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الطاقة في قطاع المياه



املقدمــة
ُيع��د قط��اع املي��اه واح��داً م��ن القطاع��ات احليوي��ة الهام��ة كون��ه اأك��ر قطاع��ات الدول��ة ح�سا�س��ية حي��ث  
ي�سن��ف �سم��ن ال��دول الأك��ر فق��راً باملي��اه، ويحت��ل املرتب��ة الثاني��ة يف توف��ر امل�س��ادر العذب��ة، وق��د خطت 
اململك��ة الأردني��ة الها�س��مية وبتوجيه��ات ملكي��ة �س��امية خط��وات وا�س��عه يف تطوي��ر قط��اع املي��اه وتطوي��ر 
اأنظم��ة معاجل��ة مي��اه ال�س��رف ال�سح��ي وتو�س��يع العتم��اد عل��ى الطاق��ة البديل��ة وق��د اأك��د جالل��ة امللك 
عبداهلل بن احل�سني املعظم  حفظه اهلل  يف بداية عهده على الإهتمام يف قطاع املياه حني قال ) و�سعنا 
املائي هو حتد ٍ ا�سرتاتيجي ل ميكن جتاهله وعلينا  اأن نوازي بني حاجات  ال�سرب وحاجات ال�سناعة 

والزراعة ويظل مو�سوع ال�س��رب هو الأ�سا���س والأهم(.
ويع��اين الأردن م��ن اخت��الل وا�س��ح يف معادل��ة الطل��ب واملت��اح م��ن امل��وارد املائي��ة، من حي��ث ندرة م�سادر 
املي��اه وال�س��خ اجلائ��ر نتيج��ة ازدي��اد ال�س��تخدام ب�س��بب ازدي��اد ال�س��كان والن�س��اط القت�س��ادي والزراعي 
ومايرافق��ه م��ن ازدي��اد كمي��ات مي��اه ال�س��رف ال�سح��ي الت��ي حتت��اج اإىل املعاجل��ة. ويف ظ��ل التغ��رات 
املناخي��ة والتحدي��ات ال�سيا�س��ية الت��ي اأث��رت عل��ى الأردن ب�س��كل كب��ر  وتراج��ع ح�س��ة الف��رد لق��ل م��ن 
100 م3 /�س��نويا وكذل��ك  تزاي��د العج��ز امل��ايل للقط��اع نتيج��ة ملحدودي��ة الإي��رادات الذاتي��ة وت��دين 
تعرف��ة املي��اه املنزلي��ة والزراعي��ة وارتف��اع كل��ف اإنت��اج  مي��اه معاجل��ة ال�س��رف ال�سح��ي، بالإ�ساف��ة اإىل 
ارتف��اع كل��ف الت�س��غيل  املتزاي��ده واملرتفع��ه نتيج��ة ارتف��اع ا�س��عار الطاق��ة الكهربائي��ة كنتيج��ة لرتف��اع 
املحروق��ات  حي��ث يعتم��د الأردن ب�س��كل كب��ر عل��ى م�س��ادر خارجي��ة للطاق��ه )اأك��ر م��ن 97 ٪( لتاأم��ني 
م�س��ادر الطاق��ة، اإ�ساف��ة اإىل بع��د م�س��ادر املي��اه ع��ن مراك��ز املدن والذي ي�س��كل حتدي��ا اإ�سافيا من حيث 
ارتف��اع كل��ف نق��ل املي��اه )مث��ل نق��ل مي��اه الدي�س��ي م��ن جن��وب اململك��ة اإىل �س��مالها( وكل��ف معاجلته��ا 
)حتلي��ة مي��اه البح��ر(. اأ�س��ف اإىل ذل��ك اأعب��اء اللج��وء خ��الل ال�س��نوات الأخ��رة نتيج��ة ال�سطراب��ات يف 
دول اجل��وار وال��ذي اأث��ر ب�س��كل كب��ر عل��ى تراج��ع ح�س���س الف��رد وارتف��اع كل��ف اإنت��اج م�س��ادر املي��اه مم��ا 

اأدى اإىل ح��دوث عج��ز كب��ر يف ه��ذا القط��اع .
وت�س��ر التقاري��ر اإىل اأن العائ��د امل��ايل الذات��ي يغط��ي فق��ط ثلث��ي كلف��ة اخلدم��ة، واأن خ�س��ائر القط��اع 
ق��د زادت عل��ى  1 ٪ م��ن الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل، كم��ا اأن ال�س��تقراء امل�س��تقبلي ُيظه��ر عج��زاً متزاي��داً 
خالل ال�سنوات القادمة حيث ت�سر كافة الرقام اإىل ان ن�سبة الفاقد من املياه )التي ل ُيدفع ثمنها( 
ت�س��ل اإىل اك��ر م��ن 8 ٪، اأك��ر م��ن 70٪ منه��ا نتيج��ة لالعت��داءات وال�س��تخدامات غ��ر امل�س��روعة 
على �سبكات وم�سادر املياه وكذلك تقادم اأعمار ال�سبكات واهرتائها مما يوؤدي اإىل تدين كفاءة اأنظمة 
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التزوي��د والتوزي��ع لالأغرا���س املنزلي��ة وال�سناعي��ة والزراعي��ة. 
وبه��دف تعزي��ز الأم��ن املائ��ي ورف��ع م�س��توى العوائ��د �س��عت وزارة املي��اه وال��ري / �س��لطة املي��اه اإىل زي��ادة 
م�س��اهمة القط��اع اخلا���س يف العدي��د م��ن امل�س��اريع م��ن خ��الل اإن�س��اء �س��ركات مي��اه ت��دار عل��ى اأ�س���س 
القط��اع اخلا���س وبالت��ايل حت�س��ني م�س��توى اخلدم��ات وحت�س��ني الكف��اءة املالي��ة للقط��اع مب��ا يوؤم��ن 
ا�ستدامة حتقيق الأهداف القطاعية املتمثلة يف رفع معدل ح�سة الفرد من املياه امل�ستهلكة لالأغرا�س 
املنزلي��ة  للو�س��ول  اإىل نح��و )11 لرت/يوم/ف��رد( خ��الل ال�س��نوات الع�س��ر القادم��ة  اإ�ساف��ة اإىل زي��ادة 
ع��دد املخدوم��ني ب�س��بكات املي��اه لت�سب��ح اك��ر م��ن 9٪ وكذل��ك رفع ن�س��بة املخدومني ب�س��بكات ال�سرف 

 .202 اإىل 80٪ بحل��ول الع��ام ٪8 ال�سح��ي م��ن
وفيما يتعلق بفاقد املياه ت�س��عى الوزارة/ �س��لطة املياه اإىل خف�س الفاقد  بن�س��بة 2٪ �س��نويا من املعدل 
احل��ايل البال��غ  8٪ عل��ى م�س��توى اململك��ة بحي��ث يت��م الو�س��ول اإىل املع��دل العامل��ي املقب��ول بح��دود 
)2٪-30 ٪( خ��الل ال�س��نوات الع�س��ر القادم��ة م��ن خ��الل تقلي��ل الفاق��د الفن��ي )الت�س��رب(  بتحدي��ث 
ال�س��بكات وتركي��ب ع��دادات جدي��دة واإع��ادة تاأهي��ل ال�س��بكات والو�سالت املنزلية و�سب��ط ومتابعة قراءة 
العدادات اإ�سافة اإىل خف�س الفاقد الإداري ومنع ال�ستعمالت غر امل�سروعة  من خالل خطة اإحكام 

ال�س��يطرة عل��ى م�س��ادر املي��اه الت��ي اأطلقته��ا وزارة املي��اه وال��ري يف حزي��ران 2013.
اإ�ساف��ة اإىل تنفي��ذ برام��ج لتحقي��ق عدال��ة التوزي��ع ب��ني خمتل��ف مناط��ق اململك��ة وكذل��ك توف��ر كمي��ات 
مي��اه اإ�سافي��ة ملختل��ف القطاع��ات القت�سادي��ة الزراعي��ة وال�سناعي��ة وال�س��ياحية والتجاري��ة، وتو�س��يع 
قاع��دة ا�س��تخدام املي��اه العادم��ة املعاجل��ة الناجت��ة ع��ن حمط��ات ال�س��رف ال�سح��ي املتط��ورة وال�س��تفادة 
م��ن املي��اه الناجت��ة ل�س��تخدامها للزراع��ات املقي��دة وال�سناع��ات وبالت��ايل توف��ر نف���س كمي��ات املي��اه 
ال�ساحلة لل�سرب، هذا ويتم حالياً توفر حوايل 11 مليون م3 من املياه املعاجلة لهذه الإ�ستخدامات 
والعم��ل ج��ار لرفعه��ا اإىل 20 ملي��ون م3 م��ن املي��اه املعاجل��ة بحل��ول الع��ام 202، وم��ن الأمثلة الناجحة 
لل�س��راكة م��ع القط��اع اخلا���س يف قط��اع املي��اه م�س��روعي حمط��ة تنقي��ة املي��اه العادم��ة/ اخلرب��ة ال�س��مرا 

وج��ر مياه الدي�س��ي.
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ا�شتعماالت املياه لعام 2017 باملليون مرت مكعب

كميات املياه امل�شتهلكة )ملم3( لكافة االأغرا�س من امل�شادر املختلفة من عام 
2017-2010

امل�سدر: قطاع املياه الأردين - حقائق وارقام )2017(  

امل�سدر: قطاع املياه الأردين - حقائق وارقام )2017(  

املياه ال�شطحيةال�شنة
)ملم3(

املياه اجلوفيه
)ملم3(

املياه املعاجلة
)ملم3(

املجموع
)ملم3(

20102801110389
201127217103892
20122310910282
20132010989
201298812972
20127021331007
201288.718.913.310
2017288.118.81.710

جمموع 
املياه املياه ال�شطحيةاال�شتعماالت

اجلوفيه
املياه العادمة 

اال�شتعماالتاملعاجلة

9.7.131.3338البلدية
19.21.11.2.7الزراعية
27.22.32.1.2ال�سناعية
283.11.71.710.املجموع

حقائق و اأرقام
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كميات مياه ال�شرف ال�شحي املعاجلة )ملم3( لالعوام 2017-2005

الطاقة وقطاع املياه

امل�سدر: قطاع املياه الأردين - حقائق وارقام )2017(  

املياه املعاجلة)ملم3(ال�شنة
2010110
2011110
2012113
2013128
201137
20117
20111.
201713.

ي�س��تورد الأردن حالي��ا نح��و 97 ٪ م��ن احتياجات��ه م��ن خلي��ط الطاق��ة، ال��ذي ي�س��م ب�س��ورة اأ�سا�س��ية 
النف��ط اخل��ام وامل�س��تقات النفطي��ة، والغ��از الطبيع��ي فيم��ا ل ت�س��اهم امل�س��ادر املحلي��ة باأك��ر م��ن 3٪ من 
ه��ذه الحتياج��ات، كم��ا ل ت�س��اهم الطاق��ة املتج��ددة حالي��ا ًاإل بن�س��ب �سئيل��ة يف ه��ذا اخللي��ط، وق��د بل��غ 
جممل الطاقة الأولية امل�س��تهلكة يف الأردن عام 2017 نحو 10 مليون طن مكافئ نفط، ي�س��كل النفط 
اخلام وامل�س��تقات النفطية منها 7٪ يف حني ميثل الغاز الطبيعي 3٪ والطاقة املتجددة ٪ والفحم 

الب��رتويل واحلج��ري 3٪ (حقائ��ق واأرق��ام الطاق��ة 2018، وزارة الطاق��ة وال��روة املعدني��ة( .
كم��ا اأن الأردن م��ن ال��دول الت��ي تزي��د ن�س��بة الطاق��ة امل�س��توردة اإىل ناجته��ا املحل��ي الإجم��ايل مم��ا 
ي�س��كل �سغط��اً كب��راً عل��ى مي��زان املدفوع��ات واحلاج��ة امل�س��تمرة اإىل العم��الت الأجنبي��ة لتموي��ل �س��راء 

احتياج��ات اململك��ة م��ن الطاق��ة.
وم��ن التحدي��ات الأ�سا�س��ية الت��ي يواجهه��ا قط��اع الطاق��ة اإرتف��اع مع��دلت النم��و ال�س��نوية يف الطل��ب 
عل��ى الطاق��ة قيا�س��ا بامل�س��تويات العاملي��ة، حي��ث تبل��غ ،٪ بالن�س��بة للطاق��ة الأولي��ة و،٪ بالن�س��بة 
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للطل��ب عل��ى الكهرب��اء. 
وق��د ت�س��ببت اأزم��ة اللج��وء ال�س��وري يف ازدي��اد ال�سغ��ط يف الطل��ب عل��ى الطاق��ة والكهرب��اء، وبل��غ ن�سيب 
الف��رد م��ن ا�س��تهالك الطاق��ة الأولي��ة 99 كغ��م مكاف��ئ نف��ط، كم��ا بل��غ ن�سي��ب الف��رد م��ن ا�س��تهالك 
الكهرب��اء 178 كيلو.واط.�س��اعه وه��ي م�س��تويات تزي��د ع��ن مثيالته��ا يف ال��دول النامي��ة(  وبلغ��ت 
كثاف��ة الطاق��ة )الطاق��ة الالزم��ة لإنت��اج وح��دة واح��دة م��ن الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل بالأ�س��عار الثابت��ة(              
299 كغ��م مكاف��ئ نف��ط /األ��ف دولر، وه��ي تعت��ر قيم��ة مرتفع��ة اإذا م��ا قورن��ت بالقت�س��ادات املتقدم��ة 
التي تبلغ كثافة ا�ستهالك الطاقة فيها نحو 10 كغم مكافئ نفط لإنتاج األف دولر بال�سعار الثابتة.                 

)2017 ال�س��نوي،  التقري��ر  الطاق��ة،  )وزارة 
وتبل��غ ال�س��تطاعة التوليدي��ة املركب��ة يف القط��اع الكهربائ��ي حالي��ا 3900 ميج��اأواط، ويت��م العم��ل عل��ى 
تاأم��ني ق��درات التولي��د املطل��وب اإ�سافته��ا اإىل النظ��ام الكهربائ��ي م��ن خ��الل التو�س��ع يف تولي��د الطاق��ة 
الكهربائي��ة عل��ى اأ�سا���س م�س��اريع تولي��د خا�س��ة ميلكه��ا وميوله��ا ويديره��ا القط��اع اخلا���س، وت�س��مل 
ال�سبكة الكهربائية الوطنية للنقل والتوزيع جميع حمافظات اململكة حيث تغطي املجتمعات القروية 
والريفي��ة النائي��ة م�س��جلة نح��و 100٪ م��ن املخدوم��ني بالتي��ار الكهربائ��ي )2017( وه��ي ن�س��بة ت�س��ابه 

ال��دول املتقدمة.
ويف ظ��ل ه��ذه التحدي��ات القت�سادي��ة والبيئي��ة والتغ��رات املناخي��ة ي�س��عى الأردن اإىل تو�س��يع العتم��اد 
على الطاقة املتجددة،  حيث مت ا�سدار العديد من القوانني والأنظمة والتعليمات يف اململكة الأردنية 
الها�سمية واأولها قانون الطاقة املتجددة وتر�سيد الطاقة رقم 13 ل�سنة 2012 الذي يعمل على تنظيم 
جميع الأمور املتعلقة بالطاقة املتجددة وت�سجيع العتماد على نظم م�سادر الطاقة املتجددة  لتوليد 
الطاقة الكهربائية وت�سجيع ال�ستثمار واملناف�سة يف القطاع وت�سجيع مدخالت الإنتاج والت�سنيع واأي 
معدات ت�ساعد على تر�سيد الطاقة ب�سكل عام، كما �سدرت العديد من الأنظمة والتعليمات املن�سو�س 

عليها يف هذا القانون لتحقيق هذه الأهداف. 
ن�س��بة                    اإىل  الو�س��ول  اإىل  لته��دف  الطاق��ة  ل��وزارة  املتج��ددة  الطاق��ة  ا�س��رتاتيجية  تعدي��ل  مت  كم��ا 
20٪ م��ن اجم��ايل خلي��ط الطاق��ة الكل��ي يف ع��ام 2020، ه��ذا ورك��زت الإ�س��رتاتيجية عل��ى تطوي��ر �س��بل 
ا�س��تغالل م�س��ادر الطاق��ة املتج��ددة املتنوع��ة مب��ا ي�س��مل الطاق��ة ال�سم�س��ية وطاق��ة الري��اح والطاق��ة 
احلرارية والطاقة اجلوفية والطاقة املائية واأي م�سادر طبيعية اأخرى بهدف امل�ساهمة بزيادة ن�سبة 
الطاق��ة املتج��ددة م��ن خلي��ط الطاق��ة الكل��ي، وال��ذي م��ن �س��اأنه اأن ي��وؤدي اإىل خف���س الفات��ورة النفطي��ة 
والتنوي��ع يف م�س��ادر الطاق��ة وحماي��ة البيئ��ة لتحقي��ق التنمي��ة امل�س��تدامة، اإ�ساف��ة  اإىل ث��راء م�س��ادر 
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الطاق��ات املتج��ددة خا�س��ة الطاق��ة ال�سم�س��ية اإذ يتمي��ز الأردن باإرتف��اع متو�س��ط الإ�س��عاع ال�سم�س��ي 
املبا�س��ر، وذل��ك لوق��وع اململك��ة فيم��ا ي�س��مى ب��دول احل��زام ال�سم�س��ي وه��ي املناط��ق الواقع��ة ب��ني خط��ي 
العر���س 2 �س��مال و 2 جنوب��ا، وب��اأن ع��دد الأي��ام الت��ي ت�س��رق فيه��ا ال�سم���س على اململك��ة تبلغ 31 يوما 

