






 

2013

تقدمي
يف �سياق تطبيق احلكومة خلطتها الهادفة اإىل تقليل عجز املوازنة 
العامة للدولة، ويف اطار التزاماتها مبتطلبات "اتفاقية اال�ستعداد 
االئتماين" )Stand-by Agreement(  التي وقعتها حكومة 
على  االأردن  ح�سول  مبوجبها  ويتم   ،2012 اآب  يف  الطراونه  فايز 
ثالث  مدار  على  اأمريكي،  دوالر  مليار   2 قيمته  تقارب  قر�ض 
�سنوات. تتجه احلكومة االأردنية التخاذ قرار و�سيك بزيادة اأ�سعار 
تعترب  التي  الكهرباء"  قطاع  "اإ�سالح  باجتاه  كخطوة  الكهرباء، 
اأحد اأهداف االتفاقية، اإىل جانب اأهداف اأخرى تتمثل يف "ت�سحيح 
النمو  "تعزيز  اخلارجية" و  واحل�سابات  العامة  املالية  اختالالت 
مناخات  وحت�سني  وال�سرائب  االإنفاق  يف  "اإ�سالحات  املرتفع" و 

اال�ستثمار وتعزيز ال�سفافية وزيادة الن�ساط التجاري". 
تطبيق  بدء  اإثر  القر�ض  من  دفعتني  على  اململكة  ح�سلت  وقد 
ت�سرين ثاين من  النفطية منت�سف  امل�ستقات  اأ�سعار  قرار حترير 
عام 2012،  وينتظر اأن حت�سل احلكومة على الدفعة الثالثة من 
من  الذي  الكهرباء،  اأ�سعار  رفع  قرار  �سريان  بدء  بعد  القر�ض  
املتوقع اأن يرتك اآثارا اقت�سادية واجتماعية �سعبة على االأردنيني، 
اال�ستقرار  عدم  عن  الناجمة  الداخلية  امل�ساعب  �سوء  يف  خا�سة 
االإقليمي يف املنطقة، جراء ا�ستمرار االقتتال الداخلي يف �سورية، 
تدفق  تراجع  و  الالجئني  اآالف  ملئات  تدفق  من  عليه  ترتب  وما 

اال�ستثمارات االأجنبية.
للدرا�سات  الفينيق  مركز  اأعدها  التي  الورقة  هذه  تعر�ض 
برفع  للقرار احلكومي  املتوقعة  واملعلوماتية، لالآثار  االقت�سادية 
اأ�سعار الكهرباء، على االأو�ساع االقت�سادية واالجتماعية يف البالد، 
اإليها،  كما تتطرق للحلول االأنية وامل�ستقبلية التي ميكن اللجوء 
الطاقة  وم�سكلة  خا�ض  ب�سكل  االأردن  يف  الكهرباء  م�سكلة  حلل 
اأم  املتاحة  اخليارات  كذلك  الورقة  وت�ستعر�ض  عموماً،  البالد  يف 
احلكومات االأردنية لتجاوز م�سكالته االقت�سادية الهيكلية والتي 
وعجز  الدولة  موازنة  يف  املزمن  العجز  يف  وا�سح  ب�سكل  تربز 

احل�ساب اجلاري يف ميزان املدفوعات.

لالإ�صالح"  وطني  "برنامج 
للو�سول  ت�سعى  اأنها  احلكومة  تقول  الذي  االأ�سا�سي  الهدف 
عليه  اطلقت  ما  اطار  ويف  الكهرباء،  تعرفة  رفع  قرار  جراء  اإليه 
املالية  االأو�ساع  اإ�سالح  الوطني لالإ�سالح" يتمثل يف  "الربنامج 
الكهرباء  �سركة  اململكة  يف  الكهربائي  للنظام  الرئي�سي  للم�سغل 
الوطنية )نيبكو(، بعد جتاوز خ�سائرها الرتاكمية ثالثة مليارات 
من  االأوىل  اخلم�سة  ال�سهور  خالل  دينار  مليون  و)400(  دينار، 
مب�ستوى  امل�سري  الغاز  تدفق  تراجع  نتيجة   2013 احلايل  العام 
خالل  وا�ستقرت  يوميا،  مكعب  قدم  مليون   )250( عن  يقل 
على  االعتماد  جعل  ما   )100( يقارب  ما  عند  املا�سية  االأ�سابيع 
وال�سوالر اخليار  الوقود  زيت  بوا�سطة  الكهرباء  ت�سغيل حمطات 
التي  التدابري  التقديرات احلكومية فاإن  املتاح. وح�سب  االأ�سا�سي 
�ستتخذ لتخفي�ض خ�سائر �سركة الكهرباء من �ساأنها التقليل من 

