جمعيــة إدامـة للطــاقـة والميــاه والبيئـة
ورقة توصيات جمعية ادامة
قطاع الطاقة المتجددة في ظل ازمة كورونا
َتعـ َّـرض قطــاع الطاقــة ككل جــراء ازمــة فيــروس كورونــا المســتجد إلــى صدمــة بســبب االنخفــاض الكبيــر والمفاجــىء علــى
الطلــب علــى الطاقــة ،وبالمقابــل فقــد خضــع القطــاع لجملــة مــن االجــراءات التــي جــاءت إســتجابة ألوامــر الدفــاع واخــرى
جــاءت للتعامــل مــع المســتجدات التقنيــة التــي طــرأت جــراء االنخفــاض الكبيــر.
ان تجــاوز قطــاع الطاقــة فــي االردن لكافــة التحديــات التــي ارتبطــت بهــذه االزمــة مرهــون بكيفية التجــاوب معهــا وبالقدرة
علــى وضــع ُأســس صحيحــة لعــودة العمــل والتخطيــط لعمليــة التعافي بشــكل مــدروس يراعي كافــة االطــراف والجوانب.
يجــدر بالذكــر ان هــذه االزمــة ســتعزز مــن التوجــه العالمــي نحــو الحفــاظ علــى البيئــة والحــد مــن انبعاثــات غــاز ثانــي اكســيد
الكربــون ،وبالتالــي دعــم مصــادر الطاقــة البديلــة وتوفيــر المصــادر الماليــة والتمويليــة العالميــة ،كمــا أنهــا أعطــت
لمفهــوم االعتمــاد علــى الــذات وأمــن الطاقــة ُبعــداً جديــداً  ،ال يمكــن تجــاوزه فــي مرحلــة كورونــا ومــا بعدهــا.
فــي هــذه الورقــة نضــع بيــن أيديكــم جملــة مــن االجــراءات التــي نــرى أنــه مــن الممكــن أن تســاهم فــي إدارة ملــف
الطاقــة واســتقطاب االســتثمارات المحليــة والعالميــة بالشــكل المناســب فــي هــذه الفتــرة الحرجــة:
• دعم االقتصاد واالعتماد على الذات.
 إعــادة النظــر فــى عقــود مصــادر الطاقــة الخارجيــة والتــى يتــم الدفــع لهــا بالعملــة الصعبــة مقارنــة مــع عقــودمصــادر الطاقــة المحليــة والتــى تدفــع بالدينــار األردنــى؛ وعلــى ســبيل المثــال إعــادة التفــاوض بأســعار الغــاز
المســتورد إذ ان اســعار الغــاز العالميــة كانــت والزالــت منخفضــة بمــا يقــل عــن ثلــث ســعر الغــاز المتفــق عليــه مــع
بعــض الجهــات العالميــة ،ويعــود ذلــك لتوفــر الغــاز بشــكل كبيــر عالميــاً ولفتــرة تتجــاوز عشــرات الســنين.
 اعتمــاد الخدمــات االلكترونيــة عبــر نظــام يخــدم المتقدميــن بطلبــات لتركيــب انظمــة الطاقــة المتجــددة للتســريعفــى تنفيــذ المشــاريع وبالتالــي تســريع العجلــة االقتصاديــة فــى هــذا القطــاع الحيــوي.
 الغــاء ســقف اســتطاعة مشــاريع الطاقــة المتجــددة إلعــادة اســتقطاب االســثمارات وضــخ الســيولة محليــاً ومــنالعملــة الصعبــة.
 تخفيــض ســعر الكهربــاء للمســتهلك النهائــي وإعــادة النظــر فــي التعرفــة الكهربائيــة وفقــاً لالنخفــاض الحاصــلفــي اســعار النفــط والغــاز ،لمــا لــه اثــر كبيــر فــى انخفــاض كلــف التصنيــع والخدمــات وبالتالــي رفــع تنافســية المنتــج
االردني.
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• دعم الشركات العاملة في القطاع
 تيســير الحصــول علــى القــروض منخفضــة الفائــدة والتــي ستســاهم بشــكل كبيــر فــي رفــع قــدرة الشــركات علــىالوفــاء بالتزاماهــا امــام شــركائها والعامليــن بهــا.