بال�س��نة ومبع��دل 8 �س��اعات بالي��وم.
اأم��ا بالن�س��بة لطاق��ة الري��اح فتعت��ر م��ن اأف�س��ل م�س��ادر الطاق��ة املتج��ددة لتولي��د الكهرب��اء يف اململك��ة 
اإذ تتمي��ز العدي��د م��ن املناط��ق يف اململك��ة ب�س��رعة ري��اح ت��رتاأوح ب��ني -7.8 م��رت ل��كل ثاني��ة وه��ي �س��رعة 

مالئم��ة لبن��اء املحط��ات الت��ي ت�س��تغل طاق��ة الري��اح لتولي��د الطاق��ة الكهربائي��ة.) وزارة الطاق��ة (  
وق��د �س��هدت ال�س��نوات ال�س��ابقة من��واً ملحوظ��اً يف زي��ادة الإعتم��اد عل��ى الطاق��ة املتج��ددة م��ن خ��الل 
اإجن��از العدي��د م��ن امل�س��اريع بالإ�ساف��ة اإىل توقي��ع ع��دد م��ن اتفاقي��ات �س��راء الطاق��ة الت��ي مته��د لإقامة 
م�س��اريع م�س��تقبلية يف جمال الطاقة املتجددة، كما �س��هدت اململكة منواً ملحوظاً يف ا�س��تخدام الطاقة 
ال�سم�س��ية لتغطي��ة ال�س��تهالك اخلا���س للمن��ازل ودور العب��ادة بالإ�ساف��ة اإىل دخ��ول هذه الأنظمة على 

القط��اع التج��اري والفندق��ي وال�سناع��ي وذل��ك م��ن خ��الل اأنظم��ة �س��ايف القيا���س والعبور. 
   اأ�سب��ح العتم��اد عل��ى الطاق��ة املتج��ددة �س��مة عاملي��ة وجم��اًل للتع��اأون ال��دويل وتب��ادل اخل��رات ، 
ولتاأم��ني املن��اخ الت�س��ريعي للموؤ�س�س��ات املعني��ة بقط��اع الطاق��ة املتج��دد مت اإ�س��دار العدي��د م��ن القوان��ني 
والأنظم��ة والتعليم��ات يف اململك��ة الأردني��ة الها�س��مية واأوله��ا قان��ون الطاق��ة املتج��ددة وتر�س��يد الطاق��ة 
رق��م 13 ل�س��نة 2012 لينظ��م جمي��ع الأم��ور املتعلق��ة بالطاق��ة املتج��ددة و لت�س��جيع العتم��اد عل��ى نظ��م 
م�سادر الطاقة املتجددة  لتوليد الطاقة الكهربائية وت�سجيع ال�ستثمار واملناف�سة يف القطاع وت�سجيع 
مدخ��الت الإنت��اج والت�سني��ع واأي مع��دات ت�س��اعد عل��ى تر�س��يد الطاق��ة ب�س��كل ع��ام، كم��ا �س��درت العدي��د 

م��ن الأنظم��ة والتعليم��ات املن�سو���س عليه��ا يف ه��ذا القان��ون لتحقي��ق ه��ذه الأه��داف. 
ويت��م تنظي��م قط��اع الطاق��ة املتج��ددة يف اململك��ة ومراقبت��ه م��ن خ��الل هيئ��ة تنظي��م قط��اع الطاق��ة 
واملع��ادن، وذل��ك بتحدي��د امل�س��وؤوليات املختلف��ة للمرخ���س له��م ومنحه��م الرتاخي���س الالزم��ة مبوج��ب 
القوان��ني والتعليم��ات والأنظم��ة الناف��ذة ملمار�س��ة الأن�س��طة املختلف��ة عل��ى اأ�سا���س الت��وازن ب��ني م�سال��ح 

امل�س��تهلكني واملرخ���س له��م وامل�س��تثمرين واأي جه��ات اأخ��رى ذات عالق��ة .
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قوانني الطاقة  االأردنية

نوع 
احلافز

رقم القانون اأو 
جهة الو�شفالقرار/ال�شنة

حالة الن�س القطاعنوع الطاقةاال�شدار
القانوين

حملي/
دويل

ت�سجيع 
ا�ستثمار

رقم13
�سنة2012

قانون الطاقة املتجدد 
وتر�سيد ا�ستهالك الطاقة

وزارة الطاقة 
والروة 
املعدنية

الطاقة 
املتجددة 

وكفاءة الطاقة
جميع 

 �سادرالقطاعات
حملي 
و دويل

ت�سجيع 
ا�ستثمار

نظام رقم 13
201 سنة�

نظام اعفاء نظم م�سادر 
الطاقة املتجدد واجهزتها 

ومعداتها وتر�سيد ا�ستهالك 
الطاقة ومدخالت اإنتاجها 

من الر�سوم اجلمركية 
واخ�ساعها لل�سريبة العامة 

على املبيعات بن�سبة اأو 
201 مبقدار )�سفر(ل�سنة

وزارة الطاقة 
والروة 
املعدنية

الطاقة 
املتجددة 

جميع وكفاءة الطاقة
�سادرالقطاعات

حملي
 و دويل

ت�سجيع 
ا�ستثمار

نظام رقم 73
�سنة2012

نظام تنظيم اجراءات 
وو�سائل تر�سيد الطاقة 

وحت�سني كفاءتها

وزارة الطاقة 
والروة 
املعدنية

الطاقة 
املتجددة 

وكفاءة الطاقة
جميع 

�سادرالقطاعات
حملي

 و دويل

ت�سجيع 
ا�ستثمار

قانون رقم30 
201201�سنة قانون ال�ستثمار ل�سنة

وزارة الطاقة 
والروة 
جميع طاقةاملعدنية

�سادرالقطاعات
حملي 
و دويل

�سندوق 
دعم

 9 نظام رقم
201سنة�

نظام �سندوق ت�سجيع 
الطاقة املتجددة وتر�سيد 

الطاقة

وزارة الطاقة 
والروة 
املعدنية

الطاقة 
املتجددة 

وكفاءة الطاقة
جميع 

�سادرالقطاعات
حملي 
و دويل

ت�سجيع 
ا�ستثمار

 0نظام رقم
201سنة�

نظام العر�س املبا�سر 
مل�ساريع الطاقة املتجددة 

لتوليد الطاقة الكهربائية 
والربط على ال�سبكة ل�سنة 

201

وزارة الطاقة 
والروة 
املعدنية

الطاقة 
جميع املتجددة

�سادرالقطاعات
حملي

 و دويل
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حوافز الطاقة 

وق��د �س��كل ارتف��اع كل��ف الطاق��ة حتدي��ا كب��را عل��ى فات��ورة قط��اع املي��اه حي��ث �س��كلت فات��ورة الكهرب��اء 
لعام 2017 ما ن�س��بته 3٪ من نفقات الت�س��غيل وال�سيانة وبقيمة 11 مليون دينار من كامل النفقات 
الت�س��غيلية ل�س��لطة املي��اه البالغ��ة 37 ملي��ون دين��ار وكذل��ك زي��ادة العج��ز يف ميزاني��ة �س��لطة املي��اه حيث 
اأدى اإزدي��اد تعرف��ة اأ�س��عار الطاق��ة اإىل اإرتف��اع عج��ز �س��لطة املي��اه م��ن 80 ملي��ون دين��ار عام 2010 )ب�س��بب 
كلف��ة اأ�س��عار الكهرب��اء( لت�س��ل اإىل 28 ملي��ون دين��ار يف نهاي��ة ع��ام 2017 وكذل��ك ارتفع��ت قيم��ة فات��ورة 
الكهرب��اء ال�س��نوية من��ذ ع��ام 2010 بن�س��بة 121٪ م��ن 3 ملي��ون دين��ار اإىل 110ملي��ون دين��ار نهاي��ة ع��ام 

2017.)  وزارة املي��اه ( 
مم��ا ح��دا بقط��اع املي��اه اإىل العم��ل �سم��ن اإ�س��رتاتيجية وطني��ة �س��املة لتخفي��ف العب��اء الت��ي يفر�سه��ا 
قط��اع الطاق��ة عل��ى التنمي��ة القت�سادي��ة والجتماعي��ة، م��ن خ��الل خارط��ة طري��ق ته��دف اإىل اإيج��اد 
حلول م�ستدامة وزيادة م�ساهمة امل�سادر املحلية يف خليط الطاقة الكلي عر عدد من املبادرات، اأهمها 

التو�س��ع يف م�س��اريع الطاق��ة املتج��ددة وتفعي��ل برام��ج كف��اءة الطاق��ة يف القطاع. 

نوع الن�س القطاعنوع الطاقةجهة اال�شدارالو�شفا�شم الن�س القانوين
القانوين

رقم القانون 
اأو القرار/

ال�شنة

حالة 
الن�س 

القانوين

قانون الطاقة املتجددة وتر�سيد 
ا�ستهالك الطاقة

ا�ستغالل وتطوير م�سادر 
الطاقة املتجددة وتر�سيد 
ا�ستهالكات الطاقة لزيادة 

م�ساهمتها يف جمموع 
الطاقة الكلي

وزارة الطاقة 
والروة املعدنية

الطاقة املتجددة 
وكفاءة الطاقة

جميع 
رقم13/قانونالقطاعات

�سنة2012
�سادر

نظام تنظيم اجراءات وو�سائل 
تر�سيد الطاقة وحت�سني كفاءتها

تر�سيد الطاقة وحت�سني 
كفاءتها يف جميع 

القطاعات

وزارة الطاقة 
والروة املعدنية

الطاقة املتجددة 
وكفاءة الطاقة

جميع 
رقم 73/نظامالقطاعات

�سادر�سنة2012

نظام اعفاء نظم م�سادر الطاقة 
املتجددة واجهزتها ومعداتها 

وتر�سيد ا�ستهالك الطاقة

تخفي�س تكلفة اجهزة 
ومعدات الطاقة املتجددة 

وتر�سيد الطاقة

وزارة الطاقة 
والروة املعدنية

الطاقة املتجددة 
وكفاءة الطاقة

جميع 
رقم 10/نظامالقطاعات

�سادر�سنة2013

نظام العر�س املبا�سر مل�ساريع 
الطاقة املتجددة لتوليد الطاقة 

الكهربائ�سية والربط على ال�سبكة 
201 ل�سنة

ا�ستغالل وتطوير م�سادر 
الطاقة املتجددة لزيادة 
م�ساهمتها يف جمموع 

الطاقة الكلي

وزارة الطاقة 
والروة املعدنية

الطاقة املتجددة 
وكفاءة الطاقة

جميع 
رقم 0/نظامالقطاعات

201سادر�سنة�

نظام �سندوق ت�سجيع الطاقة 
املتجددة وتر�سيد الطاقة

نظام �سندوق متويل 
م�ساريع الطاقة املتجددة 

وتر�سيد الطاقة

وزارة الطاقة 
والروة املعدنية

الطاقة املتجددة 
وكفاءة الطاقة

جميع 
رقم 9/انظمةالقطاعات

201سادر�سنة�
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كمية ا�شتهالك الطاقة لكمية املياه املفوترة مع معدل ا�شتهالك الطاقة 
2017-2014

�شلطة املياه

كمية الطاقة ال�شنة
)جيجا واط.�شاعه(

كمية املياه املفوترة  
ملم3

معدل ا�شتهالك الطاقة 
)ك.واط �شاعه/م3(

20117207.1
201171218.01
20112.72227.0
2017120.232.

�شلطة وادي االأردن

كمية الطاقة ال�شنة
)جيجا واط.�شاعه(

معدل ا�شتهالك الطاقة كمية املياه املفوترة  ملم3
)ك.واط �شاعه/م3(

20110.27
201311800.17
2012 10.2
201771720.33

جمموع قطاع املياه

كمية الطاقةال�شنة
)جيجا واط.�شاعه(

معدل ا�شتهالك الطاقةكمية املياه املفوترة  ملم3
 )ك.واط �شاعه/م3(

201192370.37
2011739.3
20110.7388.1
2017177.03.9
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الطاقة املتجددة

�شيا�شة كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة يف قطاع املياه ) 2025-2016(
يه��دف قط��اع املي��اه اإىل توف��ر م�س��ادر جدي��دة وبديل��ة للطاق��ة م��ن خ��الل تو�س��يع ت�س��غيل امل�س��ادر 
املائي��ة العامل��ة عل��ى اأنظم��ة الطاق��ة املتج��ددة واإدخ��ال اأنظم��ة تولي��د طاق��ة �سديق��ة للبيئ��ة وجمدي��ة 
اقت�سادياً مبنية على م�سادر الطاقة املتجددة مثل تكنولوجيا اخلاليا الكهرو�سوئية وال�ستفادة من 
مي��اه ال�س��دود يف اإنت��اج الطاق��ة ومعاجل��ة احلم��اأة يف حمط��ات ال�س��رف ال�سح��ي وطاق��ة الرياح والطاقة 

. )CSP( ال�سم�س��ية املرك��زة
وم��ن هن��ا اأ�س��درت وزارة املي��اه وال��ري يف ع��ام 201 �سيا�س��ة كف��اءة الطاق��ة والطاق��ة املتج��ددة يف قط��اع 
املي��اه، وترتك��ز ال�سيا�س��ة الت��ي مت اإقراره��ا حت��ى الع��ام 202 عل��ى خف���س ا�س��تهالك الكهرب��اء لإنت��اج كل 
مرت مكعب من املياه بن�سبة 1٪ والتي تقابل ).0( كغم من انبعاثات ثاين اك�سيد الكربون، وكذلك 
زي��ادة ح�س��ة م��وارد الطاق��ة املتج��ددة يف ا�س��تهالك قط��اع املي��اه للطاق��ة بن�س��بة 10٪ واملقابل��ة لتوف��ر 
كل��ي يقاب��ل )0.31( كغ��م م��ن ث��اين اك�س��يد الكرب��ون حي��ث العم��ل جاري عل��ى توفر 00 ميجا واط من 

الطاق��ة ال�سم�س��ية و 00 ميج��ا واط م��ن طاق��ة الري��اح لتاأم��ني 1٪ م��ن احتياج��ات الطاق��ة للمي��اه. 
ه��ذا ويعتم��د تنفي��ذ ه��ذه ال�سيا�س��ة عل��ى حموري��ن اأ�سا�س��يني اأولهم��ا يرتك��ز عل��ى رف��ع كف��اءة حمط��ات 
ال�س��خ يف الأب��ار واملحط��ات امل��زودة للمي��اه وا�س��تبدال امل�سخ��ات العالي��ة الإ�س��تهالك للطاق��ة باأخ��رى 
موف��رة للطاق��ة م��ع تو�س��يع ا�س��تخدام اأنظم��ة متط��ورة وحديث��ة �سديق��ة للبيئ��ة بالتع��اأون م��ع كاف��ة 

اجله��ات التمويلي��ة والقط��اع اخلا���س املحل��ي وال��دويل. 
وي�س��مل املح��ور الث��اين اإدخ��ال اأنظم��ة الطاق��ة البديل��ة واملتج��ددة وتعزي��ز ا�س��تقاللية الطاق��ة الوطني��ة 
املحلية واحلد من انبعاثات الغازات الدفيئه من خالل اإ�ستغالل احلماأة الناجتة عن عمليات معاجلة 
مي��اه ال�س��رف ال�سح��ي يف اإنت��اج الغ��از احلي��وي ياإ�س��تخدام وح��دات ه�س��م ل هوائي��ة وبالت��ايل اإنت��اج 

الكهرب��اء لت�س��غيل حمط��ات معاجل��ة ال�س��رف ال�سحي
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م�شاريع الطاقة املتجددة

يف الوق��ت ال��ذي يبل��غ املت��اح م��ن امل�س��ادر املائي��ة يف الب��الد نح��و ملي��ار م��رت مكع��ب �س��نويا بعج��ز يزي��د 
على 00 مليون مرت مكعب، حتتاج وزارة املياه والري لإنتاجها اإىل نحو 1٪ من الطاقة امل�ستهلكة يف 
اململك��ة مم��ا يرت��ب حتدي��اً جدي��داً وا�سافي��اً لتخفي��ف ال�سغوط عل��ى موازنتها املالية  وعليه فاإن تاأمني 
الطاق��ة وكلفته��ا ت�س��كل عبئ��اً متزاي��داً عل��ى قط��اع املي��اه وحتم��ل �سغوط��ات وحتدي��ات كب��رة للموازن��ة 
املالية، اإذ بلغ اإجمايل ا�ستهالك وزارة املياه و الري عام 2017 من الطاقة اأكر من  100جيجا واط. 
�ساعة.  ت�سعى وزارة املياه والري اإىل تطبيق عدة م�ساريع بهدف التقليل من فاتورة الطاقة امل�ستهلكة 

وبقيم��ة توف��ر تزي��د ع��ن 0 ملي��ون دين��ار بحل��ول ع��ام 2020.