اخل�سائر بنحو 115 مليون دينار يف حال طبقت يف متوز املقبل.
اأ�سعار  رفع  عن  بديل  ال  اأنه  تفيد  التي  احلكومة  رواية  ظل  ويف 
الكهرباء،  �سركة  ديون  مل�سكلة  االآين  احلل  انه  باعتباره  الكهرباء 
وبالتايل حل جزء من املديونية العامة للدولة، تبقى الت�ساوؤالت 
بحلول  للتفكري  جلاأت  قد  احلكومة  كانت  اذا  فيما  مطروحة 
الدويل، �سرحوا  النقد  اأخرى، خا�سة وان م�سوؤولني يف �سندوق 
ان احلكومة االأردنية هي من تقدمت مبقرتح رفع اأ�سعار الكهرباء 

لل�سندوق ومل يفر�ض ال�سندوق عليها ذلك. 

�لكهرباء، �أزمة متفاقمة
عام  منذ  بداأت  الكهرباء  ل�سركة  احلقيقية  امل�سكلة  اأن  والواقع 
الرئي�سي  امل�سدر  امل�سري،  الغاز  اإمدادات  انقطاع  بدء  مع   ،2011
وتعمقت  تف�سيلية،  باأ�سعار  اململكة  يف  الكهرباء  حمطات  لت�سغيل 
هذه امل�سكلة مع زيادة االأ�سعار التي ي�ستورد مبوجبها االأردن الغاز 
اإىل  للجوء  )نيبكو(  الوطنية  الكهرباء  �سركة  دفع  ما  امل�سري، 
الكهربائي متثلت يف  التزويد  بدائل اكرث كلفة لت�سغيل حمطات 

زيت الوقود وال�سوالر.
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كان خط الغاز امل�سري يغذي االأردن مبا مقداره 250 مليون قدم 
بعد  الكمية  هذه  وانخف�ست  الطبيعي،  الغاز  من  يوميا  مكعب 
 15 عددها  بلغ  والذي  اخلط  ا�ستهدفت  التي  االنفجارات  �سل�سلة 
تفجريا على االأرا�سي امل�سرية، مما اأ�سفر عن خف�ض كمية الغاز 
يف  امل�سري  الغاز  اأن  اأي  يوميا،  مكعب  قدم  مليون   100 اإىل  اإىل 
الوقت الراهن ال يغطي �سوى 40 % من الكميات املتعاقد عليها مع 
اجلانب امل�سري. اعتمدت  اململكة يف عام 2012 على الغاز امل�سري 
لتوليد 14.2 % من الطاقة الكهربائية، فيما كانت الن�سبة  يف 2011  
ت�سكل 21 %. واختلفت الت�سعرية التي كان االأردن يح�سل مبوجبها 
البلدين  بني  م�سرتكة  اتفاقية  توقيع  منذ  امل�سري  الغاز  على 
قدم  مليون   250 بتوريد  تق�سي  عاما،   15 مدتها   2004 العام  يف 
الغاز يوميا، بقيمة 2.5 دوالر للمليون وحدة حرارية  مكعب من 
بريطانية)BTU( ، اال ان احلكومة امل�سرية �ساعفت اأ�سعار الغاز 
خالل ني�سان )اأبريل( من العام 2011، لي�سل اإىل خم�سة دوالرات 
اأن يتم تعديل �سعر الغاز  للمليون وحدة حرارية بريطانية، على 
ال�سوق  املعمول بها يف  امل�سدر بعد ذلك كل �سنتني وفقا للقواعد 
امل�سري  اجلانبان  يبداأ  ان  يفرت�ض  االأ�سا�ض  هذا  وعلى  العاملية، 
واالأردين، ويف وقت قريب مفاو�سات جديدة لتعديل اأ�سعار توريد 

