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جملة دورية ت�صدر عن اجلمعية الأردنية للطاقة املتجددة

رؤيــــــــة الجمعية:
اأن ت�صبح الطاقة اخل�صراء امل�صدر الرئي�س للطاقة يف اململكة 

الأردنية الها�صمية   

رسالة الجمعية: 
•اأن نبقى م�ؤ�ص�صة اأردنية رائدة يف جمال الطاقة اخل�صراء  	

وتطبيقاتها وزيادة فعاليتها وتر�صيد ا�صتهالكها.

•ترويج ثقافة املجتمعات اخل�صراء على ال�صعيد ال�طني. 	

•دعم وت�صجيع البحث العلمي التطبيقي يف جمالت الطاقة  	
اجلديدة واملتجددة.

تكن�ل�جيا  وا�صتخدام  وت�طني وتط�ير  نقل  وت�صجيع  •دعم  	
الطاقة املتجددة يف جميع مناحي احلياة.   

ال�طنية  امل�ؤ�ص�صات  مع  والتعاون  الت�ا�صل  نح�  •ال�صعي  	
وت�جهات  غايات  مع  تتفق  التي  والدولية  والإقليمية 

اجلمعية.

رؤية و رسالة الجمعية األردنية للطاقة المتجددة:
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الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحيم احلنيطي

املهند�س حممد الطعاين

املهند�سة هبة اأبو تايه

اليا�س ن�سيب طعمة

وائلة ال�سنرتي�سي

ال�سيد وائل وهبة

الدكتور:غازي اخل�سريي
الدكتورة ماجدة اخلري�سا
املهند�سة �سوزان الهواو�سة

ال�سيد وائل بقاعني

رئي�س التحرير:

مدير التحرير: 

�سكرتري التحرير:

هيئة التحرير:

الت�سميم والإخراج الفني:

التدقيق اللغوي

الإدارة املالية

املجلة ت�صدر عن اجلمعية الأردنية للطاقة املتجددة
لالإعالنات واملرا�صالت

www.res-jo.com
jres@globalgreen-jo.com

info@res-jo.com
 000962 5 5356756

P.P BOX: 2818 Amman 11941 Jordan 

 ✽ املقالت املن�ص�رة تعرب عن وجهة نظر كاتبيها ول 
تعرب عن وجهة نظر اجلمعية
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جملة دورية ت�صدر عن اجلمعية الأردنية للطاقة املتجددة

الطاقة اإنه  جملة  باك�رة  اإليكم  اأقدم  اأن  �صروري  دواعي  ملن 
للطاقة  الأردنية  اجلمعية  عن  �صت�صدر  والتي  املتجددة، 
املتجددة. هذه املجلة  الأولى التي تركز ب�صكل خا�س على �ص�ؤون 
الطاقة املتجددة واآفاقها يف الأردن واملنطقة بهدف تعظيم اجله�د 
ويف  الأمثل،  بال�صكل  وا�صتغاللها  ا�صتعمالها  تعميم  اإلى  ال�صاعية 
الأردن، ننظر اإلى الطاقة املتجددة كاأحد البدائل من اأجل تاأمني 
احتياجاتنا املت��صطة وط�يلة املدى من الطاقة؛ ولهذا ل بّد من 
الت��صع يف ال�صتثمار بحالت الطاقة املتجددة يف كافة املجالت، 

وبخا�صة ت�ليد الكهرباء، والتدفئة، والنقل، وغريها.

 %10 ن�صبته  ما  اإلى  لل��ص�ل  ا�صرتاتيجي  هدف  حتديد  ومت 
عام  بحل�ل  املتجددة  الطاقة  من  الأردن  يف  الطاقة  خليط  من 
ي�صكل  والذي  املتجددة،  الطاقة  قان�ن  اإقرار  حديثًا  ومت   .2020
الإطار القان�ين للعمل من اأجل تط�ير م�صاريع الطاقة املتجددة 

وت�ص�يقها.

نحن يف اجلمعية الأردنية للطاقة املتجددة عازم�ن وب�صكل جاد 
تقنياتها  بكافة  املتجددة  الطاقة  ا�صتعمالت  يف  الت��صع  على 
وم�صادرها، �ص�اء اأكانت عن طريق  الطاقة ال�صم�صية، اأم طاقة 
واجلي�حرارية  احلي�ية  الطاقة  اأم  الهيدروليك،  اأم  الرياح، 
وا�صتعمالتها يف ت�ليد الكهرباء والتدفئة والتربيد والنقل واإ�صاءة 

ال�ص�ارع، وغريها من املجالت...

الآخرين  �صركائنا  مع  التعاون  اجلمعية  اأهداف  �صمن  ومن 
التغريات  وجه  يف  لل�ق�ف  الدويل  املجتمع  لدع�ة  لال�صتجابة 
املناخية الناجتة من زيادة ا�صتعمال ال�ق�د الأحف�ري من الفحم 

والبرتول والغاز.

فارقة  عالمة  تعترب  املتجددة  الطاقة  يف  جملة  ا�صتحداث  اإن 
و�صعيها  املتجددة  للطاقة  الأردنية  اجلمعية  من  جادة  وم�صاهمة 
على  حثها  طريق  عن  املناخية  التغريات  هذه  مل�اجهة  امل�صتمر 
ا�صتعمال الطاقة املتجددة ونقل التكن�ل�جيا املتعلقة بها، وم�اكبة 
املتجددة  الطاقة  جمال  يف  والتكن�ل�جية  العلمية  امل�صتجدات 
وا�صتعمالتها، وننظر اإلى م�صاهماتكم الفاعلة لإثراء هذه املجلة 

بالبح�ث اجلادة. ■

اأ.د. عبدالرحيم احلنيطي

كلمة رئيس التحرير
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جملة دورية ت�صدر عن اجلمعية الأردنية للطاقة املتجددة

اأع�صاء الهيئة الإدارية للجمعية الأردنية للطاقة املتجددة

الإ�سمالرقم

�صاحب ال�صم� امللكي الأمري عا�صم بن نايف1-
الأ�صتاذ الدكت�ر عبد الرحيم احلنيطي2-
الأ�صتاذ الدكت�ر علي حمافظة3-
الدكت�ر املهند�س غازي اخل�صريي4-
املهند�س جمال اب� عبيد5-
الل�اء املتقاعد وائل بقاعني6-
الل�اء املتقاعد حمم�د �صادق حمم�د عجاج7-
املهند�س مي�صيل ن�صار8-
ال�صيد احمد نائل املجايل9-

املهند�س رامي غامن10-
املهند�س حممد الطعاين - مدير عام اجلمعية11-
ال�صيد وائل وهبة - مدير مايل واإداري للجمعية12-
ال�صيدة عبري املغربي13-
ال�صيد حممد ي�ن�س الطعاين - اأمني ال�صر14-
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جملة دورية ت�صدر عن اجلمعية الأردنية للطاقة املتجددة

الهيئة العامة للجمعية الأردنية للطاقة املتجددة

الـجـهـــــــــــــــــــــةال�ســــــــــــــــــمالت�سل�سل

الدي�ان امللكي العامر�صاحب ال�صم� امللكي �صم� المري عا�صم بن نايف1
وزير الأ�صغال والإ�صكانمعايل الدكت�ر حممد طالب عبيدات2
القطاع اخلا�سمعايل ال�صيد اجمد املجايل3
امل�ؤ�ص�صة الدولية ل�صت�صارات الطاقةمعايل املهند�س عزمي خري�صات4
م�ؤ�ص�صة عبد احلميد �ص�مانمعايل الدكت�ر حممد ثابت الطاهر5
رئي�س غرفة جتارة الردن�صعادة العني نائل الكباريتي6
جمل�س الأمة�صعادة العني عايد الع�صايلة7
جمل�س الأمةمعايل العني �صامي ار�صيدات8
جمل�س المةالعني الفريق حممد ي��صف امللكاوي9

وزير �صابقمعايل ال�صيد نادر الظهريات10
رئي�س جامعة م�ؤتةال�صتاذ الدكت�ر عبد الرحيم احلنيطي11
رئي�س جامعة ال البيتالأ�صتاذ الدكت�ر نبيل ال�ص�اقفة12
CEO /Darat Companyعط�فة الدكت�ر خالد ال�زين13
اأمني عام وزارة ال�ص�ؤون البلدية �صابقاعط�فة املهند�س  جمال اب� عبيد14
جمم�عة املختار الإقليمية/رئي�س جمل�س الإدارة�صعادة ال�صيد عماد حممد �صخاترة15
مدير عام اخلط احلجازيالل�اء املتقاعد حمم�د فنخ�ر16
رئ�س جامعة جداراعط�فة الأ�صتاذ الدكت�ر علي مفلح عبداهلل حمافظة17
رئي�س جمل�س هيئة تنظيم العمل الإ�صعاعي والن�ويعط�فة الدكت�ر جمال حمم�د �صرف18
الدي�ان امللكي العامرعط�فة ال�صيد ع�صام عبد الروؤوف الراوبدة19
رئي�س جامعة احل�صنيعطوفة اال�ستاذ الدكتور علي الهروط20
القطاع اخلا�سمعايل الدكت�ر ال�صيخ علي الفقري21
مركز ه�جن ك�جن التجاريالل�اء املتقاعد حمم�د �صادق حمم�د عجاج22
قطاع خا�سالل�اء املتقاعد فالح الع�صايلة23
القطاع اخلا�سالل�اء املتقاعد عماد �صالح املدادحة24
قطاع خا�سالل�اء املتقاعد ح�صن ح�صينات25
قطاع خا�سالل�اء املتقاعد عادل بني حممد26
جمعية املتقاعدين الع�صكريني الل�اء املتقاعد عبد ال�هاب اخلراب�صة 27
خبري ا�صتثمار وتنمية اقت�صادية امل�صت�صار رمزي مد اهلل املعايطة 28
مدير عام اجلمعيةاملهند�س حممد ن�اف الطعاين29
قطاع  اخلا�سالل�اء متقاعد وائل بقاعني30
رئي�س جامعة مادبا املكلفالأ�صتاذ الدكت�ر فكت�ر يعق�ب بله31
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نائبة �صابقة�صعادة ال�صيدة نارميان الرو�صان32
جامعة UCL London د. ماجده خري�صه33
اجلامعة الها�صميةد. ج�ان العبيني34
�صركة خا�صةاملهند�س خالد الزعبي35
Alfa Groupد. غازي ح�صن ع��س اخل�صريي36
املدير املايل والإداري للجمعيةالعقيد املتقاعد وائل وهبة اإبراهيم37
مدير الطاقة املتجددة يف وزارة الطاقة والرثوة املعدنيةاملهند�س زياد جربيل38
القطاع اخلا�سالعميد املتقاعد حممد علي احلنيطي39
وزارة البلدياتالأ�صتاذ �صالح �صامل علي جرادات40
وزارة البلدياتالأ�صتاذ مراد مرتي البقاعني41
معهد عمان للتط�ير احل�صريال�صيدة عبري املغربي42
جامعة العل�م التطبيقية اخلا�صةد. �صادية اخمي�س43
مركز امللك عبد اهلل لالأداء احلك�ميالدكت�ر  ح�صام  خمي�س حن��س44
مدير �صركة Me POWERاملهند�س �صالح اب� تايه45
القطاع اخلا�سال�صيد اأحمد ح�صن اخل�صريي46
�صركة كلفن للهند�صة والتجارةاملهند�س  �صامر راجحة47
املجم�عة  الفنية العربيةاملهند�س راهي من�ص�ر ال�صد48
القطاع اخلا�ساملهند�س �صخر مروان دودين49
رئي�س مركز تعليميال�صيد حممد ي�ن�س الطعاين50

جامعة م�ؤتهالدكت�ر ح�صن احمد الطعاين51
مديرية الأمن العاماملهند�س اأحمد �صامل الطعاين52
ال�صفارة المرييكيةال�صيدة تامي �ص�ج�ن دن�صن53
�صركة املربع الذهبياملهند�س ها�صم  نايل املجايل54
قطاع خا�ساملهند�س احمد الل�زي55
ال�صركة الردنية الرو�صية للطاقة البديلةالدكت�ر يا�صني احل�صبان56
Safa Technogiesال�صيد  عبد الرزاق خالد املفلح57

القطاع اخلا�ساملهند�س علي ن�ر�س الزيدان58
مدير عام �صركة الزيت�نهال�صيد جهاد  �صامل قدي�صات59
�صركة نق�ل ن�صاراملهند�س م�صيل ن�صار60
حنانيا لل�صخانات ال�صم�صيةاملهند�س عماد حنانيا61
ادارة خدمات الطاقة )EMS(املهند�س اجمد علقم62

م�صنع اإنتاج الق�صارة املل�نة اجلاهزةاملهند�س حممد عبد الرحمن عمر63
Vaxjo University Swedenاملهند�س ادري�س طالل  احمد الثلجي64

ال�صركة الدولية للطاقة املتجددةالدكت�ر ع�صام  حممدع�دة65
Vaxjo University Swedenالدكن�ر عماد ال�صي�ف66

قطاع خا�سال�صيد كامل عر�صان الدقام�صة67
مندوب �صركة جمم�عة حيدر مراد واولده لال�صتثماراملهند�س  حممد ب�صام68
مندوب �صركة �صركة جمم�عة عزت مرجياملهند�س حممد طه69

الـجـهـــــــــــــــــــــةال�ســــــــــــــــــمالت�سل�سل
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مندوب �صركة فيالدلفيا للطاقة ال�صم�صيةاملهند�س وهيب قطب70
CLEAN Energy Conceptsاملهند�س جمال بدران71

وزارة الطاقة والرثوة املعدنيةاملهند�س حممد الدبا�س72
مدير �صركة اخل�صراء للتدريباملهند�س وجيه اعريفج73
الدي�ان امللكيال�صيد زيد غالب �صراري البخيت74
Private Sectorال�صيد اأ�صامة احمد ح�صن75

امل�ؤ�ص�صة العامة للغذاء والدواءد. ردينة ف�از عقلة بطار�صة76
جامعة فيالدلفياد. اأ�صرف اإ�صماعيل ي��صف م�صلم77
مدير �صركة امل�صادر العاملية للكمبي�تر والت�صالتال�صيد نايف حمم�د خليل ال�صبيحي78
Caravana Middle Eastم. رامي جنم اأ�صعد غامن79

هيئة الطاقة الذريةالدكت�ر كمال خ�صري80
QSATال�صيدة رميا �صامي العمري81

قع�ار للطاقةاملهند�س حنا زغل�ل82
جامعة جر�سد ح�صني احل�امده83
�صنابل لهند�صة احلدائق / العربية حلماية الطبيعةاملهند�صة زينه اجلعجع84
Edom for technologyاملهند�صة وداد التميمي85
القطاع اخلا�سالدكت�ر حممد عبدالعزير الطراونة86
م�ؤ�ص�صة التميز يف امل�ؤ�ص�صيال�صيد �صالح احلم�ري87
الطاقة اجلديدة لال�صتثماراملهند�س زيد  ابراهيم اي�ب88
التميز للتط�يرال�صيد ع�ين عمر اب� غ��س89
القطاع اخلا�سالأ�صتاذ  �صعد ال�صيخ حيا�صات90
جامعة فيالدلفياالدكت�ر منذر عبيد91
مدير عام �صركة الأنظمة الذهبية للطاقة ال�صم�صيةال�صيد خالد اخلطيب92
جمم�عة الكردياملهند�س عبد ال�دود عبد الرحيم �صيدو الكردي93
القطاع اخلا�ساملهند�س حممد طه ار�صالن94
جامعة فيالدلفياالدكت�ر  ا�صرف ا�صاعيل �صليم95
�صركة املربع الذهبيال�صيد احمد نايل املجايل96
وزارة الأ�صغال العامة والإ�صكانال�صيد  �صيف حممد احلجاج97
القطاع اخلا�سال�صيد عاطف اعطي�ي املجايل98
USA Energy Proال�صيد عبد اللطيف عامر احمد ق�صا�س99

اجلامعة الأردنية الأملانيةالدكت�رة  منى ا�صماعيل البنا100

القطاع اخلا�سال�صيد عبد ال�هاب خليل املدادحة101
القطاع اخلا�سال�صيد ع�صام حممد اب� ال�صعر102
القطاع اخلا�ساملهند�س �صالح الراعي103
حماميالأ�صتاذ زيد العت�م104
�صركة عي�صى جراد الطراونةاملهند�س ي��صف عي�صى جراد الطراونة105

الـجـهـــــــــــــــــــــةال�ســــــــــــــــــمالت�سل�سل
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جملة دورية ت�صدر عن اجلمعية الأردنية للطاقة املتجددة

املديرية العامة لل�صمان الجتماعياملهند�س حممد �صالح الدين خالد حممد اب� خالد106
املديرية العامة لل�صمان الجتماعياملهند�س وفا ي�صري ال�ص�ملي107
مدير م�صنع عامل البال�صتيك لل�صناعات الإن�صائيةاملهند�س عبد احلليم  عبد الرزاق عابدين108
هيئة اعتماد م�ؤ�ص�صات التعليم العايلال�صيد عبدا هلل �صبلي عبد املجيد ال�صبلي109
Green Power Inc Washingtonالدكت�ر با�صم ر�صيد حجازي110

جمل�س الأمةال�صيد  فايق فنط�ل الزيدان111
قطاع خا�سالأ�صتاذ اآيهم عبد اهلل ن�صار112
�صركة النخيلاملهند�س من�ص�ر مراد113
بلدية اربد الكربىاملهند�س ح�صني حممد ال�صيخ ح�صني114
القطاع اخلا�ساملهند�س ريا�س احمد البطانية115
اجلامعة الأردنيةالدكت�ر ان�س الرب�صي116
اجلامعة الأردنيةالدكت�ر حمزة م�صطفى  الدويري117
اجلامعة الأردنيةالدكت�ر اأني�س ال�صطناوي118
اجلامعة الأردنيةالأ�صتاذ الدكت�ر �صعد احلبايل119
وزارة ال�صحةالدكت�ر �صهيل فخري الط�ال120
جامعة م�ؤتةالأ�صتاذ الدكت�ر امين املعايطة121
القطاع اخلا�ساملهند�س حمم�د امل�ايل122
حماميالأ�صتاذ مهند اأحمد العت�م123
ال�صركة الأردنية لال�صت�صارات املناخيةاملهند�س احمد ي�ن�س �صامل124
�صلطة اإقليم البرتا ال�صياحياملهند�س يحيى �صليمان احل�صنات125
القطاع اخلا�ساملهند�س في�صل عبد اهلل عبد الكرمي البط��س126
مدير عام اأ�ص�اء املدينةاملهند�س جمال اإبراهيم اخلليل127
�صركة الي��صفي الإمارات العربية املتحدةال�صيدة مها عدنان اب�ع�دة128
�صركة ح�صارة لال�صت�صارات الهند�صية والبئيةالدكت�ر عامر �صاهر احلم�د129
امل�صنع الأهلي للكهربائياتاملهند�س منري �صلمان130
مدير �صركة كهرباء اربداملهند�س احمد الذينات130
وكالة الأنباء الأردنية Petra ال�صيد م�صه�ر اب�عيد132

ال�صركة ال�صاملة حلل�ل الطاقة والبئيةاملهند�س جالل خ�صاونة133
ال�صركة ال�صاملة حلل�ل الطاقة والبئيةاملهند�س ح�صن �صبح134
هيئة الطرق وامل�ا�صالت دبي RTAالدكت�ر علي حممد عليان135

رئي�س جمل�س ادارة �صناعة اربدال�صيد رائد فتحي �صمارة136
م�ؤ�ص�صة ت�صجيع ال�صتثمارال�صيدة  منى �صامي قم�ه137
�صركة تط�ير معاناملهند�س فرا�س عدنان عبداهلل الرمياوي138
�صركة البعد الهند�صي للتكن�ل�جيااملهند�س طارق اخلطيب139
اجلامعة الردنيةالدكت�ر طالل اأحمد الثلجي140
طالبال�صيد �صريف عمر �صريف نزال141

الـجـهـــــــــــــــــــــةال�ســــــــــــــــــمالت�سل�سل
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قطاع خا�سال�صيد معت�صم قا�صم حمدان142
جامعة العل�م و التكن�ل�جياالدكت�ر عدنان حممد امني ال�صريعه143
جامعة الزيت�نة الردنيةالدكتور عبد احلفيظ ح�سني الهروط144
مملكة املعرفة للتدريب وال�صت�صاراتال�صيد حممد جميل ال�صجاعيه145
ال�صركة العربية للتعدينالدكت�ر حممد اأحمد الكركي146
الروائع العامليةال�صيدة منى ف�زي ال�صليبي147
جامعة عمان الهليهالدكت�ر مالك فتحي العمايره148
Edom for technologyمهند�س ه�صام عزمي العف�ري149

معهد تط�ير عماناملهند�صة �صهرية حمدان150
اجلامعة الملانية الردنيةاأ�صتاذ دكت�ر حمم�د ار�صيدات151
اجلمعية الأردنية للطاقة املتجددةالأن�صة عبري املهداوي 152
اجلمعية الأردنية للطاقة املتجددةاملهند�صة �ص�زان اله�او�صة153
اجلمعية الأردنية للطاقة املتجددةاملهند�صة هبة اب� تاية154
حماميالدكت�ر مهند خليفة155
مركز العقبة للطاقة املتجددةاملهند�س ماأم�ن را�صم الق�ص��س156
�صربكة التقنيات بدون حفرال�صيد فاروق العمري157
�صركة الرباقمهند�س معن عبد الكرمي158
�صركة احلكمةاملهند�صة رند الزعبي159
قطاع خا�سمهند�س خلدون عبد الرحمن امل�مني160
البنك العربي ال�صالمي الدويلال�صيد عمر م�ؤقت161
م�ؤ�ص�صة ال�صعاع لالإنارةاحمد ح�صني دخل اهلل162
قطاع خا�ساملهند�س ف�ؤاد با�صم فراج163
قطاع خا�ساملهند�س خالد حممد ابراهيم خليل164
قطاع خا�سال�صيد عبد اهلل تركي 165
ق�صم عل�م املياه والبية /جمم�عة منري �صختياناملهند�س يزن نايف �صعاده167
قطاع خا�س املهند�س فرا�س حمم�د ال�صالح168
قطاع خا�س مهند�س مازن القي�صي 169
قطاع خا�سمهند�س جالل ال�صدر170
قطاع خا�سبالل  عبد املعز �صاور171
م�ؤ�ص�صة التدريب املهنيمهند�س زياد بطاينة172
قطاع خا�س �صرار اأب� �صكر 173
قطاع خا�سع�ين �صعث174
قطاع خا�س�صامر زوايدة175
قطاع خا�سي��صف الطعاين176
�صركة ال�صارية للمقاولت الكهربائية وامليكانيكجهاد �صكريان177
قطاع خا�سزيد الفايز178
قطاع خا�سحممد الناجي179

الـجـهـــــــــــــــــــــةال�ســــــــــــــــــمالت�سل�سل
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نتاأمل الإجناز ال�طني النم�ذج وعلى كافة الأ�صعدة والذي يق�ده جاللة امللك املعزز عبداهلل 
الثاين بن احل�صني املعظم بجه�د و�صراكة كل الأردنيني، والعي�ن ت�صت�صرف امل�صتقبل باأن ال�طن 
�صيبقى املنارة املتقدمة والب�ابة املنيعة من خالل املزيد من العمل الدوؤوب والتعاون امل�صرتك 

يف املجالت كافة.

برئا�صة  املتجددة  للطاقة  الأردنية  للجمعية  اجلديدة  املجلة  من  الأول  العدد  �صدور  اإن 
�صاحب ال�صم� الأمري عا�صم بن نايف ليعد باك�رة انطالقها ويعطي بعدًا اآخرًا يف جمال ن�صر 
ال�عي وت�طني التكن�ل�جيا املتقدمة لال�صتفادة من الطاقة املتجددة يف ن�احي احلياة املختلفة 
اأف�صل املمار�صات واخلربات العاملية لهذه  والتقليل من العتماد على الطاقة التقليدية وو�صع 

ال�صتخدامات لن�اكب الع�صر ولغة التكن�ل�جيا الرقمية واملتجددة وامل�صتدامة.

وقد قامت وزارة الأ�صغال العامة والإ�صكان بت�قيع مذكرة تفاهم مع اجلمعية الأردنية للطاقة 
املتجددة �صعارها التعاون يف جمالت الطاقة املتجددة والبيئة وحت�صني كفاءة الطاقة والعمل 
يف  ال�صتخدامات  هذه  وتط�ير  دعم  بهدف  العلمية  امل�صتجدات  وعر�س  احلل�ل  ايجاد  على 
اململكة وذلك من خالل العمل على اعتماد الطاقة ال�صم�صية لإنارة الطرق يف املناطق النائية 
وبع�س الطرق القروية وت�صغيل الإ�صارات ال�ص�ئية على الطرق من خالل الل�اقط ال�صم�صية ومبا 
يتالئم مع احلفاظ على البيئة، و�صنبداأ بنماذج جتريبية لهذه الغاية ويف حال جناحها –وه� 

اأكيد اإن �صاء اهلل- �صيتم ن�صر وتطبيق التجربة على طرقنا كافة.

وكذلك ن�صعى اإلى زيادة التعاون يف جمال املباين اخل�صراء ال�صديقة للبيئة وعمل من�ذج 
الطاقة  للباحثني يف جمالت  بياناته  قاعدة  لال�صتفادة من  اإلكرتونيًا  ربطه  يتم  اأخ�صر  لبناء 

املتجددة.

ومن نتائج التعاون امل�صرتك ما بني وزارة الأ�صغال العامة والإ�صكان واجلمعية الأردنية للطاقة 
املتجددة العمل حاليًا يتم التح�صري لعقد ور�صة عمل ح�ل »م�ص�دة دليل املباين اخل�صراء يف 
الأردن« برعاية �صاحب ال�صم� رئي�س اجلمعية حيث �صيتم عر�س ما مت الت��صل اليه ح�ل حماور 
النظام  عر�س  وكذلك  البيئة  على  واحلفاظ  واملياه  للطاقة  الأمثل  ال�صتخدامات  من  الدليل 
اليه  الت��صل  مت  وما  به  املتعلقة  والت�صنيفات  الأردن  يف  اخل�صراء  باملباين  املتعلق  املرجعي 

كح�افز مقرتحة يتم منحها عند حتقيق املعايري الفنية املتعلقة بالأبنية اخل�صراء.

ب�صراكة  املتجددة تعمل  للطاقة  الأردنية  والإ�صكان واجلمعية  العامة  الأ�صغال  اأن وزارة  كما 
حقيقية لعقد املنتدى العاملي لتكن�ل�جيات الطاقة اخل�صراء الذي �صيعقد يف الربع الأخري من 
وكفاءتها  الطاقة  واإدارة  اخل�صراء  املباين  على  العاملي  املنتدى  هذا  �صريكز  حيث  العام  هذا 
وتر�صيد ا�صتهالكها يف املباين وا�صتخدامات الطاقة ال�صم�صية احلرارية والكهربائية والرتكيز 

على ا�صتخدامات طاقة الرياح والطاقة اجل�فية واحلي�ية.

املجلة  لهذه  اأمتنى  واأخريًا  املزيد.  هنالك  اهلل  �صاء  واإن  تعاوننا؛  في�س  من  غي�س  وهذا 
وللقائمني عليها امل�فقية والنجاح يف خدمة اأردننا احلبيب لنعلي بذلك �صاأن وطننا الغايل يف 
ظل ح�صرة �صاحب اجلاللة الها�صمية امللك املعزز عبد اهلل الثاين بن احل�صني املعظم حفظه 

اهلل ورعاه. ■

واهلل ويل الت�فيق ،،،،

التكاملية بين
وزارة األشغال

والجمعية

بقلم: الدكتور حممد طالب عبيدات
وزير الأ�سغال العامة وال�سكان
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البيت األحمر

وعلى  اجلن�بية  احلديثة/الأغ�ار  غ�ر  منطقة  يف 
تله مطلة على البحر امليت،يقع نزٌل جميل ا�صتخدمت 
ا�صتغالل  و  الطاقة  يف  ال�فرة  عنا�صر  جميع  فيه 
لعملية  رئي�صي  كم�صدر  والأ�صجار   املياه  مثل  امل�ارد 
اأ�صجار  به  حتيط  ال�صحي،كما  وال�صرف  ال�فرة 
كثيفة وخم�صرة �صيفا و�صتاء والتي ل حتتاج اإلى املياه 
لعتمادها على رط�بة الرتبة مثل )�صجر ال�صدر،ال�َصَلْم 
ال�صحي  ال�صرف  مياه  وا�صتغالل  اجلميل(  وال�صاب 
النظيفة لري هذه الأ�صجار التي متنحه الرط�بة والظل 
طبيعة  من  امل�صت�حى  املعماري  طرازه  اإلى  ت�صيف  و 

املنطقة جمال وروعة.

يعتقدون  املنطقة  زوار  من  الأعظم  ال�ص�اد  اإن 
طاردة  منطقة  هي  احلديثة  وغ�ر  املزرعة  غ�ر  باأن 
�صيفا  احلرارة  درجة  ارتفاع  ب�صبب  لال�صتثمارات 
التحتية  للبنية  امل�صاندة  وت�ا�صع اخلدمات  املياه  و�صح 
الأ�صمدة  ب�صبب  الذباب  لتكاثر  مالئمة  بيئة  ت�فر  مع 
مل  لرمبا  اأنهم  املزارع.اإل  يف  امل�صتخدمة  الكيماوية 
وا�صتـــحداث  العيــ�س  وب�صاطة  املكان  �صحر  يدرك�ا 
طرق للتعامل مع ح�صن ا�صـــتهالك امليــــــاه و الكهرباء 
واأنظمة العزل احلديثة  والطاقة،واأ�صاف باأن الإن�صان 
ه� الذي ي�صنع املكان اإذا ما انتمى اإليه و تعامل معه 
كل�حه تعرب عما يف دواخله جتاه نف�صه واأهله وجمتمعه. 
كما يكت�صف الزائر لهذا النزل باأن عنا�صر ال� فره يف 
العزل،اإذ  اأنظمة  ا�صتخدام  بح�صن  جاءت  قد  الطاقة 
مت بناء ما م�صاحته 450 م من الطني املخلوط بالتنب 
والزبل وقد مت ت�صنيعه يف ار�س امل�صروع و�صمم على 
90�صم  عن  تزيد  جدران  ب�صماكة  )العقدة(  نظام 
والتدفئة  التربيد  لأنظمة  البناء  حاجة  من  تخف�س 
للحفاظ على درجة احلرارة  العزل اجليد  عن طريق 
الداخلية للغرف و ال�صالت الداخلية. كما يتمتع البناء 

مبميزات معمارية جتعله يقاوم الزلزل. 