م�شــروع معــان: م�س��روع طاق��ة متج��ددة يعم��ل عل��ى طاق��ة الري��اح وتبل��غ قدرت��ه 80 ميج��ا واط 
ذروة  تبل��غ كلف��ة تنفي��ذه 80 ملي��ون دين��ار. ويوف��ر �س��نوياً 9 ملي��ون دين��ار ، ويبل��غ اإنت��اج الطاق��ة 

المتوق��ع 13 جيج��ا واط �س��اعة . 
م�شــروع القويــرة: م�س��روع  يعتم��د عل��ى الطاق��ة ال�سم�س��ية وتبل��غ قدرت��ه  103 ميج��ا واط ذروة 
تبل��غ كلف��ة الم�س��روع 7 ملي��ون دين��ار ،  يوف��ر  �س��نوياً .ملي��ون دين��ار،  ويبل��غ اإنت��اج الطاق��ة 

المتوق��ع 92 جيج��ا واط �س��اعة خ��الل  �س��هور .
م�شــروع الخربــة ال�شــمرا: يعتب��ر م�س��روع محط��ة تنقي��ة مي��اه ال�س��رف ال�سح��ي ف��ي الخرب��ة 
ال�س��مراء م��ن الم�س��اريع الريادي��ة الت��ي ت��م تنفيذه��ا ف��ي المملكة وتعد المحط��ة واحدة من اأف�سل 
المحط��ات ف��ي العال��م اإذ تعم��ل بتقني��ات حديث��ة ومتط��ورة م��ن �سمنه��ا نظ��ام متط��ور يمن��ع اإنبع��اث 
الروائح الكريهة الناتجة عن الغازات المختلقة التي يتم �سحبها في اأماكن مختلفة من المحطة 
مم��ا يخل��ق بيئ��ة خالي��ة م��ن الروائ��ح الكريه��ة ف��ي المحط��ة والمناط��ق المج��اورة.  وتبل��غ ال�س��عة 
الإ�ستيعابية للمحطة حالياً  3 الف م3 يوميا تخدم ما يزيد على .3 مليون ن�سمة في مناطق 

عم��ان الكب��رى والزرق��اء والر�سيفة.
يع��د م�س��روع الخرب��ة ال�س��مرا اأول م�س��روع ف��ي الأردن يق��ام عل��ى نظ��ام البن��اء والت�س��غيل ونق��ل 
الملكي��ة )BOT(القائ��م عل��ى ال�س��راكة بي��ن القطاعي��ن الع��ام والخا���س وبتموي��ل م��ن الوكال��ة 

 .)UASID( للتنمي��ة  المريكي��ة 

1

2

3

م�شاريع الطاقة يف قطاع املياه
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بو�س��ر ببن��اء المحط��ة ع��ام 2003 وت��م ت�س��غيلها ع��ام 200 لتق��وم بمعالج��ة اكث��ر م��ن 130 ملي��ون 
م3 م��ن المي��اه �س��نوياً بم��ا يطاب��ق الموا�سف��ة الأردني��ة لمي��اه ال�س��رف ال�سح��ي وف��ي ع��ام 2012 ت��م 
اإط��الق تو�س��عة الم�س��روع م��ن خ��الل م�س��روع تح��دي اللفي��ة )MCC( المم��ول م��ن قب��ل الوكال��ة 
المريكية اي�ساً بهدف رفع طاقتها من 27 الف م3 يوميا اإلى 3 الف م3 لخدمة مناطق عمان 
الكبرى والزرقاء والر�سيفة، اإ�سافة اإلى تح�سين وا�ستبدال �سبكات المياه وال�سرف ال�سحي في 
مناطق الزرقاء والر�سيفة، وبلغت كلفة م�سروع محطة ال�سمرا حوالي 00 مليون دولر. وهناك 
 00 3 األف متر مكعب يومياً و�سوًل اإلى خطة للعمل على تو�سعة محطة الخربة ال�سمرا من

األ��ف مت��ر مكع��ب ، بتكلفة 200 مليون دولر.
تق��وم محط��ة تنقي��ة الخرب��ة ال�س��مرا بمعالج��ة اأكث��ر م��ن 70 بالمئ��ة م��ن مي��اه ال�س��رف ال�سح��ي 
ف��ي المملك��ة حي��ث يت��م ال�س��تفادة م��ن كام��ل المي��اه المعالج��ة ف��ي غاي��ات الزراع��ة المقي��دة، 
وتحت��اج المحط��ة اإل��ى 90 جيج��ا واط �س��اعة / �س��نوياً لت�س��غيلها حي��ث يبل��غ اإجمال��ي اإنت��اج الطاق��ة 
الكهرومائي��ة المول��دة فيه��ا 23 جيج��ا واط �س��اعة / �س��نويا فيم��ا يت��م تولي��د 0 جيج��ا واط �س��اعة 
/ �س��نويا م��ن خ��الل معالج��ة الغ��از الحي��وي الالهوائ��ي النات��ج ع��ن الحم��اأة المعالج��ة ف��ي محط��ة 
ال�س��مرا لت�س��كل الطاق��ة المنتج��ة فيه��ا حوال��ي 80 بالمئ��ة م��ن احتياجاته��ا الكلي��ة وبالتال��ي توفي��ر 

اكث��ر م��ن  ماليي��ن دين��ار �س��نوياً ب��دل اأثم��ان الطاق��ة الكهربائي��ة 
م�شــروع الطاقــة ال�شم�شــية لمبنــى �شــلطة الميــاه: به��دف خف���س قيم��ة فات��ورة الكهرب��اء 
 20 201 م�س��روع الطاق��ة ال�سم�س��ية ف��وق مبن��ى ال�س��لطة بق��درة تبل��غ نف��ذت �س��لطة المي��اه ع��ام
 ) Polycrystalline( كيل��و واط ذروة  م��ن خ��الل ا�س��تخدام خالي��ا ال�س��يليكون عدي��د التبل��ور

.)Net metering ( وه��و مرتب��ط م��ع ال�س��بكة الكهربائي��ة بنظ��ام �ساف��ي القيا���س
م�شــروع الطاقــة ال�شم�شــية لمبنــى وزارة الميــاه والــري: ت��م تنفي��ذ الم�س��روع ف��وق مبن��ى 
وزارة المي��اه وال��ري ع��ام 201 به��دف خف���س قيم��ة فات��ورة الكهرب��اء وبق��درة  تبل��غ  11. كيل��و 
واط ذروة.  يعم��ل الم�س��روع عل��ى الطاق��ة ال�سم�س��ية وي�س��تخدم خالي��ا ال�س��يليكون اأح��ادي التبل��ور 
 Net (وه��و مرتب��ط م��ع ال�س��بكة الكهربائي��ة بنظ��ام �ساف��ي القيا���س ) Monocrystalline (

 .)  metering
متو�س��ط ا�س��تهالك مبن��ى ال��وزارة ي�س��ل اإل��ى حوال��ي 100 ال��ف كيل��و واط �س��هريا وبكلف��ة تزي��د على 
2 ال��ف دين��ار �س��هريا، وتولي��د الطاق��ة البديل��ة �س��يوفر حوال��ي8.20 ال��ف دين��ار �س��هريا ،حي��ث ان  

كلف��ة الم�س��روع ل��م تزد عل��ى 20 الف دينار.
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 Polycrystalline بئر المدورة: يعمل هذا الم�سروع على الطاقة ال�سم�سية وي�ستخدم خاليا
وهو نظام مف�سول عن ال�س��بكة الكهربائية، تم تنفيذه عام 2017 بهدف �س��قاية الموا�س��ي وتعزيز 

الثروة الحيوانية في المناطق ال�سحراوية  في محافظة معان بقدرة تبلغ 20 كيلو واط ذروة. 
بئــر العمــري: نف��ذ الم�س��روع ع��ام 2000 به��دف �س��قاية الموا�س��ي وتعزي��ز الث��روة الحيواني��ة ف��ي 
المناطق ال�سحراوية / منطقة الزرق بقدرة تبلغ  كيلو واط ذروة. يعمل على الطاقة ال�سم�سية 

وي�س��تخدم خالي��ا Polycrystalline وه��و نظ��ام مف�س��ول ع��ن ال�س��بكة الكهربائي��ة
بئــر البنــدان: نف��ذ الم�س��روع ع��ام 2018 به��دف �س��قاية الموا�س��ي وتعزي��ز الث��روة الحيواني��ة ف��ي 
المناط��ق ال�سحراوي��ة البادي��ة ال�س��مالية بق��درة  تبل��غ 20 كيل��و واط ذروة، ويعم��ل عل��ى الطاق��ة 
ال�سم�س��ية وي�س��تخدم خالي��ا Polycrystalline وه��و نظ��ام مف�س��ول ع��ن ال�س��بكة الكهربائي��ة

م�شــروع ابــو علنــدا - خــو:  تنف��ذه ال��وزارة عب��ر اإن�س��اء محطتي��ن لتولي��د الطاق��ة الكهرومائي��ة 
في خزان ابوعلندا واأخرى في خزان خو اإ�سافة لتمديد خط ناقل ممتد من منطقة ابوعلندا في 
عمان اإلى خزان خو في الزرقاء بحيث يت�سمن توليد الطاقة الكهرومائية من خالل الإ�ستفادة 
من فرق المن�سوب بين الخزانين البالغ 00 متر حيث �سي�سمن ذلك اإنتاج 1 جيجا واط �ساعة 

�سنويا مما �سيوفر 2 مليون دينار اأردني �سنوياً كما وتبلغ كلفته حوالي 2.2 مليون دينار  .
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الكلفة    )مليون املوقعا�شم امل�شروع
دينار(

التوفري 
ال�شنوي املتوقع                     

) مليون دينار(

نوع نظام 
الطاقة 
املتجددة

اإنتاج الطاقة 
املتوقع �شنويا

انخفا�س انبعاثات غاز 
ثاين اك�شيد الكربون  
املتوقع �شنويا ) طن (

حالة امل�شروع

383 ميجا واط طاقة �سم�سية20.00099.000عمان�سلطة املياه
عامل2�ساعة

19ميجا واط طاقة �سم�سية103.0000.000عمانوزارة املياه والري
عامل12�ساعة

7.8 ميجا واط طاقة �سم�سية--الزرقبئر العمري
عامل�ساعة

1. ميجا واط طاقة �سم�سية--الطفيلةبئر التنور
عامل10�ساعة

3 ميجا واط طاقة �سم�سية-20.000معانبئر املدورة
عامل21.7�ساعة

3  ميجا واط طاقة �سم�سية-2.000معانبئر باير
حتت الن�ساء.27�ساعة

بئر جرف 
2 ميجا واط طاقة رياح-10.000الطفيلةالدراوي�س

حتت الن�ساء1.�ساعة

11.9 ميجا واط طاقة �سم�سية-11.000ال�سفاويبئر تل ح�سان
حتت الن�ساء.7�ساعة

20   ميجا واط طاقة �سم�سية-12.000معانبئر اجلفر
حتت الن�ساء13�ساعة

البادية بئر البندان
3 ميجا واط طاقة �سم�سية-20.000ال�سمالية

حتت الن�ساء21.7�ساعة
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م�شــروع ال�شليــل: م�س��روع يعتم��د عل��ى الطاق��ة ال�سم�س��ية وتبل��غ قدرت��ه 0 ميج��ا واط ذروة تبلغ  
كلف��ة تنفي��ذه  ملي��ون  دين��ار يوف��ر حوال��ي 8 ملي��ون دين��ار �س��نوياً  ويبل��غ اإنت��اج الطاق��ة المتوق��ع 

�س��نويا 100جيجا واط �س��اعه 
م�شــروع الدي�شــي: م�س��روع يعتمد على الطاقة ال�سم�س��ية وتبلغ قدرته 2ميجا واط ذروة تبلغ 
كلف��ة الم�س��روع  18 ملي��ون دين��ار يوف��ر  .33 ملي��ون دين��ار �س��نوياً  ويبل��غ اإنت��اج الطاق��ه المتوق��ع 

2جيج��ا واط �س��اعه
م�شــروع الزارة ماعين: يعتمد الم�س��روع على الطاقة ال�سم�س��ية وتبلغ قدرة الم�س��روع  ميجا 
واط ذروة تبل��غ  كلف��ة الم�س��روع  ملي��ون  دين��ار حي��ث يوف��ر 1.33ملي��ون دين��ار �س��نوياً  ويبل��غ اإنت��اج 

الطاقة المتوقع .10 جيجا واط �س��اعة 
بئــر بايــر: م�س��روع تح��ت التنفي��ذ يه��دف اإل��ى �س��قاية الموا�س��ي وتعزي��ز الث��روة الحيواني��ة ف��ي 
المناط��ق ال�سحراوي��ة  / مع��ان، ومتوق��ع اأن تبل��غ قدرت��ه 2. كيل��و واط ذروة. �س��يعمل عل��ى 
ال�س��بكة  ع��ن  مف�س��ول  نظ��ام  وه��و   Polycrystalline خالي��ا  وي�س��تخدم  ال�سم�س��ية  الطاق��ة 

الكهربائي��ة.
بئــر الجفــر: م�س��روع تح��ت التنفي��ذ يه��دف اإل��ى �س��قاية الموا�س��ي وتعزي��ز الث��روة الحيواني��ة ف��ي 
المناط��ق ال�سحراأوي��ة / مع��ان، ومتوق��ع ان تبل��غ قدرت��ه 12 كيل��و واط ذروة، و�س��يعمل عل��ى الطاقة 

ال�سم�س��ية وي�س��تخدم خالي��ا Polycrystalline وه��و نظ��ام مف�س��ول ع��ن ال�س��بكة الكهربائي��ة.
بئــر جــرف الدراوي�ــس: م�س��روع تح��ت التنفي��ذ يه��دف اإل��ى �س��قاية الموا�س��ي وتعزي��ز الث��روة 
الحيواني��ة والنباتي��ة ف��ي المناط��ق ال�سحراوي��ة / الطفيل��ة، وتبل��غ ق��درة الم�س��روع 10 كيل��و واط 

ذروة، و�س��يعمل الم�س��روع عل��ى طاق��ة الري��اح وي�س��تخدم نظ��ام ثالث��ي ال�س��فرات.
ــاه )2017-2020(: "بدع��م م��ن ال��وزارة  ــاع المي ــي قط ــددة ف ــة المتج ــروع الطاق م�ش
الإتحادي��ة الألماني��ة للتع��اون الإقت�س��ادي والتنمي��ة )BMZ( ممثل��ة بالوكال��ة الألماني��ة للتعاون 

" )GIZ( الدول��ي
يه��دف ه��ذا الم�س��روع ب�س��كل اأ�سا�س��ي عل��ى تمكي��ن �سن��اع الق��رار ف��ي قط��اع المي��اه لإتخ��اذ ق��رارات 
ا�س��تراتيجية ب�س��اأن ا�س��تخدام الطاق��ة المتج��ددة ف��ي القط��اع، بالإ�ساف��ة اإل��ى تمكي��ن �سن��اع الق��رار 
والخب��راء ف��ي قط��اع المي��اه )مي��اه ال�س��رب وال�س��رف ال�سح��ي( م��ن التخطي��ط لم�س��اريع الطاق��ة 

1

2

3
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م�شاريع حتت التنفيذ
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المتجددة في قطاع المياه وفقاً للمعايير الفنية والقت�سادية.  كما ي�ساعد الم�سروع على اإدخال 
المنهجي��ات المبتك��رة ون�س��رها به��دف تعزي��ز ا�س��تخدام الطاق��ة المتج��ددة في قط��اع المياه و خلق 

ج��و م��ن التع��اأون الوثي��ق مع القط��اع الخا�س.
�سي�س��اعد الم�س��روع ف��ي تمكي��ن المزي��د م��ن ال�س��تثمارات الت��ي ت�س��تهدف التو�س��ع ف��ي تولي��د 
الكهرب��اء م��ن الطاق��ة المتج��ددة ف��ي قط��اع المي��اه. وه��ذا �س��يوؤدي اإل��ى تنوي��ع مزي��ج الطاق��ة عل��ى 
الم��دى الطوي��ل، واإل��ى خف���س ال�سغ��ط عل��ى الطاق��ة ف��ي القت�س��اد الوطن��ي وتقلي��ل النبعاث��ات 
المتزاي��دة م��ن غ��ازات الحتبا���س الح��راري، وبالتال��ي اإدارة م��وارد المي��اه ال�س��حيحة ف��ي الأردن 
على نحو اأكثر كفاءة وا�ستدامة من اأجل تاأمين الخدمات الم�ستدامة للمواطنين في الم�ستقبل.
م�شــروع االإدارة الالمركزيــة المتكاملــة للحمــاأة )2015-2019(: "بدع��م م��ن ال��وزارة 
الإتحادي��ة الألماني��ة للتع��اون الإقت�س��ادي والتنمي��ة )BMZ( ممثل��ة بالوكال��ة الألماني��ة للتعاون 

")GIZ( الدولي
يه��دف الم�س��روع اإل��ى و�س��ع نه��ج متكام��ل لمعالج��ة واإع��ادة اإ�س��تخدام الحماأة  والإ�س��تفادة من اإمكانيات 
اإنت��اج الطاق��ة. بالإ�ساف��ة اإل اأن��ه �س��يتم اإج��راء تج��ارب ف��ي جهاز ه�سم لهوائي ت�س��اركي �سغير الحجم 
لمعالج��ة الحم��اأة اإل��ى جان��ب مخلف��ات الطع��ام الع�سوي��ة لإنت��اج مزي��ج ع�س��وي مطاب��ق للموا�سف��ات 
المراع��ي  وزي��ادة  الترب��ة  ا�س��تخدامه لأغرا���س تح�س��ين خوا���س  درا�س��ة  ليت��م  والعالمي��ة  الأردني��ة 
ومكافحة الَت�سحر. يعمل الم�سروع على اإ�ستغالل الموارد المتوفرة من الحماأة المنتجة في محطة 
�س��مال العقب��ة القديم��ة ف��ي محافظ��ة العقب��ة ليت��م اإدخاله��ا ومعالجته��ا ف��ي م�س��روع التو�س��عة بتقني��ة 

اله�س��م اّلالهوائ��ي واإنت��اج الغ��از الحي��وي لتولي��د الطاق��ة.
يعم��ل الم�س��روع اأي�س��اً عل��ى تدري��ب وتاأهي��ل ال��كادر الفن��ي وبن��اء وتنمي��ة الق��درات الفني��ة للمختب��رات 
المحلي��ة ف��ي مج��ال تحلي��ل الحم��اأة والخلي��ط الع�س��وي المعال��ج، وتطوي��ر ون�س��ر منه��ج درا�س��ي لطلبة 
الجامع��ات يخت���س ب��الإدارة تدام��ة للحم��اأة وتقني��ات اله�س��م واله�س��م الت�س��اركي واإنت��اج الطاق��ة م��ن 
الغ��از الحي��وي، بالإ�ساف��ة اإل��ى اإن�س��اء وتطبي��ق نظ��ام لإدارة المخاط��ر. كم��ا يعم��ل الم�س��روع عل��ى رف��ع 
الوعي في مجال الإ�س��تخدام الأمثل للموارد، وتاأثيرات التغير المناخي والحد من اإنبعاثات الغازات 

الدفيئ��ة، بالإ�ساف��ة اإل��ى اإتاح��ة المج��ال لب��دِء وتنفي��ذ الم�س��اريع البحثي��ة لطلب��ة الدرا�س��ات العلي��ا.