الغاز وفق االأ�سعار العاملية. 
بيانات �سركة الكهرباء الوطنية بينت اأن مديونية ال�سركة بلغت يف 
نهاية عام 2012 ما مقداره )2.748( مليار دينار، من هذه الديون 
جلهات  ذمما   )765( و  للبنوك  قرو�سا  دينار  مليار   )1.983  (
ال�سنوية  الفوائد  اأن  اأخرى خا�سة مل�سفاة البرتول االأردنية، كما 
لهذه القرو�ض ت�سكل نحو ) 90 ( مليون دينار، اإىل جانب الديون 
امل�ستحقة ل�سركة الكهرباء الوطنية على �سركات اأخرى مثل �سركة 
م�سفاة البرتول االأردنية التي تبلغ الديون امل�ستحقة عليها نحو 

) 220( مليون دينار.
دول  من  الكهرباء  من  احتياجاته  من  جزء  االأردن  وي�ستورد 
ولبنان،  و�سورية  م�سر  وهي  العربي  الكهربائي  الربط   اتفاقية 
بن�سبة  الكهربائية  الطاقة  من  اململكة  م�ستوردات  تراجعت  وقد 
63% بنهاية ال�سهر الثالث من العام احلايل 2013، منخف�سة من 
دينار  اإىل )15.9( مليون  اآذار 2012،  بنهاية  دينار  )43.3( مليون 
�سورية  من  الكهرباء  ا�سترياد  توقف  نتيجة   ،2013 اآذار  بنهاية 

نهائياً. 
 وبلغت فاتورة ا�سترياد الكهرباء من م�سر خالل عام 2012 نحو 
ا�سترياد  فاتورة  دينار  مليون   88 اإىل  باالإ�سافة  دينار،  مليون   92
الغاز امل�سري. كما اأن فاتورة الوقود امل�ستخدم يف توليد الكهرباء 
“زيت الوقود الثقيل و ال�سوالر” بلغت يف عامي 2011 و 2012 ما 
اخلم�ض  تاأمل خالل  ال�سركة  اإن  دينار،  مليار   )  1.913  ( مقداره 
ديون  عن  بعيدا  الكهرباء  توليد  تكاليف  تغطية  املقبلة  �سنوات 
الوطنية  الكهرباء  �سركة  من  الكهرباء  بيع  �سعر  ويبلغ  ال�سركة. 
اإىل �سركات التوزيع الثالث 63.6 فل�ض لكل كيلو واط �ساعة فيما 
االإنتاج تبلغ 136.4 فل�ض للكيلو واط �ساعة.  هذا وتبلغ  ان كلفة 
اململكة يف الوقت الراهن )0.168( دينار  كلفة توليد الكهرباء يف 

لكل كيلو واط �ساعة، وتباع مبعدل )0.084( دينارا لكل كيلو واط 
�ساعة. 

املرحلة  تنفيذ  املتوقع  الكهرباء  اأ�سعار  رفع  قرار  تهدف احلكومة 
االأوىل منه يف بداية �سهر اآب 2013 القادم اإىل متكني �سركة الكهرباء 
الوطنية )نيبكو( من مرحلة ا�سرتداد كلفة انتتاج الكهرباء، وعدم 
حتميل خزينة الدولة اأية فروقات يف االأ�سعار بني تكاليف االإنتاج 
وبلغ  املا�سيني،  والن�سف  العامني  خالل  حتملته  والذي  والبيع 
ثالثة مليارات دينار اردين. وتتوقع احلكومة حتقيق اإيراد اإ�سايف 
ل�سركة الكهرباء الوطنية خالل �سنوات تطبيق التعرفة اجلديدة 
مبا يزيد على ) 150( مليون دينار يف عام 2013 و )217( مليون 
دينار يف عام 2014 و )256( مليون دينار يف عام 2015  و ) 277( 
مليون دينار يف عام 2016، و�سيتوا�سل االرتفاع يف االإيراد االإ�سايف 
 )3.148( قدرها  ح�سيلة  اإىل  و�سواًل  الوطنية  الكهرباء  ل�سركة 

