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صفحة المعلومات

الخالصة

تهدف هذه الوثيقة ( )MED18-[26GA]-4.6.1إلى دعم المنظم األردني في موضوع إجراءات ترخيص الكهرباء ،ويحلل تقرير مراجعة

األقران هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وفقا للمبادئ التنظيمية الجيدة الستة الخاصة بميدريغ (االستقاللية والكفاءات واإلنفاذ والتنظيم
الداخلي والشفافية والمساءلة) وتوصيات المسائل التي سينفذها المنظم األردني علي أساس طوعي لتنفيذ إجراءات ترخيص
الكهرباء بشكل أفضل في األردن.

نبذة عن ميدريغ
ميدريغ هي رابطة منظمي الطاقة لدول حوض البحر المتوسط وهي تضم حاليًا  25منظ ًما من  21دولة تشمل االتحاد األوربي والبلقان وشمال
أفريقيا.
ويعمل منظمو دول حوض البحر األبيض المتوسط معا للتشجيع على زيادة المواءمة بين األسواق اإلقليمية للطاقة والتشريعات سعيًا إلى تحقيق
التكامل التدريجي للسوق في المنطقة األورومتوسطية.
وتهدف ميدريغ من خالل التعاون المستمر وتبادل المعلومات بين األعضاء إلى دعم حقوق المستهلكين وكفاءة الطاقة واالستثمار في البنية التحتية
والتنمية استنادًا إلى أنظمة طاقة آمنة ومأمونة تتسم بالفعالية من حيث التكلفة ومستدامة بيئيًا.
ً
فضال عن توفير أنشطة تنمية القدرات من خالل
وعالوة على ذلك ،تعمل ميدريغ بمثابة منصة لتبادل المعلومات وتقديم المساعدة ألعضائها،
ندوات شبكية ودورات تدريبية وحلقات عمل.
تقع أمانة ميدريغ في ميالن ،إيطاليا.

وتود ميدريغ أن تشكر بصفة خاصة الخبراء التنظيميين التاليين على عملهم في إعداد هذا التقرير :ماريلينا ديلينتا (هيئة تنظيم الطاقة في قبرص،
قبرص) وسلمى حسين (جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ،مصر) وسوتيريوس مانولكيديس (هيئة تنظيم الطاقة ،اليونان) ونيكوالي
دي غايتانو (الهيئة التنظيمية اإليطالية للطاقة والشبكات والبيئة ،إيطاليا) وجيهان يلدز (هيئة تنظيم سوق الطاقة ،تركيا).

لمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة الموقع التاليwww.medreg-regulators.org :

إذا كان لديكم أي استفسارات أخرى بشأن هذه الوثيقة ،يُرجى التواصل مع:
أمانة ميدريغ
هاتف+39 02 65565 524 :
بريد الكترونيvlenzi@medreg-regulators.org :
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 -1منهجية مراجعة األقران
 1-1نطاق أنشطة مراجعة األقران
تكمن مهمة ميدريغ في تعزيز التوافق بين األحكام التنظيمية للطاقة في جميع أنحاء البحر األبيض المتوسط ،ويعد وجود اطار تنظيمي متوافق
أمرا بالغ األهمية من أجل تطوير أنظمة الطاقة المتكاملة تدريجيا .وسعيًا إلى تحقيق هذا الهدف ذي الصلة ،من األهمية بمكان دعم البناء المؤسسي
للمنظمين األعضاء في ميدريغ حتى يتمكنوا من االضطالع بدور أكثر فعالية على الصعيد الوطني .وخالل جمعيتها العامة الثامنة عشر (برشلونة،
 27تشرين الثاني/نوفمبر  ،)2014وافقت تقرير عن "المبادئ التنظيمية الجيدة" التي سلطت الضوء على المعايير الرئيسية التي يتسم بها المنظم
الكفء من حيث االستقاللية والكفاءة والتنظيم الداخلي الفعال واإلنفاذ والشفافية والمساءلة .واستنادا إلى ذلك التقرير ،أعد فريق العمل المعني
بالمسائل المؤسسية (فريق العمل المؤسسي) منهجية لتقييم أداء المنظمين األعضاء في ميدريغ في ضوء تلك المبادئ التنظيمية من خالل أداء
عمليات مراجعة األقران.
المبدأ

الوصف

االستقاللية

تضمن االستقاللية عن الحكومة الوطنية واإلقليمية وعن الصناعة االستقرار التنظيمي والحيادية وتجنب الحاالت التي
يتم فيها تعديل قرارات المنظم باستمرار أو اتخاذها في إطار نفوذ.

الكفاءات

يجب أن تشكل الواجبات والصالحيات مجموعة دنيا من الكفاءات تحدد المسؤوليات المحددة للمنظم لتعزيز المنافسة
وتمكين المستهلكين.