8
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م�شاريع الطاقة املتجددة يف قطاع املياه

املوقعا�شم امل�شروع
الكلفة           
)مليون 
دينار(

التوفري 
ال�شنوي 

املتوقع                 
) مليون 
دينار (

نوع نظام الطاقة 
املتجددة

اإنتاج الطاقة 
املتوقع �شنويا

انخفا�س انبعاثات 
غاز ثاين اك�شيد 
الكربون  املتوقع 

�شنويا ) طن (

حالة 
امل�شروع 

 0 ميجا واط 
100 جيجا واط طاقة �سم�سية 8ال�سليلذروة

توقيع .000�ساعة
التفاقية

2 ميجا واط 
2 جيجا واط طاقة �سم�سية18.33الدي�سيذروة 

قيد الحالة2.880�ساعة

 ميجا واط 
.10 جيجا واط طاقة �سم�سية1.33زارا ماعنيذروة 

قيد الحالة.720�ساعة

80 ميجا واط 
13. جيجا طاقة رياح8010.77معانذروة 

8.70واط �ساعة 

عامل      
)عوائد 
طاقة 

بتعرفة 
ثابتة (

103 ميجا واط 
طاقة �سم�سية 73.1القويرةذروة 

92 جيجا واط 
  ساعة ) خالل�

�سهور (
8.880

عامل)عوائد 
طاقة 

بتعرفة 
ثابتة

حمطة تنقية 
8.2-الزرقاء خربة ال�سمرا

الطاقة 
الكهرومائية + 
الغاز احليوي

70 جيجا واط 
عامل.800�ساعة 

حمطة تنقية 
.1 جيجا واط الغاز احليوي0.192-اربدوادي ال�ساللة 

عامل1.03�ساعة 

م�سروع �سد 
-جر�س امللك طالل 

0.13 الطاقة
الكهرومائية 

1.جيجا 
عامل9.33واط �ساعة

 م�سروع 
اخلط 

الناقل ابو 
علندا- خو 

ابو علندا- 
الطاقة 2.22خو 

الكهرومائية
1 جيجا 
10.20واط �ساعة

قيد 
الربط 
على 

ال�سبكة 
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م�شروع �شلطة املياه

2015تاريخ االن�شاء 

عمان املوقع

20 كيلو واط ذروة حجم النظام 

نظام اخلاليا الكهرو�سوئية نوع الطاقة املتجددة 

مع ال�سبكة الربط 

�سايف القيا�س نوع النظام 

2015تاريخ االن�شاء 

عمان املوقع

11. كيلو واط ذروة حجم النظام 

نظام اخلاليا الكهرو�سوئية نوع الطاقة املتجددة 

مع ال�سبكة الربط 

�سايف القيا�س نوع النظام 

2017تاريخ االن�شاء 

معاناملوقع

20 كيلو واط ذروة حجم النظام 

نظام اخلاليا الكهرو�سوئية نوع الطاقة املتجددة 

مف�سول عن ال�سبكة الربط

ال�سخ املبا�سر و النظام نوع النظام الكهرو�سوئي
املف�سول عن ال�سبكة 

م�شروع وزارة املياه والري 

املدورة
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العمري
2000تاريخ االن�شاء 

الزرقاملوقع

 كيلو واط ذروة حجم النظام 

نظام اخلاليا الكهرو�سوئية نوع الطاقة املتجددة 

مف�سول عن ال�سبكة الربط 

ال�سخ املبا�سرنوع النظام الكهرو�سوئي

2000تاريخ االن�شاء 

الطفيلةاملوقع

10 كيلو واط ذروة حجم النظام 

نظام اخلاليا الكهرو�سوئية نوع الطاقة املتجددة 

مف�سول عن ال�سبكة الربط 

ال�سخ املبا�سرنوع النظام الكهرو�سوئي

2016تاريخ االن�شاء 
الروي�سداملوقع

2 كيلو واط ذروة حجم النظام 

نظام طاقة هجني مع حمطة نوع الطاقة املتجددة 
حتلية 

مف�سول عن ال�سبكة الربط 

نوع الطاقة

الطاقة املغناطي�سية : 31 
كيلو واط  ، طاحونة هوائية 

: 10 كيلو واط ، نظام اخلاليا 
الكهرو�سوئية : 2 كيلو واط ذروة 

�شاحلية النعيم 

التلور
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البندان

باير

اجلفر

حتت االن�شاءتاريخ االن�شاء 

البادية ال�سماليةاملوقع

20 كيلو واط ذروةحجم النظام 

نظام اخلاليا الكهرو�سوئيةنوع الطاقة املتجددة 

مف�سول عن ال�سبكةالربط 

ال�سخ املبا�سر و النظام نوع النظام الكهرو�سوئي
املف�سول عن ال�سبكة

حتت االن�شاءتاريخ االن�شاء 

معاناملوقع

2. كيلو واط ذروة حجم النظام 

نظام اخلاليا الكهرو�سوئية نوع الطاقة املتجددة 

مف�سول عن ال�سبكة الربط 

ال�سخ املبا�سر و النظام نوع النظام الكهرو�سوئي
املف�سول عن ال�سبكة 

حتت االن�شاءتاريخ االن�شاء 

معاناملوقع

12 كيلو واط ذروة حجم النظام 

نظام اخلاليا الكهرو�سوئية نوع الطاقة املتجددة 

مف�سول عن ال�سبكة الربط 

ال�سخ املبا�سر و النظام نوع النظام الكهرو�سوئي
املف�سول عن ال�سبكة 
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جرف الدراوي�س

تل ح�شان

حتت االن�شاءتاريخ االن�شاء 

الطفيلةاملوقع

10 كيلو واط ذروة حجم النظام 

طاقة الرياح نوع الطاقة املتجددة 

مف�سول عن ال�سبكة الربط 

حمور افقي - ثالثي نوع النظام 
ال�سفرات 

حتت االن�شاءتاريخ االن�شاء 

ال�سفاوياملوقع

7 كيلو واط ذروة حجم النظام 

نظام اخلاليا الكهرو�سوئية نوع الطاقة املتجددة 

مف�سول عن ال�سبكة الربط 

ال�سخ املبا�سر و النظام املف�سول عن ال�سبكة نوع النظام الكهرو�سوئي
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املوقعا�شم امل�شروعالرقم
تكلفة 

امل�شروع 
مليون دينار

التوفري 
ال�شنوي 

املتوقع مليون 
دينار

توفري الطاقة 
ال�شنوي 

املتوقع )جيجا 
واط.�شاعة(

انحفا�س 
انبعاثات غاز 
ثاين اأك�شيد 

الكربون املتوقع 
�شنويا )طن(

حالة امل�شروع

1
 2 م�سروع ا�ستبدال

م�سخة ملحطة ال�سخ 
يف الزارة ماعني

مرحلة 9.8.99039.2.3البلقاء
توريد املواد

م�سروع حمطة 2
عامل0.181.0.992-اربدمعاجلة وادي ال�ساللة

م�سروع كفاءة الطاقة 3
حتت .2.2113.البلقاءيف حمطة �سخ زي

املوافقة

عامل80.323.2.30.0مادباالوالة - لب4

م�سروع برنامج كفاءة 5
الطاقة

اربد، عمان، 
الكرك، 
الطفلية 

املفرق،      
الزر قاء، 

البلقاء

27.23723.8 يتم العمل
عليه حاليا

6
م�سروع كفاءة الطاقة 

يف حمطة �سخ 
البقورية

عامل0.1801.0.9.0ال�سلط

7
م�سروع خط ناقل 
العاقب /  تزويد 

الن�سيابي 
غر عامل100.702.71 3.املفرق 

8
م�سروع كفاءة الطاقة 

يف حمطات �سخ 
الزرقاء

الزرق، 
عامل121.028.8.2الزرقاء
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ــوؤون المختبــرات والنوعيــة : يه��دف الم�س��روع لإ�س��تخدام الطاق��ة ال�سم�س��ية م��ن خ��الل  �ش
خالي��ا ال�س��يليكون اأح��ادي التبل��ور )Monocrystalline( وه��و مرتب��ط م��ع ال�س��بكة الكهربائية 
بنظ��ام �ساف��ي القيا���س )Net metering(. ت��م اإع��داد الدرا�س��ه ع��ام 2018  لتنفي��ذه ف��وق مبن��ى 

�س��وؤون المختب��رات والنوعي��ة بق��درة تبل��غ  20 كيل��و واط ذروة. 
ــة  : به��دف خف���س قيم��ة فات��ورة الكهرب��اء اإل��ى ال�سف��ر يعم��ل  ــاغل وال�شيان ــة الم�ش مديري
التبل��ور  اأح��ادي  ال�س��يليكون  خالي��ا  خ��الل  م��ن  ال�سم�س��ية  الطاق��ة  اإ�س��تخدام  عل��ى  الم�س��روع 
ال�س��بكة  م��ع  مرتب��ط   )Net metering( القيا���س  �ساف��ي  وبنظ��ام   )Monocrystalline(

الكهربائي��ة.

م�سروع البقورية ) محطة البقورية( 
وه��و اأول م�س��روع كف��اءة طاق��ة ب��داأ بقط��اع المي��اه ع��ام 201 بينم��ا ب��داأت درا�س��اته ع��ام 2012 حي��ث 
يت��م تغيي��ر م�سخ��ات الم�س��روع لم��دة  �س��نوات 201-2020 وبكلف��ة 00 ال��ف دين��ار وبعائ��د يق��در 

بمئ��ة ال��ف دين��ار اردني /�س��نويا.
التو�سع في  تنفيذ م�ساريع كفاءة الطاقة في محطات ال�سخ الرئي�سة للفترة )2019- 2021( 

يه��دف الم�س��روع اإل��ى تخفي���س اإ�س��تهالك الكهرب��اء م��ن خ��الل تغيي��ر جمي��ع الم�سخ��ات ف��ي كل 
من: محطة زي، محطة الزارة ماعين، محطة وادي العرب، محطة الزعتري، محطة الزرق( . 
 8 90 جيج��ا واط. �س��اعة/ ل��كل �س��نة بكلف��ة  حي��ث تبل��غ كمي��ة ا�س��تهالك  الكهرب��اء الحالي��ة  فيه��ا
ملي��ون دين��ار م��ع العل��م اأن كف��اءة الم�سخ��ات الحالي��ة حوال��ي 7٪، و�س��يعمل الم�س��روع عل��ى رف��ع 
 0 90 جيجا واط. �س��اعة / لكل �س��نة. تقدر كلفة الم�س��روع بحوالي. 8٪ اي توفير الكفاءة اإلى
 - ملي��ون دين��ار لتوفي��ر 9 ملي��ون دين��ار �س��نويا )حي��ث �س��يتم  اإ�س��تعادة المبل��غ الم�س��تثمر خ��الل

�س��نوات تقريبا(.
ه��ذا و�س��يتم الب��دء بم�س��روع تح�س��ين كف��اءة محط��ة ال�س��خ ف��ي ال��زارة ماعي��ن )2019-2020( مم��ا 
�س��يعمل على تحقيق وفر يقارب .1 مليون دينار/ �س��نويا. كما يتم العمل الن بم�س��روع تح�س��ين 

 ت��م اع��داد الدرا�س��ه ع��ام 2018  لتنفي��ذه ف��وق مبن��ى مديري��ة الم�س��اغل وال�سيان��ة ف��ي الزرق��اء بق��درة 
تبل��غ   211.0 كيل��و واط ذروة.

1

1

2

2

م�شاريع الطاقة املتجددة امل�شتقبلية يف قطاع املياه
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كفاءة محطة زي )2018-2020 ( ومتوقع ان يحقق وفر 1.7 مليون دينار/ �سنويا تقريبا. 
م�شروع تح�شين كفاءة الطاقة في قطاع المياه )2020-2017(

ممثل��ة   )BMZ( والتنمي��ة  الإقت�س��ادي  للتع��اأون  الألماني��ة  الإتحادي��ة  ال��وزارة  م��ن  بدع��م 
بالوكالة الألمانية للتعاأون الدولي )GIZ( يهدف هذا الم�س��روع ب�س��كل اأ�سا�س��ي اإلى اإدخال نظام 
منهجي لإدارة الطاقة في قطاع المياه لو�سع اأ�سا�س لإتخاذ القرارات وتهيئة الظروف التي تعزز 
العم��ل الواع��ي الفع��ال م��ن قب��ل جمي��ع الجه��ات الفاعل��ة ف��ي ه��ذا القط��اع. وهذا يعن��ي التغلب على 
العقب��ات القائم��ة )مث��ل ع��دم توف��ر هي��كل موؤ�س�س��ي تنظيم��ي ونق�س الخبرة والمه��ارات( وت�سميم 

اآلي��ات لتعزي��ز كف��اءة الطاق��ة، مث��ل الحواف��ز لت�س��جيع التغيي��ر داخل القطاع.
يعم��ل الم�س��روع عل��ى خل��ق بيئ��ة تع��زز كف��اءة الطاق��ة وزي��ادة الق��درة عل��ى اإدارة الطاق��ة ف��ي قط��اع 
المي��اه م��ن خ��الل اإدخ��ال نظ��ام فع��ال لإدارة الطاق��ة وتقدي��م الم�س��ورة ب�س��اأن الق�ساي��ا التقني��ة 
متع��دد  )نه��ج  المخت��ارة  الت�س��غيل  وح��دات  ف��ي  الطاق��ة  اإدارة  لتح�س��ين  ال�سروري��ة  والتدابي��ر 

الم�س��تويات ومتع��دد ال�س��ركاء(.
ي�س��اعد الم�س��روع عل��ى خف���س الطل��ب عل��ى الكهرب��اء ف��ي قط��اع المي��اه، وبالتال��ي تقلي��ل التاأثي��ر 
ال�س��لبي عل��ى البيئ��ة م��ن خ��الل ا�س��تخدام اأمث��ل للم��وارد، والح��د م��ن اإ�س��تخدام الوق��ود الأحفوري، 
وعل��ى الأف��راد م��ن خ��الل تقلي��ل تل��وث اله��واء وتوفي��ر الخدم��ات )الكهرب��اء والمي��اه( ب�س��كل 
م�ستدام. اإ�سافة اإلى اأن الم�سروع ي�ساهم في الحد من التغير المناخي و�سيخف�س ب�سكل مبا�سر 
من انبعاثات غازات الحتبا���س الحراري كنتيجة لنخفا�س الطلب على الكهرباء وكذلك تعزيز 
ق��درة الموؤ�س�س��ات الأردني��ة ف��ي مج��ال التخفي��ف م��ن تاأثي��ر التغي��ر المناخ��ي م��ن خ��الل رفع كفاءة 

الطاقة.
محطة الوالة لب :   ي�س��تمل الم�س��روع على تطوير وتاهيل محطات �سخ الوالة لب  بالتعاأون 
م��ع الموؤ�س�س��ة التحادي��ة الألماني��ة للتع��اأون الدول��ي )GIZ( حي��ث ت��م تركي��ب  م�سخ��ات موفرة 
للطاقة بمجموع كلي 8 م�سخات، يمكن لكل محطة اأن ت�سخ اأكثر من 10 ماليين م3 �سنوياً من 

المياه لتزويد حوالي 18 الف ن�سمة وتوفير ما يزيد على 300 الف دينار �سنويا. 
م�شروع "�شركات المياه وال�شرف ال�شحي لتخفيف حدة تغير المناخ" )2019-2016(

يه��دف الم�س��روع للح��د م��ن انبعاث��ات الكرب��ون م��ن المي��اه ومراف��ق ال�س��رف ال�سح��ي ع��ن طري��ق 
اإدخ��ال تدابي��ر خف���س الكرب��ون، م��ع الحف��اظ عل��ى اأو تح�س��ين اأداء ه��ذه المراف��ق، وم��ن ه��ذه 
التدابي��ر التقني��ة: الح��د م��ن فق��دان المي��اه، وتح�س��ين كف��اءة ا�س��تخدام الطاق��ة للم�سخ��ات واإنتاج 

3
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الغ��از الحي��وي وال�س��ماد م��ن مي��اه ال�س��رف ال�سح��ي، بالإ�ساف��ة اإل��ى ذل��ك يعمل الم�س��روع على  بناء 
ر  وزيادة القدرات لرفع جاهزية الدولة للح�سول على الدعم الالزم لتمويل اأن�سطة مكافحة تغيُّ
المن��اخ )Climate Finance(. وذل��ك م��ن خ��الل رب��ط اإ�س��تراتيجيات القط��اع باأه��داف واأن�س��طة 
ر المناخ وتزويد العاملين في قطاع المياه بالمعرفة الأ�سا�س��ية حول اآليات وم�سادر  مكافحة تغيُّ