مليار دينار حتى عام 2022. 
التزايد املت�سارع يف عدد ال�سكان يف اململكة، زاد من ا�ستهالك الطاقة 
بكافة اأ�سكالها، وخا�سة الكهرباء حيث بلغ معدل ا�ستهالك الفرد 
�سنويا من الكهرباء 2230 ) ك.و.�ض( يف العام 2012، مقارنة مع 
1218 )ك.و.�ض( عام 2000. كما اأن الطلب على الكهرباء يف االأردن 
ي�سهد منواً مت�سارعاً اذا ان احلمل االأق�سى والبالغ 2650 ميجا واط 
يف العام 2011 ارتفع  اإىل 2800 ميجا واط يف العام 2012 م�سجاًل 
بالتيار  املزودة  امل�ساكن  ن�سبة  ت�سل  فيما   ،  %  5.3 ن�سبتها  زيادة 
الكهربائي يف االأردن اإىل 99.9 %. وي�ستهلك القطاع املنزيل حوايل 
ال�سناعي  القطاع  وي�ستهلك  املتوفرة،  الكهرباء  جممل  40%من 
حوايل 25% وحوايل 17% للقطاع التجاري. فيما ي�ستهلك القطاع 
الزراعي نحو 18%، ويف بلد ي�ستورد ما ن�سبته 97% من احتياجاته 
من الطاقة، ومع زيادة التوقعات با�ستمرار ارتفاع االأ�سعار عاملياً، 
اإ�سافة اإىل زيادة الطلب على الكهرباء حيث يتوقع اأن ت�سل طاقة 
احلمل الق�سوى يف اململكة اإىل 3590 ميغاواط يف العام 2015، واإىل 
4773 ميغاواط يف 2020، يظهر ان االأزمة احلقيقية التي تعي�سها 
جذرية  حلواًل  لها  تو�سع  مل  اذا  ا�ستمرارها  وتوقعات  اململكة 
تعالج االختالالت الكبرية التي ت�سببت بها ال�سيا�سات احلكومية 
املتغريات  تراع  والتي مل  الفائتة  العقود  الطاقة خالل  يف جمال 
الدولية واالإقليمية واملحلية. حيث تزايدت وب�سكل كبري منذ عام 
الطاقة  العاملية على  التكاليف  ارتفاع  الناجمة عن  االأعباء   2008
وتراجع الدعم احلكومي للموؤ�س�سات واملن�ساآت ال�سناعية، يف �سياق 
املتعاقبة  احلكومات  عناية  وعدم  االقت�سادي،  التحرير  �سيا�سات 
الزيتي  وال�سخر  الطبيعي  الغاز  مثل  االأخرى  الطاقة  بخيارات 
اىل جانب خيارات الطاقة البديلة املتوفرة يف االأردن، مثل طاقة 

الرياح والطاقة ال�سم�سية. 
مناطق  خمتلف  يف  الكهرباء  توليد  حمطات  ت�سع  حاليا  وتتوىل 
اململكة، وهي حمطة العقبة احلرارية، حمطة احل�سن احلرارية، 
حمطة الري�سة، حمطة رحاب، حمطة مادبا، حمطة جنوب عمان، 