النزل مبني على ما م�صاحته 3200م، يتك�ن من 18 
غرفة فندقية و�صالة طعام مع مرافقها و�صالة داخلية 
و خارجية و بركة �صباحة مع مرافقها كما ي�فر النزل 

خدمة النرتنت جمانا لنزلئه.

فقد  الفندقية  ال�صقق  �صفة  ياأخذ  النزل  اأن  ومبا 
اأ�صبح حمط اهتمام ال�صركات الكربى يف املنطقة نظرا 

مل�صت�ى اخلدمة امل�ازي للخدمات الفندقية الراقية،اإذ 
لزبائنها  خا�صا  نزل  حاليا  ال�صركات  هذه  تتخذه 
الأجانب الذين اأكدوا عن بالغ �صعادتهم بالعي�س و�صط 
الأهايل املحليني ، م�صتمتعني ب�صماحة املجتمع املحلي 
اأعلى ن�صبة  و التمتع به�اء الريف الغ�ري، م�صتن�صقني 

اأك�صجني يف اأخف�س منطقة يف العامل.
يعتا�س من خالله ع�صر  املكان  النزل يف ذاك  هذا 
جميلة  ل�حة  املحلي  املجتمع  فيه  ويرى  اأردنية  اٌ�صر 
ت�صاف اإلى �صحر املنٌطقة و قد اأ�صبح جزءا من معامل 

غ�ر حديثة .
رط�بة  ت�صتقبلك  النزل  هذا  تزور  �صتاءا  اأم  �صيفا 
يف  اجلميلة  الأفكار  وحتاورك  ال�صيافة  ودفء  املكان 
اإليه  بالع�دة  تفكر  جتعلك  اأن  امل�ؤكد  فمن  الت�صميم; 

ثانية.

بقلم عوين �سعث

ع�سو يف اجلمعية الأردنية للطاقة املتجددة 
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الطاقة المتجددة
خيار استراتجي لألردن

اإعداد: مدير عام اجلمعية
املهند�س حممد الطعاين

1- املقدمة

ي�صهد العامل م�ؤخرا ثورة علمية وتكنولوجية كربى 
يف جماالت الطاقة املتجددة وتقنياتها وتطبيقاتها مل 
لل�صراعات  نتيجة  كانت  واإمنا  فح�صب  فراغ  من  تاأت 
الدولية على مراكز الطاقة يف العامل والتهافت عليها 
بالإ�صافة اإلى اآثار الت�صخم القت�صادي العاملي نتيجة 
وما  الطاقة  مدخالت  اأ�صعار  يف  الهائلة  الرتفاعات 
ولالرتباط  العاملية  االأزمات  وتوايل  تتابع  عنه  جنم 
وهي  واملياه  والبيئة  الطاقة  بني  واملتالحم  ال�ثيق 
املرتكزات الرئي�صية لن�ص�ء احلياة وتط�ر احل�صارات 
على مر الع�ص�ر ، اأ�صبح من املحت�م على هذه الدول 
واآثارها  التقليدية  الطاقة  بدائل  اإلى  والت�جه  البحث 
ال�صلبية بيئيا واقت�صاديا واأمنيا والتي كانت مطروحة 
وم�ج�دة اأ�صال على اأجندات هذه الدول والآن اأ�صبحت 
احلاجة ما�صة لها ل�صببني رئي�صني: الأول القت�صادي 

املايل والثاين البيئي الجتماعي.

2. الروؤية

ان�صجاما مع ت�جيهات ح�صرة �صيد البالد اأطال اهلل 

يف عمره وحك�مته الر�صيدة فقد مت تاأ�صي�س اجلمعية 
غري  كم�ؤ�ص�صة   2008 عام  املتجددة  للطاقة  الأردنية 
حك�مية وغري ربحية والأولى يف ال�طن العربي، روؤيتنا 
العمل على نقل املعرفة والتكن�ل�جيا يف جمال الطاقة 
من  العربي  وال�طن  الأردن  يف  وت�طينها  املتجددة 
الأمثل  ال�صتخدام  اأجل  من  العاملية  امل�صادر  جميع 
وال�صتثمار  ا�صتهالكها  وتر�صيد  وكفاءتها  للطاقة 
املتجددة  الطاقة  على  تعتمد  التي  امل�صتقبل  طاقة  يف 

)عامل اأخ�صر اآمن وم�صتدام (.

3. ر�سالة اجلمعية 

•تاأ�صي�س واإدارة جمعية اأردنية رائدة ومتخ�ص�صة  	
يف جمال البحث و التط�ير وت�طني التكن�ل�جيا 
املتجددة  الطاقة  جمال  يف  وال�صت�صارات  
وتر�صيد  كفاءتها  وزيادة  وتطبيقاتها  واجلديدة 

ا�صتهالكها يف الأردن و ال�طن العربي .

واملتجددة  الطاقة اجلديدة  ثقافة  وترويج  •ن�صر  	
ال�صديقة للبيئة وتطبيقاتها على �صعيد ال�طن 

بالأبحاث  والقيام  الإقليمي  و  املحلي  واملجتمع 
العلمية املتخ�ص�صة يف هذا املجال.

يف  والتكن�ل�جيا  العلمي  البحث  وت�صجيع  •دعم  	
درا�صات واأبحاث الطاقة املتجددة عن اختالف 

اأن�اعها.

4. الروافد الب�سرية للجمعية 

نخبة  املتجددة  للطاقة  االأردنية  اجلمعية  ت�صم 
مميزة من الكفاءات واخلرباء والأكادمييني والدار�صني 
يف  و�صركات  املتخ�ص�صني  والعلماء  وامل�صت�صارين 
الرياح،  ال�صم�صية،   ( املتجددة  الطاقة  جمالت 
اجل�فية، املائية،اله�ائية، الأم�اج، احلي�ية،ال�صم�صية 
درا�صات  والهيدروجني،  ال�ق�د  خاليا  احلرارية، 
اجلدوى املتعلقة بالطاقة املتجددة والبيئة( بالإ�صافة 
اإدارة الطاقة وم�صاريعها كفاءة وتر�صيد  اإلى جمالت 
ا�صتهالكها وتدعم هذه النخبة ثلة من رجالت ال�طن 
الطاقة  جمالت  يف  ومهتمني  م�صجلني  كاأع�صاء 

املتجددة.

ال�سيد وائل وهبة
املدير املايل و الإداري
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5. الهيكل الوظيفي واملخطط الفني للجمعية :-

الهيكل التنظيمي للجمعية الأردنية للطاقة املتجددة

رئي�س واأع�ساء الهيئة الإدارية

مدير اجلمعية

من�سق م�ساريعم�سوؤول اداريحما�سب مايل 

مدير العالقات العامة
والتعاون الدويل

مدير اإداري ومايل

جلان منبثقة عن الهيئة الإدارية

جلان فنية وا�ست�سارية�سكرتاريا

مدير م�ساريع

اأمني ال�سر

نائب الرئي�س
لل�سوؤون الأكادميية والعلمية

م�ست�سار قانوين

نائب الرئي�س
للتكنولوجيا وال�سناعة والإ�ستثمار
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اللجان الفنية و ال�ست�سارية املنبثقة عن مدير اجلمعية

مدير امل�ساريع

من�سق امل�ساريع

جلنة طاقة الرياح

جلنة الطاقة ال�سم�سية الكهربائية

جلنة البيئة والقت�ساد و التوعية

جلنة الطاقة احليوية

جلنة الأبنية اخل�سراء

جلنة كفاءة و تر�سيد ا�ستهالك الطاقة

جلنة الطاقة ال�سم�سية احلرارية

جلنة اأمن الطاقة

جلنة الهيدروجني و خاليا الوقود

جلنة الطاقة اجلوفية
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6. ال�سرتاتيجية العامة للجمعية:-

 • اإن فاتورة الطاقة يف اململكة االأردنية الها�شمية	
فاإن  لذلك  دولر  مليارات   4 اإلى  تقريبا  ت�صل 
مع  وبالتعاون  طاقتها  بكل  ت�صعى  اجلمعية 
اإلى  واخلا�س  العام  القطاعني  يف  املعنيني 
تخفي�س هذه الفات�رة يف املرحلة الأولى بن�صبة 
ت�صل اإلى 25% من خالل اإقناع وت�صجيع الأفراد 
با�صتخدام  الت�جه  اإلى  وامل�ؤ�ص�صات واحلك�مات 
اأن�اع  وباقي  الرياح  وطاقة  ال�صم�صية  الطاقة 
الطاقة املتجددة الأخرى لت�ليد احتياج اململكة 
من الطاقة الكهربائية، بالإ�صافة لإدارة تر�صيد 

وكفاءة ا�صتهالك الطاقة.

التي  الأردن  للطاقة يف  ال�طنية  الأجندة  •تعترب  	
لتلبية  املختلفة  الطاقات  تعتمد على خليط من 
باعتماد   2020 عام  بحل�ل  الأردن  حاجات 
املتجددة  والطاقة  التقليدية  الطاقة  م�صادر 

والن�وية وال�صخر الزيتي.

•حيث اإن ا�صرتاتيجية الطاقة املتجددة يف الأردن  	
خليط  من  باملائة  ع�صرة  ن�صبة  اإلى  ال��ص�ل 
الطاقة بحل�ل 2020 حيث ل تتعدى هذه الن�صبة 

1% يف ال�قت احلا�صر.

ك�نه  ال�طني  القت�صاد  دعم  يف  •امل�صاهمة  	
الطاقة املتجددة م�صدر مت�فر با�صتمرار وغري 

قابل لالحتكار.

املتجددة  الطاقة  جمال  يف  عمل  فر�س  •اإيجاد  	
للعديد من فئات املجتمع الأردين وبالتايل ميكن 
اأن يك�ن الأردن من الدول ال�صباقة يف ت�صدير 
املجاورة  العربية  الدول  من  التكن�ل�جيا  هذه 

بكفاءات اأردنية مدربة وم�ؤهلة.

بالأردن  املتجددة  للطاقة  اأ�صيلة  •اإيجاد �صناعة  	
وو�صع الأردن على اخلارطة العاملية يف �صناعة 

الطاقة املتجددة والتكن�ل�جيا ل�صتخدامها.

7. دور اجلمعية الأردنية للطاقة 
املتجددة حمليا ودوليا:-

عمل  يف  املتجددة  للطاقة  اجلمعية  اأهمية  تاأتي 
واخلا�س  العام  القطاع  م�ؤ�ص�صات  ما بني  تكاملي  دور 
�صدور  بعد  وخ�ص��صا  الهدف  هذا  حتقيق  اأجل  من 
املتجددة  الطاقة  قان�ن  على  ال�صامية  امللكية  امل�افقة 
امل�ؤقت الذي تعمل وزارة الطاقة والرثوة املعدنية على 
القان�ن  هذا  تفعيل  اأجل  من  واأنظمة  تعليمات  بل�رة 
كافة  مع  بالتعاون  ال�اقع  اأر�س  على  عملية  ب�ص�رة 

اجلهات املعنية.

الن�ساطات املحلية :-

العامة  الأ�صغال  وزارة  مع  تفاهم  مذكرة  ت�قيع  1 .
والإ�صكان: 

للمباين  والعملي  العلمي  الرتكيز  اأجل  من 
اخل�صراء و ك�دات املباين اخل�صراء واحل�افز 
وا�صتخداماتها  املتجددة  الطاقة  ومتطلبات 
والإ�صارات  ال�ص�ارع  اإنارة  ومنها  املتعددة 
اجلمعية  وت�صعى  الداعمة  والل�حات  ال�ص�ئية 
بالتعاون مع وزارة الأ�صغال العامة والأ�صغال اإلى 
ت�صميم وتنفيذ بيت بيئي مثايل يعتمد بالكامل 
على اأنظمة الطاقة املتجددة ويك�ن عينة عملية 
للمباين اخل�صراء ومقر دائم للجمعية وجمل�س 

الأبنية الأردنية .

اهلل  عبد  امللك  مركز  مع  تفاهم  مذكرة  ت�قيع  2 .
الثاين للتميز؛ 

على  وامل�ؤ�ص�صات  ال�زارات  كافة  حث  اأجل  من 
ا�صتهالك  تر�صيد  مفه�م  وتفعيل  ا�صتخدام 
املتجددة  الطاقة  اأنظمة  على  والإقبال  الطاقة 
بامل�صاركة  وامل�ؤ�ص�صات  ال�زارات  تقيم  يف 
معيار  تقييم  يف  الفاعلة  وامل�صاركة  باجلائزة 

اجلائزة وتاأهيل اجلهات املتقدمة لها .

لدى  الدائمة  اللجنة  احل�ص�ل على ع�ص�ية يف  3 .
ال�صناعة  وزارة  واملقايي�س  امل�ا�صفات  م�ؤ�ص�صة 

والتجارة .

الطاقة  قان�ن  مبراجعة  الفاعلة  امل�صاهمة  4 .
دور  لها  تك�ن  لأن  وال�صعي  امل�ؤقت  املتجددة 
ال�صت�صارات  وتقدمي  تطبيقه  اآلية  يف  حم�ري 
من  املعدنية  والرثوة  الطاقة  ل�زارة  الالزمة 

خالل اأع�صائها امل�ؤهلني لذلك .

الر�صمية  اجلهات  كافة  مع  امل�صتمر  الت�ا�صل  5 .
حتقق  ا�صرتاتيجية  اأجل  من  الر�صمية  وغري 
خط�ات  بل�رة  وبالتايل  الطاقة  اأمن  مفه�م 
الأردين  املحلي  املجتمع  مب�صاركة  لذلك  عملية 

كافة اأطرافه مل�صلحة ال�طن وامل�اطن .

املتجددة  للطاقة  الوطني  احلوار  ور�شة  عقد  6 .
بالفرتة من 8-2010/2/9 مب�شاركة دولية؛

من اأجل اخلروج بت��صيات عملية ح�ل الطاقة 
اخلربات  من  بال�صتفادة  لالأردن  املتجددة 
ال�ر�صة  هذه  تك�ن  و�ص�ف  املتقدمة  للدول 
�صن�ية من اأجل تعميق الفائدة ومراجعة دورية 
�سنوية �ساملة لتقوية نقاط ال�سعف يف حتديات 
ملقرتحات  وم�صتمرة  دائمة  ومراجعة  الطاقة 

وت��صيات ال�صن�ات ال�صابقة .

والأكادميية  العلمية  امل�ؤ�ص�صات  مع  الت�ا�صل  7 .
لكافة  وعي  خلق  اأجل  من  امللكية  واملبادرات 
املتجددة  بالطاقة  يتعلق  فيما  املجتمع  �صرائح 
فقد  ال�سلوكية  االأمناط  وتغيري  وا�ستخداماتها 
والبدء  اخل�شراء  االأجيال  مبادرة  اإطالق  مت 
ال�صغرية  الأطفال  من  بدءًا  الت�عية  بحمالت 
الفئات  كافة  الى  ال��ص�ل  وحتى  باملدار�س 

العمرية املختلفة .

احل�ص�ر وامل�صاركة يف كافة امل�ؤمترات وور�صات  8 .
العمل واملنتديات واملعار�س املتخ�ص�صة بالطاقة 

املتجددة والبيئة واملياه واإدارة تر�صيدها .
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الن�ساطات الدولية:-

اجلمعية الردنية للطاقة املتجددة ت�صعى لالنت�صار 
الدويل لإظهار الأردن ب�ص�رته امل�صرقة دائما بقيادة 
اأطال  �صيد البالد امللك عبد اهلل الثاين بن احل�صني  
للجمعية  فاإن  ال�صعيد  هذا  وعلى  عمره  يف  اهلل 

الن�صاطات التالية:

�صباق الق�ارب ال�صم�صية العاملي  يف ه�لندا يف  1 .
الفرتة من 2010/7/7-4:

عا�صم  الأمري  امللكي  ال�صم�  �صاحب  �صريعى 
ال�صم�صية  الق�ارب  �صباق  نايف حفظه اهلل  بن 
العاملي بدع�ة ر�صمية للجهة املنظمة وذلك من 
اأجل ت�ص�يق الأردن يف جمال الطاقة املتجددة 
القطاعني  بني  للتعاون  حقيقية  اأج�اء  وخلق 
العام واخلا�س يف هذا املجال ولتعزيز عالقات 
اإلى الطالع  بالإ�صافة  الدولتني  ال�صداقة بني 
على خربات اأكرث من خم�صني دولة م�صاركة من 

دول العامل.

امل�صتقبل  للطاقة  العاملية  القمة  يف  امل�صاركة  2 .
المارات  يف   2010/1/20-17 من  الفرتة  يف 

العربية املتحدة/اأب� ظبي.

للتدفئة  الثالث  الدويل  املعر�س  يف  امل�صاركة  3 .
والتكييف والطاقة املتجددة يف الفرتة من 15-

2010/4/19 يف اجلمه�رية العربية ال�ص�رية.

الدولية  اللجنة  ع�ص�ية  اجلمعيةعلى  ح�ص�ل  4 .
العلمية للم�ؤمتر العاملي للمباين امل�صتدامة والذي 

�صيعقد يف هنلي�صكي من 2011/10/21-8.

وامل�ؤمترات  املعار�س  من  العديد  يف  امل�صاركة  5 .
الدولية اخلا�صة بالطاقة والبيئة.

التح�صري والإعداد وبالتعاون املبا�صر مع وزارة  6 .
العاملي  املنتدى  اإلى  والإ�صكان  العامة  الأ�صغال 
من  بالفرتة  اخل�صراء  الطاقة  لتكن�ل�جيات 

:2010/9/22-20

كاإحدى  �صن�ي  ب�صكل  متكررًا  امل�ؤمتر  و�صيك�ن 
لإبراز  للجمعية  الدولية  الثابتة  الن�صاطات 
الطاقة  تكن�ل�جيا  لدعم  الأردن احلقيقي  دور 
للطاقة  العاملي  املنتدى  �صريكز  اخل�صراء. 
املتجددة على عر�س التطبيقات العملية للطاقة 

املتجددة وتقنيات اإدارة وتر�صيد الطاقة وجلب 
وت�ظيفها  املنطقة  يف  وت�طينها  ال�صتثمارات 
مزايا  لعر�س  بالإ�صافة  احلديثة  التكن�ل�جيا 
الذي  الأردين  املتجددة  الطاقة  قان�ن  وح�افز 
كان من ب�اكري ثمار اجلمعية التي �صعت دوؤوبة 
لإخراجه اإلى حيز ال�ج�د بالتعاون مع املعنيني 

يف احلك�مة.

عمل  ور�صات  عقد  امل�ؤمتر  هام�س  على  و�صيتم 
جمالت  كافة  يف  متخ�ص�صة  تدريب  وبرامج 
املباين  على  الرتكيز  ويتم  املتجددة  الطاقة 
اخل�صراء وكفاءة الطاقة وحما�صرات وندوات 
تفاعلية)ع�صف  ومناق�صة  بحث  وحلقات 
ذهني( لكافة القطاعات امل�صاركة مبا ين�صجم 
املتجددة  للطاقة  ال�طنية  ال�صرتاتيجية  مع 
اهلل  عبد  امللك  البالد  �صيد  ت�جيهات  وح�صب 
ح�ل  ورعاه  اهلل  حفظه  احل�صني  بن  الثاين 

الطاقة املتجددة وال�صتثمار فيها.

ت�صعى  املتجددة  للطاقة  الأردنية  اجلمعية  7 .
املجل�س  لإن�صاء  مدرو�صة  عملية  بخط�ات 
العربي للطاقة املتجددة: حتى متتد ر�صالته 
لكافة اأجزاء ال�طن العربي الكبري من خالل 
اإن�صاء جمعيات مماثلة لت��صيع  امل�صاعدة يف 
الطاقة  جمال  يف  اجلمعية  ور�صالة  قاعدة 
ومنارة  من�ذجا  الأردن  يك�ن  واأن  املتجددة 
املتجددة  الطاقة  جمالت  يف  بها  يحتذى 
وعلى  العربية  املجتمعات  وا�صتخداماتهايف 

غرار الدول املتقدمة.

8. اأهمية ال�ستثمار بالطاقة املتجددة 
يف اململكة الأردنية الها�سمية:-

يف  وال�حيدة  الأولى  العربية  الدولة  الأردن  1 .

املنطقة التي ي�جد بها ت�صريعات وح�افز ت�صجع 
املتجددة من خالل  بالطاقة  ال�صتثمارات  على 
امل�صتخدم  مينح  الذي  املتجددة  الطاقة  قان�ن 
القت�صادية  اجلدوى  ل�صمان  الإعفاءات  كافة 
منا�صبة  فرتة  ويف  باململكة  املنفذة  للم�صاريع 

ل�صرتجاع راأ�س املال امل�صتثمر.

م�قع الأردن اإذ يقع باحلزام ال�صم�صي يف الكرة  2 .
الأر�صية ومعدل ال�صط�ع ال�صم�صي يتجاوز �صتة 

�صاعات على مدار 300 ي�م بال�صنة.

ي�صكل الأردن بيئة ا�صتثمارية م�صجعة ومغرية يف  3 .
النفايات  جمال الطاقة احلي�ية والتخل�س من 

وحت�يلها اإلى طاقة .

اإن الأردن لديه العديد من الكفاءات والقدرات  4 .
العلمية الفنيةيف جمال الطاقة املتجددة  ت�ؤهله 
اأن يلعب دورًا اإقليميا لنقل وت�طني التكن�ل�جيا 
يف املنطقة وال�طن العربي وبالتايل تك�ن عمان 
مقرا لتناف�س ال�صركات الأجنبية التي تعمل يف 
مكاتب  لها  يك�ن  واأن  املتجددة  الطاقة  جمال 

اإقليمية فيها.

ال�اعدة  امل�اقع  من  الكثري  الأردن  ميتلك  5 .
والتي  الرياح  لطاقة  والقت�صادية  وامل�صجعة 
يف  بالثانية  اأمتار  �صتة  من  اأكرث  ب�صرعة  تتمتع 

�صمال وجن�ب اململكة.

الطاقة  و�صائل  اأف�صل  من  املتجددة  الطاقة  اإن  6 .
اأن  ويت�قع  البيئية  الن�احي  لالأردن من  مالئمة 
ي�صل حجم ال�صتثمار بها بحل�ل 2020 اأكرث من 

ثالثة مليارات دينار اأردين. ■
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منتدى  والإ�صكان  العامة  الأ�صغال  وزارة  مع  بالتعاون  املتجددة  للطاقة  الأردنية  اجلمعية  تنظم 
عامليًا و معر�صًا لتكن�ل�جيات الطاقة اخل�صراء يف الفرتة 20-22 اأيل�ل يف فندق الرويال يف عمان.

�صريكز املنتدى على عر�س التطبيقات العملية للطاقة املتجددة وتقنيات اإدارة و تر�صيد الطاقة، 
جلب و ت�صجيع ال�صتثمارات يف املنطقة وت�طني التكن�ل�جيات احلديثة للطاقة املتجددة بالإ�صافة 
لعر�س مزايا وح�افز قان�ن الطاقة املتجددة الأردين الذي كان من ب�اكري ثمار اجلمعية التي �صعت 

دوؤوبة لإخراجه اإلى حيز ال�ج�د بالتعاون مع املعنيني يف احلك�مة.

املنتدى العاملي للطاقة املتجددة �صيك�ن الأول من ن�عه يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا 
كما ون�عا من حيث حجم امل�صاركة العربية والعاملية ومن حيث التزامه بتبني ال�صرتاتيجية الدولية 
للطاقة املتجددة لتحقيق براجمها واأهدافها من خالل خلق وعي و معرفة لإيجاد الأجيال اخل�صراء 
الرفاهية  يحقق  م�صتدام   )green world(اأخ�صر عامل  اإلى  لل��ص�ل   )green generations(
لالأمم وال�صع�ب من خالل خلق اقت�صاديات خ�صراء  بتم�يل اأخ�صر يف املنطقة وكافة دول العامل 
اآمال كبرية عليه ليك�ن نقطة حت�ل هامة يف م�صتقبل  ، وتع�ل اجلمعية الأردنية للطاقة املتجددة 

الطاقة املتجددة )REF( في الأردن ويف املنطقة يف �صكل عام.

امل�ؤمتر عقد ور�صات عمل وبرامج تدريب متخ�ص�صة وحما�صرات وندوات  و�صيتم على هام�س 
مع  ين�صجم  مبا  امل�صاركة  القطاعات  لكافة  ذهني(  تفاعلية)ع�صف  ومناق�صة  بحث  وحلقات 
بن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  البالد  �صيد  ت�جيهات  وح�صب  املتجددة  للطاقة  ال�طنية  الإ�صرتاتيجية 

احل�صني حفظه اهلل ورعاه ح�ل الطاقة املتجددة وال�صتثمار فيها لرفعة ال�طن و امل�اطن.

با�صرت اجلمعية الأردنية للطاقة املتجددة حملتها العاملية لرتويج املنتدى حمليا واإقليميا وعامليا 
املدين  املجتمع  م�ؤ�ص�صات  و  اخلا�صة  وامل�ؤ�ص�صات  العامة  وامل�ؤ�ص�صات  ال�زارات  بع�س  مع  بالتعاون 

وال�صركات املتخ�ص�صة يف تنظيم و اإدارة امل�ؤمترات واملعار�س داخل اململكة وخارجها . ■

المنتدى 
والمعرض العالمي 

لتكنولوجيات 
الطاقة الخضراء 

2010www.globalgreen-jo.com
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كافة  لدى  البيئي  ال�عي  اأهمية  لزيادة  نظرا 
الكلفة  من  اأمكن  ما  ولتقليل  الدولة  م�ؤ�ص�صات 
بثقة  يخط�  الأردن  فان  ال�رق  لت�صنيع  القت�صادية 
العام  القطاع  م�ؤ�ص�صات  يف  الأوراق  تدوير  عملية  يف 

واخلا�س.

التي  الهائلة  الكميات  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
لتاأمني  املطل�بة  املبالغ  و�صخامة  الدول  ت�صتهلكها 
كلفتها بالعمل �صجعت  باجتاه تدوير النفايات ال�رقية، 
كما اأن تراكم النفايات ال�رقية وتزايد اآثارها البيئية 
وال�صحية اأدى اإلى البحث عن اأف�صل ال�صبل للتخل�س 
الآمن بيئيا من هذه النفايات. ولهذا ازدهرت عمليات 
منها  وال�صتفادة  لتدويرها  ال�رقية  النفايات  جمع 

جمددا كمادة اأولية يف �صنع اأن�اع ال�رق املختلفة.

الفوائد البيئية
ال�طن  يف  ال�رق  مادة  اإلى  املتزايدة  احلاجة  اأدت 
العربي اإلى زيادة عدد امل�صانع ال�رقية التي تعتمد على 
واملخلفات  والنباتات  كالأخ�صاب  الأولية  اخلام  امل�اد 
امل�صانع  عدد  يف  الزيادة  هذه  اأن  غري  الزراعية. 
اأ�صبحت لها تاأثريات �صلبية على البيئة، حيث اإن عددًا 
اأن�اع  على  الأولى  بالدرجة  تعتمد  امل�صانع  هذه  من 
اإلى  قطعها  عمليات  اأدت  التي  الأ�صجار  من  خمتلفة 
التاأثري ال�صلبي على كميات الأك�صجني يف اجل� وزيادة 
عمليات  فاإن  هنا  ومن  ال�صحراوي.  الزحف  ظاهرة 
تدوير النفايات ال�رقية تلعب دورا بارزا يف احلد من 
ا�صتخدام الأخ�صاب كم�اد اأولية يف �صناعة ال�رق. كما 
اأنها قليلة التل�ث باملقارنة مع ال�صناعات ال�رقية التي 
عمليات  يف  ت�صتخدم  والتي  اخلام،  امل�اد  على  تعتمد 
اإلى  تت�صاعد  ومتن�عة  خطرية  كيماوية  م�اد  العجن 
اجل� فت�ؤثر على طبقات الأك�صجني. وقلل اإنتاج ال�رق 
تدخـل  التي  املل�ثـات  كمية  من  ال�رقية  النفايات  من 

اإلى  تت�صرب  التي  املل�ثات  ومن   ،%74 بن�صبة  لله�اء 
اأنها تقلل من ال�سغوط  اإلى  اإ�سافة  املاء بن�صبة %35. 
على ا�صتنزاف الغابات. وت�صري الدرا�صات اإلى اأن دولة 
مثل كندا ميكنها اأن ت�فر 80 ملي�ن �صجرة �صن�يا اإذا 
اأعادت ت�صنيع ورق ال�صحف بامل�صت�ى الذي يتم فيه 
باليابان. وهناك ف�ائد بيئية اأخرى تتمثل يف اأن تدوير 
النفايات ال�رقية ت�صاهم يف نظافة املدن من النفايات 
البلدية  النفايات  التي ت�صكل ن�صبة كبرية من  ال�رقية 
ال�صلبة. ففي بع�س املدن العربية تنت�صر كميات كبرية 
الرياح  م�ا�صم هب�ب  ويف  والتغليف،  التعبئة  ورق  من 
على  ي�ؤثر  الذي  الأمر  ال�رقية،  النفايات  هذه  تتبعرث 
جمالية املدن العربية. ونظرا لأن اأغلب الدول العربية 
ل تت�فر على اإدارة متكاملة للنفايات من حيث جمعها 
فاإن  منها،  بيئيا  الآمن  والتخل�س  ومعاجلتها  ونقلها 
تراكم هذه النفايات ي�ؤدي اإلى م�صاكل �صحية وبيئيـة 
اللج�ء  اإلى  ال�صكان  بع�س  يدفع  الذي  الأمر  خطرية، 
عمليات  وت�صكل  منهـا.  التخل�س  بغية  حرقها  اإلى 
حرق النفايات ظاهرة لها مردودات �صيئة على اله�اء 
والرتبة وت�ؤدي اإلى تغيري ل�ن الطبيعة واملباين. لذلك 
برزت احلاجة اإلى �صرورة ال�صتخدام الأمثل والأ�صح 
للنفايات ال�رقية بتجميعها وفرزها وتدويرها وحت�يلها 
اإلى ورق وكرت�ن، ليتم ا�صتعمالها يف التغليف و�صناعة 
التي  البال�صتيك  اأكيا�س  عن  ع��صا  ال�رقية  الأكيا�س 
تعاين منها املدن العربية واأ�صبحت ت�صكل خطرا على 

البيئة والرثوة احلي�انية والزراعة.

