقريــر النهائــي للمشــروع بإصــدار خــاص.

 التعاون العلمي والفني مع جامعة فرايبرغ/المانيا في مجاالت الطاقة الح اررية والبترول.65
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 التعــاون مــع هيئــة المســاحة الجيولوجيــة الســعودية لتنفيــذ مشــروع المســح الجيوكيميائــي المشــترك فــيالمناطــق علــى جانبــي الحــدود بيــن المملكــة االردنيــة الهاشــمية والمملكــة العربيــة الســعودية والممتــدة مــن
البحــر االحمــر غربــا الــى المــدورة ش ـرقا بطــول  96كــم ،حيــث تــم تنفيــذ رحــات ميدانيــة مشــتركة شــهرية

متتابعــة الــى مناطــق العمــل (لوحــات جبــل المبــار ،عيــن الهشــيم ،منطقــة لوحــة ام ســهم والدبيديــب) وتــم

جمــع  285عينــة مــن رســوبيات االوديــة ،المعــادن الثقيلــة وعينــات الصخــور وارســلت الــى مختبـرات الهيئــة

فــي جــدة ألغ ـراض التحليــل.

 التعــاون مــع و ازرة الميــاه والــري والمعهــد االلمانــي الفيد ارلــي لعلــوم االرض والمصــادر الطبيعيــة ( )BGRفــيتنفيــذ د ارســات جيوفيزيائيــة متخصصــة فــي منطقــة شــمال شــرق المملكــة لد ارســة الحــوض المائــي البازلتــي

فــي مناطــق اللجــوء الســوري ،حيــث تشــمل هــذه الد ارســات اعمــال مســح جيوفيزيائــي كهرومغناطيســي
وزل ازلــي وقــد تــم عمــل مســح جيوفيزيائــي تجريبــي بالطــرق الجيوفيزيائيــة المطلوبــة علــى ان يتــم البــدء فــي
تنفيــذ اعمــال المشــروع العــام القــادم.

 التعــاون مــع مركــز األبحــاث الجيوفيزيائيــة األلمانــي ( )GFZوذلــك مــن خــال مشــروع أبحــاث البحــرالميــت ،حيــث تهــدف المرحلــة الحاليــة مــن المشــروع الــى د ارســة ومراقبــة ظاه ـرة الحفــر االنهداميــة فــي

منطقــة غــور حديثــة .وتضمنــت األعمــال الميدانيــة طــرق المســح الســايزمي وال ـرادار االرضــي والتصويــر
الجــوي باســتخدام طائ ـرة صغي ـرة وتــم نشــر النتائــج فــي اوراق علميــة بحثيــة فــي المجــات والمؤتم ـرات

العلميــة.

 د ارســة الصــدوع النشــطة زلزاليـاً وتقييــم الصــدوع الزلزاليــة القديمــة ،حيــث تعتبــر ذات أهميــة كبيـرة فــي تقييــمالخطــورة الزلزاليــة وذلــك مــن خــال العمــل الميدانــي الروتينــي لمرصــد الـزالزل او مــن خــال التعــاون مــع
الجانــب اليابانــي فــي مناطــق البحــر الميــت ووادي االردن ،ومــع الجانــب الفرنســي فــي مناطــق وادي عربــة
والعقبــة .وقــد تــم خــال زيــارة الجانــب اليابانــي فــي شــهر أيلــول  2015زيــارة بعــض مواقــع الصــدوع النشــطة

فــي مناطــق القطرانة/الكــرك ومــن المتوقــع عمــل بعــض الخنــادق علــى تلــك الصــدوع فــي بدايــة عــام ،2016
وتــم نشــر النتائــج بورقــة علميــة فــي مجلــة ).(International Geophysical Journal

 اســتمرار التعــاون مــع منظمــة الحظــر الشــامل للتجــارب النوويــة وذلــك فــي مجــال تدريــب الك ـوادر البش ـريةلمرصــد ال ـزالزل األردنــي.