حمطة الكرك، حمطة االإبراهيمة، حمطة حوفا .
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خيار�ت �صعبة 
ال�سيا�سات  بوؤ�ض  ثمن  يدفع  الراهن  الوقت  يف  االأردن  الأن 
قبل  من  املا�سية  العقود  خالل  تطبيقها  مت  التي  االقت�سادية 
العديد من احلكومات، والتي اأدت من بني ما اأدت اليه اإىل زيادة 
االعتماد ب�سكل �سبه كامل على م�سادر للطاقة خارجية، والأن هذه 
وخا�سة  متاحة  كانت  التي  اخليارات  جممل  اأهملت  ال�سيا�سات 
اال�ستثمار يف جمال الطاقة البديلة كم�سدر اأ�سا�سي للطاقة مثل 
طاقة الرياح والطاقة ال�سم�سية، اإ�سافة اإىل الزيت ال�سخري، كما 
و�سعت  التي  الوطنية  االأجندة  جلنة  تو�سيات  ذلك  على  ن�ست 
كخيار  البلدية  الطاقة  مل�سادر  للجوء  اأو�ست  والتي   2006 عام 
اإهمال  املتفاقمة يف البالد، ومت  ا�سرتاتيجي حلل م�سكلة الطاقة 
تلك التو�سيات من قبل احلكومات املتعاقبة، فاإن البالد االآن اأمام 
الغاز  كميات  يف  امللمو�ض  الرتاجع  حمنة  لتجاوز  �سعبة  خيارات 
امل�سري وزيادة اأ�سعاره، اإىل جانب االرتفاع الكبري يف اأ�سعار النفط 

يف االأ�سواق العاملية.
ويف هذا املجال كانت احلكومة قد حددت ثالثة �سيناريوهات لرفع 
اأ�سعار الكهرباء، ،ل�سيناريو االأول يفرت�ض رفع التعرفة الكهربائية 
 2013 االأعوام  من   %30 بن�سبة  والقطاعات  ال�سرائح  جميع  على 
من  الفرتة  خالل  اإ�سافيا  اإيرادا  �سيحقق  وهذا   2017 وحتى 
 162 مبلغ   2013 نهاية  ولغاية  املقرتحة(  2013/8/15)البداية 
مليون دينار وهذا �سيوؤدي الن تكون خ�سارة �سركة الكهرباء )978( 

مليون دينار واخل�سارة الرتاكمية )3314( مليون دينار. 
اأما ال�سيناريو الثاين فهو ي�سع فر�سية رفع التعرفة الكهربائية 
على جميع ال�سرائح والقطاعات بن�سبة 20% من 2013 وحتى 2017 
وهذا �سيحقق فائ�سا بقيمة 113 مليون دينار وخ�سارة عام 2013 
اأما  )1027( مليون دينار وخ�سارة تراكمية )3363( مليون دينار. 
ال�سيناريو الثالث فهو يقرتح رفع التعرفة بن�سب ترتاوح بني )%0 

و15%( اعتبارا من عام 2013 
وي�سمل ذلك عدم رفع التعرفة على القطاع املنزيل يف عام 2013، 
)ال  التي  لال�ستهالكات  املنزيل  القطاع  على  التعرفة  رفع  وعدم 
تزيد( عن م�ستوى )600 ك.و.�ض/�سهر )اأي 50 دينارا( من العام 
2014 وحتى 2017.  هذا ال�سيناريو ي�سع فر�سية عدم رفع التعرفة 
على القطاع الزراعي اإطالقا من 2013 وحتى 2017. وكذلك عدم 
يتجاوز  ال  الذين  ال�سغار  ال�سناعيني  قطاع  على  التعرفة  رفع 
رفع  وكذلك   2013 عام  يف  ك.و.�ض/�سهر.   10000 ا�ستهالكهم 
التعرفة على باقي ال�سرائح والقطاعات بن�سبة ترتاوح بني )�سفر 
الثانية  ال�سنة  % و15%( مبا يف ذلك القطاع االعتيادي. وذلك يف 

)2014 وحتى 2017(.
ومن وجهة نظر احلكومة فاإن هذا ال�سيناريو �سيحقق يف هذا العام 
دينار  مليون  اخل�سائر )1031(  لتبلغ  دينار  مليون   51 نحو   2013

والرتاكمية )3367( مليون دينار.  
الكهرباء،  اأ�سعار  رفع  قرار  مترير  احلكومة  حماوالت  �سياق  ويف 
النقد  ل�سندوق  تعهدها  بعد  �سواه  خيارات  اأية  متلك  ال  والذي 
الدويل بتطبيقه كاأحد متطلبات "اتفاقية اال�ستعداد االئتماين" 

التي وقعتها احلكومة �سابقة، فقد اختارت اأ�سلوب جتزئة تطبيقه 
بحيث يكون نفاذه على مراحل تفاديا لدخول البالد يف ا�سطرابات 
اجتماعية و�سيا�سية ال حتمد عقباها، خا�سة بعد التجربة ال�سعبة 
ت�سرين  �سهر  منت�سف  االأردين يف  ال�سيا�سي  النظام  واجهها  التي 
ثاين 2012 بعد تطبيق قرارها بتحرير اأ�سعار امل�ستقات النفطية، 
فيها  وارتفعت  ال�سعبية  االحتجاجات  رقعة  فيه  ات�سعت  والذي 

�سقوف مطالبها.