��ر المن��اخ بو�سفه��ا م�س��درا ً رئي�س��ياً للتموي��ل.  تموي��ل اأن�س��طة مكافح��ة تغيُّ
ه��ذا وق��د ت��م اختي��ار مادب��ا لتطبي��ق م�س��روع الح��د م��ن اآث��ار المن��اخ )WaCCliM( اإذ �س��يقوم 
الم�سروع باإ�ستبدال م�سخات مياه ال�سرب في خزان مادبا بم�سخات اأكثر كفاءة بالطاقة وبالتالي 
تخفي�س انبعاثات الكربون. وقد تم ت�س��غيلها في ني�س��ان 2019، ومن المتوقع اأن ي�س��هم الم�س��روع 
ف��ي تخفي���س م��ا يزي��د ع��ن 30٪ م��ن اإجمال��ي كلف��ة الكهرب��اء ف��ي محط��ة �سخ خزان مادب��ا وبالتالي 

توفي��ر 1.3 ملي��ون  كيل��وا واط  وم��ا قيمت��ه 180،000 دين��ار �س��نوياً. 
يع��د م�س��روع WaCCliM-JOR ج��زء م��ن الم�س��روع العالم��ي والمم��ول م��ن خ��الل مب��ادرة 
المن��اخ الدولي��ة )IKI( التابع��ة  لل��وزارة التحادي��ة للبيئ��ة وحماي��ة الطبيع��ة وال�س��المة النووي��ة 
)BMU(، وت��دار م��ن قب��ل ق�س��م تغي��ر المن��اخ والبيئ��ة والبني��ة التحتي��ة ف��ي الوكال��ة الألماني��ة 

.)IWA( وبالتع��اأون م��ع الجمعي��ة الدولي��ة للمي��اه ،)GIZ( للتع��اأون الدول��ي
م�شروع اإدخال التكنولوجيا ال�شديق للبيئة )2019-2018(

يه��دف الم�س��روع اإل��ى تح�س��ين الظ��روف المواتي��ة لإدخ��ال وتطوي��ر تكنولوجيات حديث��ة ومتكاملة 
�سديق��ة للبيئ��ة تعم��ل عل��ى تخفي��ف اآث��ار تغي��ر المن��اخ واإن�س��اء بني��ة تحتي��ة خ�س��راء. كم��ا يه��دف 
الم�س��روع اإل��ى خف���س ا�س��تهالك الطاق��ة ف��ي محط��ات معالج��ة مي��اه ال�س��رف ال�سح��ي المخت��ارة، 
تقلي��ل انبعاث��ات الكرب��ون ف��ي محط��ات معالج��ة مي��اه ال�س��رف ال�سح��ي، وت�س��هيل نق��ل المعرف��ة 

والخب��رات وتطوي��ر الق��درات ف��ي القط��اع.
يعم��ل الم�س��روع عل��ى تقيي��م ع��دد م��ن محط��ات تنقي��ة مي��اه ال�س��رف ال�سح��ي م��ن حي��ث الداء 
البيئ��ي، كف��اءة الطاق��ة، واإنبعاث��ات الكرب��ون وتقدي��م حل��ول مبتك��رة ، ت�س��تخدم تكنولوجي��ا �سديق��ة 
بالبيئة لتخفي�س اإنبعاثات الكربون وتح�سين كفاءة الطاقة. وبناءاً عليه تم اإختيار كل من محطة 
تنقي��ة كفرنج��ة ومحط��ة تنقي��ة وادي مو�س��ى لتطبي��ق بع���س ه��ذه الحل��ول ومنه��ا تح�س��ين واأتمت��ت 
ت�س��غيل اأحوا���س التهوي��ة بحي��ث تعتم��د عل��ى الق��راءات اللحظي��ة لم�س��تويات الأك�س��جين، اإ�س��تبدال 
بع���س الم�سخ��ات بم�سخ��ات اأكث��ر كف��اءة بالطاق��ة، تدري��ب الم�س��غلين للمحط��ات عل��ى الممار�س��ات 
الأكث��ر كف��اءة بالطاق��ة، تدري��ب العاملي��ن بالمختب��رات عل��ى تحلي��ل العين��ات الروتيني��ة المطلوب��ة 
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لمراققب��ة الت�س��غيل. ه��ذا وق��د حق��ق الم�س��روع اإنخفا�س��اً ف��ي الطاق��ة الم�س��تهلكة ف��ي محط��ة كفرنج��ة 
بن�س��بة 21٪ كيل��وا واط  ل��كل مت��ر مكع��ب م��ن المي��اه المعالج��ة م��ا بي��ن عام��ي 2018- 2019.

م��ن الم�س��روع العالم��ي والمم��ول م��ن خ��الل مب��ادرة المن��اخ الدولي��ة       ه��ذا ويع��د الم�س��روع ج��زءاً 
)IKI ( التابع��ة لل��وزارة التحادي��ة للبيئ��ة وحماي��ة الطبيع��ة وال�س��المة النووي��ة)BMU(، وتدار من 

.)GIZ( قب��ل الوكال��ة الألماني��ة للتع��اأون الدول��ي

ه��ي ظاه��رة ناتج��ة ع��ن اخت��الل ف��ي الظ��روف المناخي��ة المعت��ادة كدرج��ات الح��رارة واأنم��اط الري��اح 
والأمط��ار الت��ي تتمي��ز به��ا  كل منطق��ة عل��ى �س��طح الأر���س ب�س��بب العملي��ات الديناميكي��ة لالر���س 
كالبراكين اأو ب�س��بب القوى الخارجية كالتغير في �س��دة الأ�س��عه ال�سم�س��ية اأو �س��قوط النيازك اإ�سافة 
اإلى تاأثير الن�س��اطات النا�س��ئه خا�سة بعد الثورة ال�سناعية وما رافقها من زيادة في ا�س��تهالك وحرق 
الوق��ود الحف��وري )الفح��م ، الغ��از، النف��ط(، واإزال��ة الغاب��ات الت��ي ت�س��اهم ب�س��كل كبي��ر ف��ي تخلي���س 
الغ��الف الج��وي م��ن الغ��ازات )الدفيئ��ة( مث��ل غ��از ثان��ي اك�س��يد الكرب��ون وغ��از الميث��ان واكا�س��يد 
النيتروجي��ن والكلوروفلوروكربون��ات وغيره��ا م��ن غ��ازات الحتبا���س الح��راري )الغ��ازات الدفيئ��ة 

.)Greenhouse Gases
ويح��دث التغي��ر المناخ��ي نتيج��ة غ��از ثان��ي اك�س��يد الكرب��ون والغ��ازات الأخ��رى الت��ي تمت���س اأ�س��عة 
ال�سم���س بخا�سية امت�سا�س الأ�س��عه تحت الحمراء )غير المرئية( التي تعمل عمل البيت الزجاجي 
حي��ث ي�س��مح للطاق��ة ال�سم�س��ية )ال�س��وء المرئ��ي( بالو�س��ول اإل��ى �س��طح الر���س ولدي��ه الق��درة عل��ى 
امت�سا���س الأ�س��عه الحراري��ة ذات الموج��ه الطويل��ة ال�س��ادرة عل��ى الر���س وبالتال��ي تبق��ى الأ�س��عه 

تح��ت الحم��راء )IR( حبي�س��ة الر���س مم��ا ي��وؤدي اإل��ى زي��ادة ح��رارة �س��طحها.

من الموؤكد اأن زيادة الن�س��اطات الإن�س��انية خالل العقود القليلة الما�سية فاقمت من انبعاث الغازات 
وبالتالي مزيد من الحرارة وت�سير كافة الدرا�سات اإلى اأن هناك ا�سباباً متعددة لتغير المناخ:

Climate Change التغري املناخي

اأ�شباب التغري املناخي

العملي��ات الطبيعي��ة الناتج��ة ع��ن الق��وى خ��ارج الغ��الف الج��وي وعل��ى الر���س مث��ل البراكي��ن 
المت�س��ببة ف��ي ح��دوث ظاه��رة الحتبا���س الح��راري.
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لق��د كان للتغي��رات المناخي��ة اأث��ار كبي��رة ووا�سح��ة عل��ى مختل��ف نواح��ي الحي��اه وم��ا رافق��ه م��ن تغي��ر 
ف��ي انم��اط الهط��ول المط��ري والفي�سان��ات وارتف��اع درج��ات الح��راره والت��ي بمجمله��ا ا�سبح��ت ته��دد 
الم��ن الغذائ��ي والمائ��ي لمعظ��م �س��كان الر���س وعلي��ه ج��اء الهتم��ام العالم��ي به��ذه الظاه��ره وح�س��د 
كاف��ة الجه��ود لمواجهته��ا حي��ث انطلق��ت ع��دة مب��ادرات دوليه وعالميه لتخفيف اأثار والتكيف مع هذه 
الظاهرة التي ا�سبحت تهدد كافة مناحي الحياة، حيث عقدت عدة موؤتمرات ومبادرات برعاية المم 
المتح��دة من��ذ الع��ام 1972 )موؤتم��ر الم��م المتح��دة المعن��ي بالبيئ��ة الب�س��رية(. ويق�س��د بالتكي��ف هن��ا 
الج��راءات والتدابي��ر الالزم��ة للتاأقل��م م��ع التغي��ر المناخ��ي وتختلف هذه الجراءات من بلد اإلى اأخر 
بح�سب طبيعة ذلك البلد مثال ذلك بناء دفعات الفي�سانات نظام النذار المبكر لالعا�سير والتحول 

اإل��ى زراع��ة  محا�سي��ل مقاومة للجفاف.

انطلق��ت فعاليات��ه  بالبيئ��ة والتنمي��ة )UNCED( وال��ذي  المعن��ي  المتح��دة  الأم��م  وه��و موؤتم��ر 
ف��ي الع��ام 1992 و�س��مي "قم��ة الأر���س"  ف��ي ري��و دي جاني��رو بم�س��اركة 197 دول��ة به��دف من��ع التدخ��ل 
الب�سري )الخطير( في النظام المناخي، واف�ست اإلى اإن�ساء لجنة دولية للتنمية الم�ستدامه واعتماد 
ع��دد م��ن التفاقي��ات والمب��ادئ الت��ي تع��رف حقوق وم�س��وؤليات الدول ودعت اإلى عدة مبادرات لتحقيق 
التنمي��ة الم�س��تدامه ومكافح��ة الت�سح��ر به��دف الو�س��ول اإل��ى تثبي��ت تراكي��ز الغ��ازات الدفيئ��ة ف��ي 
الغالف الجوي عند م�ستوى ي�سمح للنظام البيئي بان يتكيف ب�سورة طبيعة مع تغير المناخ وايجاد 
�س��بل للتنمية القت�سادية الم�س��تدامه. ومن الإتفاقيات البيئية الدولية التي انبثقت عنه بروتوكول 
كيوت��و وال��ذي ه��دف ال��ى تعزي��ز ال�س��تجابة العالمي��ه للتغي��ر المناخ��ي ون���س عل��ى التزام��ات قانوني��ة 
للح��د م��ن انبعاث��ات اأربع��ه م��ن الغ��ازات الدفيئ��ة )ثان��ي اك�س��يد الكرب��ون ،الميث��ان ،اك�س��يد النيترو���س، 

االتفاقيات الدولية 

قمة االر�س 1992

العوام��ل الب�س��رية مث��ل ح��رق الوق��ود الحف��وري وا�س��تخدام التكنولوجي��ا الحديث��ه ف��ي الزراع��ة 
وغيره��ا م��ن الن�س��اطات المختلف��ة عل��ى �س��بيل المث��ال ف��ي زي��ادة العتماد عل��ى اللت واإزالة الغابات 
والغطاء النباتي وتراجع الن�ساط الزراعي. وتوؤدي هذه الظاهرة اإلى خ�سارة مخزون المياه النقية 
ال�سالحة لل�س��رب وانت�س��ار المرا�س وارتفاع م�س��توى البحار التي ت�س��ير بع�س الدرا�س��ات ارتفاعها 
خ��الل ال��� )100( ع��ام الما�سي��ة بي��ن )1-10( �س��م نتيج��ة ذوب��ان الجلي��د وتواتر الك��وارث المناخية.  
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و�سدا�سي فلوريد الكبريت وغيرها( خا�سة في الدول المتقدمة، وت�سمنت مجموعه من اللتزامات 
تتكف��ل به��ا الط��راف المتعاق��دة وف��ق مب��ادئ الم��م المتحدة ومجموعه م��ن اللتزامات التي تتحملها 
ال��دول المتقدم��ة حي��ال ال��دول النامي��ة، وق��د وافق��ت ال��دول ال�سناعي��ة عل��ى خف���س النبع��اث الكل��ي 

.)٪،2( للغ��ازات الدفيئ��ة بنح��و

 ف��ي ع��ام  201  خ��الل  الموؤتم��ر ال21  لل��دول المعني��ة ف��ي باري���س ت��م التف��اق عل��ى تعزي��ز ال�س��تجابة 
العالمي��ة لخط��ر التغي��ر المناخ��ي، حي��ث تعه��دت )19( دول��ة وقعت على اتفاقية باري���س اللتزام بعدد 
من القرارات والجراءرات تمثلت بوقف ارتفاع درجات حرارة الر�س وابقائها دون درجتين مئويتين 
 202 وتقلي���س النبعاث��ات للغ��ازات الم�س��ببة لالحتبا���س الح��راري ومراجع��ة التعه��دات بحل��ول ع��ام
واج��راء تقيي��م لن�س��طة )19( دول��ة بحل��ول الع��ام 2018 اإ�ساف��ة اإل��ى تقدي��م الم�س��اعدة المالي��ه ل��دول 

الجنوب.
وح��ددت الإتفاقي��ة ع��دداً م��ن المب��ادئ الت��ي تن��ادي بح��ق الأجي��ال القادم��ة ف��ي بيئ��ة �س��ليمة �سالح��ة 

ومراع��اة ظ��روف ال��دول النامي��ة وو�س��ع الخط��ط المنا�س��بة للتنمي��ة الم�س��تدامة .

لق��د اث��رت التغي��رات المناخي��ة عل��ى الأردن ب�س��كل وا�س��ح خ��الل ال�س��نوات الما�سي��ه حي��ث زادت ح��دة 
الأزمه المائية وتذبذب �سقوط المطار مع ما رافقه من تزايد في درجات الحرارة لتزيد عن )2،0( 

درج��ة مئوي��ة ل��كل عقد من الزمن.
 ه��ذا وق��د زاد متو�س��ط درج��ات الح��راره ال�س��نوية ف��ي عم��ان عل��ى م��دى ن�س��ف الق��رن الما�س��ي م��ا 
يزي��د ع��ن)،1( درج��ة مئوي��ة م��ع انخفا���س ف��ي الهط��ول المط��ري بم��ا يزي��د ع��ن 0 مل��م �س��نويا رافقه 
زياده في موجات الحر ودرجات الحراره خالل )321( يوم من اأيام ال�س��نة مما اأثر ب�س��كل وا�سح على 
زي��ادة مع��دلت التبخ��ر ونق�س��ان الهط��ول المط��ري وبالتال��ي قل��ة تغذي��ة الم�س��ادر المائي��ة ال�س��طحية 
والجوفي��ه. كم��ا اأدت ظاه��رة التغي��ر المناخ��ي اإل��ى زي��ادة التباي��ن والتذب��ذب ف��ي اأنم��اط الهطول زمانياً 

ومكاني��اً مم��ا انعك���س ب�س��كل وا�س��ح عل��ى �س��دة الجف��اف و�س��دة الفي�سان��ات .
وت�س��ير الدرا�س��ات والمب��ادرات القليمي��ة لتقيي��م اأث��ار التغي��ر المناخ��ي اإل��ى اأن��ه �س��تزداد اأث��ار التغي��ر 
المناخي حدة في العوام القادمة، و�سيكون هنالك نق�س كبير في الم�سادر المائية المتاحة بحلول 

اتفاقية  باري�س

قطاع املياه والتغري املناخي
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ع��ام 200. واظه��ر تقري��ر البالغ��ات الوطني��ة الثال��ث لتفاقي��ة التغي��ر المناخ��ي اإل��ى ان��ه بحل��ول نهاية 
الق��رن الحال��ي �س��تكون درج��ات الح��رارة الق�س��وى ومتو�س��طها ف��ي الأردن اأعل��ى م��ن معدله��ا بحوال��ي 
)-2( درج��ة مئوي��ة و�س��يكون الهط��ول المط��ري اق��ل ب��� )1-20٪( م��ع زي��ادة ف��ي التبخ��ر لي�س��ل اإل��ى 
حوال��ي )10( مل��م، وق��د اأك��دت درا�س��ة اجرته��ا وزارة المي��اه وال��ري م��ع جامع��ة �س��تانفورد المريكي��ة 
عام )201( وبع�س معاهد البحث العلمي اللمانية المتقدمة عن تاأثيرات وا�سحة للتغير المناخي 
عل��ى الأردن خ��الل ال��� )19( ع��ام الما�سي��ة اف�س��ت اإل��ى تراج��ع  مع��دلت الهط��ول المط��ري بمع��دل                                     
)1،2( ملم/ �سنويا  موؤكدة ان تاأثيرها �سيزداد وامتداد اأثارها اإ�سافة اإلى تاثير الفي�سانات الومي�سية 

الت��ي ب��دت جلي��ة خ��الل ال�س��نوات الخي��رة الما�سي��ة.
باري���س  اتفاقي��ة  م��ع  لتتواف��ق  وال�سيا�س��ات  الج��راءات  م��ن  ع��دد  عل��ى تطوي��ر  المي��اه  عم��ل قط��اع 
به��دف تحقي��ق نه��ج الدارة المتكامل��ة لم�س��ادر المي��اه عب��ر ع��دة حل��ول تت�سم��ن بن��اء الق��درات وحوافز 
اقت�سادي��ة ل�س��تدامة ا�س��تخدامات المي��اه والطاق��ة والدع��م الفن��ي واإدارة الطل��ب عل��ى المي��اه واإدارة 
التزوي��د المائ��ي وتطوي��ر البن��ى التحتي��ة م��ع الخ��ذ بعي��ن العتب��ار تخطيط��ات الرا�س��ي للح��د م��ن 

الت�سح��ر وحماي��ة م�س��ادر المي��اه وتوعي��ة المواطني��ن . 
وُيع��د قط��اع المي��اه ف��ي الأردن الأول ف��ي منطق��ة ال�س��رق الأو�س��ط ال��ذي ب��داأ باعتم��اد �سيا�س��ة بن��اء 
المنعة لمواجهة اأثار التغير المناخي وفق منهجية متكاملة للتكيف والتخفيف من الثار( ومعايير 
ال�ستدامة �سمن اأولويات وان�سطة القطاع الحالية بما ي�ساهم وي�سمن تنفيذ وتعزيز معايير الدارة 
المتكامل��ة للم�س��ادر المائي��ة وتوفي��ر التموي��ل لم�س��اريع التغي��ر المناخ��ي حي��ث ُيع��د الأردن واحداً من 
ال��دول الرائ��دة ف��ي النم��و الخ�س��ر الت��ي تخف��ف م��ن اأث��ار التغي��ر المناخ��ي، وق��د �س��ملت وثيق��ة الأردن 
202 ) الطاق��ة المتج��ددة ،ام��دادات المي��اه، وزي��ادة ال��ري بالتنقي��ط( بع���س الموؤ�س��رات ال�سافي��ة 

المتعلق��ه بالتكي��ف م��ع التغي��ر المناخ��ي والح��د م��ن اث��اره وه��ي: 
ال�سمود لمواجهة �سدة التقلبات المناخية .