الفوائد القت�سادية واملالية:

بف�ائد  ال�رقية  النفايات  تدوير  عمليات  تتميز 
اقت�صادية ومالية تتمثل يف قلة التكلفة وقلة ا�صتهالك 
الطاقة واملياه. ولإبراز هذه الف�ائد ميكن ا�صتعرا�س 
التجربة الأملانية يف هذا املجال، حيث ت�صتهلك اأملانيا 

الهدف من عملية
تدوير النفايات الورقية

اإعداد مدير عام اجلمعية
املهند�س حممد الطعاين
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ال�رق  من  طن  ملي�ن  ع�صر  اأحد  على  يزيد  ما  �صن�يا 
وقد  دولر.  ملي�ن  اآلف  ثمانية  عن  تكلفتها  تزيد 
نح� %60-50  اإلى  امل�صتعادة  الكميات  رفع  جنحت يف 
اأولية  كمادة  واإدخالها  �صن�يا  امل�صتهلكة  الكميات  من 
يف  جناحها  يعني  وذلك  والكرت�ن،  ال�رق  ل�صناعة 
ا�صتعادة ن�صف مبلغ الثمانية اآلف ملي�ن دولر. ومن 
الكميات  رفع  يف  امل�صتمر  ال�صباق  نفهم  اأن  ميكن  هنا 
امل�صتعادة من النفايات ال�رقية بني اأقطار العامل، حتى 
والهيئات  الأحزاب  برامج  يف  دخل  ال�صباق  هذا  اأن 
ال�صيا�صية واأ�صبح ميدانا للتناف�س فيما بينها. وبالن�صبة 
لل�طن العربي تبني الدرا�صات املختلفة ل�صناعة ال�رق 
امل�اد  من  ال�رق  اإنتاج  م�صانع  اإن�صاء  تكلفة  ارتفاع 
املثال  �صبيل  وعلى  الثمانينات.  خالل  الأولية  اخلام 
امل�اد  ال�رق من  اإن�صاء م�صنع لإنتاج  فقد بلغت تكلفة 
اخلام الأولية ح�ايل 350 ملي�ن دولر يف م�صر و320 
ملي�ن دولر يف العراق لإن�صاء م�صنع لل�رق والعجينة 
ال�رق  اإن�صاء م�صنع لإنتاج  اأن تكلفة  ال�رقية، يف حني 
من النفايات ال�رقية بطاقة حمددة خالل عام 2000 

اأقل بكثري من هذه املبالغ. 

تزيد  ل  ال�رقية  للنفايات  م�صنع  اإن�صاء  تكلفة  اإن 
على �صبعة ملي�ن دولر مل�صنع طاقته الإنتاجية 40 طن 
اخلام  الأولية  للم�اد  م�صنع  تكلفة  اأن  حني  يف  ي�ميا، 
دولر.  ملي�ن   120 اإلى  ت�صل  الإنتاجية  الطاقة  بنف�س 
الكمية  بقلة  ال�رقية  النفايات  تدوير  عمليات  متتاز 
امل�صتهلكة من املياه العذبة باملقارنة مع عمليات الإنتاج 
ويرجع  الأولية،  اخلام  امل�اد  ت�صتخدم  التي  الأخرى 
وعمليات  كيماوية  تفاعالت  وج�د  عدم  اإلى  ال�صبب 
تبخري كبرية لكميات املياه، كما ميكن ا�صتخدام مياه 
تدوير  عمليات  متتاز  التدوير.  لعمليات  عذوبة  اأقل 
النفايات ال�رقية بزيادة احل�صيلة من العجينة ال�رقية 
املنتجة مقارنة بغريها من امل�اد الأولية الأخرى. على 
�صبيل املثال يحتاج طن العجينة من النفايات ال�رقية 
اإلى 1.2 طن من النفايات، بينما يحتاج طن العجينة 
ال�رقية من الق�صب اإلى 2.5 طن من الق�صب اجلاف، 
اأو اإلى 6.5 –7 طن من الباغا�س برط�بة 50%. ن�صبة 

الفاقد يف وزن النفايات ال�رقية تقل كثريا عن مثيالتها 
العجينة  ي�صتلزم طن  الأخرى، حيث  الأولية  امل�اد  من 
ال�رقية املنتج ح�ايل 1.2 طن خملفات ورقية بحيث ل 
تفقد املادة اخلام �ص�ى 17% من وزنها عند ت�صنيعها 
اإلى عجينة. اإن اإنتاج طن واحد من ال�رق من النفايات 
ال�رقية ي�فر 4100 كيل� وات/�صاعة طاقة. واأن الطاقة 
الالزمة لإنتاج ورق ال�صحف من النفايات ال�رقية تقل 
بنح� 20-60% من مقدار الطاقة الالزمة ل�صنعه من 

عجينة اخل�صب.
اإن �صناعة التدوير ال�رقي تعطي جمالت ا�صتثمارية 
ال�طني  القت�صاد  وترفد  ال�ظيفية  وت�فر فر�س عمل 
الدول  يف  الناجحة  التجارب  هذه  من  العديد  وي�جد 
�صناعة  ت�فر  حيث  والك�يت  ال�صع�دية  من  العربية 
بح�اي  ا�صتثمارية  فر�س  ال�صع�دية  يف  الأوراق  اإعادة 

800 ملي�ن دولر.
اللكرتوين  هال  يا  م�قع  من  بت�صرف  املرجع 
ي�لي� عام  العدد 10098 22  الو�صط  ال�صرق  وجريدة 

■ .2006
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الطبــــاخ
الشمسي

ما مييز الطباخ ال�سم�سي عن غريه :

•تركيز عايل للطاقة:  ويع�د هذا الرتكيز  	
ال�صم�صي  الطباخ  اعتماد  على  العايل 
 )optimal optics( الـ  مبداأ  على 
الى  لي�صل  دقيقة   90 اإلى  يحتاج  الذي 
الطباخات  باقي  بينما  الغليان  درجة 

ال�صم�صية حتتاج اإلى 120 دقيقة.

الفعال  العزل  للطاقة:  عايل  •انحبا�س  	
ال�صم�صي  الطباخ  اأجزاء  داخل  امل�ج�د 
حمتفظة  الأطعمة  اإبقاء  على  ي�صاعد 
ال�صم�س  غروب  بعد  حتى  باحلرارة 
حيث اإنه تنخف�س درجة حرارة الطعام 
املطب�خ 10 درجات بعد �صاعة من انتهاء 

الطبخ.

يف  يط�ر  �ص�ف  ال�صم�صي  •الطباخ  	
�ص�ف  اإنه  حيث  القادمة  ال�صن�ات 
داخله  ت��صع  اإ�صافية  قطع  على  يحت�ي 
ل�صتخدامها  الكهرباء  بت��صيل  وت�صمح 
يحت�ي  و�ص�ف  ال�صم�صية،  الأ�صعة  بدل 
وقطع  احلرارة  لقيا�س  ثريم�ميرت  على 
اإلى  مكان  من  نقله  لت�صهيل  اإ�صافية 

اآخر. 

يعمل الطباخ ال�صم�صي على مبداأ النعكا�س بحيث اأن الأ�صعة ال�صم�صية تنعك�س من 

املراآة امل�صطحة الداخلية  الى الأجزاء الداخلية للطباخ مرورا بطبقتني من الزجاج 

املح�صن التي ت�صمح بانتقال الطاقة ال�صم�صية بدون حدوث اأي فقدان حراري لها ، يف 

القطع  مثل  �صكلها  املتخ�ص�صة  املرايا   من  جدران  هناك  للطباخ  الداخلية  الأجزاء 

وت�جهها  ال�صم�صية  الأ�صعة  كل  وامل�جهات بحيث جتمع  املكثفات  وتعمل عمل  املكافئ 

اإلى طاقة  الأ�صعة وحت�يلها  رفع درجة حرارة  تعمل على  �ص�داء خا�صة  اإلى �صحيفة 

بجدران  الطعام حماطة  بطه�  املخت�صة  الأجزاء  باأن  بالذكر  ومن اجلدير  حرارية، 

عازلة و�صميكة وذلك لأغرا�س العزل التام. 
اعداد مدير عام اجلمعية
املهند�س حممد الطعاين
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خ�سائ�س الطباخ ال�سم�سي:

اجلودة:

الطبخ  يف  بطيء  ال�صم�صي  الطباخ  اأن  من  بالرغم 
الطبخ  ياأخذه  الذي  ال�قت  �صعف  ياأخذ  اإنه  حيث 
عالية  غذائية  ج�دة  ذا  يك�ن  الطعام  اأن  اإل  العادي 
الطبخ  يف  الغذائية،  خ�ا�صه  بجميع  لحتفاظه  وذلك 
يقلب  لكي  املياه  من  بها  لباأ�س  كميات  ن�صع  العادي 
ال�صم�صي  الطباخ  يف  بينما  متاما  وين�صج  الطعام  بها 
املاء وبالتايل يحتفظ بجميع  الكثري من  الى  ال نحتاج 
ان  كما  اأ�صال،  فيه  امل�ج�دة  والفيتامينات  املعادن 
عالية  حرارة  لدرجات  يتعر�س  الطباخ  يف  الطعام 
ت�صل الى 200 م اأي ما يعادل 400 ف وهذه احلرارة 
العالية جدا تق�صي على جميع الفريو�صات والبكترييا 
امل�ج�دة يف الطعام وهذا ما ي�صجع املهتمني بال�صحة 
كله  هذا  اإلى  اإ�صافة  الطباخ،  ا�صتخدام  على  والغذاء 
فاإن الطعام املطه� بالطباخ ال�صم�صي يك�ن لذيذًا كما 

الطبخ العادي ول ي�جد اأي فرق يف الطعم.

الكفاءة:

يحتاج  ل  بحيث  بطريقه  ال�صم�صي م�صن�ع  الطباخ 
اإلى تدوير وت�جيه من وقت اإلى اآخر وذلك ب�صبب وج�د 
املرايا املكثفة واملحدثة والتي ت�صمن و�ص�ل الأ�صعة اإلى 
جميع اأجزاء الطباخ وهذا يعني عدم احلاجة اإلى وج�د 
ب�صه�لة  يتمتع  اأنه  كما  الطبخ،  عملية  ملراقبة  �صخ�س 

التنظيف لأنه م�صن�ع من م�اد م�صادة لاللت�صاق.

الأمان: 

اقرتاب  من  ي�جد خ�ف  ول  اآمن  ال�صم�صي  الطباخ 
الأطفال لأن ال�صطح اخلارجي م�صن�ع من البال�صتيك 
وبالتايل  ترتفع درجة حرارته كثريا  املح�صن بحيث ل 
حتدث  ل  اأنه  كما  اجل�صدية،  الإ�صابات  من  خ�ف  ل 
اأو  ال�ق�د  ا�صتخدام  لعدم  النفجارات  اأو  احلرائق 
الأخ�صاب واملرايا امل�صطحة اخلارجية متنع حدوث هذا 

الن�ع من احلرائق.

من الناحية البيئية:

يقلل  وبالتايل  ال�ق�د  ي�صتخدم  ل  ال�صم�صي  الطباخ 
من انبعاث غاز ثاين اأو ك�سيد الكربون ال�سار ويحافظ 
وغري  الثمن  غالية  ال�صرورية  الطاقة  م�صادر  على 

للج�  حتدث  التي  الأخطار  من  يقلل  كما  املتجددة 
حرق  عن  الناجت  الدخان  و�صببها   Atmosphere

ال�ق�د.

الطباخ ال�صم�صي ل يعمل عن طريق حرق الأخ�صاب 
يحافظ  وهذا  النباتية  واملخلفات  ال�سجر  اأغ�سان  و 
على الغطاء النباتي ويقلل من ظاهرة اجتثاث الأحراج 
الناجتة عن التقطيع امل�ستمر لالأ�سجار كما اأنه يحافظ 
على �صحة امل�صتخدمني لعدم تعر�صهم للدخان الناجت 

عن احلرق.

من الناحية القت�سادية:

وهي  ال�صم�س  اأ�صعة  على  يعتمد  ال�صم�صي  الطباخ 

جمانية ودائمة وم�ج�دة يف كل مكان، كما اأنه م�صن�ع 
ويتحمل  يخد�س  ل  الأولى  الدرجة  من  بال�صتيك  من 
باحلرارة  و زجاج متني يحتفظ  درجات حرارة عالية 
خا�صية  الطباخ  يعطي  وهذا  الأمل�ني�م  من  ومرايا 
اأن �صيانته مقت�صرة  اإلى  اإ�صافة  التحمل وط�ل العمر 

على التنظيف العادي بعد كل ا�صتعمال.

اأين ميكن ا�ستخدام الطباخ ال�سم�سي ؟

وبالتايل  ذهبنا  اأينما  نقله  ب�صه�لة  الطباخ  يتميز 
مناخ  توفر  �سرط  مكان  اأي  يف  ا�ستخدامه  ن�ستطيع 
وعند  واحلدائق  للتخييم  معنا  اأخذه  ن�صتطيع  مالئم، 
الربك وال�ص�اطئ وحتى يف الق�ارب لأنه ل خ�ف من 
انفجار الغاز، وميكن ا�صتخدامه كل ي�م يف املنازل. ■



22

جملة دورية ت�صدر عن اجلمعية الأردنية للطاقة املتجددة

للطاقة  الأردنية  اجلمعية  اأهداف  من  انطالقا 
املتجددة وبت�جيهات من �صاحب ال�صم� امللكي الأمري 
عا�صم بن نايف رئي�س اجلمعية فقد نظمت اجلمعية 
 2010/2/  9 و   8 ي�مي  عمان  يف  وطني  ح�ار  ور�صة 
ال�صعيد  على  وا�صتخداماتها  املتجددة  الطاقة  ح�ل 
ال�طني بهدف مناق�صة قان�ن الطاقة املتجددة وفهم 
العام  القطاع  من  كل  اأدوار  وبيان  وتفعيله  م�صامينه 
واخلا�س والأكادميي وتن�صيق اجله�د يف هذا املجال. 
اأمن  ق�صايا  ي�مني  مدى  على  امل�صارك�ن  ناق�س  فقد 
ناق�ص�ا  كما  ال�طني  الأمن  على  وتاثريها  الطاقة 
قان�ن  تطبيق  ظل  يف  املتاحة  ال�صتثمارية  الفر�س 
الطاقة  امل�ؤقت الذي �صدر اأخريا باإرادة ملكية �صامية، 
وقد بحث امل�صارك�ن م��ص�ع احل�افز التي من املمكن 
املتجددة  الطاقة  م�صاريع  على  الإقبال  ت�صجع  اأن 
للطاقة  الأردنية  اجلمعية  ا�صتعانت  وقد  اململكة،  يف 
املتجددة بخرباء دوليني من اإيطاليا والرنويج وتركيا 
واخلا�س  العام  للقطاعني  الفر�صة  لإتاحة  واإ�صبانيا 

ال�صتفادة من جتربة الدول املتقدمة يف جمال تطبيق 
قان�ن الطاقة وخا�صة تعرفه الطاقة املتجددة مل�صاريع 
والتطبيقات  والفردية  واملت��صطة  الكبرية  الت�ليد 
ممثلي  احل�ار  �صم  وقد  ال�اقع،  اأر�س  على  العملية 
اإلى  بالإ�صافة  اخلا�صة  وال�صركات  املعنية  ال�زارات 
هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، وياأتي هذا احل�ار مت�افقا 
مع ت�جهات القائمني على اجلمعية وانطالقا من اإميان 
التي ت�صم يف ع�ص�يتها نخبة متميزة من  اجلمعية - 
بالطاقة  العالقة  ذات  وال�صركات  ال�طنية  الكفاءات 
العام  القطاعني  مع  التكاملي  بالعمل   - املتجددة 
واخلا�س من اأجل دعم القت�صاد ال�طني والتقليل من 
العتماد على م�صادر الطاقة التقليدية وبالتايل احلد 
من انبعاثات الغازات ال�صارة بالبيئة والعمل من اأجل 
جعل ثقافة الطاقة املتجددة وتر�صيد ا�صتهالكها مطلبا 
وطنيا و�صل�كا اجتماعيا. وا�صتمل احل�ار على جل�صات 
فاعلة  باآلية  للخروج  ت��صيات  لإعداد  متخ�ص�صة 

ت�صمن تطبيق قان�ن الطاقة املتجددة امل�ؤقت.

ومن اجلدير بالذكر اأن الأردن يفتقر اإلى م�صادر 
حملية للطاقة التجارية ويعتمد على ا�صترياد 96 % من 
جممل احتياجاته من الطاقة الالزمة للتنمية ال�صاملة 
مبختلف ج�انبها القت�صادية والجتماعية بكلفة ت�صل 
اإلى ح�ايل 22 % من جممل الناجت املحلي الإجمايل، 
كما اأن اململكة ت�اجه حتديات حقيقية تفر�س اعتماد 
قائمة  راأ�س  على  وو�صعه  بالطاقة  للتزود  اآمن  ملف 
الأول�يات ال�طنية وذلك يف ظل ال�صع�د احلاد لأ�صعار 

النفط اخلام وامل�صتقات النفطية. 

امل�ارد  لندرة  بالإ�صافة  البيئية  التحديات  اأن  كما 
عامليا  والغاز  النفط  اأ�صعار  وارتفاع  الأردن  الأولية يف 
و�صح املياه ب�صكل اأ�صا�صي تفر�س رفع وزيادة العتماد 
املتجددة من خالل  والطاقة  الأخ�صر  القت�صاد  على 
يحظى  اإذ  ال�صم�س،  وطاقة  الرياح  طاقة  ا�صتغالل 
ب�صبب  ال�صم�س  اأ�صعة  ل�صتغالل  ي�ؤهله  مب�قع  الأردن 
مناخه وم�قعه اجلغرايف حيث يقع فيما ي�صمى بدول 

عّمان 9-8 /2 /2010

ورشة الحوار الوطني للطاقة المتجددة
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خطي  بني  ال�اقعة  املناطق  وهي  ال�صم�صي  احلزام 
العر�س35 �صمال و35 جن�با، كما اأن تقنية ا�صتخدام 
ال�صم�س  لأ�صعة  املبا�صر  التح�يل  خالل  من  الكهرباء 
نظيفة  لك�نها  بالإ�صافة  اقت�صاديا  جمدية  تعترب 
يف  الت��صع  اأن  كما  عالية.  ماديه  تكاليف  حتمل  ول 
خالل  اململكة  يف  وال�صتثمارية  التنم�ية  امل�صروعات 
على  الطلب  زيادة  اإلى  اأدى  قد  الأخرية  ال�صن�ات 
الطاقة الكهربائية مبعدل )7%( �صن�يًا وه� ما ي�صكل 
التقليدية  للطاقة  بديلة  م�صادر  عن  للبحث  حتديا 
خا�صة واأن كلفة الطاقة ت�صكل ح�ايل ربع الناجت املحلي 
الذي  امل�ؤقت  املتجددة  الطاقة  الأردين. ويعترب قان�ن 
�صدر حديثا ذا اأهمية بالغة يف حتقيق بع�س الأهداف 
ال�طنية بفتح املجال اأمام القطاع اخلا�س لال�صتثمار 
وامل�صاركة الفاعلة يف تنفيذ م�صاريع يف جمال الطاقة 
الأطر  لت�فري  ياأتي  القان�ن  هذا  اأن  كما  النظيفة، 
جذب  على  القادرة  والت�صريعية  والتنظيمية  القان�نية 
ا�صتثمارات القطاع اخلا�س يف جمال ا�صتغالل الطاقة 
ن�عية  نقلة  املتجددة  الطاقة  قان�ن  وميثل  املتجددة، 
اأن  ي�صت�جب  والذي  الأردن  يف  الطاقة  ت�صريعات  يف 
الفردية  الإحتياجات  تلبية  على  وقادرا  مرنا  يك�ن 
والإ�صتثمارية معا ومت�افقا مع التط�رات املت�صارعة يف 
باتباع منهجية  تط�يره  يتم  واأن  التكن�ل�جيا احلديثة 
وا�صعة الأفق وتدمج مفه�م التنمية امل�صتدامة اأكرث من 

جمرد ت�صجيع ال�صتثمار. 

عدة  امل�ؤقت  املتجددة  الطاقة  قان�ن  على  اأنه  غري 
ماآخذ من اأهمها:

خم�س  خربة  وج�د  ب�صرورة  ال�صركات  تقييد   .1
بناء  يف  الإ�صتثمار  بطلب  املتقدمة  لل�صركة  �صن�ات 
 10 عن  يقل  املتجددةمبال  الطاقة  من�صاآت  وت�صغيل 

ميجا واط للمن�ساأة الواحدة.

2. اإحدى م�اد القان�ن تنظم عملية حتديد تعرفة 
اإلى  واملباعة  املتجددة  الطاقة  من  املنتجة  الكهرباء 
�صركة ت�ليد الكهرباء حيث تعطى هيئة تنظيم قطاع 
املفه�مة يف حتديد  ال�صتثناءات غري  بع�س  الكهرباء 
التعرفة مبا قد ي�ؤثر على العدالة التناف�صية وال�صفافية 

بني ح�افز امل�صتثمرين.

فقط  ي�صتهدف  اأنه  الرئي�صية  القان�ن  م�صكلة   .3
ال�صتثمارات الكبرية ويتجاهل اإمكانية قيام امل�اطنني 
املدار�س  واملت��صطة وحتى  ال�صغرية  واملرافق  الأفراد 
اأنظمة  برتكيب  واملزارع  وامل�صت�صفيات  واجلامعات 
لإنتاج الكهرباء اأو التكييف اأو التحلية اأو ت�صخني املياه 
من الطاقة ال�صم�صية واملتجددة الأخرى وهي تطبيقات 

ميكن اأن ت�صاهم يف تخفيف ا�صتهالك الطاقة النفطية 
تزويد  اأي�صا  يتم  اأن  ميكن  بل  واملرافق،  املنازل  يف 
ال�صبكة ال�طنية للكهرباء بالطاقة الفائ�صة عن حاجة 
العديد  يف  م�ج�دة  التطبيقات  وهذه  واملنزل،  املرفق 
النامية وقد  اأو  ال�صناعية منها  �ص�اء  العامل  من دول 
تر�صيد  يف  املفيدة  النتائج  من  الكثري  حتقق  بداأت 
وتقليل  النفطية  الكلفة  وتخفيف  الطاقة  ا�صتهالك 
ت�صريعية  ح�افز  و�صع  ال�صروري  ومن  البيئية،  الآثار 
لدعم  واملت��صطة  ال�صغرية  واملرافق  لالأفراد  م�جهة 

تركيب اأجهزة واأنظمة الطاقة املتجددة.

احلوار  ور�سة  خل�ست  وقد  هذا 
الوطني اإلى التو�سيات التالية:

متميزا  عاما   • 	2010 عام  يك�ن  اأن  على  العمل 
كافة  وحث  وتطبيقاتها  املتجددة  للطاقة 
هذه  تبني  على  الدولة  وم�ؤ�ص�صات  القطاعات 

الفكرة والعمل باجتاه حتقيقها.

•اأن يتم و�صع اآلية ت�صتهدف دعم وحتفيز وت�صجيع  	
الأفراد وامل�ؤ�ص�صات العامة واخلا�صة وال�صركات 
الى  بالإ�صافة  واملت��صطة  ال�صغرية  وامل�صاريع 
واملزارع  وامل�صت�صفيات  واجلامعات  املدار�س 
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اأو  التكييف  اأو  الكهرباء  لإنتاج  اأنظمة  برتكيب 
املتجددة  الطاقة  من  املياه  ت�صخني  اأو  التحلية 
من خالل الربط الت�صاركي مع ال�صبكة ال�طنية 
للكهرباء ا�ص�ة بالدول املتقدمة يف هذا املجال.

•اإعادة تاأهيل ال�صركات الأردنية العاملة يف جمال  	
برنامج  �صمن  وتطبيقاتها  املتجددة  الطاقة 

ومعايري دولية خا�صة بهذا القطاع.

كنم�ذج  الها�صمية  الأردنية  باململكة  •الرتقاء  	
وتطبيقاتها  املتجددة  الطاقة  يحتذى يف جمال 

اإقليميا ودوليا.

جمال  يف  بحث  لأف�صل  �صن�ية  م�صابقة  •اعتماد  	
با�صم)جائزة  جائزة  وتقدمي  املتجدده  الطاقة 
للطاقة  احل�صني  بن  الثاين  عبداهلل  امللك 
وذلك  الفائز  امل�صروع  اأو  للبحث  املتجددة( 
التكن�ل�جيا  ودعم  العلمي  البحث  لت�صجيع 
امللكي  الدي�ان  بالتن�صيق مع  املحلية  وال�صناعة 

العامر واجلهات املخت�صة. 

والتثقيفي  والت�ع�ي  الإعالمي  الدور  •تفعيل  	

املتجددة  الطاقة  وفكرة  مفه�م  لت�ص�يق 
وا�صتخداماتها على م�صت�ى الأفراد وامل�ؤ�ص�صات 
وال�صركات من خالل برامج ون�صاطات تعليمية 
يف  الإعالم  دور  على  الرتكيز  مع  وتدريبية 
الت�عية بخ�ص��س الطاقة املتجددة، عن طريق 
بالتعاون مع اجلمعية الأردنية  الإعالم املجاين 
يف  تعمل  التي  اجلهات  وكافة  املتجددة  للطاقة 

هذا املجال.

الطاقة  جمالت  يف  العلمي  البحث  •ت�صجيع  	
الأردنية  اجلامعات  يف  والنظيفة  املتجددة 
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منهاج  واإدخال  العلمي  البحث  وم�ؤ�ص�صات 
يف  التعليمية  املباحث  يف  املتجددة  الطاقة 
يف  الت��صع  ت�صجيع  اإلى  املدار�س،بالإ�صافة 
املتجددة  بالطاقة  املتعلقة  التخ�ص�صات  اإدخال 
وفروعها يف اجلامعات الر�صمية واخلا�صة �صمن 
كليات الهند�صة بحيث ن�صمن تخريج مهند�صني 
اأردنيني اأكفاء ومتخ�ص�ص�ن يف طاقة امل�صتقبل. 

واملتبادل  امل�صرتك  للتن�صيق  عمل  اآلية  •و�صع  	
ووزارة  املتجددة  للطاقة  الأردنية  اجلمعية  بني 
الطاقة ووزارة البيئة ووزارة التخطيط والتعاون 
الدويل ووزارة الأ�صغال العامة والإ�صكان ووزارة 
امللكية  العلمية  واجلمعية  والتجارة  ال�صناعة 
فيما  العالقة  ذات  الأخرى  امل�ؤ�ص�صات  وكافة 

يتعلق بالطاقة اجلديدة والنظيفة.

الإن�صاءات  اإ�صدار قان�ن  اإجراءات  •الت�صريع يف  	
واإ�صدار  اخل�صراء  املباين  ودليل  ال�طنية 
الك�دات املطل�بة ل�صتخدامات الطاقة املتجددة 
خا�صة الطاقة ال�صم�صية مع بيان اجلهة امل�ص�ؤولة 
عن ا�صدار امل�افقات الالزمة و متابعة تطبيقها 
املكاتب  اإلزام  و�صرورة  تنفيذها  ومراقبة 
تقنيات  فيها  تطبق  ت�صاميم  باإنتاج  الهند�صية 
الأنظمة  �ص�ء  على  وذلك  املتجددة  الطاقة 

والتعليمات التي �صت�صدر بهذا اخل�ص��س.

بني  ما  بالتعاون  وطني  تدريب  برامج  •و�صع  	
اجلمعية الأردنية للطاقة املتجددة ووزارة العمل 
وت�صميم  لتخطيط  املهني  التدريب  وم�ؤ�ص�صة 
وتنفيذ برنامج تدريب مهني وطني متخ�ص�س  
املتجددة  بالطاقة  املتعلقة  املهن  جمال  يف 
�ص�ق  احتياج  لرفد  وتطبيقاتها  وا�صتخداماتها 
يف  العمل  اأ�ص�اق  اإلى  بالإ�صافة  املحلي  العمل 

املنطقة من هذه املهن.

العربية  ال�صتثمارات  جذب  على  •الرتكيز  	
املتجددة  الطاقة  جمالت  يف  والدولية 

وا�صتخداماتها.