كلف باهظة 
ان تطبيق احلكومة خلطة اإنقاذ �سركة الكهرباء الوطنية )نيبكو( 
واجتماعية  اقت�سادية  كلف  عليها  �سيرتتب  اأنه  اإال  تنجح،  قد 
الدخول  ذوي  من  املواطنون  النهاية  يف  ثمنها  �سيدفع  باهظة، 
من  تداعياتها  لبع�ض  احلكومية  واملعاجلات  واملتدنية،  املتو�سطة 
خالل تاأجيل تطبيق بع�ض مراحلها، من غري املتوقع اأنه �سيحمي 
هذه الفئات، اإذ اأن تاأثر املواطنني برفع اأ�سعار الكهرباء لن يكون 
مبا�سرا يف جميع االأحوال، �سحيح اأن �سغار امل�ستهلكني املنزليني 
لن يرتتب عليهم اأية زيادات يف دفع فواتري ا�ستهالكهم للكهرباء، 
الت�سخم  موؤ�سرات  متنع  اأن  ميكن  طريقة  يوجد  ال  اأنه  اإال 
القطاعات  على  الكهرباء  اأ�سعار  الرتفاع  كنتيجة  االرتفاع  من 
عاليا  �ستحلق  اأنها  يبدو  والتي  االأردن،  يف  الكبرية  االقت�سادية 
قد  كانت  فهي   ،%10 تتجاوز  اأن  ميكن  والتي  العام،  هذا  خالل 
ارتفعت بن�سبة 7% خالل ا�سهر اخلم�سة االأوىل من العام اجلاري 
2013 مقارنة مع ذات الفرتة الزمنية من عام 2012 املا�سي. االأمر 
الذي �سيوؤدي اإىل زيادة ال�سغوطات االقت�سادية على �سرائح وا�سعة 
من املواطنني وخا�سة فئة العاملني باأجر وذوي الدخول الثابتة، 
والذين يح�سل ما يقارب ثالثة اأرباعهم على اأجور منخف�سة تقل 
عن 400 دينار �سهريا، يف الوقت الذي ت�سري فيه االأرقام الر�سمية 
اإىل ان خط الفقر لالأ�سرة املعيارية يف االأردن هو 400 دينار �سهريا. 
ومما يفاقم االأو�ساع االقت�سادية واالجتماعية على غالبية املواطنني 
االأجور  م�ستويات  لزيادة  م�ستقبلية  اأو  حالية  خطط  وجود  عدم 
للعاملني يف القطاعني العام واخلا�ض واملتقاعدين ومتلقي املعونة 
االحتجاجات  من  املزيد  اإىل  االأردن  �سيدفع  الذي  االأمر  الوطنية، 
االجتماعية وعلى وجه اخل�سو�ض االحتجاجات العمالية للمطالبة 
موجة  تنامي  اأن  اإىل  ت�سري  التقارير  من  والعديد  االأجور،  بزيادة 
االحتجاجات العمالية يف االأردن خالل العامني املا�سيني، وا�ستمرت 
يف ذات م�ستوياتها لهذا العام حيث بلغ عدد االحتجاجات العمالية 

خالل  الربع االأول من العام احلايل 291 احتجاجاً.
االإنتاج  كلف  رفع  اإىل  كذلك  الكهرباء  اأ�سعار  رفع  قرار  و�سيوؤدي 
ملختلف ال�سلع واخلدمات االأمر الذي �سينعك�ض �سلباً على جممل 
الذي  االأمر  وال�سغرية،  واملتو�سطة  الكبرية  االقت�سادية  امل�ساريع 
لعدم  ال�سوق،  من  منها  جزء  خروج  اأخرى  اأو  بطريقة  �سيوؤدي 
الكهرباء،  اأ�سعار  االإ�سافية جراء رفع  االأعباء  قدرتها على حتمل 
مبا يوؤدي لفقدان العديد من العاملني الأعمالهم وبالتايل زيادة 