اأوج��ه التواف��ق بي��ن التكي��ف والح��د م��ن الث��ار للتغي��ر المناخ��ي )مث��ل كف��اءة الطاق��ة وا�س��تخدام 
الطاق��ة المتج��ددة(. 

ق��درة قط��اع المي��اه عل��ى الح�س��ول عل��ى تموي��ل م��ن �سنادي��ق المن��اخ الدولية.وق��د عمل��ت وزارة المي��اه 
والري اإلى تطوير وتنفيذ �سيا�سات وبرامج  للتكيف مع هذه الظاهرة من خالل اجراءات مبتكرة في 
اعادة ا�ستخدام المياه العادمة وتحليه المياه المالحة والحد من ا�ستنزاف المياه الجوفيه والتو�سع 
في بناء ال�س��دود وزيادة طاقتها ال�س��تيعابيه لت�سل اإلى )00( مليون م3 اإ�سافة اإلى تنفيذ عدد كبير 
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من الحفائر وال�س��دود الترابية في مناطق البادية مع مجموعه وا�س��عة من الن�س��طة التي ت�س��تهدف 
ن��درة المي��اه كونه��ا توؤث��ر عل��ى مختل��ف مناح��ي الحي��اة وخا�س��ة القط��اع الزراع��ي الكث��ر تاأث��راً بالتغي��ر 
المناخي من خالل بناء المنعة لمواجهة اأثر التغير المناخي على قطاع المياه على م�ستويات ثالث 

وهي ال�سمود وال�س��تمراريه، التكيف والتحول.
وترك��ز ال��وزارة م��ن خ��الل "�سيا�س��ة التغي��ر المناخ��ي ف��ي قط��اع المي��اه، لجعل��ه قط��اع اأكث��ر مرون��ة" 
عل��ى التنمي��ة الم�س��تدامة وادارة م�س��ادر المي��اه الوطني��ة  وت�س��مل اج��راءات تكي��ف وا�س��تراتيجيات 
لبناء مرونة في خدمات المياه وال�سرف ال�سحي مع الخذ بمخاطر التغير المناخي في العتبارات 
وال�سيا�س��ات التقني��ة وال�س��تراتيجيات وخط��ط العم��ل وال�س��تثمار ف��ي قط��اع المي��اه، و�س��رعت ال��وزارة 
في تطبيق �سيا�س��ات وا�س��تراتيجيات وخطط عمل متكامله من اأهمها ال�س��تراتيجية الوطنية للمياه 
والخط��ة الوطني��ه للمي��اه و�سيا�س��ة ا�س��تغالل المي��اه ال�س��طحية و�سيا�س��ة ا�س��تدامة المي��اه الجوفي��ة 
و�سيا�سة اإعادة توزيع المياه و�سيا�سة اإحالل المياه واإعادة ال�ستخدام اإ�سافة اإلى �سيا�سة ادارة الطلب 
على المياه التي تو�سح مجموعه من تدابير بناء القدرات و�سيا�سة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 
الهادف��ه اإل��ى تخفي���س ا�س��تهالك الطاق��ة الكل��ي ف��ي مراف��ق المي��اه بن�س��بة )1٪( وبالتال��ي تخفي���س 
انبعاث ما يعادل 7.0 كجم ثاني اأك�سيد الكربون لكل لكل متر مكعب من المياه المنتجة. بالإ�سافة 
اإل��ى زي��ادة ح�س��ة الطاق��ة المتج��ددة ف��ي القط��اع اإل��ى )10٪( بم��ا ي�س��هم بتوفي��ر م��ا يع��ادل 0.31 كج��م 
م��ن انبعاث��ات ثان��ي اأك�س��يد الكرب��ون ل��كل مت��ر مكع��ب م��ن المي��اه المنتج��ة. عل��ى اأن يت��م تنفي��ذ ه��ذه 
ال�سيا�سة من خالل الخطة ال�ستثمارية الراأ�سماليه وتطبيق المعايير القت�سادية والماليه لترتيب 
اأولوي��ات م�س��اريع البن��ى التحتي��ة لقط��اع المي��اه وخط��ة تقلي��ل خ�س��ائر قط��اع المي��اه. بالإ�ساف��ة اإل��ى 
 )00(ميج��ا واط م��ن الطاق��ة ال�سم�س��ية و )00( تنفي��ذ م�س��اريع كبي��رة الحج��م مث��ل م�س��روع توفي��ر

ميج��ا واط م��ن طاق��ة الري��اح.



15%. Thus, the emission of CO2 will be reduced at 0.47 Kg per cubic meter of 
water produced. In addition, the share of renewable energy in the Sector will 
be increased to 10% to help saving an equivalence of 0.31 Kg of CO2 emission 
per cubic meter of produced water. 
However, this policy will be implemented via the capital investment plan and 
the application of economic and financial criteria to prioritize the infrastructure 
projects of the Water Sector and the plan to reduce losses of the Water Sector. 
Large projects will be implemented such as the project to provide 500 MW 
from the solar power and 400 MW from the wind power. 

32



of impacts as well as sustainability standards based on the current priorities 
and activities of the Sector. This helps and secures the implementation and 
enhancement of integrated management of water resources and provision of 
financing projects of climate change. 
Jordan is a pioneer country in the “green growth” that mitigates the effects of 
climate change. The Jordan 2025 Document (Renewable Energy, Water Supplies, 
and Increased Drip Irrigation) includes some additional indicators related to 
climate change adaptation and control of its impacts as follows: 

Resilience to Stand Severe Climate Fluctuations
Conformity aspects between adaptation and control of climate change effects 
(such as energy efficiency and the use of renewable energy). 
The ability of the Water Sector to obtain funding from international climate 
funds.

The MWI has developed and implemented policies and programs to adapt to 
this phenomenon by means of innovative procedures to recycle wastewater and 
desalinate water as well as control depletion of ground water and construct 
more dams with increased capacity to reach 400 million cubic meters.
In addition, a large number of diggings and soil dams have been implemented 
in the Badia areas with a vast set of activities targeting scarcity of water which 
affects all aspects of life especially the agricultural sector which is the most 
affected with climate change. This is done via building up resilience to stand 
the impact of climate change on the water sector at three levels: resilience, 
sustainability, and transformation. 
Based on the “Climate Change Policy in the Water Sector to Become more 
Resilient”, the Ministry concentrates on sustainable development and 
management of national water. It includes adaptation procedures and strategies 
for more flexible (resilient) services of water and sanitation. Risks of climate 
change are factored in the technological considerations and policies as well as 
strategies and plans of action and investment in the Water Sector. The Ministry 
embarked on implementing integrated policies, strategies and plans of action; 
mainly the National Strategy of Water, the National Plan of Water, the Policy to 
Exploit Surface Water, the Policy of Ground Water Sustainability, the Policy of 
Re-allocation of Water, the Policy of Water Replacement and Re-use, and the 
Policy to Manage Water Demand. These highlight a group of measures to build 
capacity. There is also the Policy of Energy Efficiency and Renewable Energy 
aimed at reducing the total consumption of energy at the water facilities by 
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The Water Sector and Climate Change

Obviously, the climate changes have affected Jordan during the past years. The 
water crisis is now severer and the rainfall is fluctuating and accompanied with 
higher temperatures exceeding 2.0 Celsius degrees for each decade. 
The average annual temperatures in Amman have been increasing along the 
past half century more than 5,1 Celsius degrees and a lower rainfall of more 
than 50mm per year. These changes have been concurrent with heat waves and 
increased temperatures during 321 days of the year; it has significantly affected 
the evaporation rates and decreased the rainfall. Consequently, the surface and 
ground water resources are not being recharged. The climate change has also 
resulted in increased variation and fluctuated rainfall patterns both in terms 
of time and place significantly reflected in severe drought and serious floods.
The regional studies and initiatives to assess the impact of climate change 
reveal that the impacts of climate change will be severer in the coming years. 
There will be a significant shortage in the available water resources by 2040.  
The third report on national information of the Climate Change Convention 
mentions that by the end of this century, the maximum and average temperatures 
in Jordan will exceed their average by 2-4 Celsius degrees. The rainfall will be 
less than now by 15-20% with increased evaporation up to 150 mm. a study 
conducted by the Ministry of Water and Irrigation in cooperation with Stanford 
University of America in 2015 and some German advanced scientific research 
institutions confirm that the climate change has significantly affected Jordan 
during the past 19 years; which has decreased the rainfall rates at 1,2 mm/
year. The study also reveals that the impacts will worsen and the flashfloods 
will increase as clearly observed during the past years. 
The Water Sector developed some procedures and policies to comply with Paris 
Convention and achieve an integrated management approach for water resources 
via several solutions including capacity building and economic incentives to 
sustain water and energy uses as well as the technical support, management 
of water demand and supply, and infrastructure development with an eye on 
land master plans to control desertification, protect water resources, and raise 
awareness of citizens. 
The Water Sector of Jordan is the first in the Middle East region which has 
adopted the policy of building resilience to respond to the impacts of climate 
change in line with an integrated methodology for adaptation and mitigation 
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It is the UN Conference on Environment and Development the activities of which 
were launched in 1992 in Rio de Janeiro with the participation of 197 countries 
in order to prevent the (dangerous) human interference in the climate pattern. 
It is called “the Earth Summit”. This Summit has resulted in the creation of 
an international committee for sustainable development and the approval of 
some agreements and principles that identify the rights and responsibilities of 
states. It called on several initiatives to achieve sustainable development and 
combat desertification with the aim of stabilizing concentration of greenhouse 
gases in the atmosphere at a level which allows the ecological system to 
naturally adapt with the climate change and achieving sustainable economic 
development. Kyoto Protocol emerged from this Summit as an international 
environmental agreement. It is aimed at enhancing the international response 
to climate change. It provides for legal obligations to control the emissions of 
four greenhouse gases (CO2, methane, Nitrous oxide, and sulfur hexafluoride…
etc) especially in developed countries). It includes a group of obligations that 
the contractual parties commit to in compliance with the UN principles with 
the developed countries committing to certain obligations towards developing 
countries.  The industrial countries approved of decreasing the total emission 
of greenhouse gases at about 5,2%. 

 In 2015, and during the 21st conference of the countries involved in Paris, 
it was agreed on enhancing the international response to the risk of climate 
change where 194 countries signing Paris Convention pledged to adhere to 
some resolutions and procedures including the control of increased temperature 
degrees of the earth (maintain it at two Celsius degrees) and reduce the emission 
of gases causing global warming. By 2025, the pledges will be reviewed and 
an evaluation of the activities of 194 countries will be done by 2018. Financial 
support will be provided to countries of the South as well. 
The Convention lists some principles calling for the right of future generations 
to live in a healthy environment, and take the conditions of developing countries 
into consideration as well as setting relevant plans for sustainable development. 

The Earth Summit (1992)

Paris Convention 
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gases such as carbon dioxide, methane, nitrogen oxides, chlorofluorocarbons 
and other greenhouse gases (Greenhouse Gases).
Climate change happens due CO2 and other gases that absorb the sun rays 
(infrared) which acts as a greenhouse and allows the solar power (visible light) 
to reach the earth surface. It can absorb the long wave thermal rays on earth; 
which keeps IR locked in on earth and thus increases its surface temperature. 

For sure, the increasing human activities during the past few decades have 
exacerbated the dilemma of gas emissions; which means higher temperature. 
Studies reveal several reasons for climate change: 

Natural operations resulting from forces outside the atmosphere and on 
earth such as volcanos causing the global warming. 
Human factors including fossil fuel and the use of modern technology in 
agriculture and other activities. For instance, in increased reliance on machines, 
deforestation, and de-vegetation as well as the deteriorating agricultural 
activity. This phenomenon results in losing the inventory of fresh potable 
water, outbreak of diseases and the high level of seas as some studies reveal 
that they have raised during the past 100 years between 10 to 15 cm due to 
the melting ice and recurrent climate disasters. 

Climate changes have had significant and visible impacts on all the aspects 
of life and the accompanying the changing rainfall patterns, floods, and high 
temperatures. All of these now threaten the food and water security for most 
population of earth. Thus, there has been an international interest in this 
phenomenon whereby all efforts have been mobilized to stand this challenge. 
Several international initiatives have been launched to mitigate the impacts of 
this phenomenon and adaptation with it as it has been threatening all aspects 
of life. Several conferences and initiatives have been organized under the 
patronage of the UN since 1972 (the UN Conference on Human Environment). 
Adaptation here entails procedures and measures needed to adapt with climate 
change. These procedures differ from one country to another as per the nature 
of each. For instance, flood incidents, early warning system of hurricanes, and 
shifting to planting crops that tolerate drought. 

Reasons of Climate Change

International Agreements
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6  Introduction of Environmentally Friendly Technology Project (2018-2019): 
The project aims to improve conditions for the introduction and development 
of modern, integrated and environmentally friendly technologies that 
mitigate the effects of climate change and create a green infrastructure.  
The project also aims to reduce energy consumption in selected wastewater 
treatmentplants, reduce carbon emissions in wastewater treatment plants, 
and facilitate the transfer of knowledge, expertise and capacity development 
in the sector."

The Project is also aimed at reducing the energy consumption at the selected 
wastewater treatment plants, reducing carbon emissions at such plants and 
facilitate know-how transfer, experience exchange and develop capacities at 
the Sector. The Project evaluates a number of wastewater treatment plants in 
terms of environmental performance, energy efficiency, and carbon emissions. 
It offers innovative solutions that use environment friendly technology to 
reduce carbon emissions and improve energy efficiency. Accordingly, Kufranja 
and Wadi Mousa Treatment Plants were selected to implement some of these 
solutions including improvement and automation of the ventilation (aero) beds 
to rely on real time readings of oxygen levels; replacement of some pumps with 
other pumps that are more energy efficient; training operators of plants on 
more energy efficient practices; training of lab staff on analyzing the routine 
samples required for operation control. The energy consumption at Kufranja 
station was reduced by 21% kW per cubic meter of treated water in 2018-2019.
In fact, this project is part of the international project financed by IKI under 
BMU and managed by GIZ. 

It is a phenomenon resulting from imbalanced climate conditions such as 
temperatures, patterns of wind and rain that distinguish each area on earth. This 
imbalance is due to the dynamics of earth such as volcanos or due to external 
powers such as the changing solar radiation power or the fall of meteorites 
in addition to the impact of emerging activities especially in the aftermath 
of the Industrial Revolution and the increased consumption and burning of 
fossil fuel (coal, gas, oil). Another factor is that of deforestation which largely 
contributes significantly to the release of the atmosphere from greenhouse 

Climate Change
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the air pollution whilst delivering electricity and water on a sustainable 
basis. The project also helps control the climate change and directly reduces 
emission of greenhouse gases as demand for electricity will drop and the 
Jordanian institutions will be further enabled to reduce the impact of climate 
change by increasing the energy efficiency. 

Al-Waleh-Libb Station: The Project includes the development and 
qualification of Al-Waleh-Libb Pumping Station in cooperation with GIZ 
as four energy-saving pumps have been installed to end up with a total of 
eight pumps. Each station can pump more than 10 million m3 of water per 
year to provide about 185 thousand people with water and save more than 
300 thousand Dinars per year. 