•ال�صتفادة من خربات الدول الرائده يف جمال  	
الطاقة املتجدده و ت�صجيع التعاون معها، وذلك 
التدريب  جمال  يف  اخلربات  تبادل  بهدف 

التكن�ل�جيا  وت�طني  نقل  وت�صجيع  والت�عية 
الت��صل  خالل  من  املتجددة  بالطاقة  املتعلقة 
امل�ؤمترات  يف  وامل�صاركة  الدول  هذه  مع  الدائم 
والإقليمية  املحلية  واملنتديات  العمل  وور�س 

والدولية.

املتجددة  للطاقة  الأردنية  اجلمعية  •تتبنى  	
 Green( اخل�صراء  البن�ك  تاأ�صي�س  فكرة 
مالية  ت�صهيالت  على  Banks(.للح�ص�ل 
املايل  القطاع  وحث  خا�س  ب�صكل  مدع�مة 
املتعلقة  امل�صاريع  لتنفيذ  عام  ب�صكل  وامل�صريف 

بالطاقة املتجددة.

•تق�م اجلمعية الأردنية للطاقة املتجددة مبتابعة  	
تنفيذ هذه الت��صيات مع اجلهات املختلفة.

•هذا وقد اختتمت ال�ر�صة جل�صاتها بعد حتقيق  	
جميع  واإ�صرار  عزم  مع  املرج�ة  الأهداف 
فيه  ملا  البناء  احل�ار  م�ا�صلة  على  امل�صاركني 
خري وطننا العزيز يف ظل راعي امل�صرية »جاللة 
حفظه  احل�صني  بن  الثاين  اهلل  عبد  امللك 

اهلل«.■
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من اجلدير بالذكر اأن الردن يفتقر اإلى م�صادر حملية للطاقة التجارية  ويعتمد 
ال�صاملة  للتنمية   الالزمة  الطاقة  من  احتياجاته  جممل  من   %  96 ا�صترياد  على 
مبختلف ج�انبها القت�صادية والجتماعية بكلفة ت�صل اإلى ح�ايل 22  % من جممل 
اأمن  اأخذ  تفر�س  حقيقية  حتديات  ت�اجه  اململكة  اأن  الإجمايل، كما  املحلي  الناجت 
احلاد  ال�صع�د  ظل  يف  وذلك  ال�طنية  الأول�يات  قائمة  على راأ�س  وو�صعه  الطاقة 

لأ�صعار النفط اخلام وامل�صتقات  النفطية. 

وارتفاع  الأردن  يف  الأولية  امل�ارد  لندرة  بالإ�صافة  البيئية  التحديات  اأن  كما 
العتماد  وزيادة  رفع  تفر�س  اأ�صا�صي  ب�صكل  املياه  و�صح  عامليا  والغاز  النفط  اأ�صعار 
على القت�صاد الأخ�صر والطاقة املتجددة من خالل ا�صتغالل طاقة الرياح وطاقة 
ال�صم�س، اإذ يحظى الأردن مب�قع ي�ؤهله ل�صتغالل اأ�صعة ال�صم�س ب�صبب مناخه وم�قعه 
اجلغرايف ووق�عه بدول احلزام ال�صم�صي، كما اأن تقنية ا�صتخدام الكهرباء من خالل 
التح�يل املبا�صر لأ�صعة ال�صم�س تعترب جمدية اقت�صاديا بالإ�صافة لك�نها نظيفة ول 
حتمل تكاليف مادية عالية، كما اأن الت��صع يف امل�صروعات التنم�ية وال�صتثمارية يف 
الكهربائية  الطاقة  على  الطلب  زيادة  اإلى  اأدى  قد  الأخرية  ال�صن�ات  اململكة خالل 
مبعدل )7%( �صن�يًا وه� ما ي�صكل حتديا للبحث عن م�صادر بديلة للطاقة التقليدية 

خا�صة واأن كلفة الطاقة ت�صكل ح�ايل ربع الناجت املحلي الأردين.

❋ اإن ال��صع احلايل وامل�صتقبلي للطاقة يقع �صمن الت�ص�رات املبينة يف اجلدول 

التايل:

200720152020م�صـــــــادر الطاقـــــــة

1%2%7%الطاقة الكهربائية امل�صت�ردة

10%7%1%الطاقة املتجددة

14%11%0%طاقة الزيت ال�صخري 

29%29%26%طاقة الغاز الطبيعي

40%51%66%طاقة النفط

6%0%0%الطاقة الن�وية

100%100%100%جممل خليط الطاقة

من اجلدول املبني اأعاله اإن العتماد احلايل على الطاقة املتجددة يف حدود %1 
وحتى  عام 2020،  نهاية  مع  اإلى %10  و�صي�صل  عام 2015  اإلى 7% خالل  �صيزداد 
نحقق الن�صب املخطط لها يف الت�اريخ املبينة �صابقا فاإننا �صنحتاج اإلى ت�ليد 1000 
 50 و  ال�سم�سية  600 ميجاواط من الطاقة  الرياح وما يقارب  ميجا واط من طاقة 
ميجا واط من حتويل النفايات اإلى طاقة، ومن خالل ذلك فاإن اال�ستثمارات املتوقعة 
يف جمال الطاقة ب�صكل عام ترتاوح بني 10 اإلى 13 مليار دينار اأردين اأما ال�صثمار 
اأردين من جممل املبالغ  اإلى 1،5 مليار دينار  يف جمال الطاقة املتجددة في�صكل 1 

املذك�رة.

يف  بالغة  اأهمية  ذا  حديثا  �صدر  الذي  امل�ؤقت  املتجددة  الطاقة  قان�ن  ويعترب 
لال�صتثمار  اخلا�س  القطاع  اأمام  املجال  بفتح  ال�طنية  الأهداف  حتقيق بع�س 
وامل�صاركة الفاعلة يف تنفيذ م�صاريع يف جمال الطاقة النظيفة، كما اأن هذا القان�ن 
ياتي لت�فري الأطر القان�نية والتنظيمية والت�صريعية القادرة على جذب ا�صتثمارات 

الطاقة المتجددة
في

المملكة األردنية الهاشمية

الدكتور املهند�س غازي اخل�سريي
نائب رئي�س اجلمعية الأردنية للطاقة املتجددة
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الطاقة  قان�ن  وميثل  املتجددة،  ا�صتغالل الطاقة  جمال  يف  اخلا�س  القطاع 
املتجددة نقلة ن�عية يف ت�صريعات الطاقة يف الأردن والذي ي�صت�جب اأن يك�ن مرنا 
وقادرا على تلبية الإحتياجات الفردية وال�صتثمارية معا ومت�افقا مع التط�رات 
املت�صارعة يف التكن�ل�جيا احلديثة واأن يتم تط�يره باتباع منهجية وا�صعة الأفق 
وتدمج مفه�م التنمية امل�صتدامة اأكرث من جمرد ت�صجيع ال�صتثمار. اإل اأن قان�ن 

الطاقة املتجددة امل�ؤقت قد جاء دون الت�قعات يف الن�احي التالية:

1. تقييد ال�صركات ب�صرورة وج�د خربة خم�س �صن�ات لل�صركة املتقدمة بطلب 
ال�صتثمار يف بناء وت�صغيل من�صاآت الطاقة املتجددة مبا ل يقل عن 10 ميجا 

واط للمن�ساأة الواحدة.

2. اإحدى م�اد القان�ن تنظم عملية حتديد تعرفة الكهرباء املنتجة من الطاقة 
املتجددة واملباعة اإلى �صركة ت�ليد الكهرباء حيث تعطى هيئة تنظيم قطاع 
الكهرباء بع�س ال�صتثناءات غري املفه�مة يف حتديد التعرفة مبا قد ي�ؤثر 

على العدالة التناف�صية وال�صفافية بني ح�افز امل�صتثمرين.

3. م�صكلة القان�ن الرئي�صة اأنه ي�صتهدف فقط ال�صتثمارات الكبرية ويتجاهل 
اإمكانية قيام امل�اطنني الأفراد واملرافق ال�صغرية واملت��صطة وحتى املدار�س 
اأو  الكهرباء  لإنتاج  اأنظمة  برتكيب  واملزارع  وامل�صت�صفيات  واجلامعات 
التكييف اأو التحلية اأو ت�صخني املياه من الطاقة ال�صم�صية واملتجددة الأخرى 
اأن ت�صاهم يف تخفيف ا�صتهالك الطاقة النفطية يف  وهي تطبيقات ميكن 
للكهرباء  ال�طنية  ال�صبكة  تزويد  اأي�صا  يتم  اأن  بل ميكن  واملرافق،  املنازل 
بالطاقة الفائ�صة عن حاجة املرفق واملنزل، وهذه التطبيقات م�ج�دة يف 
العديد من دول العامل �ص�اء ال�صناعية منها اأو النامية، وقد بداأت حتقق 
الكلفة  وتخفيف  الطاقة  ا�صتهالك  تر�صيد  يف  املفيدة  النتائج  من  الكثري 
النفطية وتقليل الآثار البيئية، ومن ال�صروري و�صع ح�افز ت�صريعية م�جهة 
لالأفراد واملرافق ال�صغرية واملت��صطة لدعم تركيب اأجهزة واأنظمة الطاقة 

املتجددة.

وعليه فاإنه يت�جب على كافة قطاعات الدولة اأن تعمل وتتكاتف معا من اأجل 
يف  لأنف�صنا  و�صعناها  التي  الأهداف  حتقيق  ن�صمن  حتى  التالية  الأم�ر  حتقيق 

جمال الطاقة املتجددة: 

	•اأن يتم و�صع اأنظمة ت�صتهدف حتفيز وت�صجيع امل�اطنني والأفراد واملرافق 
واملزارع  وامل�صت�صفيات  واجلامعات  املدار�س  وحتى  واملت��صطة  ال�صغرية 

برتكيب اأنظمة لإنتاج الكهرباء اأو التكييف اأو التحلية اأو ت�صخني املياه من 
الطاقة املتجددة من خالل الربط الت�صاركي مع ال�صبكة ال�طنية للكهرباء 

ا�ص�ة بالدول املتقدمة.

املتجددة �صمن  الطاقة  العاملة يف جمال  الأردنية  ال�صركات  تاأهيل  	•اإعادة 
برنامج خا�س لهذا امل��ص�ع.

والندوات  الإعالم  الأردين من خالل  للم�اطن  ت�عية  برامج  وتنفيذ  	•تبني 
والدورات التدريبية وور�صات العمل . 

املتجددة على م�صت�ى اجلامعات  الطاقة  العلمي يف جمال  البحث  	•ت�صجيع 
التعليمية  املباحث  املتجددة يف  الطاقة  واإدخال  العلمي  البحث  وم�ؤ�ص�صات 

يف املدار�س.

	•ت�صجيع اكت�صاب )نقل وت�طني( تكن�ل�جيا الطاقة املتجددة من م�صادرها 
وت�صجيع ا�صتخداماتها.

	•ت�صريع اإجراءات اإ�صدار قان�ن الن�صاءات ال�طنية ودليل املباين اخل�صراء 
واإ�صدار الك�دات املطل�بة لذلك.

والعربية  املحلية  ال�صتثمارات  جذب  على  والعمل  ال�صتثمار  على  	•الرتكيز 
والأجنبية يف جمال الطاقة املتجددة.

تقنيات  فيها  تطبق  ت�صميمات  باإنتاج  الهند�صية  املكاتب  ت�جيه  يتم  	•اأن 
الطاقة املتجددة يف املن�صاآت اجلديدة.

	•احلث على منح ت�صهيالت مالية من قطاعات البن�ك ب�صكل خا�س والقطاع 
املايل ب�صكل عام لتنفيذ امل�صاريع املتعلقة بالطاقة املتجددة.

اإن حتقيق الأهداف ال�طنية يف جمال الطاقة ب�صكل عام واملتجددة ب�صكل خا�س 
الدولة  تكامليا من�صقا بني قطاعات  ويتطلب عمال  يتطلب جه�دا حثيثة ومكثفة 
)العام واخلا�س والأكادميي(، ومن هنا فاإن وزارة الطاقة والرثوة املعدنية يجب 
اأن تاأخذ على عاتقها اأن تك�ن اجلهة اجلامعة واملن�صقة لكافة اجله�د ال�طنية من 
اأجل حتقيق الغايات املرج�ة كما اأن اجلمعية الأردنية للطاقة املتجددة لن تاأل�ا 

جهدا يف امل�صاعدة والدعم املت�ا�صل والبناء. ■



28

جملة دورية ت�صدر عن اجلمعية الأردنية للطاقة املتجددة

عمان-برتا-

للطاقة  الردنية  للجمعية  العامة  الهيئة  انتخبت 
املتجددة �صم� الأمري عا�صم بن نايف رئي�صا للجمعية 

للدورة املقبلة ومدتها عام.
وانتخبت الهيئة خالل اجتماع عقد يف عمان اأم�س 
وعددهم11  للجمعية  الدارية  الهيئة  اأع�صاء  ال�صبت 
النتخابات  يف  تناف�ص�ا  مر�صحا   14 اأ�صل  من  ع�ص�ا 
التي جرت عقب اجتماع الهيئة العامة والذي تلي خالله 
الإدارية  الهيئة  و�صمت  والإداري.  املايل  التقريرين 
اجلديدة وفق الأ�ص�ات الدكت�ر عبدالرحيم احلنيطي 
واملهند�س  املغربي  وعبري  حمافظة  علي  والدكت�ر 
جمال اأب� عبيد والدكت�ر غازي اخل�صريي واأحمد نائل 
ووائل  الطعاين  ي�ن�س  وحممد  الغامن  ورامي  املجايل 
بقاعني ومن�ص�ر مراد واملهند�س مي�صيل ن�صار بعد ان 
تنازل الل�اء املتقاعد حمم�د �صادق للمهند�س ن�صار 

بعد تعادلهما يف الأ�ص�ات.
نظام  العامة  الهيئة  اجتماع  يف  امل�صارك�ن  واأقر 

النتخاب للجمعية للدورة الثالثة وما بعدها.
الأول  اجتماعها  للجمعية  الإدارية  الهيئة  وعقدت 
برئا�صة �صم� الأمري عا�صم بن نايف وانتخبت الدكت�ر 
والدكت�ر  للرئي�س  اأول  نائبا  احلنيطي  الرحيم  عبد 
اأمينا  وهبة  وائل  وال�صيد  ثانيا  نائبا  غازي اخل�صريي 
ن�اف  حممد  املهند�س  على  اأبقت  فيما  لل�صندوق 

الطعاين مديرا للجمعية.
وقررت الهيئة الإدارية تاأجيل القرتاع على من�صب 

اأمني �صر اجلمعية اإلى جل�صة لحقة.
الطاقة  وزير  الأولى  للدورة  اجلمعية  رئي�س  وكان 
يف  كلمة  يف  تناول  خري�صات  عزمي  املهند�س  الأ�صبق 
بداية الجتماع اإجنازات اجلمعية التي تاأ�ص�صت العام 

املا�صي . ■

جــريـــدة الــغــــــد

جـريــدة العــرب اليــ�م

جــريـــدة الــــراآي

وكــالت اأنبـــــاء

جــريـــدة الد�صت�ر

األمير عاصم رئيسا 
للجمعية االردنية
للطاقة المتجددة

الجمعية األردنية
في عيون

الصحافة العربية
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جمعية الطاقة تدعو 
لحوار وطني حول 
الطاقة المتجددة

عمان - برتا 
املتجددة  للطاقة  الأردنية  اجلمعية  قررت 
خالل اجتماع عقدته برئا�صة رئي�صها �صم� الأمري 
عقد  اإلى  الدع�ة  ال�صبت  اأم�س  نايف  بن  عا�صم 
ح�ار وطني ح�ل الطاقة املتجددة وقان�ن الطاقة. 
الطعاين  حممد  املهند�س  اجلمعية  مدير  وقال 
الأردنية)برتا(  النباء  وكالة  اإلى  ت�صريح  يف 
خالل  قررت  الإدارية  الهيئة  اأن  الجتماع  عقب 

الجتماع اأن يعقد احل�ار بالتن�صيق وامل�صاركة مع 
الدولة املخت�صة املختلفة )العام  جميع قطاعات 
واخلا�س( وجمل�س الأمة للت��صل اإلى نتائج تخدم 
ت�جيهات  مع  متا�صيا  للطاقة  ال�طنية  الجندة 
و�صائل  اإيجاد  ب�صرورة  واحلك�مة  امللك  جاللة 
اأكرث  الدولة  والتي حتمل  التقليدية  للطاقة  بديلة 

من ربع م�ازنتها �صن�يا.
خالل  ناق�صت  الإدارية  الهيئة  اأن  واأ�صاف 
تط�ير  اآليات  انتخابها  بعد  الأول  اجتماعها 
وزيادة  تنفيذ  والية  اجلمعية  ا�صرتاتيجيات 
مثلما  والدويل،  ال�طني  ال�صعيد  على  متثيلها 
مت  حيث  املختلفة  اجلمعية  جلان  ت�صكيل  ناق�صت 
ت�صكيل اللجنة العلمية والإدارية وجلنة العالقات 
والتعاون الدويل بالإ�صافة اإلى جلنة الت�ا�صل مع 

ال�صناعة والتكن�ل�جيا. 

اأهم  البداية  يف  اجلمعية  مدير  وا�صتعر�س 
اجلمعية  بها  قامت  التي  اجلمعية  ن�صاطات 
اأهم  اأن  واأكد  امل�صتقبلية  وتطلعاتها  املا�صي 
مع  اجله�د  ت�حيد  على  العمل  اجلمعية  اأهداف 
علمية  ا�صرتاتيجية  ل��صع  كافة  الدولة  قطاعات 

وعملية للطاقة املتجددة يف الأردن.

املتجددة  للطاقة  الأردنية  اجلمعية  اأن  يذكر 
متخ�ص�صني  وت�صم  املا�صي  العام  تاأ�ص�صت  التي 
اأ�صيلة  معرفة  اإيجاد  اإلى  تهدف  واأكادمييني 
والفر�س  والبديلة  املتجددة  الطاقة  باأهمية 
على  والعمل  احلياة  جمالت  جميع  يف  املتاحة 
التعاون وت�صهيل نقل التكن�ل�جيا يف جمال الطاقة 
املتجددة من الدول املتقدمة اإلى الأردن وال�طن 

العربي. ■

جريدة الغد

اإن اجلمعية  الطعاين  املتجددة حممد  للطاقة  الأردنية  قال مدير عام اجلمعية 
ال�صتثمار يف  اإلى  تهدف  التي  وال�صيا�صات  على اخلطط  املقبلة  دورتها  �صرتكز يف 

الطاقة املتجددة ب��صفها طاقة امل�صتقبل.
النفط  فات�رة  من  الدولة  على  الت�فري  اإلى  يهدف  اجلمعية  عمل  اأن  واأ�صاف 
الغاية  العامة.ولهذه  امل�ازنة  لزيادة عبء قيمتها على  الإمكان نظرا  امل�صت�رد قدر 
�صكلت اجلمعية عدة جلان يف خمتلف القطاعات ذات العالقة من اأجل العمل على 
نقل املعرفة والتكن�ل�جيا يف جمال الطاقة املتجددة وت�طينها يف الأردن من جميع 
ا�صتهالكها  للطاقة وكفاءتها وتر�صيد  الأمثل  اأجل ال�صتخدام  العاملية من  امل�صادر 
تاأتي من  اأن �صالحيات اجلمعية  الطعاين  املتجددة.واأو�صح  الطاقة  وال�صتثمار يف 
اإلى جانب  اأع�صاء فيها  التي تعمل يف املجال ذاته يف اململكة  ال�صركات  ك�ن جميع 
مب��ص�ع  ال�صلة  ذات  احلك�مة  وامل�ؤ�ص�صات  اجلهات  خمتلف  مع  ال�ثيقة  عالقتها 
العامة  انتخابات هيئتها  املا�صي  الأ�صب�ع  املتجددة.وكانت اجلمعية عقدت  الطاقة 
املقبلة،  للدورة  للجمعية  رئي�صا  نايف  بن  عا�صم  الأمري  انتخاب  خاللها  مت  التي 
وعددهم  للجمعية  الإدارية  الهيئة  اأع�صاء  الهيئة  انتخبت  عامان.كما  ومدتها 
اجتماع  عقب  جرت  التي  النتخابات  يف  تناف�ص�ا  مر�صحا   14 اأ�صل  من  ع�ص�ا   11
الإدارية  الهيئة  والإداري.و�صمت  املايل  التقريران  خالله  تلي  الذي  العامة  الهيئة 
اجلديدة وفق الأ�ص�ات الدكت�ر عبدالرحيم احلنيطي والدكت�ر علي حمافظة وعبري 
املجايل  نائل  واأحمد  اخل�صريي  غازي  والدكت�ر  اأب�عبيد  جمال  واملهند�س  املغربي 
ورامي الغامن وحممد ي�ن�س الطعاين ووائل بقاعني ومن�ص�ر مراد واملهند�س مي�صيل 
ن�صار بعد اأن تنازل الل�اء املتقاعد حمم�د �صادق للمهند�س ن�صار بعد تعادلهما يف 
الأ�ص�ات.واأقر امل�صارك�ن يف اجتماع الهيئة العامة نظام النتخاب للجمعية للدورة 

الثالثة وما بعدها.

ي�صار اإلى اأن اجلمعية تاأ�ص�صت يف 6 من اآب )اأغ�صط�س( من العام املا�صي.وت�صعى 
كال�صم�صية  والبديلة  املتجددة  الطاقة  باأهمية  اأ�صلية  معرفة  اإيجاد  اإلى  اجلمعية 
والرياح وغريها والفر�س املتاحة يف جمالت احلياة كافة والعمل على ت�صهيل نقل 
الأردن  اإلى  املتجددة  الطاقة  جمال  يف  املتقدمة  الدول  بني  والتعاون  التكن�ل�جيا 
امل�صاعدة  تعمل على  ال�صم�صي (.كما  تقع يف احلزام  التي  العربي )الدول  وال�طن 
يف ا�صتغالل تكن�ل�جيا الطاقة املتجددة يف جمالت احلياة كافة من ت�صخني وطبخ 
املجتمع  �سلوكية يف  اأمناط  اإيجاد  اإلى  اإلى غري ذلك.وت�سعى  وتوليد طاقة وكهرباء 
املحلي على تبني �صيا�صة ا�صتخدام الطاقة املتجددة وتر�صيد ا�صتهالك الطاقة ومنذ 
ال�صم�صية  الطاقة  ا�صرتاتيجية  وو�صع  ال�صغر  منذ  الإفراد  حلياة  الأولية  املراحل 
الدورات  عقد  اجلمعية  اإليه  ت�صعى  ما  �صمن  عم�ما.ومن  واملتجددة  خ�ص��صا 

التدريبية وال�ر�س الربامج وامل�ؤمترات املتعلقة بغايات اجلمعية. ■

جمعية الطاقة المتجددة تركز على االستثمار في المستقبل 
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األمير عاصم بن نايف:
الجمعية األردنية للطاقة المتجددة 

تهدف إلى تحقيق
األجندة الوطنية للطاقة 

عمان -الغد - 24-كانون الأول-2010

اأن  اأكد �صم� الأمري عا�صم بن نايف رئي�س اجلمعية الأردنية للطاقة املتجددة 
الطاقة  ال�طن يف جمال  اأخذت على عاتقها خدمة  تاأ�ص�صت حديثا  التي  اجلمعية 
ال�طنية  والأجندة  ال�صامية  امللكية  الت�جيهات  من  مت�صيا  واملتجددة  اجلديدة 

للطاقة.

املعدنية،  والرثوة  الطاقة  ل�زير  الأمري  �صم�  بها  قام  زيارة  خالل  ذلك  جاء 
املهند�س خالد الإيراين لتقدمي التهنئة بالثقة امللكية الغالية متمنيا له النجاح.

ومدير  غازي اخل�صري،  الدكت�ر  الرئي�س  نائب  الزيارة  الأمري يف  �صم�  ورافق 
الفاع�ري.  الرزاق  عبد  �صم�ه  وم�صت�صار  الطعاين،  املهند�س حممد  اجلمعية  عام 
بكفاءة  وثقتنا  لهذه اجلمعية  النبيلة  والأهداف  بالغايات  منا  »اإميانا  اأنه  واأ�صاف 
اأع�صائها وجديتهم، فقد قبلت اأن اأتراأ�صها لأ�صع يدي مع اأيديهم من اأجل حتقيق 

الغايات والأهداف املرج�ة«.

امل�ؤ�ص�صات  جميع  مع  العمل  على  م�صممة  ال�طنية  امل�ؤ�ص�صة  هذه  اأن  واأو�صح 
الطاقة  جمال  يف  الأردن  خدمة  اأجل  من  والأكادميية  واخلا�صة  العامة  ال�طنية 
امل�صرتكة،  اجله�د  وتن�صيق  البناء  والتعاون  التكاملي  العمل  خالل  ومن  والبيئة 
وذلك �صمن الأطر الد�صت�رية والت�صريعية الأردنية، مع احلر�س على اإيالء م��ص�ع 
الطاقة وبخا�صة اجلديدة واملتجددة منها عناية خا�صة، ان�صجاما مع الت�جيهات 
البديلة على  الطاقة  ال�صامي حيث و�صع جاللته  الت�جيه  ال�اردة يف كتاب  امللكية 

اأعلى اأول�يات م�صادر الطاقة. 

العملية لإقرار قان�ن الطاقة  اإلى اخلط�ات  ال�زير  ال�صم� من  وا�صتمع �صاحب 
املتجددة ب�ص�رة م�صتعجلة وعمل فريق وطني ا�صت�صاري من جميع م�ؤ�ص�صات الدولة 
وامل�ؤ�ص�صات املعنية بالإ�صافة اإلى اأع�صاء اجلمعية الأردنية للطاقة املتجددة والتي 
تقدمي  على  بالقدرة  ا�صت�صارية  ومكاتب  و�صركات  متخ�ص�صني  اأ�صخا�صا  ت�صم 
واإدارة  والإ�صراف  والتنفيذ  الت�صميم  باأعمال  والقيام  وال�صت�صارات  الدرا�صات 
تك�ن داعما  لأن  �صي�ؤهلها  ما  والبيئة،  البديلة  والطاقة  الطاقة  امل�صاريع يف جمال 

ورافدا رئي�صيا لل�صلطتني التنفيذية والت�صريعية يف جمال الطاقة والبيئة.

اإلى  لل��ص�ل  التكاملي  العمل  على  م�ؤكدا  اجلمعية،  على جه�د  الإيراين  واأثنى 
الأجندة ال�طنية للطاقة وتفعيل عملي جلذب ا�صتثمارات عاملية للطاقة املتجددة 

اإلى الأردن لتك�ن م�صدرا من خليط الطاقة ورافدا اقت�صاديا اإلى ال�طن. ■

حوار وطني حول الطاقة 
المتجددة االثنين المقبل

عمان 3 �شباط )برتا)

تنظم اجلمعية الأردنية للطاقة املتجددة ي�م الثنني املقبل ح�ارا وطنيا 
املتاحة يف اململكة مب�صاركة م�ؤ�ص�صات  ح�ل الطاقة والفر�س ال�صتثمارية 
وطنية معنية وخرباء دوليني ومهتمني. وقال مدير عام اجلمعية املهند�س 
يف  امل�صاركني  اأن  الربعاء  الي�م  )برتا(  اإلى  ت�صريح  يف  الطعاين  حممد 
اجلمعية  رئي�س  نايف  بن  عا�صم  المري  �صم�  برعاية  يعقد  الذي  احل�ار 
الأمن  على  وتاثريها  الطاقة  اأمن  ق�صايا  ي�مني  مدى  على  �صيناق�ص�ن 
ال�طني والفر�س ال�صتثمارية املتاحة يف ظل تطبيق قان�ن الطاقة امل�ؤقت 

الذي �صدر اأخريا باإرادة ملكية �صامية.

املمكن  من  التي  احل�افز  م��ص�ع  الطعاين  وفق  امل�صارك�ن  ويبحث 
واأ�صاف  اململكة.  يف  املتجددة  الطاقة  م�صروعات  على  الإقبال  ت�صجع  اأن 
الطعاين اأن اجلمعية ا�صتعانت بخرباء دوليني من اإيطاليا والرنويج وتركيا 
من  لالفادة  واخلا�س  العام  للقطاعني  الفر�صة  اإتاحة  اأجل  من  واأ�صبانيا 
تعرفة  خ�ص��صا  الطاقة  قان�ن  تطبيق  جمال  يف  املتقدمة  الدول  جتربة 
الطاقة املتجددة مل�صاريع الت�ليد الكبرية واملت��صطة والفردية والتطبيقات 
العملية على اأر�س ال�اقع. وعن اجلهات امل�صاركة يف احل�ار قال املهند�س 
اخلا�صة  وال�صركات  املعنية  ال�زارات  ممثلي  �صي�صم  احل�ار  اأن  الطعاين 

بال�صافة اإلى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء. 

ياأتي انطالقا من اإميان اجلمعية التي ت�صم  اأن احل�ار  وقال الطعاين 
املتجددة  بالطاقة  العالقة  ذات  وال�صركات  ال�طنية  الكفاءات  من  نخبة 
وحر�صها على العمل التكاملي مع القطاعني العام واخلا�س من اأجل دعم 
التقليدية  الطاقة  م�صادر  على  العتماد  من  والتقليل  ال�طني  القت�صاد 
ثقافة  جعل  اجل  من  والعمل  بالبيئة  ال�صارة  الغازات  من  احلد  وبالتايل 
اجتماعيا.  و�صل�كا  وطنيا  مطلبا  ا�صتهالكها  وتر�صيد  املتجددة  الطاقة 
باآلية  للخروج  ت��صيات  لعداد  متخ�ص�صة  جل�صات  على  احل�ار  وي�صتمل 

فاعلة ت�صمن تطبيق قان�ن الطاقة املتجددة امل�ؤقت. 