ن�سب البطالة والدفع باجتاه زيادة م�ستويات الفقر. 
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الكهرباء مبا�سرة على قطاعي  اأ�سعار  رفع  اأثار  و�ستنعك�ض كذلك 
اإىل  �سيوؤدي  االإنتاج، مما  ارتفاع كلف  ال�سناعة والت�سدير نتيجة 
وخارجياً،  داخلياً  القطاعني  لهذين  التناف�سية  القدرة  تراجع 
وبالتايل تراجع ال�سادرات ال�سناعية االأردنية اإىل اخلارج، االأمر 
الذي �سيوؤدي اإىل مزيد من ال�سغوط على احل�ساب اجلاري مليزان 
املدفوعات الذي يعاين من الكثري من ال�سعوبات، و�سيوؤدي اأي�سا 
اإىل تراجع قدرات القطاعات ال�سناعية االأردنية الت�سديرية وغري 
الت�سديرية على ت�سغيل املزيد من االأيدي العاملة، ال بل ميكن اأن 

يوؤدي ذلك اإىل التخلي عن بع�ض االأيدي العاملة املوجودة.
على  �سلبية  تاأثريات  كذلك  الكهرباء  اأ�سعار  رفع  لقرار  و�سيكون 
اخلارجية  اال�ستثمارات  جذب  على  وقدرتها  اال�ستثمارية  البيئة 
�سواء  االأردن،  يف  القائمة  اال�ستثمارات  على  املحافظة  وا�ستمرار 
كارثية  �ستكون  ذلك  ونتائج  اأجنبية،  اأم  وطنية  ا�ستثمارات  كانت 
على الو�سع االقت�سادي العام، االأمر الذي �سي�سرب كافة اجلهود 
التي بذلت وتبذل يف �سبيل ت�سجيع اال�ستثمار الذي ي�سكل املحور 
االأردن  و�سيدفع  االأردن،  والتنمية يف  االقت�سادي  للنمو  االأ�سا�سي 
اإىل مزيد من االعتماد على امل�ساعدات واملنح اخلارجية مبا يرتتب 
على ذلك من كلف اقت�سادية )زيادة الديون اخلارجية والداخلية 

وخدماتها( و�سيا�سية.

بد�ئل عاجلة و�أخرى م�صتقبلية 
التزويد  يف  انقطاعات  اململكة  ت�سهد  باأن  التوقعات  �سوء  يف 
ارتفاع  ا�ستمرار  وتوقعات   ، القادمني   العامني  خالل  الكهربائي 
واأخرى  ا�سرتاتيجية  حلواًل  هناك  فاإن  الكهرباء،  توليد  كلفة 
عاجلة البد من اتخاذها، البديل عن الطاقة البديلة اأو املتجددة، 
حلل م�سكلة الطاقة يف االأردن على اال�سرتاتيجي، فالعامل يتجه 
بداًل من  الكهربائية  الطاقة  لتوليد  والرياح  ال�سم�ض  نحو  اليوم 
الوقود الثقيل، واالأردن غني بهذين امل�سدرين. فا�ستخدام الطاقة 
ال�سم�سية لتوليد الكهرباء، الذي بداأ يف االأردن منذ عامني تقريباً، 
احلكومية  والدوائر  وامل�سانع  ال�سركات  يف  الكهرباء  لتمديد 
باأ�سعار  ال�سم�سية  اخلاليا  ال�ستخدام  ت�سجيعه،  من  البد  واملنازل 
تنظيم  هيئة  اأ�سدرتها  التي  التعليمات  من  واال�ستفادة  متدنية، 
لعام 2012  الطاقة  قانون  القانون رقم )13( من  الكهرباء  قطاع 
الكهرباء  لتوليد  كهرو�سم�سي  نظام  برتكيب  ت�سمح  والذي 
لال�ستهالك، وما يعيق انت�سار هذه االآلية لتوليد الكهرباء، ارتفاع 
الر�سوم املفرو�سة على بع�ض معدات وجتهيزات هذا النظام ، االأمر 

الذي يتطلب اإعفاءا �سامال من الر�سوم للم�ساعدة يف انت�سار هذه 
الطريقة يف توليد الكهرباء املنزلية وال�سناعية. 