 اعــادة هيكلــة القــروض القائمــة وتمديــد آجــال اســتحقاقها ،واعفــاء الشــركات مــن الفوائــد وتأجيــل الدفعــاتطيلــة فتــرة التوقــف عــن العمــل.
 العمل على اعادة تشغيل القطاع بوتيرة اسرع ونسبة اعلى مع فرض ضوابط صحية صارمة. تمديد العقود بكافة اشكالها بنفس مدة التعطل التي سببتها االزمة الحالية. الغــاء اي غرامــات متحصلــة علــى العقــود ماقبــل كورونــا جــراء التأخــر بتنفيــذ المشــاريع ومــا شــابه ،ممــا يســاهمبتحســين الســيولة.
 دفــع مســتحقات المشــاريع الحكوميــة لمســتحقينها االمــر الــذي سيســاهم فــي حــل جزئــي لمشــكلة الســيولة،باالضافــة الــى الغــاء الغرامــات المترتبــة علــى التأخــر فــي انجــاز العمــل او اي غرامــات اخــرى.
 خفــض او تأجيــل الرســوم المســتحقة علــى طــول سلســة التوريــد؛ مثــل رســوم االرضيــات فــي مينــاء العقبــةوالرســوم الجمركيــة وتخفيــض كلــف دراســات الربــط الكهربائــي مــن قبــل شــركات التوزيــع والنقــل.
 وقــف شــركة الكهربــاء الوطنيــة مــن منافســة القطــاع الخــاص فــى مشــاريع الطاقــة المتجــددة ،امــا عــن طريــقتحييــد كبــار المســتهلكين ببيعهــم كهربــاء بأســعار أقــل مــن ســعر التعريفــه وهــو مــا يخلــق تشــوه جديــد فــى
القطــاع ،او عــن طريــق عــدم الموافقــة علــى المشــاريع او عرقلتهــا كونهــا المقــرر (الحاكــم والجــاد) ،والــذي يعمــل
أمــس الحاجــة لهــا فــى هــذا
علــى ســلب األردن مــن التمويــل واألســتثمار وخلــق فــرص العمــل والتــى نحــن فــى ّ
الوقــت فالقطــاع الخــاص هــو الرافــد األساســي لألقتصــاد.
 توجيــه السياســات نحــو دعــم الطلــب علــى الكهربــاء عبــر تحفيــز اعــادة تشــغيل القطاعــات التــي تدعــم ذلــك ،مــعفــرض اجــراءات صحيــة صارمــة.
 إعــادة تشــغيل محطــات الطاقــة المتجــددة العائــدة للقطاعــات الحيويــة كالمستشــفيات واالتصــاالت والجهــاتاالمنيــة والتــي تــم فصلهــا فــى الفتــرة الســابقة ،فمــع التــدرج فــى العــودة لمزاولــة األعمــال فــان الحمــل
الكهربائــي عــاد لالرتفــاع وبــات يســمح بذلــك ،مــع ضــرورة إحتســاب الفــرق خــال فتــرة فصــل هــذه االنظمــة عــن
الشــبكة الكهربائيــة كرصيــد مســتقبلي عنــد اعــادة تشــغيلها.
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 تخفيض سعر الكهرباء للقطاعات الحيوية. تمديــد اتفاقيــات الربــط النظمــة النقــل بالعبــور مــع شــركات التوزيــع لنفــس الفتــرة التــي تم فيهــا فصــل المحطاتالمذكورة.
• اما على صعيد تعافي القطاع على المدى البعيد فإنه يتوجب البدء بالعمل على ما يلي:
 العمــل علــى زيــادة قــدرة الشــبكة الكهربائيــة علــى اســتقبال وإدارة كميــات متزايــدة مــن الكهربــاء المنتجــةمحليــاً ويكــون ذلــك بالعمــل علــى:
 oزيــادة نســبة مشــاريع تخزيــن الطاقــة علــى الشــبكة الكهربائيــة ،عبــر العمــل علــى مشــاريع كبيــرة الحجــم وتشــريع
ذلــك لالنظمــة الالمركزية.
 oاالســتثمار فــي االشــبكات الذكيــة التــي يمكــن ان تســاعد علــى ادارة الطاقــة المتذبذبــة والقادمــة مــن المصــادر
المتجــددة.
 oتشريع االعتماد بشكل اكبر على وسائل النقل الكهربائية.
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