املتجددة  للطاقة  عاما  �صيك�ن   2010 عام  اأن  اأعلنت  اجلمعية  وكانت 
منها  والن�صاطات  الفعاليات  من  الغاية جمم�عة  لهذه  واأعدت  اململكة  يف 
املنتدى العاملي لتكن�ل�جيات الطاقة اخل�صراء الذي �صيعقد خالل الفرتة 
البحر امليت مب�صاركة حملية وعربية  املقبل يف منطقة  اأيل�ل  من 22-20 
ودولية. وت�صعى ال�صرتاتيجية ال�طنية للطاقة اإلى رفع ن�صبة م�صاهمة قطاع 
الطاقة املتجددة يف خليط الطاقة الكلي من واحد باملئة حاليا الى �صبعة 
باملئة عام 2015 و10 باملئة عام 2020 بالعتماد على امل�صادر املحلية من 

طاقتي ال�صم�س والرياح. ■
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ورشة عمل حول
الطاقة المتجددة غدا

عمان 14 حزيران )برتا)-

تنظم اجلمعية الأردنية للطاقة املتجددة غدا الثنني ي�ما علميا 
ح�ل الطاقة اخل�صراء امل�صتدامة ملناق�صة ال�صرتاتيجية والتحديات 

املتعلقة بالطاقة املتجددة واملحافظة على البيئة.

ت�صريح  يف  الطعاين  حممد  املهند�س  اجلمعية  مدير  وقال 
اأولية  خطة  و�صع  اإلى  ي�صع�ن  ال�ر�صة  يف  امل�صاركني  اأن  )برتا(  اإلى 
للطاقة املتجددة يف الأردن مدتها خم�س �صن�ات ت�صاعد يف حتقيق 
الطاقة  م�صاهمة  رفع  خ�ص��صا  للطاقة  ال�طنية  ال�صرتاتيجية 
اإجمايل الطاقة امل�صتهلكة يف اململكة بن�صبة 10 باملائة  املتجددة يف 

حتى العام 2015 ومن 20 اإلى 25 باملائة بحل�ل عام 2020.

اأ�صاف اأن امل�صاركني �صيقدم�ن يف ال�ر�صة التي ت�صتمر ي�ما واحدا 
وت�صهيالت  ال�صم�صية  الطاقة  )ت�فر  الق�ة  مل�اطن  �صامال  حتليال 
الطاقة  اأهمية  يف  املعرفة  )�صعف  وال�صعف  الأردن(  يف  ال�صتثمار 
ال�صتغالل  وا�صحة وم�صجعة حاليا على  اآلية  املتجددة وعدم وج�د 

الأمثل للطاقة املتجدد(.

ويناق�س امل�صارك�ن وفق الطعاين الفر�س املتاحة والتحديات التي 
املياه  م�صادر  حيث  من  وال�صتدامة  املتجددة  الطاقة  قطاع  ت�اجه 
واإدارة امل�اد والنفايات، بالإ�صافة اإلى عمليات النقل العام وكذلك 

التغري املناخي.

ويطلق امل�صارك�ن يف ال�ر�صة )اإعالن الأردن لال�صتدامة( انطالقا 
من احتالل اململكة م�قعا جغرافيا متميزا يف ال�صرق الأو�صط ومتتعها 

مبزايا �صيا�صية وتاريخية وجغرافية وبنى حتتية وت�صريعية منا�صبة.

من  خبريا   60 مب�صاركة  تعقد  التي  ال�ر�صة  اأن  الطعاين  وقال 
ا�صرتاليا واأملانيا والربتغال والأردن ومنظمة الي�ن�صك� تاأتى ان�صجاما 
مع الت�جيهات امللكية ال�صامية ومت�صيا مع �صيا�صات احلك�مة باإيجاد 
فر�س  وخلق  البيئة  على  واملحافظة  املتجددة  للطاقة  بديلة  و�صائل 
واإيجاد  ال�طني  القت�صاد  رفد  اجل  من  املجال  هذا  يف  ا�صتثمارية 
الأردنية  اجلمعية  اأن  يذكر  املتجددة.  بالطاقة  جديدة  عمل  فر�س 
يف  ال�عي  ن�صر  على  وتعمل   2008 عام  تاأ�ص�صت  املتجددة  للطاقة 
الأردن  يف  املتجددة  الطاقة  ا�صتخدامات  وت�صجيع  املحلي  املجتمع 
وتقدمي جميع اأ�صكال امل�صاعدة من اجل اإيجاد م�صروعات عملية على 

ار�س ال�اقع. ■

األمير عاصم يبحث مع وزير الطاقة
آليات إقرار قانون للطاقة المتجددة

عمان 23 كانون الول - برتا- 

بحث رئي�س اجلمعية الأردنية للطاقة املتجددة �صم� الأمري عا�صم بن نايف مع وزير 
الأربعاء اخلط�ات  الي�م  لقائهما  الإيراين لدى  املهند�س خالد  املعدنية  والرثوة  الطاقة 

العملية لقرار قان�ن للطاقة املتجددة و اإعطائه �صفة ال�صتعجال.

الطاقة  جمال  يف  متخ�ص�س  ا�صت�صاري  وطني  فريق  ت�صكيل  اآليات  اجلانبان  وبحث 
التي  الأردنية للطاقة املتجددة  واأع�صاء اجلمعية  الدولة املعنية  والبيئة ي�صم م�ؤ�ص�صات 
تقدمي  على  بالقدرة  متتاز  ا�صت�صارية  ومكاتب  و�صركات  متخ�ص�صني  اأ�صخا�صا  ت�صم 
الدرا�صات وال�صت�صارات والقيام باأعمال الت�صميم والتنفيذ والإ�صراف و اإدارة امل�صاريع 

يف جمال الطاقة والطاقة البديلة والبيئة.

لل�صلطتني  رئي�صيا  ورافدا  داعما  لتك�ن  للجمعية  املرتقب  الدور  اأهمية  اجلانبان  اأكد 
التنفيذية والت�صريعية يف جمال الطاقة والبيئة.

للطاقة م�ؤكدا  بتعيينه وزيرا  امللكية  بالثقة  الإيراين  ال�زير  الأمري عا�صم  وهنا �صم� 
اأهمية الدور امللقى على عاتق ال�زارة يف حتقيق ال�صرتاتيجية ال�طنية للطاقة وتعزيز 
م�صادر الطاقة املحلية يف اخلليط الكلي للطاقة امل�صتخدمة يف اململكة. اأكد �صم�ه خالل 
اللقاء اأهمية دور اجلمعية الأردنية للطاقة املتجددة وقال اإنها م�ؤ�ص�صة وطنية م�صممة 
خدمة  اجل  من  والأكادميية  واخلا�صة  العامة  املحلية  امل�ؤ�ص�صات  جميع  مع  العمل  على 
الأردن يف جمال الطاقة والبيئة من خالل العمل التكاملي والتعاون البناء وتن�صيق اجله�د 

امل�صرتكة وذلك �صمن الأطر الد�صت�رية والت�صريعية الأردنية.

اجلديدة  وخ�ص��صا  الطاقة  م��ص�ع  ايالء  على  اجلمعية  حر�س  �صم�ه  اأكد  كما 
واملتجددة عناية خا�صة ان�صجاما مع الت�جيهات امللكية ال�اردة يف كتاب الت�جيه ال�صامي 

حيث و�صع جاللته الطاقة البديلة على اأعلى اأول�يات م�صادر الطاقة.

اأخذت على عاتقها  تاأ�ص�صت حديثا  التي  اأن اجلمعية الأردنية للطاقة املتجددة  وقال 
خدمة ال�طن يف جمال الطاقة اجلديدة واملتجددة مت�صيا من الت�جيهات امللكية ال�صامية 

والجندة ال�طنية للطاقة بهذا اخل�ص��س.

من جانبه اأثنى وزير الطاقة على جه�د اجلمعية م�ؤكدا على العمل التكاملي لل��ص�ل 
املتجددة  للطاقة  عاملية  ا�صتثمارات  جلذب  عملي  وتفعيل  للطاقة  ال�طنية  الأجندة  اإلى 
اإن  وقال  ال�طن.  اإلى  اقت�صاديا  ورافدا  الطاقة  خليط  من  م�صدرا  لتك�ن  الأردن  اإلى 
وزارة الطاقة ويف اإطار م�ا�صلة جه�د التن�صيق املبا�صر مع اجلمعية �ص�ف تدعم ور�صة 
العامة  الدولة  قطاعات  جميع  مب�صاركة  �صتقام  التي  املتجددة  للطاقة  ال�طني  احل�ار 
واخلا�صة لبل�رة الأفكار ح�ل طاقة امل�صتقبل خلدمة الأردن. ورافق �صم�ه خالل الزيارة 
الطعاين  املهند�س حممد  الدكت�ر غازي اخل�صريي ومدير عام اجلمعية  الرئي�س  نائب 
وم�صت�صار �صم�ه عبد الرزاق الفاع�ري. وتركز جه�د وطنية حاليا على زيادة اعتمادية 
اململكة على الطاقة البديلة التي ل تتجاوز حاليا واحد باملئة لت�صل الى ع�صرة باملئة عام 

■ .2020
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املهند�س  املتجددة  للطاقة  الأردنية  اجلمعية  مدير  قال 
وطني  حل�ار  الإعداد  بداأت  اجلمعية  اأن  الطعاين  حممد 
املتجددة  الطاقة  قان�ن  يف  احل�افز  لعر�س  عاملي  وم�ؤمتر 
امام روؤو�س الم�ال العربية والعاملية الراغبة بال�صتثمار يف 

القطاع.

اأن  )برتا(  الردنية  النباء  ل�كالة  ت�صريح  يف  وبني 
بداأت  نايف  بن  عا�صم  الأمري  �صم�  يراأ�صها  التي  اجلمعية 
اإجراءات عملية ت�اكب البنى الت�صريعية التي يقدمها القان�ن 
املنظ�ر حاليا من قبل جمل�س ال�زراء من اأجل امل�صاهمة يف 
جذب ا�صتثمارات عاملية اإلى الأردن لتعزيز م�صاهمة الطاقة 

املتجددة يف جه�د التنمية ال�طنية.

حل�ار  حاليا  تعد  اجلمعية  اأن  قال  الإجراءات  هذه  وعن 
والتا�صع  الثامن  ي�مي  يعقد  املتجدد  الطاقة  ح�ل  وطني 
واخلا�ص  العام  القطاعني  مب�ساركة  املقبل  �سباط  �سهر  من 
واأكادمييني وخرباء عامليني لرتجمة قان�ن الطاقة اإلى واقع 
ملم��س ينعك�س على القت�صاد ال�طني وي�صهم يف خلق فر�س 

عمل خ�صراء.

الطاقة  باأمن  تتعلق  حماور  �صيتناول  احل�ار  اأن  واأ�صاف 
وجتربة  اململكة  يف  املتجددة  للطاقة  ال�صتثمارية  والفر�س 

الدول الأوروبية يف جمال تعرفة اأ�صعار الطاقة املتجددة.

م�ؤمترا  الطعاين  وفق  اجلمعية  تعقد  ال�صياق  ذات  ويف 
دوليا متخ�ص�صا يف �صهر اأيل�ل املقبل مب�صاركة متخ�ص�صني 
�صاحبة  الدول  خمتلف  من  قرار  و�صناع  عاملية  و�صركات 
البيئة  عر�س  اأجل  من  املتجددة  الطاقة  جمال  يف  اخلربة 
القان�ن  ظل  يف  الأردن  يف  املتجددة  للطاقة  ال�صتثمارية 
اجلديد وت�صليط ال�ص�ء على جملة الت�صهيالت املغرية التي 
ي�صتمل عليها القان�ن والتي ت�صكل حافزا ق�يا جلعل الأردن 
من الدول العربية ال�صباقة يف نقل وت�طني تكن�ل�جيا الطاقة 
املتجددة. واأ�صار اإلى اأن اجلمعية تع�ل على امل�ؤمتر اأي�صا يف 
اإيجاد ال�صناعات املتعلقة بالطاقة املتجددة يف الأردن ولي�س 

العتماد على ا�صترياد النظمة امل�صنعة يف الدول املنتجة.

وقال الطعاين اإن اجلمعية تعمل حاليا على اإ�صدار جملة 
والبيئة ت�صدر  بالطاقة املتجددة  علمية ف�صلية متخ�ص�صة 

واملياه  املتجددة  الطاقة  م�ا�صيع  تتناول  اأ�صهر  ثالثة  كل 
مع  وبالتعاون  ال�صتدامة  ملفه�م  �صم�يل  اإطار  يف  والبيئة 

كربى جمالت الطاقة املتجددة بالعامل.

واأ�صاف اأن املجلة �صت�زع داخل اململكة ويف معظم الدول 
بالطاقة  العالقة  العناوين ذات  اإلى جميع  و�صت�صل  العربية 
املتجددة بهدف الرتويج للمنتج الردين من خدمات و�صناعة 

يف جمال الخت�صا�س.

احلك�مة  من  طلبت  اجلمعية  اأن  قائال  الطعاين  وتابع 
�صفة  واإعطائه  املتجددة  للطاقة  منف�صل  قان�ن  اإقرار 
ال�صتعجال وتعد الآن لإن�صاء جلان اإدارية وعلمية متخ�ص�صة 
ت�صم اأع�صاء اجلمعية الذين ميثل�ن �صركات طاقة ومكاتب 
ا�صت�صارية بالإ�صافة اإلى �صريحة وا�صعة من املتخ�ص�صني من 
التخ�ص�صات  خمتلف  لتغطية  املختلفة  الأردنية  اجلامعات 
التي تن�ص�ي حتت ل�اء اجلمعية والتي ت�صم قطاعات الطاقة 
ال�صم�صية والرياح واحلي�ية والكهرو�ص�ئية واجل�فية واإدارة 

وتر�صيد ا�صتهالك الطاقة.

امل�ؤ�ص�صات  جميع  مع  العمل  على  اجلمعية  ت�صميم  واأكد 
ال�طنية العامة واخلا�صة والكادميية يف اململكة لبناء عمل 
تكاملي وتعاون بناء وتن�صيق م�صرتك للنه��س بقطاع الطاقة 

املتجددة وتعزيز م�صاهمته يف القت�صاد ال�طني.

وكانت اجلمعية الأردنية للطاقة املتجددة با�صرت العمل 
عام 2008 وفق روؤية تركز على العمل من اأجل نقل املعرفة 
والتكن�ل�جيا يف جمال الطاقة املتجددة وت�ظيفها يف اململكة 
من جميع م�صادر الطاقة من اأجل ال�صتخدام الأمثل للطاقة 
وتر�صيد ا�صتهالكها وال�صتثمار يف طاقة امل�صتقبل التي تعتمد 

الطاقة املتجددة.

الطاقة  قطاع  م�صاهمة  تعزيز  يف  وطنية  جه�د  وترتكز 
املتجددة يف خليط الطاقة الكلي برفع ح�صته من واحد باملئة 
حاليا الى ع�صرة باملئة عام 2020 بالرتكيز على ال�صتثمار يف 
الطبيعية  القدرات  من  وال�صتفادة  وال�صم�س  الرياح  طاقتي 
للمملكة بهدف ت�فري م�صادر حملية من الطاقة التي ي�صت�رد 

الردن منها ح�ايل 96 باملئة من احتياجاته. ■

حوار وطني ومؤتمر دولي

لعرض حوافز االستثمار بالطاقة المتجددة

عمان-برتا-
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عربية  تعد حلملة  بالده  اأن  الي�م  هنا  الطاقة  �ص�ؤون  اأردين يف  متخ�ص�س  قال 
يف  م�صاهمته  لتعزيز  املتجددة  الطاقة  قطاع  يقدمها  حل�افز  للرتويج  وعاملية 

القت�صاد الأردين والتقليل من كلفة الطاقة امل�صت�ردة.
الطعاين  حممد  املهند�س  املتجددة  للطاقة  الأردنية  اجلمعية  عام  مدير  وذكر 
يف ت�صريح ل�كالة الأنباء الك�يتية )ك�نا( اأن اجلمعية التي يراأ�صها المري عا�صم 
بن نايف حتظى برعاية عالية امل�صت�ى وبالتن�صيق مع خمتلف امل�ؤ�ص�صات احلك�مية 
املعنية والقطاع اخلا�س بداأت الإعداد حل�ار وطني وم�ؤمتر عاملي لعر�س احل�افز 
التي �صيقدمها قان�ن جديد للطاقة املتجددة اأمام روؤو�س الأم�ال العربية والعاملية 

الراغبة بال�صتثمار يف القطاع.

اأن احلملة التي �صتبداأ ال�صهر املقبل بعد �صدور القان�ن املنظ�ر حاليا  واأ�صاف 
من قبل جمل�س ال�زراء ت�صتمل على م�ؤمترات عاملية وح�ارات وطنية واإعداد ن�صرات 
متخ�ص�صة ت�زع على الدول العربية وامل�ؤ�ص�صات العاملية املتخ�ص�صة للرتويج لفر�س 

ال�صتثمار يف قطاع الطاقة املتجددة.

واأ�صار اإلى اأن الأردن �صيعقد لهذه الغاية م�ؤمترا دوليا متخ�ص�صا يف �صهر �صبتمرب 
املقبل مب�صاركة �صركات عاملية و�صناع قرار من خمتلف الدول التي متتلك اخلربة 
املتجددة  للطاقة  ال�صتثمارية  البيئة  عر�س  اأجل  من  املتجددة  الطاقة  جمال  يف 
املغرية  الت�صهيالت  جملة  على  ال�ص�ء  وت�صليط  اجلديد  القان�ن  ظل  يف  الردن  يف 
التي ي�صتمل عليها القان�ن والتي ت�صكل حافزا ق�يا جلعل الردن من الدول العربية 

ال�صباقة يف نقل وت�طني تكن�ل�جيا الطاقة املتجددة.
اإيجاد  يف  اأي�صا  امل�ؤمتر  على  تع�ل  اجلمعية  اأن  الطعاين  املهند�س  واأو�صح 
ال�صناعات املتعلقة بالطاقة املتجددة يف الأردن ولي�س العتماد على ا�صترياد الأنظمة 
املتجددة  الطاقة  اأن جلانا �صكلت يف جمال  اإلى  املنتجة م�صريا  الدول  امل�صنعة يف 
ت�صم قطاعات الطاقة ال�صم�صية والرياح واحلي�ية والكهرو�ص�ئية واجل�فية واإدارة 

وتر�صيد ا�صتهالك الطاقة.
الطاقة  قطاع  م�صاهمة  تعزيز  على  تركز  جه�د  �صمن  الأردنية  احلملة  وتاأتي 
املتجددة يف خليط الطاقة الكلي برفع ح�صته من واحد باملئة حاليا اإلى ع�صرة باملئة 
عام 2020 بهدف ت�فري م�صادر حملية من الطاقة التي ي�صت�رد الأردن منها ح�ايل 

96 باملائة من احتياجاته.

وكان الأردن قد طرح اأمام ال�صركات العاملية عطاءات ل�صتغالل طاقة الرياح يف 
مناطق عدة من الأردن لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وفق   2008 عام  عملها  بداأت  املتجددة  للطاقة  الأردنية  اجلمعية  اأن  اإلى  ي�صار 
املتجددة  الطاقة  التقنيات احلديثة يف جمال  نقل  اأجل  العمل من  تركز على  روؤية 

وت�ظيفها يف اململكة من اأجل ال�صتخدام المثل للطاقة.

اإلى  التي حتتاج  للطاقة  اأن الردن ي�اجه حتديا يف ت�فري م�صادر حملية  يذكر 
ا�صتثمارات ترتواح بني 14 و 18 مليار دولر حتى نهاية العام 2020. ■

األردن يعد لحملة عربية وعالمية
للترويج للطاقة المتجددة

وكالة الأنباء الكويتية)كونا) 2010/1/9
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امل�ارد  لندرة  بالإ�صافة  البيئية  التحديات  تفر�س 
عامليا  والغاز  النفط  اأ�صعار  وارتفاع  الأردن  الأولية يف 
و�صح املياه ب�صكل اأ�صا�صي زيادة العتماد على القت�صاد 
ا�صتغالل  خالل  من  املتجددة  والطاقة  الأخ�صر 
مب�قع  الأردن  ويحظى  ال�صم�س.  واأ�صعة  الرياح  طاقة 
وم�قعه  مناخه  ب�صبب  ال�صم�س  اأ�صعة  ي�ؤهله ل�صتغالل 
اجلغرايف حيث يقع فيما ي�صمى بدول احلزام ال�صم�صي 
وهي املناطق ال�اقعة بني خطي العر�س35 �صمال و35 
التي  الأيام  اأن عدد  العلمية  الدرا�صات  جن�با. وبينت 
اأرا�صي اململكة يبلغ )316(  ت�صرق فيها ال�صم�س على 
�صط�ع  �صاعات  عدد)8(  مبعدل  وذلك  بال�صنة  ي�ما 
لل�صم�س بالي�م، اإ�صافة اإلى اأن ال�صماء يف الأردن هي 
من�ذج لل�صماء ال�صافية، وزاوية ارتفاع ال�صم�س ت�صل 

اإلى 83 درجة �صيفًا.

كما اأن تقنية ا�صتخدام الكهرباء من خالل التح�يل 
اقت�صاديا  جمدية  تعترب  ال�صم�س  لأ�صعة  املبا�صر 
بالإ�صافة لك�نها نظيفة ول حتمل تكاليف ماديه عالية. 
وكان الت��صع يف امل�صروعات التنم�ية وال�صتثمارية يف 
اململكة خالل ال�صن�ات الأخرية قاد اإلى زيادة الطلب 
وه�  �صن�يًا   )%7( مبعدل  الكهربائية  الطاقة  على 
للطاقة  بديلة  م�صادر  عن  للبحث  حتديا  ي�صكل  ما 
ربع  ح�ايل  ت�صكل  الطاقة  كلفة  واأن  خا�صة  التقليدية 

الناجت املحلي الأردين.

وبح�صب ال�صرتاتيجية ال�طنية تعترب طاقة الرياح 
يف  الكهرباء  لت�ليد  املتجددة  امل�صادر  اأف�صل  من 
اململكة اإذ تتميز العديد من املناطق يف الأردن ب�صرعة 
هذه  ول�صتغالل  5ر8 مرت/ثانية.  بني7-  ترتاوح  رياح 
ل�صتغالل  حمطات  لبناء  احلك�مة  تخطط  امليزة 
اإجمالية  با�صتطاعة  الكهرباء  لت�ليد  الرياح  طاقة 
ت�صل الى300 ميغا واط بحلول عام2015 وم�صاعفة 
هذا الرقم بحل�ل عام2020 اإذ ت�صمنت ا�صرتاتيجية 
املتجددة  الطاقة  م�صاهمة  ن�صبة  ت�صل  اأن  القطاع 
عام2015  يف   )% اإلى)8  املتجددة  الطاقة  خليط  يف 
الأردن  يف  املناخ  حقائق  وتعترب  عام2020.  و)%10( 
ما  اإطار  يف  املثالية  الدول  من  الأردن  اأن  اإذ  م�صجعة 
ي�صمى »دول احلزام ال�صم�صي« وهي املناطق التي تك�ن 

بالإ�صافة لن عدد  ال�صم�س عليها عالية  ن�صبة �صط�ع 
ل�صتغالل  ي�ؤهلها  ما  وه�  كثرية  فيها  امل�صم�صة  الأيام 

هذه الطاقة.

ويت�صمن الربنامج احلك�مي يف ميدان رفع م�صاركة 
الطاقة اجلديدة واملتجددة يف اإجمايل الطاقة املحلية 
ت�صجيع  نح�  العمل  وبداأ  ال�صم�صية،  الطاقة  ومنها 
ا�صتخدام �صخانات املياه ال�صم�صية لزيادة انت�صارها يف 
اململكة من 15 % حاليًا اإلى 20 % خالل اخلم�س �صن�ات 
القادمة وتركيب ح�ايل 50 األف مرت مربع من الل�اقط 
كما  دينار.  ماليني   3 �صن�ية  وبكلفة  �صن�يًا  ال�صم�صية 
اأن اأحد اأهم اأهداف ال�صرتاتيجية ال�طنية للطاقة اأن 
امل�صتخدمة  الطاقة  من  لإنتاج %10  عام 2020  ن�صل 
يف اململكة من الطاقة املتجددة وه� الهدف بعيد املدى 

لال�صرتاتيجية.

من  الإجراءات  من  جمم�عة  احلك�مة  واتخذت 
املتجددة  الطاقة  م�صادر  على  العتماد  ت�صجيع  اأجل 
اجلمارك  من  ال�صم�صية  ال�صخانات  اإعفاء  ومنها 
ثمن  تخفي�س  يف  �صي�صهم  ما  وه�  املبيعات  و�صريبة 
مدير  قال  جانبه  ومن   .)%35( بن�صبة  الأجهزة  هذه 

الطعاين  حممد  املتجددة  للطاقة  الأردنية  اجلمعية 
من  نعمة  الأردن هي  واجلغرافيا يف  امل�قع  اأن طبيعة 
اهلل ب�صبب وج�د مناطق �صا�صعة ن�صتطيع ا�صتخدامها 
الطاقة.  ل�صتخراج  فيها  وال�صم�س  الرياح  وا�صتغالل 
ل�صتخدم  مناطق  اململكة  يف  ي�جد  اأنه  الطعاين  وبني 
طاقة الرياح والتي اإذا ما اأح�صنا ا�صتغاللها قد ي�صل 
حجم ا�صتثمارات ا�صتخراج الطاقة فيها اإلى ميليارات 
الدنانري. واأ�صار اأنه مل يتم ا�صتغالل هذه املناطق من 
اأما  العملية  تنظم  ت�صريعات  وج�د  عدم  ب�صبب  قبل 
باهتمام  حتظى  املتجددة  الطاقة  م�ا�صيع  فاإن  الآن 
بن  عا�صم  الأمري  �صم�  ومن  امللك  مبا�صر من جاللة 
نايف رئي�س اجلمعية مبينا اأن قان�ن الطاقة يف مرحلة 
املراجعة واأنه �صي�صدر قريبا. وك�صف اأن هناك بع�س 
ت�ليد الطاقة  الرائدة يف جمالت  الأجنبية  ال�صركات 
املجال  هذا  يف  لال�صتثمار  اهتمامها  اأبدت  املتجددة 
واملناخ  اململكة  بها  تتمتع  التي  الأمان  ميزة  اأن  م�ؤكدا 
المن كان له اأكرب الأثر يف ت�صجيع امل�صتثمرين اأي�صا. 
اجلهات  كافة  مع  وبالتعاون  ت�صعى  اجلمعية  اأن  وبني 
املتجددة  الطاقة  يف  ال�صتثمار  دعم  اأجل  من  املعنية 
وت�فر الدرا�صات الالزمة جلميع الراغبني بال�صتعانة 

بها. ■

»الطاقة المتجددة«
مستقبل واعد وتوفير اقتصادي يخدم البيئة

عمان - طارق احلميدي - 
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لل��ص�ل  العربي  التكامل  اأهمية  اأكد متخ�ص�ص�ن 
املتجددة  الطاقة  جمال  يف  الذاتي  الكتفاء  الى 
م�صاهمة  تعزيز  يف  الك�يت  دولة  باهتمام  م�صيدين 
الطاقة البديلة يف اخلليط الكلي مل�صادر الطاقة يف 

البالد.

احل�ار  يف  �صارك�ا  الذين  املتخ�ص�ص�ن  واأجمع 
املتجددة(  للطاقة  الأردنية  )اجلمعية  نظمته  الذي 
اأعماله  مب�صاركة خرباء عرب واأجانب والذي اختتم 
الليلة املا�صية على �صرورة اإيجاد تكامل عربي ي�ؤ�ص�س 
م�صاهمة  ن�صبة  من  ترفع  م�صتدامة  تنم�ية  لربامج 
بالعتماد  الكلي  الطاقة  خليط  يف  املتجددة  الطاقة 

على امكانات الدول العربية الطبيعية.

)م�ؤتة(  جامعة  رئي�س  ذكر  اخل�ص��س  وبهذا 
للطاقة  الردنية  )اجلمعية  رئي�س  ونائب  احلك�مية 
املتجددة( الدكت�ر عبدالرحيم احلنيطي »انه وعلى 
دول  يف  الحف�رية  الطاقة  م�صادر  ت�فر  من  الرغم 
خا�صة  الدول  هذه  اأن  اإل  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
اأطلقتا  املتحدة  العربية  والإمارات  الك�يت  دولتا 
زمنية  وخطط  م�ازنات  على  ت�صتمل  مهمة  مبادرات 
اخلليط  يف  املتجددة  الطاقة  قطاع  م�صاهمة  لتعزيز 

الكلي للطاقة يف البلدين«.

جمل�س  دول  يف  املتجددة  الطاقة  اأن  واأ�صاف 
ت�فر  رغم  ق�ية  انطالقة  �صت�صهد  اخلليجي  التعاون 
ا�صتفادتها  خالل  من  وذلك  اأرا�صيها  على  النفط 
من ارتفاع اأ�صعاره يف تط�ير برامج تنم�ية م�صتدامة 

تعزز قدرات هذه الدول يف هذا املجال. 

وعن التحديات التي ت�اجه قطاع الطاقة املتجددة 
يف العامل العربي اأكد احلنيطي »�صرورة ت�فر الإرادة 
املنطقة  يف  القطاع  هذا  م�صاهمة  لتعزيز  ال�صيا�صية 
العامل  واأن  خا�صة  الكلي  الطاقة  خليط  يف  العربية 
طاقة  تعد  التي  الطاق  هذه  مب�صادر  غني  العربي 

امل�صتقبل«.

ت�صع  م�ؤ�ص�صات  تخ�صي�س  املطل�ب  »اأن  واأو�صح 
برامج تنفيذية لتطبيق برامج الطاقة املتجددة وفق 
ي�صكل  الذي  التم�يل  ت�فري  و�صرورة  زمنية  خطط 

خا�صة  اخلا�س  القطاع  ل�صتقطاب  حمفزا  عامال 
البن�ك وامل�ؤ�ص�صات ال�صناعية«. 