التنظيم الداخلي

يُقصد بالتنظيم الفعال وجود عمليات واضحة التخاذ القرار وهيكل داخلي تنفيذي مع التمييز بين األدوار والمسؤوليات.

اإلنفاذ

اإلنفاذ هو ضمان االمتثال للقواعد من قبل المشاركين في السوق والكيانات الخاضعة للتنظيم من أجل الحصول على
المنفعة العامة التي تنص عليها اللوائح.

الشفافية

تساعد الشفافية في العملية التنظيمية اآلخرين على فهم عمل المنظم وهي مفيدة للمشاركة االستباقية ألصحاب المصلحة.

المساءلة

يُقصد بالمساءلة أن يتحمل المنظم المسؤولية وأن يكون قادرا على إثبات اإلنجازات والنتائج الناجمة عن إجراءاته
التنظيمية.

جدول  .1المبادئ التنظيمية الجيدة لميدريغ
إن مراجعة األقران هي عملية فحص وتقييم منهجية ألداء المنظم العضو يضطلع بها المنظمون األعضاء اآلخرون تحقيقًا للهدف النهائي المتمثل
في مساعدة المنظم الخاضع للمراجعة على تحسين أحكامه واعتماد ممارسات أفضل والنجاح في االمتثال لمعايير ميدريغ وتوصياتها .ومراجعة
األقران هي عبارة عن ممارسة تُجرى بين األنداد وعلى أساس غير تخاصمي حيث أنها تستند إلى األمانة المتبادلة والثقة المشتركة بين المنظمين
المعنيين ،وتكفل األمانة العامة توجيه العملية بشكل سليم والتشجيع على اتباع نظام مساءلة متبادل.
وال تعتمد فعالية هذ ه الممارسة على أفعال ملزمة بل تنبع من اإلقناع اللين الذي يمارسه المنظمون األقران أثناء العملية ،وعادة ما يكون هذا
اإلقناع اللين في شكل توصيات رسمية وقنوات غير رسمية للحوار من جانب المنظمين األقران .سيسلط المنظمون األقران الضوء على مواطن
القوة لدى المنظم ال خاضع للمراجعة كما ستقترح تدابير من شأنها أن تدعم قيام المنظم بدور أكثر فعالية وتعزيز االمتثال الوثيق لتوصيات
ميدريغ ،ويمكن أيضا لمسؤولي المنظم الخاضع للمراجعة استخدام نتائج مراجعة األقران من أجل تحفيز المناقشات والتحسين في سياساتهم
وممارساتهم الوطنية ،كما يمكن للمنظم الوطني أن يستخدم نتائج مراجعة األقران لبناء الزخم والتأثير على الرأي العام المحلي وواضعي
السياسات واإلدارات الوطنية .يعرض هذا الفصل تفاصيل عن االجراء الذي تتبعه ميدريغ إلجراء مراجعة األقران ،ويمكن تكييف هذا اإلجراء
مع االحتياجات والطلبات المحددة للمنظم الخاضع للمراجعة.

 1-2الجهات الفاعلة
1-2-1

المرشحون

وتُقترح أيضًا أنشطة مراجعة األقران باعتبارها أحد أدوات المساعدة التي توفرها ميدريغ إلى منظمي الجهات الجنوبية والشرقية في سياق
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مبادرة "دعم اإلصالحات الوطنية" ،وتهدف ميدريغ إلى إجراء عملية مراجعة األقران مرة واحدة في السنة .ويمكن للمنظمين المهتمين بتلقي
مراجعة أقران االتصال بأمانة ميدريغ في أي وقت من األوقات ،وبمجرد تحديد متطوع ،تُقيم األمانة ومنسق مراجعة األقران من فريق العمل
المؤسسي اتصاال مباشرا مع موظفي المنظم ويتفقون على المحور الدقيق لمراجعة األقران الذي سيرد وصفه في االختصاصات التي قد تعتمد
على اإلطار التنظيمي بأكمله وكذلك علي اجراء وحيد.
1-2-2

فريق مراجعة األقران

يضم فريق مراجعة األقران منسقا يحدده فريق العمل المؤسسي وثالثة أعضاء على األقل من مختلف أفرقة العمل المختلفة التابعة لميدريغ
وممثل عن األمانة ويتم تحديد الفريق بالتعاون مع المنظم الخاضع للمراجعة ويوافق عليه رئيس ميدريغ ،وينبغي أن يضم الفريق مجموعة
مختلفة من البلدان كما يتعين أن يتمتع األعضاء بخبرات ذات صلة بمحور مراجعة األقران.
يشمل دور أعضاء مراجعة األقران فحص الوثائق والمشاركة في المناقشة مع البلد الخاضعة للمراجعة وإصدار الوثائق والتحليل وإمكانية
المشاركة في البعثات لزيارة المنظم الخاضع للمراجعة ،ويرأس الفريق منسق مراجعة األقران؛ الذي يتمثل دوره في توفير التوجيه لعملية
مراجعة األقران الشاملة ويتمثل دور األمانة في دعم عملية مراجعة األقران الشاملة من خالل المساهمة في صياغة الوثائق والتقارير وتنظيم
االجتماعات والبعثات وتنشيط المناقشة والتمسك بمعايير الجودة وضمان اتساق مراجعة األقران مع األنشطة العامة لميدريغ.
1-2-3