ال�سخر  خامات  ا�ستغالل  حثيث  وب�سكل  مطلوبا  بات  كذلك 
بع�ض  وت�سري  فيها  الغنية  الدول  من  االأردن  يعد  التي  الزيتي، 
الرابع عامليا، حيث يقدر  الرتتيب  تاأتي يف  احتياطات  اأن  امل�سادر 
حجم االحتياطي ال�سطحي والعميق مبا يزيد على 70 مليار طن 
ا�ستغالل  وان  نفط،.  طن  مليارات   7 على  يزيد  ما  على  حتتوي 
�سيوفر  املقبلة  ال�سبع  ال�سنوات  خالل  االأردن  يف  الزيتي  ال�سخر 
األف برميل نفط يوميا، مبا ميكن من �سد النق�ض يف  اإنتاج 100 
م�سادر الطاقة يف االأردن يف ظل ارتفاع اأ�سعار النفط يف االأ�سواق 
ال�سخر  ا�ستخراج  م�ساريع  على  العمل  ينبغي  لذلك  العاملية، 
وت�سجيع  دعم  على  العمل  ينبغي  كذلك  الطاقة.  لتوليد  الزيتي 
توليد  وخا�سة  الطاقة  قطاع  يف  لال�ستثمار  اخلا�ض  القطاع 
الكهرباء بوا�سطة ال�سم�ض والرياح، واإزالة العوائق التي تعرت�ض 

م�ساريع القطاع اخلا�ض يف هذا االإطار. 
التي تزيد  العالية للطاقة  ارتفاع كلف اال�سترياد  ا�ستمرار  واأمام 
تعمل  الإجراءات  اللجوء  من  البد  الدولة،  خزينة  على  االأعباء 
على زيادة اإيرادات اخلزينة من خالل اإ�سالح النظام املايل ودعم 
القطاعات االإنتاجية خا�سة قطاعات الزراعة وال�سياحة وال�سناعة 
ال�سريبي،  التهرب  حماربة  كذلك  اال�ستثمار.  فر�ض  وتعزيز 

وتعديل قانون �سريبة الدخل بحيث ت�سبح ال�سريبة ت�ساعدية.
هذا اىل جانب بذل مزيد من اجلهود لرت�سيد ا�ستهالك الطاقة 
وتقلي�ض املهدورة منها، باعتبارهما حالن عمليان مل�سكلة الكهرباء 
تعليمات لرت�سيد  اإ�سدار  ذلك  اإطار  ويدخل يف  املنظور،  املدى  يف 
اال�ستخدام وتر�سيد عملية اإنارة ال�سوارع وامليادين العامة. اإ�سافة 
اإىل وقف التعديات على املحوالت الكهربائية وزيادة الرقابة على 
املوفرة  االإنارة  اأجهزة  ا�ستخدام  كذلك  الكهربائي،  التيار  �سرقات 
للطاقة وبيعها بالكلفة للم�سرتكني، كذلك ينبغي تنظيم حمالت 
لرت�سيد  االإعالم  و�سائل  خمتلف  خالل  من  للمواطنني  توعية 
االإ�سمنت   ( مثل  الكربى  امل�سانع  واإلزام  الكهرباء،  ا�ستهالك 
م�ستقلة  طاقة  وحدات  باإن�ساء  وغريها   ) والفو�سفات  والبوتا�ض 
لتغذيتها تعمل باملنظومة ال�سم�سية ،و اإعداد الت�سريعات الناظمة 
باأ�سعار  و  امل�سانع  حاجة  عن  يزيد  ما  ل�سراء  الطاقة  وزارة  مع 

تف�سيلية.

www.phenixcenter.net
info@phenixcenter.net

هاتف: 5164490 6 00962 ، 5164491 6 00962
فاك�ض: 5164492 6 00962
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