كما اأكد على »اأهمية �صي�ع ثقافة القتناع بالطاقة 
ت�صمل  ت�عية  برامج  باإعداد  ال�صع�ب  لدى  املتجددة 
العربي  املجتمع  فئات  وباقي  واجلامعات  املدار�س 
اأجيال  الثقافة منذ البدايات بتن�صئة  مبا ير�صخ هذه 
الهام  امل�صدر  هذا  نح�  الت�جهات  مع  بالتزامن 

للطاقة«.

ودعا احلنيطي يف ال�صياق ذاته اإلى »تكاملية عربية 
يف هذا املجال كما ه� معم�ل به يف الدول الأوروبية« 
�صمن  عربي  تعاون  اإيجاد  ال�صروري  من  اإنه  قائال 
اإنتاج هذه الطاقة خا�صة  م�ؤ�ص�صات الدول يف جمال 
واأن الدول العربية تعي�س ح�ايل 300 ي�م م�صم�س يف 
اكتفاء  التكاملية يف حتقيق  اأهمية  م�ؤكدا على  العام 

ذاتي عربي من م�صادر الطاقة املتجددة. 

الأردنية  )اجلمعية  عام  مدير  قال  جانبه  من 
»اإن  الطعاين  حممد  املهند�س  املتجددة(  للطاقة 
الت�جه العاملي نح� الطاقة املتجددة ي�صتدعي تكثيف 
من  املهم  امل�صدر  هذا  لعتماد  العربية  اجله�د 
يف  الطاقة  م�صادر  يف  م�صاهمتها  وتعزيز  الطاقة 

الدول العربية«.

املتجددة  للطاقة  البيئية  الأهمية  الطعاين  واأكد 
بالطاقة  العربية  القت�صادات  دعم  يف  ودورها 
على  حتافظ  نظيفة  م�سادر  خالل  من  الكهربائية 
البيئة با�صتغالل م�صدري ال�صم�س والرياح يف املناطق 

الغنية بهما.

بدوره ذكر املتحدث با�صم وزارة الطاقة الردنية 
حمم�د العي�س »اإن ا�صتغالل الطاقة ال�صم�صية لت�ليد 
الكهرباء يف ال�طن العربي ما زال يف مرحلة الأبحاث 
ومل ي�صل الى مرحلة التطبيق بعد يف حني تعد م�صر 
التي  الرياح  طاقة  من  ال�صتفادة  يف  جتربة  �صاحبة 
اأن  اإلى  العي�ص  واأ�سار  ميغاواط«.   250 منها  تنتج 
الدول العربية ال�صرق او�صطية ت�صعى لال�صتفادة من 
اأوروبا لدعم ا�صتغالل الطاقة  م�صروع مي�ل من قبل 

ال�صم�صية يف ت�ليد الكهرباء ومن ثم بيعها لها. ■

متخصصون يدعون 
لتكامل عربي 

لالكتفاء ذاتيًا بمجال 
الطاقة المتجددة 

وكالة الأنباء الكويتية - كونا



36

جملة دورية ت�صدر عن اجلمعية الأردنية للطاقة املتجددة

�صرورة  الى  متخ�ص�صة  وطنية  ح�ارات  خل�صت 
املتجددة  للطاقة  متميزا  عاما  احلايل  العام  جعل 
وطالبت بت�صجيع قطاعات وم�ؤ�ص�صات الدولة املختلفة 
على تبني الفكرة والعمل على حتقيقها بالعتماد على 
للنه��س  ح�افز  من  املتجددة  الطاقة  قان�ن  وفره  ما 

بالقطاع.

من  مببادرة  انطلقت  التي  احل�ارات  نتيجة  وكان 
وطني  اإجماع  املتجددة  للطاقة  الأردنية  اجلمعية 
وت�صجيع  حتفيز  ت�صتهدف  اأنظمة  و�صع  �صرورة  على 
واملت��صطة  ال�صغرية  واملرافق  والأفراد  امل�اطنني 
وحتى املدار�س واجلامعات وامل�صت�صفيات واملزارع على 
التحلية  اأو  التكييف  اأو  الكهرباء  لإنتاج  اأنظمة  تركيب 
اأو ت�صخني املياه من الطاقة املتجددة من خالل الربط 
بالدول  اأ�ص�ة  للكهرباء  ال�طنية  ال�صبكة  الت�صاركي مع 

املتقدمة.

التي  ال�طنية  الفعاليات  دعت  الإطار  هذا  ويف 
املعنية  امل�ؤ�ص�صات  خمتلف  ومثلت  احل�ار  يف  اأ�صهمت 
اإلى اإعادة تاأهيل ال�صركات الأردنية العاملة يف جمال 
بامل��ص�ع  متخ�ص�س  برنامج  �صمن  املتجددة  الطاقة 
يف  بحث  لأف�صل  �صن�ية  م�صابقة  اأقامة  على  وحثت 
الفائز  للبحث  وتقدمي جائزة  املتجدده  الطاقة  جمال 

وذلك لت�صجيع البحث العلمى.

ونهج  لثقافة  وطنية  انطالقة  احلايل  العام  و�صهد 
يركزان على الت�جه نح� الطاقة املتجددة كخيار مهم 
لتقليل فات�رة الطاقة والنتفاع من املزايا البيئية لهذا 
امل�صروع الذي ترعاه اجلمعية ال�طنية للطاقة املتجددة 
نايف وبت�جيهات من  برئا�صة �صم� الأمري عا�صم بن 

�صم�ه.

وكانت الإنطالقة باإن�صاء اجلمعية التي تعد الإطار 

اأ�صحاب  بجمع  به  ويهتم  الت�جه  هذا  يرعى  الذي 
للتداول  واخلا�س  العام  القطاعني  يف  الخت�صا�س 
م�صاهمتها  تعزيز  واآليات  املتجددة  الطاقة  ق�صايا  يف 
باملئة  واحد  من  اململكة  يف  الكلي  الطاقة  خليط  يف 
حددتها  وكما   2020 عام  باملئة  ع�صرة  اإلى  حاليا 

ال�صرتاتيجية ال�طنية للطاقة.
ولتحقيق هذه الغاية �صدرت الإرادة امللكية ال�صامية 
ح�له  عقدت  الذي  امل�ؤقت  املتجددة  الطاقة  بقان�ن 
املتجددة  الطاقة  اأهمية  تناولت  وطني  نقا�س  حلقات 
يف  وبحثت  ال�طني  ال�صعيد  على  وا�صتخداماتها 
من  كل  اأدوار  وبيان  تفعيله  واآليات  القان�ن  م�صامني 
القطاع العام واخلا�س والكادميي وتن�صيق اجله�د يف 

هذا املجال.

وتت�ا�صل حاليا ح�ارات ح�ل الفر�س ال�صتثمارية 

املمكن  من  التي  احل�افز  وح�ل  القان�ن  اأتاحها  التي 
اأن ت�صجع على الإقبال على م�صاريع الطاقة املتجددة 

يف اململكة.

للطاقة  الردنية  اجلمعية  ا�صتعانت  الغاية  ولهذه 
املتجددة بخرباء دوليني من اإيطاليا والرنويج وتركيا 
العام  القطاعني  من  مبتخ�ص�صني  جمعتهم  واإ�صبانيا 
يف  املتقدمة  الدول  جتربة  من  لال�صتفادة  واخلا�س 
الطاقة  تعرفه  خا�صة  الطاقة  قان�ن  تطبيق  جمال 
املتجددة مل�صاريع الت�ليد الكبرية واملت��صطة والفردية 

والتطبيقات العملية على ار�س ال�اقع.

وح�ل دوراجلمعية الأردنية للطاقة املتجددة يق�ل 
اجلمعية  اأن  الطعاين  حممد  املهند�س  العام  مديرها 
يتوا�سل  ن�ساط  خالل  من  ت�سعى  دورها  اإطار  ويف 

حوارات وجهود وطنية لتعزيز قدرات المملكة
في مجال الطاقة المتجددة

عمان - برتا-  م�سهور ابوعيد  - 
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مع  تكاملي  عمل  على  ت�افق  اإيجاد  اإلى  قيامها  منذ 
القت�صاد  دعم  اأجل  من  واخلا�س  العام  القطاعني 
الطاقة  م�صادر  على  العتماد  من  والتقليل  ال�طني 
التقليدية وبالتايل احلد من انبعاثات الغازات ال�صارة 

بالبيئة.

من  العمل  اإلى  الطعاين  وفق  اجلمعية  ت�صعى  كما 
اأجل جعل ثقافة الطاقة املتجددة وتر�صيد ا�صتهالكها 
مطلبا وطنيا و�صل�كا اجتماعيا لل��ص�ل اإلى اآلية فاعلة 

ت�صمن تطبيق قان�ن الطاقة املتجددة امل�ؤقت.

عليها  وي�صرف  يق�دها  التي  اجلمعية  جه�د  وتاأتي 
�صم� الأمري عا�صم بني نايف لرفع م�صاهمة امل�صادر 
املحلية من الطاقة خا�صة واأن اململكة ت�صت�رد 96 باملئة 
للتنمية  الالزمة  الطاقة  من  احتياجاتها  جممل  من 
والجتماعية  القت�صادية  ج�انبها  مبختلف  ال�صاملة 
الناجت  جممل  من  باملئة   22 ح�ايل  الى  ت�صل  بكلفة 
حتديات  ت�اجه  اململكة  اأن  كما  الجمايل.  املحلي 
بالطاقة  للتزود  اأمن  ملف  اعتماد  تفر�س  حقيقية 
ال�طنية وذلك يف  وو�صعه على را�س قائمة الول�يات 
وامل�صتقات  اخلام  النفط  ل�صعار  احلاد  ال�صع�د  ظل 

النفطية.

امل�ارد  لندرة  بال�صافة  البيئية  التحديات  اأن  كما 
عامليا  والغاز  النفط  اأ�صعار  وارتفاع  الأردن  الولية يف 
و�صح املياه ب�صكل اأ�صا�صي تفر�س رفع وزيادة العتماد 
املتجددة من خالل  والطاقة  الأخ�صر  القت�صاد  على 

ا�صتغالل طاقة الرياح وطاقة ال�صم�س.

وتع�ل اجلمعية يف ت�جهها على م�قع الأردن الذي 
وم�قعه  مناخه  ب�صبب  ال�صم�س  اأ�صعة  ي�ؤهله ل�صتغالل 
اجلغرايف حيث يقع فيما ي�صمى بدول احلزام ال�صم�صي 
وهي املناطق ال�اقعة بني خطي العر�س35 �صمال و35 

جن�با.

كما اأن تقنية ا�صتخدام الكهرباء من خالل التح�يل 
اقت�صاديا  جمدية  تعترب  ال�صم�س  لأ�صعة  املبا�صر 
بال�صافة لك�نها نظيفة ول حتمل تكاليف ماديه عالية 
وال�صتثمارية  التنم�ية  امل�صروعات  يف  الت��صع  اأن  كما 
يف اململكة خالل ال�صن�ات الخرية قد اأدى اإلى زيادة 
الطلب على الطاقة الكهربائية مبعدل 7 باملئة �صن�يا 
وه� ما ي�صكل حتديا للبحث عن م�صادر بديلة للطاقة 
ربع  ح�ايل  ت�صكل  الطاقة  كلفة  واأن  خا�صة  التقليدية 

الناجت املحلي الأردين.

قان�ن  اإقرار  لت�صريع  تكاتفت  وطنية  جه�د  وكانت 
الطاقة املتجددة الذي اأعطى �صفة ال�صتعجال و�صدر 
كقان�ن م�ؤقت لأهميته البالغة يف امل�صاهمة يف حتقيق 
اأمام  املجال  فتح  قبيل  من  ال�طنية  الأهداف  بع�س 
القطاع اخلا�س لال�صتثمار وامل�صاركة الفاعلة يف تنفيذ 

م�صاريع يف جمال الطاقة النظيفة.

اأن  الطعاين  املهند�س  يق�ل  اخل�ص��س  وبهذا 
القان�ن ي�فر الأطر القان�نية والتنظيمية والت�صريعية 
يف  اخلا�س  القطاع  ا�صتثمارات  جذب  على  القادرة 

جمال ا�صتغالل الطاقة املتجددة.

ت�صريعات  يف  ن�عية  نقلة  ميثل  القان�ن  ان  وقال 
مرنا  يك�ن  اأن  ي�صت�جب  والذي  الأردن  يف  الطاقة 
وال�صتثمارية  الفردية  الحتياجات  تلبية  على  وقادرا 
معا ومت�افقا مع التط�رات املت�صارعة يف التكن�ل�جيا 
احلديثة واأن يتم تط�يره باتباع منهجية وا�صعة الفق 
جمرد  من  اكرث  امل�صتدامة  التنمية  مفه�م  وتدمج 

ت�صجيع ال�صتثمار.

اأن للقان�ن منتقديه الذين ياخذون على قان�ن  اإل 
الطاقة انه يقيد ال�صركات ب�صرورة وج�د خربة خم�س 

بناء  يف  ال�صتثمار  بطلب  املتقدمة  لل�صركة  �صن�ات 
 10 عن  يقل  ل  مبا  املتجددة  الطاقة  من�صاآت  وت�صغيل 

ميجا واط للمن�ساأة الواحدة.

اأنه ينظم عملية حتديد  كما ياأخذون على القان�ن 
تعرفة الكهرباء املنتجة من الطاقة املتجددة واملباعة 
تنظيم  هيئة  تعطى  »حيث  الكهرباء  ت�ليد  �صركة  اإلى 
يف  املفه�مة  غري  ال�صتثناءات  بع�س  الكهرباء  قطاع 
التناف�صية  العدالة  على  ي�ؤثر  قد  مبا  التعرفة  حتديد 

وال�صفافية بني ح�افز امل�صتثمرين«.

فقط  ي�صتهدف  القان�ن  اأن  يف  املنتقدون  ويرى 
ال�صتثمارات الكبرية ويتجاهل اإمكانية قيام امل�اطنني 
املدار�س  واملت��صطة وحتى  ال�صغرية  واملرافق  الأفراد 
اأنظمة  برتكيب  واملزارع  وامل�صت�صفيات  واجلامعات 
لإنتاج الكهرباء اأو التكييف اأو التحلية اأو ت�صخني املياه 

من الطاقة ال�صم�صية واملتجددة الأخرى.

وي�صف�ن هذه التطبيقات باأنها بدات حتقق الكثري 
الطاقة  ا�صتهالك  تر�صيد  يف  املفيدة  النتائج  من 
وتخفيف الكلفة النفطية وتقليل الآثار البيئيةمطالبني 
ال�صغرية  واملرافق  لالأفراد  م�جهة  ت�صريعية  بح�افز 
الطاقة  واأنظمة  اأجهزة  تركيب  لدعم  واملت��صطة 

املتجددة. ■
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األمير عاصم بن نايف
يفتتح ورشة الحوار الوطني حول الطاقة المتجددة

افتتح �صم� الأمري عا�صم بن نايف رئي�س اجلمعية 
ور�صة  اأعمال  اأم�س  ي�م  املتجددة  للطاقة  الأردنية 
ت�صتمر  والتي  املتجددة  الطاقة  ح�ل  ال�طني  احل�ار 
ي�مني بح�ص�ر عدد من اخلرباء واملخت�صني املحليني 

والقليميني والعامليني.
ويف بداية اأعمال ال�ر�صة قدم وزير الطاقة والرثوة 
الأردنية  للجمعية  ال�صكر  اليراين  خالد  املعدنية 
عا�صم  الأمري  �صم�  برئي�صها  ممثلة  املتجددة  للطاقة 
التي  للجه�د  تقديرا  فيها  العاملني  وكافة  نايف،  بن 
تبذلها اجلمعية بهدف تعزيز العمل ال�طني ل�صتغالل 

الطاقات املتجددة.
وقال الإيراين اأن الأردن يفتقر اإلى م�صادر حملية 
للطاقة التجارية ، وه� يعتمد على ا�صترياد % 96 من 

جممل احتياجاته من الطاقة الالزمة للتنمية ال�صاملة 
بكافة ج�انبها القت�صادية والجتماعية بكلفة ت�صل اإلى 
ح�ايل % 22 من جممل الناجت املحلي الإجمايل، م�صريا 
اإلى اأنه ويف �ص�ء ال�صع�د احلاد لأ�صعار النفط اخلام 
فاإننا  حاليًا  العامل  ي�صهده  الذي  النفطية  وامل�صتقات 
اآمن  ن�اجه حتديات حقيقية تفر�س علينا و�صع ملف 

للتزود بالطاقة على راأ�س قائمة الأول�يات ال�طنية. 

واأ�صاف قائال »من هنا تربز اأهمية تنمية م�صادر 
على  املطروحة  الق�صايا  اأهم  كاأحد  املتجددة  الطاقة 
اأجندة الطاقة ، حيث اأ�صبح م��ص�ع تط�ير تكن�ل�جيا 
املك�نات  اأحد  الأمثل  وا�صتغاللها  املتجددة  الطاقة 

الأ�صا�صية لتحقيق امن التزود بالطاقة«.

خا�صة  اأهمية  ي�يل  الأردن  اأن  الإيراين  واأكد 
اأن  اإلى  م�صريا  الطاقة،  كفاءة  ورفع  املتجددة  للطاقة 
ال�صرتاتيجية ال�طنية ال�صاملة لقطاع الطاقة ت�صمنت 
العمل على زيادة م�صاهمة الطاقة املتجددة يف خليط 
اإلى 7% يف عام 2015 و10% يف  لت�صل  الكلي  الطاقة 
يتم  اأن  يجب  الهدف  هذا  لتحقيق  واأنه   ،  2020 عام 
خالل الفرتة الزمنية التي تغطيها ال�صرتاتيجية تنفيذ 
با�صتطاعة  الرياح  الكهرباء من طاقة  لت�ليد  م�صاريع 
ت�ليد  ، وم�صاريع  ترتاوح بني 600 - 1000 ميجاوات 
بني  ا�صتطاعتها  ترتاوح  ال�صم�صية  بالطاقة  الكهرباء 
300 - 600 ميجاوات. وا�صتطرد قائال »ان احلك�مة 
ب�ج�د  ال  حتقيقها  ميكن  ل  الأهداف  هذه  اأن  ترى 
القطاع  اأمام  املجال  فتح  من  ّكن  ميمُ ع�صري  قان�ن 

عمان - الد�ستور - و�سام ال�سعايدة
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هنا  ومن  امل�صاريع،  هذه  تنفيذ  الفعالة يف  وامل�صاركة  لال�صتثمار  اخلا�س 
وافق جمل�س ال�زراء على قان�ن الطاقة املتجددة وتر�صيد الطاقة، حيث 
�صدرت الإرادة امللكية ال�صامية بامل�افقة عليه و�صدر يف اجلريدة الر�صمية 

كقان�ن م�ؤقت بتاريخ 1 ـ 2 ـ 2010«.
واأكد وزير الطاقة اأن هذا القان�ن جاء من اأجل ت�فري الأطر القان�نية 
اخلا�س  القطاع  ا�صتثمارات  جذب  على  القادرة  والت�صريعية  والتنظيمية 
القان�ن  اأن  اإلى  م�صريا  املتجددة،  الطاقة  ا�صتغالل  جمال  يف  لال�صتثمار 
يتيح ل�زارة الطاقة القدرة على التعامل مع كافة العرو�س املبا�صرة التي 
العطاءات  مع  وكذلك  املتجددة  الطاقة  م�صاريع  لالإ�صتثمار يف  لها  تقدم 
الكهربائية  الطاقة  ت�ليد  كم�صاريع  املتجددة  الطاقة  مب�صاريع  اخلا�صة 
الطاقة  ب�ا�صطة  الكهربائية  الطاقة  ت�ليد  اأو  الرياح،  طاقة  ب�ا�صطة 

ال�صم�صية.

وبني الإيراين اأن احلك�مة اأعطت هذا القان�ن �صفة ال�صتعجال خا�صة 
واأن وزارة الطاقة �صتدخل يف مرحلة تفاو�س جديدة ح�ل م�صروع الكم�صة 
لت�ليد الكهرباء من طاقة الرياح با�صتطاعة 40 ميجاوات ، وكذلك ال�صري 
يف عطاء م�صروع الفجيج لت�ليد الطاقة الكهربائية ب�ا�صطة طاقة الرياح 

با�صتطاعة 80 - 90 ميجاوات ، وم�صاريع اأخرى قادمة.

الطاقة  كفاءة  تاأ�صي�س �صندوق  اأقر  القان�ن  »اإن  قائال  الإيراين  وتابع 
املتجددة  الطاقة  م�صاريع  دعم  على  �صيعمل  والذي  املتجددة  والطاقة 

وتقدمي القرو�س املي�صرة لها«.

اآليات لعمل ال�صندوق وتخ�صي�س  اأن ال�زارة ب�صدد و�صع  اإلى  ولفت 
الأم�ال الالزمة لعمله من خالل حت�يل مبلغ حمدد من فل�س الريف ومن 

املنح اخلارجية التي مت احل�ص�ل عليها لتاأ�صي�س ال�صندوق.

اأن احلك�مة قررت م�ؤخرا حت�يل مبلغ 20 ملي�ن دينار  واأ�صار ال�زير 
الطاقة  م�صروعات  ودعم  ال�صندوق  ل�صالح  الريف«  »فل�س  ح�صاب  من 

املتجددة وتقدمي قرو�س مي�صرة لها.

الدولية  امل�ؤ�ص�صات  ال�زارة ومن خالل عالقاتها مع  اأن  الإيراين  وبني 
م�صاريع  مع  التعامل  يف  مل�صاعدتها  املتجددة  للطاقة  خبري  تعيني  ب�صدد 

الطاقة املتجددة وعطاءاتها.

دوره  اأخذ  الى  اخلا�س  القطاع  ملح�س  حازم  البيئة  وزير  دعا  بدوره 
الفعلي والعملي يف امل�صاركة يف معاجلة ق�صايا البيئة املختلفة.

وتطرق ملح�س اإلى عدد من ق�ص�س النجاح العاملية يف جمالت البيئة 
وتر�صيد الطاقة. وعقب ذلك دار نقا�س مب�صاركة وزيري الطاقة والبيئة 

اأجابا خالله على عدد من الأ�صئلة التي مت طرحها ح�ل م��ص�ع ال�ر�صة.

الطاقة  ل�زيري  التقديرية  الدروع  نايف  بن  عا�صم  الأمري  �صم�  وقدم 
والبيئة وعدد من اخلرباء واملخت�صني يف �ص�ؤون الطاقة املتجددة والبيئة. ■

قال مدير عام اجلمعية الأردنية للطاقة املتجددة املهند�س حممد الطعاين اأن 
الإمارات  دولة  يف  امل�صتقبل  لطاقة  العاملي  امل�ؤمتر  فعاليات  يف  اجلمعية  م�صاركة 
لإتفاقات  التمهيد  يف  �صاهمت  هام�صه  على  متت  التي  واللقاءات  املتحدة  العربية 
�صتعقد لحقا. واأ�صاف الطعاين اإلى وكالة الأنباء الأردنية )برتا( الي�م الأحد اأن 
امل�ؤمتر كان منا�صبة اإلى جذب ال�صتثمارات يف جمال الطاقة املتجددة يف الأردن 
ولالإطالع على اآخر ما ت��صلت اإليه الدول املتقدمة يف جمال الطاقة من �صيا�صات 
اأكرب عدد ممكن  مل�صاركة  الرتويج  اإلى  اإ�صافة  وتكن�ل�جيات متط�رة،  وت�صريعات 
اأيل�ل  الأردن يف  �صيعقد يف  الذي  الطاقة  ومعر�س  م�ؤمتر  الأجنبية يف  ال�ف�د  من 
على  بناء  وت�صعى  العربي  ال�طن  يف  الأولى  هي  اجلمعية  اأن  اإلى  واأ�صار  املقبل. 
ت�جيهات الأمري عا�صم بن نايف رئي�س اجلمعية اإلى ن�صر املفه�م اإلى جميع اأجزاء 
ال�طن العربي والعمل على ا�صتفادة اأكرب �صريحة من املجتمع املدين بالعتماد على 
ثقافة  من  جزءا  ت�صبح  حتى  املتجددة  الطاقة  التكن�ل�جيا  وت�طني  لنقل  الذات 
عمل  بعد  املتجددة  للطاقة  عربي  جمل�س  اإن�صاء  اهمية  م�ؤكدًا  العربي،  امل�اطن 
جمعيات م�صابهة يف ال�طن العربي. وكان وفد اجلمعية امل�صارك يف امل�ؤمتر العاملي 
الثاين  كان�ن  اإلى21   18 بني  الفرتة  يف  الإمارات  يف  عقد  الذي  امل�صتقبل  لطاقة 
مب�صاركة136 دولة و645 �صركة عاملية متخ�ص�صة يف جمال الطاقة دعا الى تبني 
اأمناط �سلوكية وحياتية واالنتقال العملي اإلى تطبيقات الطاقة املتجددة من خالل 
تفعيل دور م�ؤ�ص�صات املجتمع املدين يف ال�طن العربي. و�صم ال�فد الذي راأ�صه نائب 
رئي�س اجلمعية الدكت�ر املهند�س غازي اخل�صريي ومدير اجلمعية املهند�س حممد 

الطعاين واملهند�س جمال اأب� عبيد ووائل وهبة. ■

األردنية للطاقة المتجددة
تدعو إلى تبني تطبيقات

لطاقة المتجددة

وكالة الأنباء الأردنية-برتا
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خ�ص�س جمل�س ال�زراء مبلغ 20 ملي�ن دينار من 
والطاقة  الطاقة  كفاءة  �صندوق  لدعم  الريف  فل�س 
املتجددة على اأن يجري العمل لحقا على و�صع الآليات 
اخلا�صة بعمل ال�صندوق، بح�صب وزير الطاقة والرثوة 
املعدنية املهند�س خالد الإيراين. واأ�صاف الإيراين، يف 
كلمة اإلقاها خالل افتتاح احل�ار ال�طني ح�ل الطاقة 
ال�صندوق  اأن  اأم�س،  فعالياته  بداأت  الذي  املتجددة 
الذي اأن�صئ مب�جب قان�ن الطاقة املتجددة الذي اأقر 
م�ؤخرا �صيدعم فرق �صعر الطاقة املتجددة مبا يخفف 
دعم  على  اأي�صا  و�صيعمل  امل�صتهلكني،  عن  تكلفتها 
م�صاريع الطاقة املتجددة وتقدمي القرو�س املي�صرة لها، 
وتخ�صي�س الأم�ال الالزمة لعمله من خالل »حت�يل 
مبلغ حمدد من فل�س الريف ومن املنح اخلارجية التي 

مت احل�ص�ل عليها لتاأ�صي�س ال�صندوق«.

رئي�س  ح�صره  الذي  الفتتاح  يف  الإيراين،  وقال 
اجلمعية الأمري عا�صم بن نايف، اإن ال�زارة ومن خالل 
خبري  تعيني  ب�صدد  الدولية  امل�ؤ�ص�صات  مع  عالقاتها 
م�صاريع  مع  التعامل  يف  مل�صاعدتها  املتجددة؛  للطاقة 
الطاقة املتجددة وعطاءاتها. اإلى ذلك، قال الإيراين 
تفاو�س جديدة ح�ل  �صتدخل يف مرحلة  اإن احلك�مة 
الرياح  طاقة  من  الكهرباء  لت�ليد  الكم�صة  م�صروع 
عطاء  يف  ال�صري  وكذلك  ميجاوات،   40 با�صتطاعة 
ب�ا�صطة  الكهربائية  الطاقة  لت�ليد  الفجيج  م�صروع 
طاقة الرياح با�صتطاعة 80-90 ميجاوات وغريها من 
اإلى م�صادر  اإن الأردن يفتقر  امل�صاريع.وقال الإيراين 
 %96 ا�صترياد  على  ويعتمد  التجارية،  للطاقة  حملية 
للتنمية  الالزمة  الطاقة  من  احتياجاته  جممل  من 
والجتماعية،  القت�صادية  ج�انبها  مبختلف  ال�صاملة 
بكلفة ت�صل اإلى ح�ايل 22% من جممل الناجت املحلي 

الإجمايل.

رفع  اإلى  للطاقة  ال�طنية  ال�صرتاتيجية  وت�صعى 
خليط  يف  املتجددة  الطاقة  قطاع  م�صاهمة  ن�صبة 
الطاقة الكلي من 1% حاليا اإلى 7% يف العام 2015 و 
10% العام 2020 بالعتماد على امل�صادر املحلية من 

طاقتي ال�صم�س والرياح.

واأ�صاف اأن اململكة ويف �ص�ء ال�صع�د احلاد لأ�صعار 
حتديات  ت�اجه  النفطية  وامل�صتقات  اخلام  النفط 
بالطاقة  للتزود  اآمن  ملف  اعتماد  تفر�س  حقيقية 
الإيراين  واأ�صار  ال�طنية.  الأول�يات  قائمة  راأ�س  على 
كاإحدى  املتجددة  الطاقة  م�صادر  تنمية  اأهمية  اإلى 
حيث  الطاقة،  اأجندة  على  املطروحة  الق�صايا  اأبرز 
املتجددة  الطاقة  تكن�ل�جيا  تط�ير  م��ص�ع  اأ�صبح 
لتحقيق  الأ�صا�صية  املك�نات  اأحد  الأمثل  وا�صتغاللها 
املتجددة  الطاقة  و�صع  وعن  بالطاقة«.  التزود  »اأمن 
يف الأردن، قال الإيراين اإن اململكة ت�يل اأهمية خا�صة 
�صمنت  حيث  الطاقة؛  كفاءة  ورفع  املتجددة  للطاقة 
العمل  الطاقة  لقطاع  ال�صاملة  ال�طنية  ال�صرتاتيجية 
على زيادة م�صاهمة الطاقة املتجددة يف خليط الطاقة 
الكلي لت�صل اإلى 7% يف العام 2015 و10% العام 2020 
تنفيذ  �صرورة  الإيراين  اأكد  الهدف،  هذا  ولتحقيق 
با�صتطاعة  الرياح  الكهرباء من طاقة  لت�ليد  م�صاريع 
ت�ليد  وم�صاريع  ميجاوات،   1000-600 بني  ترتاوح 
بني  ا�صتطاعتها  ترتاوح  ال�صم�صية  بالطاقة  الكهرباء 
التي  الزمنية  الفرتة  خالل  ميجاوات   600-300

تغطيها ال�صرتاتيجية.