 التعــاون مــع جامعــة النجــاح فــي فلســطين وذلــك مــن خــال تدريــب ك ـوادر الجامعــة علــى أعمــال رصــدوتفســير ال ـزالزل فــي مرصــد ال ـزالزل األردنــي.

كمــا قامــت مختبـرات الــو ازرة بتحليــل جميــع انـواع الخامــات الطبيعيــة بطــرق مختلفــة لمعرفــة انـواع المعــادن ومــا

تحتويــة مــن عناصــر رئيســية وثانوية.وقــد كانــت االنجــازات فــي هــذا العــام علــى النحــو التالــي:
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أوالً :التحاليل الكيمائية والمعدنيه

وتعنــى بتحليــل جميــع ان ـواع الخامــات الطبيعيــة لمعرفــة نــوع المعــدن ومــا يحويــه مــن العناصــر الرئيســية

والثانويــة والنــادرة وذلــك باســتعمال جهــاز االشــعة الســينية المطيافيــة ،االشــعة الســينية الحيوديــة ،البالزمــا،

االمتصــاص الــذري الجرافيتي/اللهبــي ،وجهــاز قيــاس درجــة البيــاض .حيــث بلــغ عــدد العينــات فــي عــام 2015

حوالــي  10247عينــة لمشــاريع الــو ازرة المختلفــة والجامعــات االردنيــة والقطــاع الخــاص .كمــا يتــم اعتمــاد

الفحوصــات المخبريــة لنيــل شــهادة االيــزو  ،17025حيــث تــم الحصــول علــى شــهادة االعتمــاد لفحوصــات
جهــاز االشــعة الســينية ( )XRDفــي عــام  2015والعمــل جــار علــى اعتمــاد باقــي الفحوصــات.

ثانياً :الجيوكيمياء العضوية

تــم تطويــر التحاليــل الجيوكيميــاء العضويــة الخاصــة بالصخــر الزيتــي وذلــك بتزويــد المختبـرات بجميــع األجهـزة

المتطــورة الالزمــة لتلــك التحاليــل .وقــد تــم اســتالم وتحليــل مــا مجموعــه  1979عينــة صخــر زيتــي مــن مشــاريع
الصخــر الزيتــي التــي تقــوم بهــا الــو ازرة والجامعــات والقطاعيــن العــام والخــاص حيــث تــم تحليــل  785منهــا علــى

جهــاز تقطيــر الصخــر الزيتــي و 800علــى جهــاز تحديــد القيمــة الح ارريــة و 187علــى جهــاز تحديــد العناصــر
و 22علــى جهــاز التغيــر الوزنــي بالح ـ اررة و 185لتحديــد قيمــة الكربــون العضــوي .كمــا تــم اســتالم 611

عينــة صخــر زيتــي مــن شــركات القطــاع الخــاص مثــل )شــركة كويســتير األردن ،وشــركة الكــرك ،والجامعــات

األردنيــة ،والشــركة الحديثــة لإلســمنت والتعديــن (المناصيــر) لتحليلهــا وتحديــد نســبة الزيــت الصخــري فيهــا

وتحديــد القيمــة الح ارريــة وغيـره مــن الفحوصــات .كمــا تــم تحليــل  29عينــة لتحديــد ال ـ  TDSودرجــة الحموضــة

والقاعديــة والكبريتــات للقطاعيــن الخــاص والعــام.

ثالثاً :ميكانيكا التربة والصخور والجوده

بلــغ عــدد الفحوصــات التــي تمــت فــي مجــال التربــه والمـواد والــركام وحجــر البنــاء حوالــي  573فحصـاً لمشــاريع

و ازرة الطاقــة والثــروة المعدنيــة و 672فحصـاً لهيئــة تنظيــم قطــاع الطاقــة والمعــادن وو ازرة الز ارعــة و 80فحصـاً
للقطــاع الخاص.