The Project of “Water and Sanitation Companies” to Mitigate Climate 
Change Impact” (2016-2019): The project is aimed at reducing carbon 
emissions from water and sanitation through the introduction of carbon 
reduction measures, while maintaining or improving the performance of 
these facilities. Among these technical measures: reduction of water loss, 
improved energy efficiency of pumps, production of biogas and fertilizer from 
wastewater. In addition, the project builds and enhances capacity to raise the 
state's readiness to obtain the necessary support to finance climate change 
activities. This is done via linking the sector strategies with the objectives 
and activities of climate change combat and providing those working at the 
water sector with basic knowledge about the mechanisms and sources of 
funding for climate change activities as a major source of funding. Madaba 
was selected to implement (WaCCliM)- a project which will replace the 
potable water pumps at Madaba Reservoir with more efficient pumps. Then, 
the carbon emissions will be reduced. The pumps have already been operated 
in April 2019; the project is expected to reduce more than 30% of the total 
electricity cost at the Pumping Station at Madaba Reservoir. Thus, it will 
provide 1.3 million kW; i.e JD 180,000 per year. WaCCliM-JOR Project is a 
part of the international project financed via the IKI – International Climate 
Initiative under the Federal Ministry of Environment, Nature Protection, 
and Nuclear Safety (BMU). The Initiative is managed by the Department 
of Climate Change, Environment, and Infrastructure at GIZ in cooperation 
with the International Water Association (IWA). 
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Al-Baqoura Project (Al-Baqouria Plant): It is the first project of energy 
efficiency; it started with the water sector in 2015 and the studies started 
in 2012. The pumps of the project are replaced for 5 years 2015-2020 with 
a cost of JD 600 thousand and a return of one hundred thousand Jordanian 
Dinars/year. 
Expand the Implementation of Energy Efficiency Projects at the Major 
Pumping Stations for 2019-2021: It is aimed at reducing consumption 
of electricity by changing all stations in each of: Zai Station, Zara-Ma’in, 
Wadi Al-Arab, Za’atari Station and Azraq Station. The currently consumed 
electricity at these stations reaches 905 GWh/year with a cost of JD 85 
million. However, the efficiency of the existing pumps reaches 75%. The 
Project will increase the efficiency to 85% providing 90.5 GWh/year. The cost 
of the project is estimated at about JD 50 million to save JD 9 million/year 
as the invested amount will be recovered within 5-6 years, approximately. 
The starting will be with the project of Zara-Ma’in Pumping Station (2019-
2020) which will save about JD 1.4 million/year. At present, work is done 
on the project of improving the efficiency of Zai Station (2018-2020). It is 
expected to save about JD 1.7 million/year. 
Project to Improve Energy Efficiency in the Water Sector (2017-2020): 
Supported by BMZ represented by GIZ. This project is primarily aimed at 
introducing a systematic energy management system in the water sector 
to lay the foundation for decision making and the creation of conditions 
that promote the effective work of all stakeholders in this sector. This will 
help to overcome the current impediments such as the lack of a regulatory 
institutional structure and shortage of experience and skills in addition to 
designing mechanisms to enhance energy efficiency such as incentives to 
promote change within the sector. 
The Project supports an environment that enhances energy efficiency and 
increasing the capacity to manage energy in the water sector by introducing 
an effective system for energy management and providing advice with 
regard to technological issues and measures necessary for improving energy 
management at selected operational units (multi-tier and multi-partnership 
approach). 
The Project helps reduce demand for electricity in the water sector and thus 
mitigate the negative impact on environment by virtue of optimal use of 
resources and control the use of fossil fuel; and on individuals by reducing 
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Lab Affairs and Quality: The project is aimed at using solar power via the 
monocrystalline silicone cells and it is linked to the electric grid using the 
(net metering) system. The study was conducted in 2018 to implement it on 
top of the building of Lab Affairs and Quality Department with a capacity 
of 250 kW/peak. 
The Workshop and Maintenance Directorate: In order to reduce the 
electricity bill to zero among, the project uses solar power by means of 
monocrystalline silicone cells and the net metering system. It is linked to 
the electricity grid.

The study was conducted in 2018 to implement it on top of the building of 
the Workshop and Maintenance Directorate in Zarqa with a capacity of 211.05 
kW/peak. 

1

2

Future Renewable Energy Projects in the Water Sector

# Project Location Cost/JD 
million

Expected 
Annual 

Saving/JD 
million

Expected 
Energy 
Saving 
(GWh)

Yearly 
Expected 

Lower CO2 
Emission 

(ton)

Status 

1
Replacement of 
25 pumps at the 

Zara-Ma’in Station 
Balqa’ 9.8 4.990 39.6 25.344 Supply of 

Items

2
Project of Shalala 
Valley Treatment 

Plant 
Irbid  - 0.186 1.55 0.992 Operating

3
Energy Efficiency 

at Zai Pumping 
Station

Balqa’ 5.6 2.646 21 13.44
During the 
Approval 
Process

4 Al-Wala-Libb Madaba 0.58 0.432 3.6 2.304 Operating

5 Energy Efficiency 
Program Project

Irbid, Amman, Karak, 
Tafila, Mafraq, Zarka, 

Balqa’
27 4.662 37 23.68 Underway 

6

Energy Efficiency 
Project at Al-

Baqoura Pumping 
Station

Salt 0.6 0.180 1.5 0.96 Operating

7
Transport Line 
Project of Al-

Aqeb/Flow Supply 
Mafraq 10 0.702 5.571 3.56544 Not operating

8
Energy Efficiency 
Project at Zarka 

Pumping Stations
Azraq-Zarka 12 1.042 8.68 5.5552 Operating 

Energy Efficiency Projects in the Water Sector 
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Under ConstructionDate of Establishment

SafawiLocation

7 kW/peak Volume

Photovoltaic systemType of Renewable Energy

Separate from the gridLinkage

 Direct pumping and separate system from
the grid

Type of the electro-photo system

 Date of
Establishment Under construction

Location Tafila

 Volume 10 kW/peak

Type of Renewable Energy Wind power

Linkage Separate from the grid

 Type of the electro-photo
system

Horizontal axis – three-
blade system

Jurf Darawish

Tall Hassan
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 Date of
Establishment Under construction

Location Northern Badiya

 Volume  20 kW/peak

Type of Renewable Energy Photovoltaic system

Linkage Separate from the grid

 Type of the electro-photo
system

 Direct pumping and a
 separate system from the

Grid

 Date of
Establishment

 Under
Construction

Location Ma’an

 Volume 25.5 kW/peak

 Type of Renewable
Energy

Photovoltaic system

Linkage Separate from the Grid

Type of the electro-
photo system

 Direct pumping and a
 separate system from

the grid

 Date of
Establishment

 Under
construction

Location Ma’an

 Volume 12  kW/peak

 Type of Renewable
Energy

Photovoltaic system

Linkage Separate from the grid

Type of the electro-
photo system

 Direct pumping and a
 separate system from

the Grid

Al-Bendan

Bayer

Al-Jafer
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Date of Establishment 2000

Location Azraq

Volume 5 kW/peak time

Type of Renewable 
Energy

Photovoltaic system

Linkage Separate from the grid

Type of the electro-
photo system

Direct pumping

 Date of
Establishment 2000

Location Tafila

 Volume 10 kW/peak

 Type of Renewable
Energy

Photovoltaic system

Linkage Separate from the grid

Type of the electro-
photo system

Direct pumping

Date of 
Establishment 2016

Location Rweished

Volume 25 kW/peak time

Type of 
Renewable 

Energy

Hybrid Power System 
with a Desalination 

Plant 

Linkage Separate from the Grid

Type of the 
electro-photo 

system

Magnetic Power: 13 kW
Windmill: 10kW

Photovoltaic system: 2 
kW/peak 

Al-Omari

Salhiyat Al-Naim 

Al-Tannour
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Date Established  2015

Location Amman

Volume of System 240kW/Peak

Type of Renewable 
Energy 

Electro photo cell 
system

Linkage With the Grid

Type of System Net Measurement

  Date Established 2015

Location Amman

Volume of System 114 kW/Peak

 Type of Renewable
 Energy

 Electro photo cell
system

 Linkage With the Grid

Type of System Net Measurement

 Date of
Establishment 2017

Location Ma’an

 Volume 20 kW/peak time

 Type of Renewable
Energy

Photovoltaics System

Linkage Separate from the Grid

Type of the electro-
photo system

 Direct Pumping and the
 system separate from

the Grid

Project of the Water Authority

Ministry of Water and Irrigation Project

Mudawwara 
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Small Renewable Energy Projects in the Water Sector

Project Location Cost (JD 
million)

Expected 
Annual 

Saving (JD 
million)

Type of 
Renewable 

Energy 
System

Expected 
Yearly 
Power 

Production

Expected 
CO2 Lower 

Emission 
per Year 

(ton)

Status of 
Project

50 MW/Peak
Dhuleil

45
8

Solar 
Power

100
64.000 Signing the 

Agreement

24 MW/Peak Disi
18 5.33 Solar 

Power
42 GWh

26.880 Bid 
awarding 

phase

6 MW/Peak
Zara- 
Ma’in

5
1.33 Solar 

Power
10.5 GWh.

6.720 Bid 
awarding 

phase

80 MW/Peak Ma’an 80
10.77 Wind 

Power

134.6 
GWh

85.760
Operating 

(Power 
revenues 

with a fixed 
tariff)

103 MW/
Peak

Qweira 75 3.51
Solar 

Power

92 GWh 
(in 6 

months)

58.880
Operating 

(Power 
revenues 

with a fixed 
tariff)

Khirbet 
Samra 

Treatment 
Plant

Zarqa - 8.2

Electro-
hydro 

power and 
biogas

70 GWh 44.800
Operating

Shalala 
Valley 

Treatment 
Plant

Irbid -
0.192

Biogas
1.6 GWh

1.036 Operating

King Talal 
Dam Project

Jerash -
0.513 Electro-

hydro 
power

14.6 GWh
9.334 Operating
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with the Private Sector. 
The project will enable further investments to expand power generation 
from renewable energy in the Water Sector; which will diversify the energy 
mix in the long run and will reduce pressure on energy within the national 
economy as well as reducing the increasing emissions of global warming 
gases. Thus, it will help manage the scarce water resources in Jordan more 
efficiently and sustainably to deliver sustainable services to citizens in the 
future.  
Decentralized Integrated Management of Sludge Project (2015-2019): 
with the support of BMZ represented by GIZ. 

The Project is aimed at develop an integrated approach to treat and reuse 
sludge as well as benefiting from the facilities/potentials to produce power. 
Experiments will be done in a small-scale anaerobic digestion system to 
treat sludge and organic food waste to produce an organic mix that go 
along with the Jordanian and international standards. Then, a study will 
be conducted to identify its potential use in improving the soil attributes, 
increasing pastor areas, and combating desertification. The Project makes 
use of the available sludge resources produced in the old North Aqaba Plant 
in the Governorate of Aqaba in order to include it in the expansion project 
to be treated using the anaerobic digestion technique and production of 
bio-gas to generate power. 
The Project provides training and qualification for the technical staff; it 
helps build and develop technical capacities for the local labs in the analysis 
of sludge and the treated organic mix, development and dissemination of a 
syllabus for the university students. This syllabus is specialized in sustainable 
management of sludge, digestion techniques and co-digestion and production 
of power from the bio-gas in addition to creating and implementing a risk 
management system.  The project also raises awareness in the optimal use 
of resources, climate change effects and control emissions of greenhouse 
gases. It also helps post-graduate students to initiate and implement 
research projects. 
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Dhuleil Project: It depends on the solar power with a 50 MW at peak 
capacity; the cost of its implementation is JD 45 million. It saves about JD 
8 million per year and the expected power production is 100 GWh per year. 
Disi Project: It depends on the solar power with a 24 MW at peak capacity; 
its cost is JD 18 million and it saves JD 5.33 million per year. The expected 
power production is 42 GWh.
Zara Ma’in Project: It depends on solar power with a 6 MW at peak capacity. 
The cost is JD 5 million and it saves JD 1.33 million per year. The expected 
power production is 10.5 GWh. 
Bayer Well: It is still in implementation and aimed at providing drinking 
water for the livestock to support its existence in the desert areas- Ma’an. 
Its capacity is expected to be 25.5 kW at peak time. It will be operated 
with solar power and use polycrystalline cells. It is separated from the 
electricity grid. 
AjJafer Well: It is still in implementation and aimed at providing drinking 
water for the livestock to support its existence in desert areas- Ma’an. Its 
capacity is expected to be 12 kW at peak time; it will be operated with solar 
power and it uses polycrystalline cells. It is separated from the electricity grid. 
Jurf Darawish Well: It is still in implementation and aimed at providing 
drinking water for the livestock to support both the livestock and the 
vegetation (plants) existence in desert areas/Tafila. Its capacity is 10 kW 
at peak time; it will be operated with the wind power using a three-blade 
system. 
Renewable Energy Project in the Water Sector (2017-2020): with the 
support of the Federal Ministry of Economic Cooperation and Development 
(BMZ) of Germany represented by GIZ. It is basically aimed at empowering 
decision makers in the Water Sector to take strategic decisions with regard to 
renewable energy in the Sector in addition to empowering decision makers 
and experts in the Water Sector (Potable Water and Sanitation) to plan 
for renewable energy projects in the Water Sector in compliance with the 
technical and economic standards. The project also helps the introduction 
and dissemination of innovative methodologies in order to enhance the use 
of renewable energy in the Water Sector and create a close cooperation 
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Abu Alanda – Khaw Project: Implemented by the Ministry by constructing 
two plants to generate electro-hydro power in Abu Alanda Reservoir and 
another one in Khaw Reservoir. In addition, the Project includes fixture 
unit to transport pipeline from Abu Alanda in Amman to Khaw Reservoir in 
Zarqa in order to generate electro-hydro power making use of the differ-
ence in levels of both reservoirs which reached 400 meters. This will help 
in production of 16 GWh per year and will save JD 2 million per year. The 
implementation cost is about JD 2.2 million. 

9

Project Location Cost (JD 
million)

Ex-
pected 
Annual 
Saving 

(JD mil-
lion)

Type of 
Renew-

able 
Energy 
System

Expected 
Annual 
Produc-
tion of 
Energy

Expected 
Annual 

Reduction 
of CO2 

Emissions 
(ton

Status of 
Project

Water 

Authority
Amman

240.000
99.000

Solar 
Power

383 MWh 245 Operating

MWI Amman
103.000

50.000
Solar 

Power
195 MWh 124 Operating

Al-Omari 
Well

Azraq - -
Solar 

Power
7.8 MWh 5 Operating

Tannour Well Tafila - -
Solar 

Power
15.6 

MWh
10 Operating

Mudawwara 
Well

Ma’an
20.000

-
Solar 

Power
34 MWh 21.7 Operating

Bayer Well Ma’an
26.000

-
Solar 

Power
43 MWh

27.5

Under

 construc-
tion

Jurf Darawish 
Well

Tafila
10.000

-
Wind 
Power

26 MWh
16.6

Under 

Construc-
tion

Tall Has-
san Well

Safawi
11.000

-
Solar 

Power
11.9 

MWh

7.6
Under

 Construc-
tion

Al-Jafr Well Ma’an
12.000

-
Solar 

Power
20 MWh 13

Under

 Construc-
tion

Bendan Well
Northern 

Badiya

20.000
-

Solar 
Power

34 MWh 21.7

Under 

Construc-
tion
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cost reached USD 400 million. There is an action plant to expand  Khirbet  
Samra capacity from 365 thousand m3/day to 500 thousand m3/day with          
a cost of USD 200 million. 
Khirbet Samra Plant treats more than 70 percent of sanitation water in the 
Kingdom.All the treated water has been used in restricted agriculture forests. 
The Plant needs 90 GWh/year to be operated. Total electro-hydro power    
generated in it reaches 23 GWh/year whilst 50 GWh/year is generated using 
the anaerobic bio-gas resulting from the treated sludge at Khirbet Samra. 
Thus, the power produced in it accounts for 80 percent of its total needs; i.e.      
a saving of more than JD 5 million/year in lieu of electric power prices. 
Solar Power Project for the Water Authority Building: To reduce the                 
electricity bill amount, the Water Authority implemented in 2015 the                        
Solar Power Project on top of the Authority Building with a capacity of 240 
KWpeak time. It uses polycrystalline silicone and is linked to the grid with 
a netmetering system. 
Solar Power Project for the MWI Building: The project was implemented 
on top of the MWI building in 2015 in order to reduce theelectricity bill 
amount with a capacity of 114.5 KWpeak. The project uses solar power  
andmonocrystalline silicone; it is linked to the grid with a net metering 
system. Average consumption of theMinistry’s building reaches about 100 
thousand kW/month with a cost of more than JD 26 thousand/month. 
Generation of alternative energy will save about JD 8.250 thousand/month 
knowing that the project cost did not exceed JD 250 thousand. 
AlMudawwara Well: It uses solar power and polycrystalline cells. It is 
separated from the electricity grid. It was implemented in 2017 to provide 
drinking water for the livestock and support this livestock in the desert 
areas in Ma’an Governorate with a capacity of 20 KWpeak. 
AlOmari Well: It was implemented in 2000 to provide drinking water for 
livestock and support its existence in the desert areas/Azraq with a capacity 
of KWpeak. It uses solar power and polycrystalline cells. It is separated 
from the electricity grid. 
AlBendan Well: It was implemented in 2018 to provide drinking water for 
the livestock and support this livestock in the desert areas of North Badia 
with a capacity of 20 KWpeak. It uses solar power and polycrystalline cells. 
It is separated from the electricity grid.
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While the available water resources reach about one billion cubic meters per year 
with a deficit of 400 million cubic meters, the Ministry of Water and Irrigation 
needs about 15% of energy consumed in the Kingdom. This is another additional 
challenge to reduce pressures on the financial budget. Thus, securing energy and 
its cost is an increasing burden on the water sector and impose large challenges 
for the budget. In 2017, the Ministry of Water and Irrigation (MWI) consumed 
more than 1500 GWh. MWI seeks to implement several projects in order to re-
duce the energy bill- a saving of JD 400 million by 2020. 