اأهمية قان�ن الطاقة املتجددة  اإلى  واأ�صار الإيراين 
املجال  فتح  من  ميّكن  مبا  الأهداف  هذه  حتقيق  يف 
الفعالة  وامل�صاركة  لال�صتثمار  اخلا�س  القطاع  اأمام 
يف تنفيذ هذه امل�صاريع، مبّينا اأن القان�ن ياأتي لت�فري 

على  القادرة  والت�صريعية  والتنظيمية  القان�نية  الأطر 
جذب ا�صتثمارات القطاع اخلا�س لال�صتثمار يف جمال 
ي�فرها  التي  املزايا  وعن  املتجددة.  الطاقة  ا�صتغالل 
القان�ن، قال الإيراين اإنه يتيح ل�زارة الطاقة القدرة 
التي تقدم ل�زارة  التعامل مع العرو�س املبا�صرة  على 
املتجددة،  الطاقة  م�صاريع  يف  لال�صتثمار  الطاقة 
الطاقة  مب�صاريع  اخلا�صة  العطاءات  مع  وكذلك 
ب�ا�صطة  الكهربائية  الطاقة  ت�ليد  كم�صاريع  املتجددة 
ب�ا�صطة  الكهربائية  الطاقة  ت�ليد  اأو  الرياح،  طاقة 
البيئة حازم  وزير  اأكد  ال�صم�صية. من جانبه،  الطاقة 
ملح�س �صرورة ال�صتفادة من جتارب الآخرين لل��ص�ل 
الطاقة  م�صاهمة م�صادر  برفع  املتعلقة  الأهداف  اإلى 
وطالب  للمملكة.  الكلي  الطاقة  خليط  يف  املتجددة 
وتعزيز  �صناعة خ�صراء  منهجية عمل خللق  باعتماد 
ال�صتمرار  منتقدا  املجال،  هذا  يف  ال�طنية  القدرات 
احلك�مية.  امل�صاريع  يف  البيئية  املعايري  جتاهل  يف 
بدوره، دعا رئي�س جامعة م�ؤتة / نائب رئي�س اجلمعية، 
القدرات  تعزيز  اإلى  احلنيطي،  عبدالرحيم  الدكت�ر 
واأنها  خ�ص��صا  املتجددة  الطاقة  جمال  يف  ال�طنية 

اأ�صبحت حم�را مهما يف جمال ال�صناعة والبيئة.

اأمن  ق�صايا  ي�مني  مدى  على  امل�صارك�ن  ويناق�س 
الطاقة وتاأثريها على الأمن ال�طني ومناق�صة الفر�س 
ال�صتثمارية املتاحة يف ظل تطبيق قان�ن الطاقة امل�ؤقت 
الذي �صدر م�ؤخرا باإرادة ملكية �صامية واحل�افز التي 
من املمكن اأن ت�صجع على الإقبال على م�صاريع الطاقة 

املتجددة يف اململكة.

املتجددة  للطاقة  الردنية  اجلمعية  وا�صتعانت 
بخرباء دوليني من اإيطاليا والرنويج وتركيا وا�صبانيا؛ 
العام واخلا�س لال�صتفادة  للقطاعني  الفر�صة  لإتاحة 
قان�ن  تطبيق  جمال  يف  املتقدمة  الدول  جتربة  من 
مل�صاريع  املتجددة  الطاقة  تعرفة  خ�ص��صا  الطاقة، 
والتطبيقات  والفردية  واملت��صطة  الكبرية  الت�ليد 
ممثلي  احل�ار  وي�صم  ال�اقع.  اأر�س  على  العملية 
اإلى  بالإ�صافة  اخلا�صة  وال�صركات  املعنية  ال�زارات 

هيئة تنظيم قطاع الكهرباء. ■

عّمان - رهام زيدان

20 مليون دينار لدعم صندوق كفاءة الطاقة
المملكة تولي أهمية

خاصة للطاقة المتجددة 
ورفع كفاءة الطاقة
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عمان )برتا)-

املعر�س  املتجددة يف  للطاقة  الردنية  �صاركت اجلمعية 
يف  املتجدده  والطاقة  والتكييف  للتدفئه  الثالث  الدويل 
ال�صرق الأو�صط الذي اختتم اأعماله يف دم�صق ي�م الثنني 
املا�صي. وقال مدير عام اجلمعية املهند�س حممد الطعاين 
اإلى)برتا( اأن املعر�س اأتاح فر�صة الإلتقاء مبمثلي �صركات 
املتجددة.  الطاقة  جمال  يف  متخ�ص�صه  وعاملية  عربية 
فر�س  امل�صاركني  اأمام  عر�س  اجلمعية  وفد  اأن  واأ�صاف 
ال�صتثمار يف جمال الطاقة املتجددة يف الأردن وحمفزات 
اأن  مبينا  املتجددة،  الطاقة  بقان�ن  ت�جت  التي  ال�صتثمار 
املتجددة  الطاقة  لتكن�ل�جيات  العاملي  للمنتدى  روج  ال�فد 
املرتقب يف عمان خالل الفرته ال�اقعه من 20 - 22 ايل�ل 
املقبل كمنتدى عاملي دائم مقره عمان. واأكد الطعاين اأهمية 
يف  اجلمعية  ر�صالة  اإطار  يف  امل�ؤمتر  يف  اجلمعية  م�صاركة 
العربي خلدمة املجتمع  اإيجاد جمعيات م�صابهة يف ال�طن 

العربي. ■

اقتراح على نستله للمياه المعدنية
بإدخال الطاقة المتجددة

عمان - برت ا- 

اقرتح وفد من اجلمعية الأردنية للطاقة املتجددة خالل زيارة مل�صنع �صركة 
ن�صتله العاملية للمياه يف حمافظة معان اإدخال الطاقة املتجددة على امل�صنع 

مبا يخفف فات�رة الطاقة.

باإدخال  اقرتاحات  امل�صنع  يف  عقدت  عمل  ور�صة  خالل  ال�فد  وقدم 
اأن جرى  بعد  الكهربائية  الطاقة  فات�رة  املتجددة بهدف تخفي�س  الطاقة 

تقييم و�صع الطاقة يف امل�صنع.

تر�صيد  واإدارة  كفاءة  اأنظمة  لتطبيق  اآليات  على  القرتاحات  وا�صتملت 
ال�صم�صية. وا�صتمع  الطاقة وا�صتخدام الطاقة املتجددة من خالل الطاقة 
ال�فد اإلى �صرح ح�ل الطاقة امل�صتخدمة يف امل�صنع من املدير العام لل�صركة 

الدكت�ر را�صم الدبا�س واملهند�س �صعد ار�صيدات.
و�صم وفد اجلمعية املدير العام املهند�س حممد الطعاين واملدير املايل 

والإداري وائل وهبة وجلنة فنية متخ�ص�صة. ■

مشاركة أردنية في المعرض الدولي للطاقة المتجددة بدمشق
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مع  املتجددة  للطاقة  الأردنية  اجلمعية  وقعت 
وزارة الأ�صغال العامة والإ�صكان الي�م ال�صبت مذكرة 
جمال  يف  اململكة  قدرات  تعزيز  اإلى  تهدف  تفاهم 
التفاهم  ا�صتخدامات الطاقة املتجددة. ووفق مذكرة 
التي وقعها رئي�س اجلمعية �صم� الأمري عا�صم بن نايف 
ووزيرالأ�صغال حممد طالب عبيدات يتعاون اجلانبان 
يف جمال الأبنية اخل�صراء ، وانارة الطرق والإ�صارات 
بالطاقة  للطرق  ال�ص�ئية  والإ�صارات  التحذيرية 
املتجددة، ويعدان خطة تنفيذية لالأعمال وامل�صروعات 
�صمن  تنفيذها  الى  لي�صار  امل�صرتك  الهتمام  ذات 
على  اجلانبان  واتفق  حمدد.  زمني  واإطار  اآلية 
تقدمي  يف  للم�صاهمة  اجلمعية  خربات  من  ال�صتفادة 
تنفيذ  على  والإ�صراف  وال�صت�صارات  الدرا�صات 
والإ�صارات  الطرق  اإنارة  امل�صروعات يف جمال  واإدارة 
ال�صري  لتنظيم حركة  ال�ص�ئية  والإ�صارات  التحذيرية 
جمال  يف  التعاون  على  اتفقا  كما  املتجددة.  بالطاقة 
البنية اخل�صراء يف الأردن من حيث التثقيف وزيادة 
الك�دات  ا�صتخدام  باأهمية  امل�اطنني  لدى  ال�عي 
يف  وامل�صاركة  اخل�صراء  بالأبنية  املتعلقة  خا�صة 
بالطاقة  اخلا�صة  الك�دات  وحتديث  اإعداد  جمالت 
التي  اخل�صراء  لالأبنية  مناذج  بناء  ويف  املتجددة 
والبيئة  واملياه  بالطاقة  املتعلقة  الفنية  املعايري  حتقق 
انارة  جمال  يف  العاملني  الفنيني  تدريب  جمال  ويف 
الطرق بالطاقة املتجددة. واتفق الطرفان على تبادل 
لدى  املت�افرة  املهارات  من  وال�صتفادة  اخلربات 
الطرفان  عليها  يتفق  وبرامج  اآليات  و�صمن  الطرفني 
�صم�  وقال  بالطاقة.  املتعلقة  الدرا�صات  نتائج  وتبادل 
بداأت  اجلمعية  اأن  الت�قيع  حفل  خالل  عا�صم  المري 
ال�صتفادة من  يعزز  ودولية مبا  اإقليمية  تعاون  برامج 
الطاقة املتجددة يف اململكة وي�صهم يف حتقيق اجلمعية 
عبيدات  ال�زير  وقال  اأجلها.  من  قامت  التي  للغايات 
اإن ال�زارة �صتبدا بتنفيذ م�صروعات البنية اخل�صراء 

و اإنارة الطرق والإ�صارات ال�ص�ئية با�صتخدام الطاقة 
على  واحلفاظ  الطاقة  فات�رة  كلفة  لتقليل  املتجددة 
البيئة، م�صريا اإلى اأن املذكرة هي باك�رة اأن�صطة تعاون 
م�صروعات  يف  املتجددة  الطاقة  لزمن  ت�ؤطر  م�صرتك 
حملة  اجلانبان  اأطلق  ال�صياق  ذات  ويف  ال�زارة. 
للرتويج والت�ص�يق ملنتدى تكن�ل�جيات الطاقة املتجددة 
رئي�س اجلمعية حممد  وقال  وعامليا.  واقليميا  حماليا 
الطعاين اأن املنتدى �صيك�ن الأول من ن�عه يف ال�صرق 
»عامل  اإلى  ال��ص�ل  بهدف  افريقيا  و�صمال  الأو�صط 
اأخ�صر م�صتدام يحقق الرفاهية لالأمم وال�صع�ب من 
يف  اأخ�صر  بتم�يل  خ�صراء  اقت�صاديات  اإيجاد  خالل 
حاليا  ي�صهد  العامل  اإن  واأ�صاف  العامل«.  ويف  املنطقة 
املتجددة  الطاقة  جمال  يف  وتكن�ل�جية  علمية  ث�رة 
مراكز  على  ال�صراعات  نتيجة  وتطبيقاتها  وتقنياتها 
الطاقة والت�صخم القت�صادي العاملي. واأ�صار الطعاين 
علمية  تطبيقات  عر�س  على  �صريكز  املنتدى  اأن  اإلى 

للطاقة املتجددة وتقنيات اإدارة وتر�صيد الطاقة وجلب 
مزايا  وعر�س  املنطقة  يف  وت�طينها  ال�صتثمارات 
وح�افز قان�ن الطاقة املتجددة الأردين وامليزات التي 
وكانت  القطاع.  يف  امل�صتثمرين  اأمام  القان�ن  يتيحها 
اجلمعية الأردنية للطاقة املتجددة با�صرت العمل عام 
2008 وفق روؤية تركز على نقل املعرفة والتكن�ل�جيا يف 
جمال الطاقة املتجددة وت�ظيفها يف اململكة من جميع 
للطاقة  الأمثل  ال�صتخدام  اأجل  من  الطاقة  م�صادر 
وتر�صيد ا�صتهالكها وال�صتثمار يف طاقة امل�صتقبل التي 
تعتمد الطاقة املتجددة. وترتكز جه�د وطنية يف تعزيز 
م�صاهمة قطاع الطاقة املتجددة يف خليط الطاقة الكلي 
باملئة  ع�صرة  اإلى  حاليا  باملئة  واحد  من  ح�صته  برفع 
عام 2020 بالرتكيز على ال�صتثمار يف طاقتي الرياح 
للمملكة  الطبيعية  القدرات  من  وال�صتفادة  وال�صم�س 
لت�فري م�صادر حملية من الطاقة التي ي�صت�رد الأردن 

منها ح�ايل 96 باملئة من احتياجاته. ■

الطاقة المتجددة واألشغال
توقعان مذكرة تفاهم وتطلقان حملة متخصصة

عمان -برتا- 
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مذكرة تفاهم بين
مركز الملك عبداهلل الثاني للتميز والجمعية االردنية للطاقة المتجددة

للطاقة  الأردنية  اجلمعية  مع  للتميز  الثاين  عبداهلل  امللك  مركز  وقع 
للطاقة  المثل  ال�صتخدام  ثقافة  جتذير  هدفها  تفاهم  مذكرة  املتجددة 
وكفاءتها وتر�صيد ا�صتهالكها وال�صتثمار يف الطاقة املتجددة. ووقع املذكرة 
العام  مديرها  اجلمعية  وعن  غ��صة،  يا�صرة  التنفيذية  مديرته  املركز  عن 
املهند�س حممد الطعاين بح�ص�ر نائب رئي�س اجلمعية الدكت�ر عبدالرحيم 

احلنيطي.

وتهدف املذكرة اإلى تعزيز التعاون بني اجلانبني لال�صتفادة من اخلربات 
والإمكانات والكفاءات والربامج التدريبية املت�افرة لدى الفريقني  لتحقيق 

ال�صتخدام الأمثل للطاقة.

ومب�جب املذكرة يتبادل اجلانبان خدماتهما مبا يحقق م�صالح الطرفني 
ويخدم الغايات التي قاما من اأجلها، اإذ ي�صتعني املركز باأع�صاء يف اجلمعية 
لالن�صمام لهيئة مقيمي ج�ائز امللك عبد اهلل الثاين للتميز ولتقدم اجلمعية 
جمال  يف  القطاعات  جلميع  تدريبية  دورات  بعقد  الفنية  خرباتها  للمركز 

الطاقة والطاقة املتجددة.

املتعلقة  املعايري  تطبيق  على  امل�ؤ�ص�صات  املركز  ي�صجع  املذكرة  ومب�جب 
بالطاقة من خالل �صرحها وعر�س حالت درا�صية ب�صكل منتظم من خالل 

دورات التدريب املتخ�ص�س.

ال�عي  اأهمية دور الإعالم يف تعزيز  الت�قيع  واأكد اجلانبان خالل حفل 
برت�صيد ا�صتهالك الطاقة وبدور الطاقة املتجددة يف تخفيف فات�رة الطاقة 

يف اململكة واحلفاظ على البيئة.

واأبدت غ��صة ا�صتعداد املركز لعقد دورات تدريبية وور�س عمل متخ�ص�صة 
يف جمال الطاقة املتجددة وتر�صيد ال�صتهالك ملختلف القطاعات املعنية يف 

اململكة مبا يعزز ال�عي باأهمية قطاع الطاقة يف عملية التنمية امل�صتدامة.

جمال  يف  والتكن�ل�جيا  املعرفة  نقل  يف  اجلمعية  دور  الطعاين  وعر�س 
الطاقة  املتجددة وت�طينها يف اململكة.

ليدير   2006 عام  تاأ�ص�س  الذي  للتميز  الثاين  اهلل  عبد  امللك  ومركز 
على  للتميز  جائزة  اأرفع  تعد  والتي  للتميز  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جائزة 
امل�صت�ى ال�طني يف القطاعات كافة يهدف اإلى ن�صر ثقافة التميز يف الأردن 

واملنطقة.

اأما اجلمعية الأردنية للطاقة املتجددة التي تاأ�ص�صت عام 2008، فتهدف 
اإلى نقل املعرفة والتكن�ل�جيا يف جمال الطاقة املتجددة وت�طينها يف الأردن 
وكفاءتها  للطاقة   الأمثل  ال�صتخدام  اأجل  من  العاملية  امل�صادر  جميع  من 
التي تعتمد على الطاقة  امل�صتقبل  ا�صتهالكها وال�صتثمار يف طاقة  وتر�صيد 

املتجددة. ■

عمان -برتا-
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ووقع التفاقية مدير اجلمعية املهند�س حممد الطعاين ورئي�س اجلامعة الدكت�ر 
نايف  بن  عا�سم  االأمري  �سمو  اجلمعية  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  بح�سور  الهروط  علي 

ورئي�س جمل�س اأمناء اجلامعة العني في�صل الفايز.

املجالت  يف  الطرفني  بني  امل�صرتك  التعاون  اأوا�صر  تعزيز  اإلى  املذكرة  وتهدف 
الطاقة  جمال  يف  والدورات  امل�ؤمترات  وتنظيم  وال�صت�صارات  والعملية  العلمية 
معان  القائمة يف حمافظة  وال�صناعات  املحلي  املجتمع  اإلى جانب خدمة  املتجددة 

وتقدمي ال�صت�صارات لها.

كما تهدف اإلى التعاون يف جمال الت�عية والتدريب من خالل م�صاريع من�ذجية 
ترغب اجلامعة يف اإن�صائها بالإ�صافة اإلى التعاون يف جمال الطاقة احلي�ية واإعادة 
لتنفيذها  ا�صتثمارية كربى م�صرتكة  التقدم مب�صاريع  الطرفني من  التدوير ومتكني 

م�صتقبال مثل عمل مزرعة للخاليا ال�صم�صية يتم ربطها مع �صبكة الكهرباء ال�طنية.

واأن  خا�سة  العلمي  البحث  تطوير  يف  ت�سهم  االتفاقية  هذه  اإن  الهروط  وقال 
اجلامعة لديها مركز اأبحاث وتط�ير متخ�ص�س للطاقة املتجددة مما ي�صاعد طلبة 
كلية الهند�صة يف اجلامعة على اإجراء البح�ث وم�صاريع التخرج بالإ�صافة اإلى تبادل 

اخلربات يف هذا املجال بني اأع�صاء هيئة التدري�س واأع�صاء اجلمعية.

يذكر اأن اجلمعية الأردنية للطاقة املتجددة هي م�ؤ�ص�صة غري ربحية من م�ؤ�ص�صات 
املجتمع املدين تق�م روؤيتها على م�صاعدة امل�ؤ�ص�صات احلك�مية وغري احلك�مية على 
تبني ا�صرتاتيجيات الطاقة املتجددة وتن�يع م�صادرها خا�صة الطاقة ال�صم�صية منها 
وتط�ير برامج اإدارة وكفاءة الطاقة با�صتخادم اأحدث ال��صائل والربامج والتقنيات 

التي ت�صهم يف حتقيق ذلك. ■

وقعت الجمعية األردنية للطاقة المتجددة
وجامعة الحسين بن طالل مذكرة تفاهم

لتعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة المتجددة

عمان-برتا-
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افتتح �صم� الأمري عا�صم بن نايف رئي�س اجلمعية 
نقابة  يف  الي�م الأربعاء  املتجددة  للطاقة  الأردنية 
مقاويل الإن�صاءات الأردنيني ور�صة عمل بعن�ان م�ص�دة 

دليل املباين اخل�صراء يف الردن.
الأ�صغال  وزارة  نظمتها  التي  ال�ر�صة  هذه  وتاأتي 
ال�طني  البناء  جمل�س  خالل  من  العامة والإ�صكان 
الأردين بالتعاون مع اجلمعية الأردنية للطاقة املتجددة 
الإن�صائية  القطاعات  عن  وخرباء  ممثلني  ومب�صاركة 
والقطاع اخلا�س  املجتمع املدين  ومنظمات  احلك�مية 
الأخ�صر  البناء  لثقافة  حقيقية  انطالقة  لت�صكل 
والبناء  الإعمار  جمال  يف  والتعريف با�صتخداماتها 
وتاأثريها الإيجابي وت�صخريها خلدمة الإن�صان واملكان 

والبيئة املحيطة.

واأكد وزير الأ�صغال العامة والإ�صكان رئي�س جمل�س 
الدكت�ر حممد عبيدات خالل  الأردين  ال�طني  البناء 
افتتاح فعاليات ال�ر�صة اأن قطاع الإن�صاءات يف الأردن 
عدد  يف  وزيادة  الأخري  العقد  يف  مطردا  تط�را  �صهد 
الأبنية املعتمدة على اأنظمة التدفئة والتربيد املركزية 
وفعالة  حل�ل �صريعة  لإيجاد  العمل  يتطلب  ما  واملياه 
للتخفيف من تلك الزيادة حيث متثل الأبنية اخل�صراء 
الع�صرية، م�صريا  للبيئة هي اإحدى احلل�ل  ال�صديقة 
وال�صالمة  ال�صحة  معايري  حتقق  املباين  هذه  ان  الى 
والبيئة عرب م�ا�صفات تخ�س عنا�صر البناء وج�دتها.

وقال عبيدات اإن جمل�س البناء ال�طني الأردين بداأ 
بالعمل على و�صع الت�صريعات والأطر القان�نية املتعلقة 
وذلك  امل�اطن  �صالمة  ل�صمان  واملياه والبيئة  بالطاقة 
من خالل اإعداد املتطلبات الفنية لك�دات البناء حيث 
العزل  وك�دة  للطاقة  امل�فرة  املباين  ك�دة  اإعداد  مت 
وبالتعاون  يعمل حاليا  اأن املجل�س  اإلى  احلراري، لفتا 
اإعداد  على  الدويل  لالإمناء  الأمريكية  ال�كالة  مع 
لت�فري  ال�صحي  وال�صرف  باملياه  املباين  ك�دة لتزويد 

وتر�صيد ا�صتخدامات املياه.

كما يعمل املجل�س على اإعداد ك�دة خا�صة بالطاقة 
تت�صمن الأ�ص�س  اخل�صراء  لالأبنية  وك�دة  ال�صم�صية 

اإلى  اإ�صافة  بت�صميمها  اخلا�صة  واملتطلبات  الفنية 
الأبنية  لنظام ح�افز  م�ص�دة  اإعداد  على  العمل 
اخل�صراء تت�صمن اإعفاءات �صريبية ور�ص�م وم�صاحات 

اإ�صافية للبناء.

تفاهم  مذكرة  وقعتا  واجلمعية  ال�زارة  اأن  وبني 
والعمل  والبيئة  الطاقة  يف جمالت  التعاون  لتعزيز 
لإيجاد احلل�ل وعر�س امل�صتجدات العلمية بهدف دعم 

وتط�ير ا�صتخدامات الطاقة املتجددة يف اململكة.

رئي�س  رئي�س اجلمعية  �صم�  نائب  اأكد  جهته  من 
جامعة م�ؤتة الدكت�ر عبدالرحيم احلنيطي اأهمية عقد 
اململكة  احتفالت  مع  التي تتزامن  ال�ر�صة  هذه  مثل 
بعيد ال�صتقالل لتغيري ال�صل�كيات ال�صلبية جتاه البيئة 
واإ�صاعة ا�صتعمال الطاقة املتجددة يف خمتلف مناحي 

احلياة.

املباين  دليل  م�ص�دة  ال�ر�صة تناق�س  هذه  اأن  وبني 
اخل�صراء يف الأردن وما �صينتج عنها من نتائج اإيجابية 
امل�صتدامة  للتنمية  هامة  م�صروعات  اإن�صاء  ت�صاهم يف 
وت�فري الكثري من املبالغ التي تنفق �صن�يا على الطاقة 

الت�جيهات  ظل  يف  تعقد  ال�ر�صة  هذه  واأن  �صيما  ل 
العاملية لتح�صني البيئة وخف�س الغازات املنبعثة واإعالن 
�صدور  بعد  املتجددة  الطاقة  بتط�ير  التزامه  الأردن 
من  املتجددة  الطاقة  اأن  اإلى  م�صريا  اجلديد،  قان�نها 

اأهم امل�ارد القت�صادية التي يع�ل عليها يف الأردن.

تتناول  العمل  اأوراق  من  عددا  ال�ر�صة  وتت�صمن 
التعريف بك�دة الطاقة ال�صم�صية وك�دة املباين امل�فرة 
للطاقة وك�دة متديدات املياه يف املباين ودليل املباين 
اخل�صراء  املباين  ودليل  املائية(  )الكفاءة  اخل�صراء 
اخل�صراء  املباين  ودليل  والغالف اجل�ي(  )الطاقة 
)امل�قع  اخل�صراء  املباين  ودليل  وامل�ارد(  )امل�اد 
اإلى  اإ�صافة  الداخلية(  البيئة  وج�دة  وا�صتدامته 
مناق�صة م��ص�ع احل�افز والتجارب العاملية يف جمال 

الأبنية اخل�صراء.

الدروع  ال�ر�صة  خالل  عا�صم  الأمري  �صم�  و�صلم 
جمال  يف  واخلرباء  اجلهات  من  عدد  اإلى  التكرميية 
البناء  رفع �ص�ية  �صاهم�ا يف  الذين  املتجددة  الطاقة 
يف  اخل�صراء  الأبنية  معايري  وتطبيق  الهند�صي 

الأردن .■

ورشة عمل بعنوان مسودة دليل المباني الخضراء في األردن

عمان 26 اأيار )برتا)
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على  املتجددة  للطاقة  الأردنية  اجلمعية  وقعت 
الطاقة  قطاع  يف  الدولية  التفاهم  مذكرات  م�ص�دات 
خالل  الدميقراطية  ال�صني  جمه�رية  يف  املتجددة 
الثامن  العاملي  الك�جنر�س  اجتماعات  يف  م�صاركتها 
للطاقة املتجددة الذي عقد يف ال�صني 18-20 حزيران 
التجارة  تن�صيط  م�ؤ�ص�صة  من  ر�صمية  بدع�ة  احلايل 

ال�صينية ملقاطعة )ف�ج�(.

رئي�س اجلمعية  نائب  برئا�صة  والتقى وفد اجلمعية 
نايف  بن  عا�صم  الأمري  املتجددة  للطاقة  الأردنية 
ومدير  احلنيطي،  الرحيم  عبد  الدكت�ر  والأ�صتاذ 
املايل  املدير  الطعاين،  حممد  املهند�س  اجلمعية 
الإدارة  جمل�س  وع�ص�  وهبة،  وائل  للجمعية  والإداري 
الن�اب  جمل�س  رئي�صة  مع  عبيد  اأب�  جمال  املهند�س 
والتابعة  القت�صادية  الأبحاث  ورئي�صة  ال�صيني، 
ملقاطعة ف�ج� جن�ب ال�صني، وعددا كبريا من ممثلي 
ال�صركات ال�صينية وممثلي معهد العل�م والتكن�ل�جيا 
وممثلي  الأوكراين،  املتجددة  الطاقة  درا�صة  ومركز 
بالدرا�صات  واملهتمني  الأملانية  ال�صركات  بع�س 
املتعلقة  والتكن�ل�جيا  وال�صتثمار  والتدريب  والأبحاث 

بتط�ير قطاع الطاقة املتجددة يف اململكة.

مع  ت�قيعها  مت  التي  التفاهم  مذكرات  ومب�جب 
اجلانب ال�صيني والأوكراين �صيتم التعاون والتح�صري 
لإن�صاء مركز عاملي للتدريب والتاأهيل ملتطلبات م�صاريع 
وا�صتثمارات الطاقة املتجددة يف الأردن والعامل العربي 
الطاقة  ودرا�صات  لأبحاث  مركز  اإن�صاء  اإلى  اإ�صافة 
والأوكراين  ال�صيني  اجلانبان  فيها  يقدم  املتجددة 
اخلرباء  باإر�صال  املبا�صر  وغري  املبا�صر  الدعم 
اإ�صافة  املراكز  هذه  يف  العمل  لدارة  واملخت�صني 
لال�صتفادة من التجربة واخلربات الأردنية ومن خالل 
التي  الأطراف  جميع  بني  والزيارات  اخلربات  تبادل 

من �صاأنها ت�ثيق اأوا�صر التعاون امل�صتقبلي بينها.