رابعاً  :تركيز ومعالجة الخامات المعدنيه

ويهــدف الــى معالجــة وتركيــز الخامــات مــن خــال التجــارب المخبريــة الخراجهــا بالمواصفــات الصناعيــة
المطلوبــة المكانيــة اســتخدامها فــي الصناعــات المحليــة المختلفــة عوضــا» عــن الخامــات المســتوردة .وقــد

تــم إج ـراء عــدة تجــارب علــى  59عينــة مــن خــام الفلدســبار فــي منطقــة ال ارشــدية بواســطة التعويــم والفصــل

المغناطيســي والفصــل بالجاذبيــة ،و 45عينــة مــن خــام الصلصــال فــي منطقــة وادي المــزراب ووادي الحفيـره

بواســطة الفصــل المائــي والفصــل المغناطيســي.
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خامساً  :تحضير وتجهيز العينات

ويعنــى باســتقبال عينــات مــن الم ـواد الخــام وتجهيزهــا للفحــص مــن خــال التكســير والطحــن والتنخيــل وكل
حســب الفحص المراد عمله وحســب نظام االعتماد ايزو ،17025وقد تم اســتقبال وتجهيز  2777عينه من

القطاعيــن العــام والخــاص منهــا  1503عينــات لــو ازرة الطاقــة والثــروة المعدنيــة .ويتــم حاليــا إعــداد المتطلبــات

الالزمــة للحصــول علــى شــهادة االعتمــاد الدوليــة لفحوصــات الــوزن النوعــي واالمتصــاص للــركام الخشــن

والــوزن النوعــي واالمتصــاص للــركام الناعــم وتحديــد محتــوى الرطوبــة النســبية والمكافــئ الرملــي والــوزن النوعــي
واالمتصــاص للتربــة وجهــاز البالزمــا والكربــون العضــوي .وقــد بلــغ إجمالــي االي ـرادات مــن القطاعيــن العــام

والخــاص حوالــي  334918دينــار.

في مجال التطوير المؤسسي

انطالقــا مــن الهــدف الوطنــي (رفــع كفــاءة وفاعليــة أداء مؤسســات القطــاع العــام (هيكلــة القطــاع العــام ليكــون

أكثــر إنتاجيــة وفعاليــة)) والت ازمــا مــن و ازرة الطاقــة والثــروة المعدنيــة بتنفيــذ نظــام تطويــر الخدمــات الحكوميــة
رقــم ( )64لســنة  ،2012فقــد تــم اســتحداث وحــدة التطويــر المؤسســي خــال شــهر نيســان  2015/لتكــون هــي
الجهــة المعنيــة بالتطويــر المؤسســي واالرتقــاء بمســتوى االداء فــي الــو ازرة .وقــد تــم انجــاز مــا يلــي:

إعــداد خطــة لتطويــر أداء الــو ازرة بنــاء علــى عــدة مدخــات أبرزهــا نتائــج قيــاس رضــى متلقــي الخدمــةوالشــركاء ،ونتائــج االقت ارحــات والشــكاوي ،اضافــة الــى التقريــر التقييمــي لجائـزة الملــك عبــد اهلل الثانــي لتميــز
االداء الحكومــي والشــفافية.

 مراجعــة وتطويــر منهجيــة ادارة العالقــات مــع متلقــي الخدمــة لعــام  2015لتتضمــن كافــة االجـراءات وفقــاخطــة شــاملة بمــا ينعكــس علــى تحســين وتطويــر الخدمــات وبشــكل يضمــن اضافــة قيمــة لمتلقــي الخدمــة

بهــدف االرتقــاء بــاالداء وهــذا ادى الــى رفــع نســبة رضــى متلقــي الخدمــة الــى ( )% 86نهايــة عــام 2015
مقارنــة مــع ( )% 81.3خــال النصــف االول لعــام .2015

 -تحديــث وتطويــر دليــل خدمــات الــو ازرة لعــام  2015بالتعــاون مــع و ازرة تطويــر القطــاع العــام ،ويتضمــن

الدليــل ( )46خدمــة تقــدم وفقــا للمعاييــر المعلنــة ،وقــد تــم نشــر الدليــل علــى موقــع الــو ازرة االلكترونــي وعلــى
موقــع الحكومــة االلكترونيــة.