Ma’an Project: a renewable energy project that uses wind power with                       
a capacity of 80 MW peak. The implementation cost is 80 million JD. It saves 
JD 9 million per year and the expected power production is 134 GWh. 
Qweira Project: It depends on solar power with a capacity of 103 MWpeak. 
The cost implementation is JD 75 million and it saves JD 6.5 million per year. 
The expected power production is 92 GWh within six months. 
Khirbet Samra Project: It is a pioneer wastewater treatment plant in the 
Kingdom. It is one of the best worldwide as it uses modern and advanced 
technologies including a sophisticated system that prevents bad smell spread 
from the several gases withdrawn at several areas of the Plant. Thus, the Plant 
and surrounding environment is free from bad smells. At present, the capacity 
of the Plant is 365 thousand cubic meters/day serving more than 3.5 million    
people in Greater Amman, Zarka and Rusaifa. Khirbet Samra Project is the first 
in Jordan based on build,operate and transfer (BOT) related to a public-private 
partnership and financed by the USAID. 
Construction of the Plant started in 2003 and started operation in 2006 
to treat more than 130 million m3 of wastewater every year as per the                              
Jordanian standard of sanitation water. In 2012, the project expansion was 
launched via the MMC financed by the USAID in order to increase its capacity 
from 267 thousand m3/day to 365 thousand m3/day to serve Greater Amman, 
Zarka, and Rusaifa. In addition, work is done on improving and replacing the 
water and sanitation networks in Zarka and Rusaifa. Khirbet Samra Project 

1

2

3

 Energy Projects in the Water Sector

The Implemented Projects of Renewable Energy 

14



The Sector of Water seeks to provide new and alternative sources for energy by 
expanding the operation of water sources that use renewable energy systems and 
introduce power generation environmentally friendly systems and economically 
feasible built on renewable energy sources such as photovoltaic cells, using of 
dams’ water to generate power, sludge treatment at the sanitation plants, wind 
power, and concentrated solar power (CSP). 
Thus, the Ministry of Water and Irrigation issued in 2016 the policy of energy ef-
ficiency and renewable energy in the sector of water. The policy that will remain 
until 2025 is based on reducing 15% of the consumption of electricity to produce 
a cubic meter of water; this percentage equals 0.46 Kg of CO2 emissions. More-
over, the share of renewable energy resources will be increased in terms of the 
energy consumed by the water sector at 10%; which equals a total saving of 0.31 
Kg of CO2. Work is being done at present to provide 500 MW of solar power and 
400 MW of wind power to fulfill 15% of energy needs for water. 
The implementation of this policy relies on two basic components; the first is 
increasing the efficiency of pumping stations at wells and plants providing water. 
High consumption pumps must be replaced with energy saving pumps and the 
use of advanced, modern and environmentally friendly systems must be expand-
ed in cooperation with all finance agencies and the private sector both locally and 
internationally.   
The second component is that of introducing alternative and renewable energy 
systems as well as enhancing independence of local national energy sector and 
control emissions of greenhouse gases. This can be achieved by making use of 
sludge resulting from wastewater treatment to produce bio-gas using non-aer-
obic digestion units; thereby generating power to operate the wastewater treat-
ment plants. 

Policy of Energy Efficiency and Renewable Energy in the Sector of 
Water (2016-2025)

Sustainable Energy
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Water Authority

Year
Quantity of Energy 

(GWh) 
Quantity of Billed Water 

million m3  
Average Consumption of 

Energy (kW h/m3)  

2014 1547 204 7.51
2015 1714 214 8.01
2016 1562.7 222 7.04
2017 1520.4 232 6.55

Jordan Valley Authority

Year
Quantity of Energy 

(GWh) 
Quantity of Billed Water 

million m3  
Average Consumption of 

Energy (kW h/m3)  

2014 45 164 0.274
2015 31 180 0.17
2016 42 166 0.25
2017 57 172 0.33

Total Water Sector

Year
Quantity of Energy 

(GWh) 
Quantity of Billed Water 

million m3  
Average Consumption of 

Energy (kW h/m3)  

2014 1592 370 4.37
2015 1745 394 4.43
2016 1604.7 388 4.14
2017 1577.4 404 3.9

Quantity of Consumed Energy for Billed Water Quantity and the      
Average Energy Consumption 2014-2017
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 Incentives of Energy

High costs of energy have represented a big challenge for the water sector bill as 
the electricity bill for 2017 accounted for %43 of the operational and maintenance 
costs; an amount of JD 161 million of total operational costs of the Water Authority 
which mount to JD 374 million. Moreover, the budget deficit for the Water Authority 
increased as the increased tariff of power prices has resulted in a higher deficit for 
the Water Authority JD 80 million in 2010 (due to the cost of electricity prices) to JD 
285 million at the end of 2017. The annual electricity bill has increased since 2010 
by %121 from JD 53 million to JD 110 million at the end of 2017 (Ministry of Water).  
Accordingly, the water sector has been operating in line with a comprehensive 
national strategy to mitigate the burden that the energy sector imposes on            
socio-economic development via a roadmap aimed at finding sustainable solutions 
and increasing the contribution of local resources to the total energy mix. Thus, 
some initiatives have been made in this respect; namely, expansion of renewable 
energy projects and operationalization of the energy efficiency programs in the 
Sector. 

Legal Text Description Issuer Type of Energy Sector Type of 
Legal Text # of Law or Resolution/Year Legal Text 

Status

Law of Renewable Energy 
and Energy Consumption 

Rationalization

Exploiting and developing 
sources of renewable energy 
and consumption of energy 
consumptions to increase 

its contribution to the total 
energy amount

MoEMR
Renewable Energy 

and Energy Effi-
ciency

All Sec-
tors

Law No. 13/2012 Issued

Bylaw to Regulate Pro-
cedures and Methods of 

Energy Consumption and 
Improve its Efficiency

Rationalizing energy and 
improving its efficiency in 

all sectors MoEMR
Renewable Energy 

and Energy Effi-
ciency

All Sec-
tors

Bylaw
No. 73/2012

Issued

Bylaw to Exempt the Re-
newable Energy Resource 

Systems, Machines and 
Equipment and Energy 
Consumption Rational-

ization

Reduce the cost of machines 
and equipment of renewable 

energy and energy ratio-
nalization

MoEMR
Renewable Energy 

and Energy Effi-
ciency

All Sec-
tors

Bylaw No. 10/2013 Issued

Bylaw of Direct Proposal 
for Renewable Energy Proj-

ects to Generate Electric 
Power and Linkage  with 

the Grid for 2015

Exploiting and developing 
renewable energy sources to 
increase their contribution to 

total energy amount

MoEMR
Renewable Energy 

and Energy Effi-
ciency

All Sec-
tors Bylaw

No. 50/2015
Issued

Bylaw of Fund to Promote 
Renewable Energy and 
Energy Rationalization

Bylaw of the Fund to Finance 
Renewable Energy and Ener-

gy Rationalization Projects MoEMR
Renewable Energy 

and Energy Effi-
ciency

All Sec-
tors

Bylaws No. 49/2015 Issued
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The Jordanian Laws of Energy

Incentive
Law/

Resolution 
#/Year

Description Issuer Type of 
Energy Sector

Status 
of Legal 

Text

Local/          
International

Investment 
Promotion

No.13/2012

Law of Renew-
able Energy and              

Energy Consumption          
Rationalization

MoEMR

Renewable 
Energy 

and Energy 
Efficiency

All 
Sectors

Issued
Local and 

International

Investment 
Promotion

Bylaw No. 
13/2015

The Bylaw 
to  Exempt the                      

Renewable Energy 
Source Systems, 

Machines and  
Equipment; and 

Energy Consumption 
Rationalization and 

its Production Inputs 
from Customs Duties 

Subjected to Zero 
Sales Tax for 2015

MoEMR

Renewable 
Energy 

and Energy 
Efficiency

All 
Sectors

Issued
Local and 

International

Investment 
Promotion

Bylaw 
#73/2012

Bylaw to Regulate 
the Procedures 
and Method to              

Rationalize Energy 
and Improve its 

Efficiency

MoEMR

Renewable 
Energy 

and Energy 
Efficiency

All 
Sectors

Issued
Local and 

International

Investment 
Promotion

Law # 
30/2014

Investment Law for 
2014

MoEMR Energy
All 

Sectors
Issued

Local and 
International

Support 
Fund

Bylaw # 
49/2015

Bylaw of the Support 
Fund for Renewable 
Energy and Energy 

Rationalization
MoEMR

Renewable 
Energy 

and Energy 
Efficiency

All 
Sectors

Issued
Local and 

International

Investment 
Promotion

Bylaw # 
50/ 2015

Bylaw of Direct 
Proposal of Renew-
able Energy Projects 

for Electric Power 
Generation and 

Linkage with the Grid 
for 2015

MoEMR
Renewable 

Energy
All 

Sectors
Issued

Local and 
International
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and the Kingdom is one of the solar belt countries which are located between 
latitudes 25 North and 25 South. Sun appears in sky of the Kingdom for 316 days 
per year for an average of 8 hours per day. 

Wind power is one of the best renewable energy sources to generate electric 
power in the Kingdom as the wind speed in many areas of the Kingdom is 8.5-7 
meters/second; convenient to build plants that use the wind power to generate 
electric power. (Ministry of Energy). 

The past years witnessed a significant growth in reliance on renewable energy as 
several projects have been implemented in addition to signing some agreements 
of energy procurement in order to establish future projects in renewable energy. 
The Kingdom has also witnessed a significant growth in the use of solar power 
to provide for the private consumption of households and worship venues. In 
addition, these systems have been introduced to the commercial, hotel and 
industrial sectors via the net metering and coverage systems.
Reliance on renewable energy has become an international feature and an arena 
for international cooperation and exchange of experiences.

The renewable energy sector in the Kingdom is regulated and monitored via 
the Energy and Mineral Sector Regulatory Commission (EMRC) by means of 
identifying the several responsibilities of licensed and grant them the licenses as 
required by valid laws, regulations, and bylaws to exercise the several activities on 
the basis of balance among the interests of consumers and those of the licensees/
investors and any other stakeholders as relevant. 
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electricity. The per capita share of raw energy consumption reached 996 Kg. of 
oil equivalence. The per capital share of electricity consumption reached 1748 
kWh; these levels are three times more than those in developing countries. 
Power intensity (power needed to produce one unit of the GDP in fixed prices) 
reached 299 kg of oil equivalence/thousand Dollar. It is a high value compared to 
developed economies where the energy consumption intensity reaches about 150 
kg of oil equivalence to produce one thousand dollars in fixed prices. (Ministry of 
Energy, Annual Report, 2017) 
Composite generation capacity in the Electricity Sector reaches 3900 MW at 
present; work is underway to secure the generation capacities that must be 
added to the electric system via expanding electric power generation based on 
private generation projects owned, financed, and managed by the private sector. 
These include the national electricity grid and distribution to all governorates 
of the Kingdom which cover rural and remote village communities; it registers 
about %100 of those serviced with the electric current (2017). This rate is similar 
to that in developed countries. 
In light of such economic, environmental and climate change challenges, Jordan 
seeks to further its reliance on renewable energy. Several laws, bylaws, and 
regulations have been enacted in the Hashemite Kingdom of Jordan; namely, 
the Law of Renewable Energy and Energy Rationalization No. 13 for 2012 which 
regulates all issues related to renewable energy and promotes reliance on 
renewable energy sources to generate electric power and promote investment 
and competition in the Sector. This law promotes, as well, the inputs of production 
and manufacturing including any equipment that would help rationalize energy 
in general. Several other bylaws and regulations stipulated in this law were issued 
to achieve these objectives. 
The renewable energy strategy of the Ministry of Energy was modified to 
achieve a rate of %20 of total energy mix in 2020. This Strategy concentrates on 
developing methods to exploit the diverse renewable energy sources including 
solar power, windmills, thermal power, underground power, hydro-power and 
any other natural resources. All of these are meant to help increase contribution 
of renewable energy to the total energy mix. Thus, the oil invoice will be reduced 
and diversification of energy resources as well as protection of environment to 
achieve sustainable development. In addition, renewable energy resources are 
rich especially solar power. Jordan has a high average of direct solar radiation 

8



Quantities of Treated Sanitation Water (mm3) for the Years 
2005-2017  

Source: The Water Sector of Jordan – Facts and Figures (2017) 

Year Treated Water (mm3)

2010 110

2011 110

2012 113

2013 128

2014 137

2015 147

2016 151.4

2017 163.6

Energy and the Water Sector 
Jordan currently imports about %97 of its needs of the energy mix which 
basically includes crude oil, oil derivatives and natural gas, while the local sources 
contribute only %3 to such needs. Currently, renewable energy contributes in 
small percentages only to this mix. Total raw energy consumed in Jordan in 2017 
reached about 10 million tons equivalence of oil. Crude oil and oil derivatives 
represent %57 thereof whilst natural gas represents %35, renewable energy 
%5, petroleum coke and coal %3 (Facts and Figures of Energy 2018, Ministry of 
Energy and Mineral Resources).
Jordan is one of the countries that the imported energy exceeds its gross 
domestic product; which put much pressure on the balance of payments and the 
permanent need for hard currency to finance the purchase of energy needed for 
the Kingdom. 
The Sector of Energy is also challenged with the high annual growth rates of 
demand for energy compared to the international levels and which account for 
%5.5 in terms of raw energy and %6.4 of demand for electricity. 
The Syrian refuge crisis has put further pressure on the demand for energy and 
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 Uses of Water for 2017/million cubic meter

Quantities of Water Consumed for all purposes from the Different 
Sources from 2010 to 2017 (million cubic meters)

Source: The Water Sector of Jordan – Facts and Figures (2017) 

Source: The Water Sector of Jordan – Facts and Figures (2017) 

Year Surface 
Water (mm3)

Ground 
Water (mm3)

Treated 
Water(mm3)

Total
(mm3)

2010 280 511 103 894
2011 272 517 103 892
2012 231 509 102 842
2013 245 540 109 894
2014 259 588 125 972
2015 274 602 133 1007
2016 288.75 618.9 136.3 1044
2017 288.1 618.8 146.7 1054

Total Uses Surface Water Ground 
Water

Treated 
Wastewater Uses

Municipality 131.3 338.4 469.7
Agricultural 149.4 251.1 144.2 544.7
Industrial 2.4 27.2 2.5 32.1

TOTAL 283.1 616.7 146.7 1046.5

Facts and Figures
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%48, and more than %70 of this percentage results from attacks and illicit uses 
of water networks and resources as well as the old and worn up networks. This 
results in lowering the efficiency of supply and distribution systems for domestic, 
industrial and agricultural uses. 
In order to enhance water security and increase the returns, the Ministry of Water 
and Irrigation/The Water Authority has been keen on increasing the contribution 
of the private sector to many projects by establishing water companies managed 
with the private sector parameters; thus, improving the level of services and the 
water sector efficiency. This will secure sustainability of the sectoral objective 
achievement including increased per capita share of domestic water with the 
aim of reaching (115 liters/day/capita) in the coming ten years and increase the 
number of those serviced with the water networks to be more than %95 as well 
as increasing the number of those connected with the sewage networks from 
%58 to %80 by 2025.
The Ministry/Water Authority works on reducing the water loss by %2 per 
year from the current level which is %48 in order to achieve the internationally 
acceptable average of (25-30%) during the coming ten years. This will be achieved 
via reducing leakage by upgrading the networks and installing new meters as 
well as rehabilitating the networks and house fixtures along with controlling and 
monitoring readings of meters. In addition, the Ministry/Authority works on the 
administrative part by preventing illicit use following a plan to fully control water 
resources and which was launched by the Ministry of Water and Irrigation in June 
2013. 
In addition, programs are being implemented to achieve just and fair allocation 
of water at all areas of the Kingdom whilst availing additional water to the several 
sectors – economic, agricultural, industrial, touristic, and commercial. The use of 
treated wastewater produced by the developed sewage stations will be expanded 
by using the water they produce for restricted agricultural and industrial usages. 
Thus, the same quantity of potable water will be saved. At present, 115 million 
cubic meters of treated water are being provided for such uses; and this figure 
is planned to be increased to 240 million m3 of treated water by 2025. Some 
successful examples to the partnership with the private sector in the domain 
of water are the wastewater treatment plant/ Khirbet Samra, and Disi Water 
Transport Project.  
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 Introduction

Water is a vital critical sector being the most sensitive sector in Jordan which 
is classified as one of the poorest countries in terms of water and ranks second 
in terms of the available fresh water sources. Directed with Royal guidance, 
the Hashemite Kingdom of Jordan has achieved milestones in the water sector 
development including waste water treatment and expanded use of alternative 
energy. His Majesty King Abdullah II bin AlHussein – May Allah keep him- 
assured, at the beginning of his rule, care for the water sector when he declared: 
“Our water status is a strategic challenge that cannot be ignored and we need to 
balance between the needs of potable water and industrial/agricultural water. 
Potable water will remain the basic and the most important, though”. 
Jordan suffers from an obvious imbalance in the demand-supply equation of 
water resources due to the scarcity of such resources and the withdrawal of water 
(over-pumping) due to the increasing consumption resulting from increased 
population and economic/agricultural activity and the increased wastewater 
quantities that need treatment. In light of the climate changes and political 
challenges that have affected Jordan significantly and the decline of the per capita 
share of less than 100 m3/year as well as the increasing financial deficit of the 
sector due to limited self-revenues and low tariffs for domestic and agricultural 
water and high costs of production of waste treatment water, in addition to the 
rising of operating costs due to the rise in the prices of electric power as a result 
of the rise of fuel, Jordan relies heavily on external sources of energy (more than 
%97) to secure sources of energy in addition to the far distance between cities 
centers and water resources, which is an additional challenge in terms of the 
high cost of Water transfer (such as the transfer of Desi water from the south 
of the Kingdom to the north) in addition to the cost of treatment (Desalination 
of seawater). Add to that the burden of asylum in recent years as a result of the 
turmoil in neighboring countries, which has significantly affected the decline in 
per capita share and high costs of production in water resources, which led to a 
large deficit in this sector.
Reports mention that the self-generated revenues cover only two thirds of the 
service cost and the losses incurred by the Sector have exceeded %1 of the GDP. 
Extrapolating the present data reveals an increasing deficit in the coming years 
as all figures show that loss of water percentage (unpaid for) reaches more than 
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