ت�قيعها  مت  التي  التفاهم  مذكرة  م�ص�دة  وبح�صب 
املتجددة  الطاقة  يف  املتخ�ص�صة  ال�صركات  اإحدى  مع 

والل�ج�صتي  الفني  الدعم  لتقدمي  يف مقاطعة)ف�نزو( 
الذي  للجمعية  الدائم  املقر  اإن�صاء  للجمعية من خالل 
مركزا  ليك�ن  املتجددة  الطاقة  باأنظمة  بالكامل  يعمل 
ومناذج  ودرا�صات  واأبحاث  لتطبيقات  وعامليا  اإقليميا 
عملية  وتطبيقات  وا�صتخدامات  لأنظمة  متط�رة 
واخلرباء  الباحث�ن  منه  لي�صتفيد  املتجددة  للطاقة 
وامل�صتثمرون، واملراكز ال�صرتاتيجية الدولية لدرا�صات 
ال�عي  زيادة  بهدف  واحلك�مات  املتجددة  الطاقة 
م�صتقبال  املتجددة  الطاقة  تكن�ل�جيات  وتط�ير 
وال�صتمرار  الأنظمة  هذه  كفاءة  ورفع  الكلف  لتقليل 
يف تنفيذ اخلطط والإ�صرتاتيجيات الدولية فيما يتعلق 
واملتجددة  البديلة  للطاقة  املرحلي  الإحالل  بربنامج 
كبديل للطاقة التقليدية احلالية املكلفة واملل�ثة للبيئة 
بالإ�صافة ملجم�عة تفاهمات ح�ل ال�صتثمار يف الطاقة 
�صركات  جمم�عة  مع  بالتعاون  الأردن  يف  املتجددة 
م�صاركة  �صمن  عليها  املبدئي  التفاق  مت  اأوروبية 
اجلمعية يف م�ؤمتر طاقة امل�صتقبل الذي عقد يف كان�ن 

الثاين 2010 يف اأب� ظبي.

املدير العام للجمعية املهند�س حممد الطعاين قال 
يف  �صيعقد  الذي  املتجددة  للطاقة  العاملي  املنتدى  ان 
اأيل�ل 2010 �صي�صهد ت�قيعا ر�صميا للعديد من مذكرات 

مع  بالتن�صيق  واملحلية  الدولية  والتفاقيات  التفاهم 
القطاعات  جميع  من  وبدعم  املعنية  اجلهات  جميع 
احلك�مي  القطاع  ت�صمل  التي  ال�طنية  وامل�ؤ�ص�صات 
التعاون  برامج  وبناء  لتاأ�صي�س  واخلا�س  والأكادميي 
القت�صادي الدويل وبرامج التعليم والتدريب وبرامج 
�صراكات  تاأ�صي�س  الى  ا�صافة  والبحاث  الدرا�صات 
املتجددة  الطاقة  جمال  يف  حقيقية  وا�صتثمارات 
على  به  يحتذى  اأمن�ذجا  الأردن  جلعل  وتطبيقاتها 

جميع امل�صت�يات العاملية.

التي  املتجددة  للطاقة  الأردنية  اجلمعية  اأن  يذكر 
جمتمع  م�ؤ�ص�صة  هي  نايف  بن  عا�صم  الأمري  يراأ�صها 
تكن�ل�جيا  وت�طني  بنقل  ومعنية  ربحية  غري  مدين 
وت�صكل  العربي  وال�طن  الأردن  يف  املتجددة  الطاقة 
فيما  الأردنية  للحك�مة  املتميزة  ال�صت�صارية  الذراع 
من  وذلك  بها  وال�صتثمار  املتجددة  بالطاقة  يتعلق 
الدولة  م�ؤ�ص�صات  مع  واملثمر  الدوؤوب  الت�ا�صل  خالل 
والأ�صغال  املعدنية  والرثوة  الطاقة  ك�زارات  املهتمة 
والتعاون  والتخطيط  البيئة  ووزارة  والإ�صكان  العامة 
الدويل وباقي ال�زارات وامل�ؤ�ص�صات واجلامعات املهتمة 
اإ�صافة اإلى مركز امللك عبد اهلل الثاين للتميز وم�ؤ�ص�صة 

التدريب املهني وم�ؤ�ص�صات املجتمع املدين الفاعلة. ■

خالل مشاركتها في اجتماعات الكونجرس العالمي الثامن للطاقة المتجددة بالصين
األردنية للطاقة المتجددة توقع مذكرات تفاهم في مجال التدريب

العرب اليوم
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ل�اردين )ه�لندا(  5مت�ز )برتا(- انطلقت يف مدينة ل�اردين ال�صاحلية يف ه�لندا 
اأم�س  ال�صم�صية  للطاقة  الأردنية  اجلمعية  رئي�س  نايف  عا�صم بن  الأمري  �صم�  برعاية 
حممد  املهند�س  اجلمعية  مدير  وقال  الق�ارب ال�صم�صية.  ل�صباق  العامل  كا�س  بط�لة 
الطعاين يف ت�صريح ل�كالة الأنباء الأردنية )برتا( الي�م الثنني اأن الرعاية تعد تكرميا 
لالأردن ودوره يف املنطقة م�صريا اإلى اأن اجلمعية ت�صعى اإلى ال�صتفادة من هذا احلدث 
ل�صت�صافة بط�لة كاأ�س العامل ل�صباق الق�ارب ال�صم�صية املقبلة يف املنطقة العربية خا�صة 

وان املنطقة غنية مب�صادر الطاقة املتجددة ل �صيما ال�صم�صية.
العاملية  حملتها  �صمن  للجمعية  الدولية الثامنة  امل�صاركة  هي  البط�لة  اأن  اأ�صاف 
على  بالرتكيز  عام  نح�  قبل  تاأ�ص�صت  املتجددة التي  للطاقة  الأردنية  للجمعية  للرتويج 
روؤيتها ون�صاطاتها واأهدافها واإ�صرتاتيجياتها الداعمة ل�صتخدام الطاقة املتجددة .اأكد 
الطعاين اأهمية هذه امل�صاركة يف العمل على جذب ال�صتثمارات اخلارجية وا�صتقطابها 
وال�صناعات  التكن�ل�جيات  وت�طني  اململكة  املتجددة يف  الطاقة  قطاع  يف  لال�صتثمار 

املتط�رة املرافقة يف الأردن.
اأ�صار الطعاين اإلى اأن اجلمعية تعمل حاليا على ا�صتكمال الإجراءات اخلا�صة بعقد 
من  خالل الفرتة  عمان  يف  املرتقب  املتجددة  الطاقة  لتكن�ل�جيات  العاملي  املنتدى 
الأ�صغال العامة  وزارة  مع  بالتعاون  املقبل  اأيل�ل  من  والع�صرين  الثاين  وحتى  الع�صرين 
الطاقة والطاقة  جمال  يف  تفاهم  مذكرات  اأخريا  وقعت  اجلمعية  والإ�صكان .وكانت 
مب�صاركة  ال�صني  يف  عقد  متخ�ص�س  م�ؤمتر  خالل  واأوكرانيا  ال�صني  مع  املتجددة 

م�ص�ؤولني يف اجلمعية.
ومب�جب املذكرات يتعاون الأردن مع ال�صني واأوكرانيا لإن�صاء مركز عاملي للتدريب 
والتاأهيل ملتطلبات م�صروعات وا�صتثمارات الطاقة املتجددة يف الأردن والعامل العربي. 
كما تتعاون الأطراف الثالثة لإن�صاء مركز لأبحاث ودرا�صات الطاقة املتجددة يقدم من 

خالله ال�صني واأوكرانيا دعما مبا�صرا وغري مبا�صر للمركز.
اأثمر التعاون مع اجلانب ال�صيني خالل امل�ؤمتر عن التفاهم على تقدمي الدعم الفني 
والل�ج�صتي للجمعية عند تنفيذ م�صروع مقرها اجلديد الذي �صيقام وفق اأنظمة الطاقة 
املتجددة .واجلمعية الأردنية للطاقة املتجددة التي يراأ�صها �صم� الأمري عا�صم بن نايف 
هي م�ؤ�ص�صة جمتمع مدين غري ربحية تعنى بنقل وت�طني تكن�ل�جيا الطاقة املتجددة يف 

الأردن وال�طن العربي .■

دولي/انطالق بطولة كأس العالم
لسباق القوارب الشمسية في هولندا

للطاقة  الأردنية  للجمعية  الإدارية  الهيئة  -برتا-ناق�صت  عمان 
نايف،  بن  عا�صم  الأمري  �صم�  برئا�صة  عقد  اجتماع  خالل  املتجددة 
عنا�صر م�صروع مبنى بيئي تقيمه اجلمعية يف منطقة اب�ن�صري ليك�ن 

مقرا دائما لها.

عملية  وتطبيقات  املتجددة  الطاقة  اأنظمة  على  امل�صروع  ويعتمد 
لأنظمة الطاقة ال�صم�صية احلرارية والطاقة ال�صم�صية لت�ليد الكهرباء 
واإنارة ال�ص�ارع و�صط ت�قعات اأن تبدا مرحلة تنفيذ امل�صروع بالتزامن 
يف  املقرر  اخل�صراء  الطاقة  لتكن�ل�جيات  العاملي  املنتدى  افتتاح  مع 

�صهر ايل�ل املقبل.

اخل�صراء  املباين  يف  املعتمدة  الأ�ص�س  امل�صروع  ت�صميم  ويراعي 
لأغرا�س  الطاقة  ا�صتهالك  لتقليل  ال�صلبية  الطاقة  مفه�م  بتطبيق 
التدفئة �صتاًء والتكييف �صيفاً  وتدفئة بركة للمبنى ب�ا�صطة الطاقة 

ال�صم�صية.

جميع  ترتبط  الجتماع  خالل  عنها  اأعلن  التي  الت�صاميم  ووفق 
اأنظمة املبنى اإلكرتونيا ب�صبكة املعل�مات )الإنرتنت( مبا ي�فر مرجعية 
للدار�صني وزوار املقر الذي �صيك�ن مفت�حا اأمام جميع فئات املجتمع 

لالطالع لتعريفهم باأهمية املباين امل�صتدامة.

وي�صتمل امل�صروع على اآليات جلمع مياه الأمطار �صتاء ل�صتخدامها 
على مدار العام و اإعادة تدويرها وتدوير النفايات يف حني خ�ص�س 

اكرث من ن�صف م�صاحة الأر�س كم�صاحة خ�صراء.

الطاقة  على  ت�صري  مقط�رة  مركبة  اعتماد  اجلمعية  وقررت 
ال�صم�صية لغايات نقل الزوار. ■

مقردائم لـ
)األردنية للطاقة المتجددة(

في ابونصير
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املتجددة  الطاقة  الأردين:  املعدنية  الرثوة  و  الطاقة  •وزير  	
خيار ا�صرتاتيجي بالن�صبة للمملكة.

امل�صاريع  مت�يل  اإلى  البن�ك  يدع�  الأردين:  البيئة  •وزير  	
البيئية .

 • 	280 اإلى  املتجددة  الطاقة  اإ�صهام  لرفع  ي�صعى   الأردن 
ملي�ن دينار من التكلفة الكلية.

•وزير البيئة الأردين: نعمل على مراجعة عدد من الق�انني  	
ملنح املزيد من الإعفاءات للم�صاريع ال�صديقة للبيئة.

•ف�صل قان�ن الطاقة املتجددة عن الطاقة العام لأهميته يف  	
جذب ا�صتثمارات عاملية.

يف  املتجددة  للطاقة  التطبيقية  التكن�ل�جيا  عن  •ور�صة  	
الأردن.

املتجددة يف  والطاقة  الأخ�صر  القت�صاد  •ور�صة عمل عن  	
اجلامعة الأردنية.

 • امل�ؤمتر ال�صن�ي الثالث للمباين اخل�صراء يف 18 اأيار 2010	
يف الردن.

ينفذ  امللكية  العلمية  اجلمعية  يف  الطاقة  بح�ث  •مركز  	
م�صروعا متخ�ص�صا بفح�س اأنظمة الطاقة املتجددة.

•الأردن يعد م�صروع قان�ن يت�صمن حماور الطاقة اجلديدة  	
والبديلة.

البيئي  الأثر  من  للحد  اتفاقية  ت�قع  الأردنية  •امللكية  	
للطائرات.

ب�ص�ؤون  املعنية  •اطلع وفد ك�يتي ميثل عددا من املنظمات  	

يف  الأردنية  احلرة  املناطق  م�ؤ�ص�صة  جتربة  على  البيئة 
جمال ال�صتثمار والبيئة.

خالل  ال�صم�صية  بالطاقة  تعمل  طائرة  اأول  عن  •الإعالن  	
»القمة العاملية لطاقة امل�صتقبل«.

• مليارات دولر ا�صتثمارات بقطاع  م�صر ت�صعى جلذب 110	
الطاقة بحل�ل 2027.

هيكله  اأن  ال�صركة  »تق�ل  البيئة  �صديق  اخلل�ي  •هاتف  	
م�صن�ع من 20% من البال�صتيك املعاد تدويره، وان %87 
من مك�ناته ميكن اإعادة تدويرها ، كما اأن بطاريته ذات 

كفاءة عالية يف ت�فري الطاقة.

الطاقة  معدات  ال�صاد�س:  ال�صينية  املنتجات  •معر�س  	
معدات  كهربائية،  معدات  واإك�ص�ص�اراتها،  ال�صم�صية 

الطاقة الهيدروليكية، تكن�ل�جيا الطاقة ال�صديقة.

ومعر�س  م�ؤمتر  يف  »ت�صارك  املركزية  الكهرباء  •ت�ليد  	
ودول  اجلافة  للمناطق  وامل�صتدمية  اخل�صراء  الطاقة 

ح��س البحر الأبي�س املت��صط.

ح�ل  ال�صم�صية  بالطاقة  ج�ية  رحلة  لأول  ي�صعى  •مغامر  	
العامل.

الطاقة  نح�  تتجه  بالنفط  الغنية  اخلليج  دول  •اأنظار  	
ال�صم�صية.

 • م�صروع الطاقة النظيفة يف بحر ال�صمال با�صتثمارات 43	
مليار دولر.

•لتم�يل م�صروعات تر�صيد وت�ليد الطاقة النظيفة اليابان  	
تقدم منحتني لالأردن ب 20 ملي�ن دولر. ■

الحصاد األخباري المحلي والعالمي
للطاقة المتجددة: 

اإعداد ال�سيد وائل وهبة
املدير املايل والإداري يف اجلمعية الأردنية للطاقة املتجددة
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املادة 3-

للغايات املق�ص�دة من هذا القان�ن، تعمل  حتقيقا 
ال�زارة بالتعاون و التن�صيق مع اجلهات املخت�صة على 

ما يلي:

ن�صبة  لزيادة  املتجددة  الطاقة  م�صادر  اأ-ا�صتغالل 
حتقيق  و  الكلي  الطاقة  جمم�ع  يف  م�صاهمتها 

التزويد الآمن منها و ت�صجيع ال�صتثمار فيها.

التنمية  حتقيق  و  البيئة  حماية  يف  امل�صاهمة  ب- 
امل�صتدامة من خالل ت�صجيع الطاقة املتجددة.

ج-تر�صيد ا�صتغالل الطاقة وحت�صني كفاءة ا�صتخدامها 
يف القطاعات املختلفة.

املادة 4-

اأ- حتدد ال�زارة ،بالتعاون مع اجلهات واملراكز الفنية 
املتخ�ص�صة ،امل�اقع اجلغرافية املنا�صبة يف اململكة 
ل�صتغالل  م�صجعة  اإمكانيات  ت�فر  فيها  يثبت  التي 
م�صادر الطاقة املتجددة،كما حتدد اأول�يات تط�ير 
لتط�ير  ال�زارة  خطة  مع  يت�افق  مبا  امل�اقع  هذه 
م�صادر  لتط�ير  اأخرى  خطط  اأي  و  الطاقة  قطاع 

الطاقة املتجددة تعتمدها ال�زارة.

ب- تق�م ال�زارة بتحديد قائمة الأرا�صي وفق اأحكام 
م�صاحات  مت�صمنة  املادة،  هذه  من  )اأ(  الفقرة 
ال�زراء  ملجل�س  ورفعها  وملكيتها  الأرا�صي  هذه 

لعتمادها.

اأرا�صى  تخ�صي�س  ال�زراء  جمل�س  من  بقرار  ج-يتم 
املعتمدة  الأرا�صي  قائمة  يف  ال�اردة  اخلزينة 
املتجددة  الطاقة  ا�صتغالل  م�صاريع  تنفيذ  لغايات 
فيها  ال�اردة  لالأ�صخا�س  اململ�كة  الأرا�صي  اأما  و 
النافذة  الت�صريعات  لأحكام  وفقا  ا�صتمالكما  فيتم 
جمل�س  من  املعتمدة  ال�زارة  خطة  مع  يتفق  مبا  و 

ال�زراء.

قانون الطاقة المتجددة
أهم مواد قانون الطاقة:
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املادة 5-

على الرغم مما ورد يف قان�ن الكهرباء:

اأ-لل�زارة،بالتن�صيق مع املرخ�س له بالتزويد باجلملة، 
اأ�ص�س  على  عرو�س  ا�صتدراج  اأو  عطاءات  طرح 
تناف�صية لتط�ير م�قع اأو اأكرث من امل�اقع امل�صم�لة 
بقائمة الأرا�صي املعتمدة وفق اأحكام هذا القان�ن 

لغايات ت�ليد الطاقة الكهربائية.

ب-ملجل�س ال�زراء، اأن ي�صدر قرارا يعهد به للمرخ�س 
بالتزويد  له  املرخ�س  اأو  باجلملة  بالتزويد  له 
ا�صتدراج عرو�س على  اأو  بالتجزئة طرح عطاءات 
امل�اقع  من  اكرث  اأو  م�قع  لتط�ير  تناف�صية  اأ�ص�س 
امل�صم�لة بقائمة الأر�صي املعتمدة وفق اأحكام هذا 
للربط  و  الكهربائية  الطاقة  ت�ليد  لغايات  القان�ن 
اإلى  امل�صتند  ال�زير  تن�صيب  على  ال�صبكة.بناء  على 
م�صادر  ا�صتغالل  تط�ر  ي��صح  الهيئة  من  تقرير 
الطاقة املتجددة لت�ليد الطاقة الكهربائية مبا يزيد 
على ا�صتطاعة اإجمالية مقدارها )500( ميجاوات 

من هذه امل�صادر.

املادة 6-

اأحكام  وفق  للتط�ير  املطروحة  امل�اقع  با�صتثناء  اأ- 
�صخ�س  لأي  يج�ز   ، القان�ن  هذا  من   )5( املادة 
اإليه  يعهد  ملن  اأو  لل�زراء  مبا�صر  بعر�س  التقدم 
جمل�س ال�زراء مب�جب الفقرة )ب( من تلك املادة 
ا�صتغالل م�صادر الطاقة  لغايات  اأي م�قع  لتط�ير 
املتجددة �ص�اء اأكان هذا امل�قع من قائمة الأرا�صي 

املعتمدة وفق اأحكام هذا القان�ن اأو من غريها .

ب- ي�سرتط يف العر�ص املبا�سر املقدم لتوليد الطاقة 
الكهربائية والربط على ال�صبكة ما يلي: :

فيها  مبا  التط�ير  خطة  العر�س  مع  يرفق  اأن   -1
الت�صميم الأولى وخطة مت�يلية مبدئية وم�صاهمة 
املدخالت املحلية يف املن�صاأة والت�ريدات والبناء 

والت�صغيل .

بتنفيذ  قام  قد  اأنه  العر�س  مقدم  يثبت  اأن   -2

تط�يرها  اأو  املتجددة  الطاقة  لت�ليد  من�صاآت 
م�صابهة لعر�صه .

الطاقة  لبيع  املقرتحة  التعرفة  تك�ن  اأن   -3
�صيتم  والتي  العر�س  يت�صمنها  التي  الكهربائية 
املتجددة  الطاقة  من�صاة  ب�ا�صطة  ت�ليدها 
حمددة بتعرفه ثابتة لكل كيلو واط �ساعة �سمن 

معدل مقب�ل وفق مرجع القيا�س .

�صرورية  اإ�صافية  بيانات  اأو  وثائق  اأي  تقدمي   -4
لدرا�صة العر�س .

ال�زراء  جمل�س  اإليه  يعهد  من  اأو  ال�زارة  تت�لى  ج- 
هذا  من   )5( املادة  من  )ب(  الفقرة  مب�جب 
القان�ن وبالتعاون مع اجلهات ذات العالقة درا�صة 
باأخطار  تق�م  اأن  على  املبا�صرة  العرو�س  هذه 
�صتة  خالل  بقرارها  بالعر�س  املتقدم  ال�صخ�س 

اأ�صهر من تاريخ تقدميه .

املقدمة،  العرو�س  على  املبدئية  امل�افقة  حال  يف  د- 
يرفع ال�زير التن�صيبات ب�صاأنها اإلى جمل�س ال�زراء 

لإ�صدار القرار الالزم ب�صاأنها .

املادة 7-

ال�زراء  جمل�س  اإليه  يعهد  من  اأو  ال�زارة  تق�م  اأ- 
هذا  من   )5( املادة  من  )ب(  الفقرة  مب�جب 
القان�ن وبالتعاون مع اجلهات املعنية بالتفاو�س مع 
اأ�صحاب العرو�س املقب�لة، متهيدا لالإحالة وت�قيع 

اتفاقيات امل�صروع .

الهيئة  تق�م  امل�صروع  اتفاقيات  ت�قيع  بعد  ب-1- 
باإ�صدار رخ�صة الت�ليد مبا يتفق مع بن�دها .

وال�سروط  االأحكام  الرخ�سة  تت�سمن  اأن  يجب   -2
واحلالت  له  املرخ�س  على  املرتتبة  واللتزامات 

التي يتم فيها تعديل الرخ�صة اأو اإلغائها .

املادة 8-

من�صاآت  من  امل�لدة  الكهربائية  الطاقة  بيع  يتم  اأ- 

الطاقة املتجددة املرخ�صة وفق اأحكام هذا القان�ن 
له  املرخ�س  اأو  باجلملة  بالتزويد  له  املرخ�س  اإلى 
بالتزويد بالتجزئة مب�جب اتفاقيات �صراء الطاقة 

الكهربائية املربمة وفق اأحكام هذا القان�ن .

ب- مع مراعاة بن�د ك�د التزويد باجلملة يتم اللتزام 
الت�زيع  ك�د  يف  عليها  املن�ص��س  التحميل  بق�اعد 

ح�صب مقت�صى احلال .

واملرخ�س  باجلملة  بالتزويد  له  املرخ�س  على  ج- 
اأن   ، احلال  مقت�صى  ح�صب  بالتجزئة  بالتزويد  له 
يقبل حتميل الطاقة الكهربائية امل�لدة من من�صاة 
الطاقة املتجددة املرب�طة على ال�صبكة اخلا�صة به 

و�صرائها كاملة .

املادة -9- 

على الرغم مما ورد يف ك�د ال�صبكة اأو ك�د الت�زيع 
اأو اأي رخ�صة ت�صدر مب�جب قان�ن الكهرباء :-

1-تك�ن تكاليف ربط من�صاة الطاقة املتجددة على نظام 
النقل على نفقة املرخ�س له بالتزويد باجلملة .

على  املتجددة  الطاقة  من�صاأة  ربط  تكاليف  2-تدفع 
وفقا  بالت�زيع  له  للمرخ�س  العائد  الت�زيع  نظام 

لتعليمات ت�صدرها الهيئة .

من  املتجددة  الطاقة  من�صاآت  ا�صتثناء  للهيئة  ج- 
ك�د  اأو  ال�صبكة  ك�د  يف  وارد  ن�س  لآي  اخل�ص�ع 
مع  بالتن�صيق  �صروريا  ذلك  كان  اإذا  الت�زيع 

املرخ�س لهم ذوي العالقة.

املادة 10-

الطاقة  من�صاآت  ذلك  يف  مبا  �صخ�س  لأي  يج�ز 
اأنظمة طاقة  لديها  التي  وامل�صاكن  ال�صغرية  املتجددة 
الطاقة  يبيع  اأن  الكهربائية  الطاقة  لت�ليد  متجددة 
باجلملة  بالتزويد  لهم  للمرخ�س  امل�لدة  الكهربائية 
واملرخ�س لهم بالتزويد بالتجزئة على اأن يحدد حجم 
وطبيعة هذه املن�صاآت واأنظمة الطاقة املتجددة و�صعر بيع 
الطاقة الكهربائية امل�لدة مبقت�صى تعليمات ت�صدرها 
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جملة دورية ت�صدر عن اجلمعية الأردنية للطاقة املتجددة

الهيئة لهذه الغاية على اأن ل يقل �صعر بيع هذه الطاقة 
عن تعرفة ال�صراء املحددة من املرخ�س لهم .

املادة 11-

اأ- ين�صاأ يف اململكة �صندوق ي�صمى ) �صندوق ت�صجيع 
الطاقة املتجددة وتر�صيد الطاقة ( يهدف اإلى ت�فري 
م�صادر  ا�صتغالل  يف  للم�صاهمة  الالزم  التم�يل 

الطاقة املتجددة وتر�صيد ا�صتهالك الطاقة .

2-يتمتع ال�صندوق ب�صخ�صية اعتبارية ذات ا�صتقالل 
بجميع  القيام  ال�صفة  بهذه  وله  اأداري  مايل 
اأهدافه مبا  لتحقيق  الالزمة  القان�نية  الت�صرفات 
يف ذلك متلك الأم�ال املنق�لة وغري املنق�لة واإبرام 
العق�د والإقرا�س وقب�ل الهبات والتربعات واملنح 
الإجراءات  يف  عنه  ينيب  واأن  التقا�صي  حق  وله 
اآخر  حمام  اأي  اأو  املدين  العام  املحامي  الق�صائية 

ي�كله لهذه الغاية .

ج- يك�ن مركز ال�صندوق يف مدينة عمان .

املادة 12-

اأ- يت�لى اإدارة ال�صندوق جمل�س ي�صمى )جمل�س اإدارة 
ال�صندوق ( برئا�صة ال�زير ، وع�ص�ية كل من :-

1-اأمني عام ال�زارة نائبا للرئي�س .

2-اأمني عام وزارة البيئة .

3-اأمني عام وزارة التخطيط والتعاون الدويل.

4-اأمني عام وزارة املالية .

5-مف��س من الهيئة ي�صميه رئي�س جمل�س مف��صي 
الهيئة .

ذوي  من  اخلا�س  القطاع  من  اأ�صخا�س  6-ثالثة 
جمل�س  من  بقرار  تعيينهم  يتم  والخت�صا�س  اخلربة 
ال�زراء بناء على تن�صيب ال�زير ملدة اأربع �صن�ات وملرة 

واحدة .

2-يجتمع املجل�س مرة كل �صهرين وكلما دعت بدع�ة 
اأو نائبه عند غيابه ، ويك�ن اجتماعه  من الرئي�س 
قان�نيا بح�ص�ر ما ل يقل عن اأغلبية اأع�صائه على 
اأن يك�ن الرئي�س اأو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته 

باأغلبية اأ�ص�ات اأع�صائه .

املادة 13-

ال�صندوق  اأهداف  �صبيل حتقيق  املجل�س يف  يت�لى  اأ- 
املهام وال�صالحيات التالية :-

اإلى  ورفعها  لل�صندوق  العامة  ال�صيا�صة  ر�صم   -1
جمل�س ال�زراء للم�صادقة عليها وو�صع اخلطط 

والربامج الالزمة لتنفيذها .

2- مناق�صة التقرير ال�صن�ي عن اأعمال ال�صندوق 
واإقراره.

لل�صندوق  ال�صن�ية  امل�ازنة  م�صروع  مناق�صة   -3
والبيانات املالية اخلتامية له ورفعها اإلى جمل�س 

ال�زراء للم�صادقة عليها .

اإلى  ورفعه  لل�صندوق  التنظيمي  الهيكل  اإعداد   -4
جمل�س ال�زراء لإقراره .

على  بالرقابة  املتعلقة  وال�سروط  االأحكام  حتدد  ب- 
يف  اتباعها  ال�اجب  والأ�ص�س  ال�صندوق  اأعمال 
نظام  مب�جب  منه  الأنفاق  واأوجه  التم�يل  تقدمي 

ي�صدر لهذه الغاية .

املادة 14-

اأ- يك�ن لل�صندوق مدير يعني بقرار من املجل�س بناء 
بالطريقة  خدماته  وتنهى  الرئي�س  تن�صيب  على 

ذاتها .

املجل�س  قبل  من  املدير  و�صالحيات  مهام  ب-حتدد 
بناء على تن�صيب الرئي�س .

ج- ميثل املدير ال�صندوق لدى الغري .

املادة 15-

اأ- تتك�ن امل�ارد املالية لل�صندوق مما يلي :-

1-املبالغ التي تر�صد له يف امل�ازنة العامة .

2-ريع اأم�ال ال�صندوق وع�ائد ا�صتثمارها.

�صريطة  واملنح  والتربعات  والهبات  3-امل�صاعدات 
من  كانت  اإذا  عليها  ال�زراء  جمل�س  م�افقة 

م�صدر غري اأردين .

4-اأي م�ارد اأخرى ي�افق عليها جمل�س ال�زراء.

ب-يتمتع ال�صندوق بجميع الإعفاءات والت�صهيالت 
التي تتمتع بها ال�زارات والدوائر احلك�مية .

اأم�ال عامة يتم  اأم�ال ال�صندوق و حق�قه  ج- تعترب 
الأمريية  الأم�ال  حت�صيل  لقان�ن  وفقا  حت�صيلها 
ال�صالحيات  الرئي�س  ميار�س  الغاية  ولهذه  النافذ 
الأم�ال  حت�صيل  وجلنة  الإداري  للحاكم  املخ�لة 

الأمريية املن�ص��س عليها يف ذلك القان�ن .

ح�صابات  على  التدقيق  املحا�صبة  دي�ان  يت�لى  د- 
ال�صندوق .

املادة 16-

القان�ن  يف غري احلالت املن�ص��س عليها يف هذا 
تطبق الأحكام ال�اردة يف قان�ن الكهرباء .

املادة 17-

لتنفيذ  الالزمة  الأنظمة  ال�زراء  جمل�س  ي�صدر 
اإجراءات  تنظيم  ذلك  يف  مبا  القان�ن  هذا  اأحكام 
وو�صائل تر�صيد الطاقة وحت�صني كفاءتها يف القطاعات 

املختلفة . ■

املرجع:
موقع وزارة الطاقة و الرثوة املعدنية