 بلــغ مســتوى االداء الفعلــي للخدمــات المقدمــة ( )% 100مقارنــة مــع معاييــر تقديــم الخدمــة المعلنــة خــالعــام .2015

 د ارســة كافة خدمات الو ازرة وتحديد االولويات ل( )46خدمة وفقا لمعايير محددة مثل كثافة الطلب علىالخدمــة وتأثيرهــا علــى المواطنيــن وبنــاء علــى ذلــك تــم اختيــار ( )3خدمــات بالتعــاون مــع و ازرة االتصــاالت

وتكنولوجيــا المعلومــات ليتــم اتمتتهــا ضمــن مشــروع التحــول االلكترونــي وتــم رصــد المبالــغ الالزمــة لتنفيــذ

هــذه العمليــة خــال الســنوات الثــاث القادمــة .
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 معالجــة كافــة الشــكاوى واالقت ارحــات ال ـواردة الــى لجنــة االقت ارحــات والشــكاوى خــال عــام  2015مــنخــال قنـوات االتصــال المعتمــدة والمتمثلــة ب ـ (صناديــق االقت ارحــات والشــكاوى ،البريــد االلكترونــي الخــاص
باالقت ارحــات والشــكاوى ،نظــام الشــكاوى الحكوميــة) وذلــك ضمــن الوقــت المحــدد واســتناداً الــى منهجيــة ادارة
االقت ارحــات والشــكاوى لــدى الجهــات الحكوميــة.

 تطويــر منهجيــة ادارة العمليــات فــي الــو ازرة لعــام  ،2015والعمــل علــى توثيــق عمليــات الوحــدات التنظيميــةوتصميــم العمليــات الجديــدة التــي تــم اســتحداثها بعــد عمليــات اعــادة الهيكلــة فــي الــو ازرة ،بحيــث تــم ربــط
العمليــات باالهــداف االســتراتيجية وفقــا لمؤشـرات اداء محــددة قابلــة للقيــاس لتســهيل قيــاس فعاليتهــا.

 وفــي مجــال ادارة المعرفــة فقــد تــم تطويــر منهجيــة ادارة المعرفــة فــي الــو ازرة لعــام  2015والتــي تهــدف الــىوضــع اســس موثقــة الدارة المعرفــة فــي الــو ازرة ممــا يســاهم فــي تعزيــز االداء المؤسســي وتحقيــق الوعــي

واالهتمــام بموضــوع إدارة المعرفــة.

 وبهــدف تحفيــز الموظفيــن علــى المشــاركة واالبــداع تــم اق ـرار اســس ومعاييــر منــح جائ ـزة الفك ـرة االبداعيــةفــي الــو ازرة خــال شــهر ثانــي. 2015/
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وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺜﺮوة اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2015

البيانات المالية لعام 2015
المخصصات المرصودة (دينار)

النفقات المصروفة
(دينار)

نسبة الصرف %

8346000

7972544

96

نفقات راسمالية

154875000

147499786

95

المجموع

163221000

155472330

95

الوصف

نفقات جارية

البيانات المالية ألهم المشاريع الرأسمالية للوزارة لعام 2015
المخصصات
المرصودة (دينار)

النفقات
المصروفة
(دينار)

بناء وتجهيز رصيف الغاز
الطبيعي المسال /العقبة

19240000

18770508

98

مشاريع الطاقة المتجددة لتوليد
الكهرباء -طاقة الرياح معان

32000000

32000000

100

منشآت لتخزين المشتقات
النفطية

51590000

51290530

99

دعم مشاريع هيئة الطاقة
الذرية

8465000

8465000

100

إنشاء مكتب خدمة الجمهور

545000

520610

96

التنقيب عن الصخر الزيتي

700000

472835

68

5738000

5364544

94

118278000

116884027

99

اسم المشروع

مشروع االدارة

المجموع
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نسبة
الصرف %

وزارة الطاقة والثروة المعدنية
هاتف 5803060 :
فاكس 5865714 :
ص.ب  140027عمان  11814األردن
E-mail: memr@memr.gov.jo