جهات التنسيق

يحدد المنظم الخاضع للمراجعة الموظفين الذين سيعملون بصفتهم جهات تنسيق لفريق مراجعة األقران ،سيكونون مسؤولين عن جمع معلومات
في إطار المنظم الخاضع للمراجعة والتنسيق بصفة منتظمة مع فريق مراجعة األقران واألمانة.

 1-3اإلجراء

الشكل  .1عملية مراجعة األقران 0-2

1-3-1

التركيز على الهدف

سعيًا لتعزيز محور مراجعة األقران ،يتفق رئيس فريق العمل المؤسسي (أو المفوض) والمنظم الخاضع للمراجعة على االختصاصات التي
يتعين أن تتضمن وصفا مفصال لألهداف والجدول الزمني والنواتج الرئيسية التي يتعين اإلبالغ عنها ،كما يتعين أن تشمل االختصاصات أيضا
قائمة تحقق تستند إلى "المبادئ التنظيمية الجيدة" لميدريغ والتي يمكن تكييفها مع االحتياجات المحددة للمنظم الخاضع للمراجعة من أجل إبراز
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المواضيع ذات األهمية الخاصة أو إضافة أهداف تنظيمية إضافية .ستشمل عددا من مؤشرات األداء الرئيسية للتحقيق في الجوانب الرئيسية،
كما أنها توفر نظرة عامة اصطناعية وشاملة عن تطور الجوانب الرئيسية ،من الوضع في البداية (على حالته الراهنة) إلى الوضع المستهدف
(المزمع).
1-3-2

التحليل المكتبي

يشمل التحليل المكتبي نطاق جمع البيانات عن الحالة الراهنة وتحديد قائمة التحقق الخاصة بالحالة الراهنة ،وتعد جهات التنسيق تقريرا أوليا
عن اإلطار موضع المراجعة ،بما في ذلك المعلومات والوثائق المختلفة التي يمكن أن تكون مفيدة للفريق من أجل فهم السياق بالكامل ،ويشمل
ذلك:
 معلومات عامة عن البلد :الترتيبات المؤسسية وبيانات االقتصاد الكلي والمسائل واآلراء الرئيسية.
 وصف قطاع الطاقة :نموذج السوق والوضع الراهن والجهات الفاعلة الرئيسية والتوجهات واألوصاف والبيانات المتعلقة باألنظمة الكهربائية
والغاز (التوليد واإلنتاج والشبكات والطلب).
 معلومات عن المنظم :اإلطار القانوني والكفاءات والتقارير السنوية والمنشورات.
ويجوز لفريق مراجعة األقران طلب تقديم إيضاحات بشأن هذا التقرير وطلب إدخال إضافات إليه.
1-3-3

االستبيان

سيضطلع فريق مراجعة األقران بربط المعلومات الواردة عن طريق التحليل المكتبي بإطار قائمة التحقق ووضع استبيان قصير ومركز يتناول
أكثر المسائل تحديا بالنسبة للمنظم الخاضع للمراجعة ،ويتم توجيه االستبيان إلى جهة التنسيق التي يتعين أن تكفل الرد في غضون الوقت المتفق
عليه .ويجب أن يسعى المنظم الخاضع للمراجعة إلى تقديم ردود شاملة تتسم بالشفافية على كل سؤال ويمكن أن يشير إلى نصوص تشريعية
وكذلك إلى وثائق الغير ،ويمكن للمنظم الخاضع للمراجعة في أي وقت من األوقات أن يطلب تقديم إيضاحات من أجل تقديم إجابات أكثر اتساقا.
1-3-4

زيارة لتقصي الحقائق

حين يقوم فريق مراجعة األقران بجمع وتحليل المواد المستمدة من االستبيان والمصادر الخارجية ،تكون زيارات تقصي الحقائق ال تقدر بثمن
للحصول على فهم عملي لكيفية تنفيذ اللوائح ،وتتخذ هذه الزيارات شكل مشاورات بين األعضاء الخاضعين للمراجعة والفريق .وتشمل الزيارات
عقد اجتماعات مع رئيس الهيئة التنظيمية وكذلك مع مختلف إدارات المنظم المشاركة في عملية مراجعة األقران ،ويمكن للفريق أيضا ،عند
الضرورة ،أن يلتقي بمجموعة من أصحاب المصلحة المحليين والدوليين النشطين في البلد مثل المسؤولين الحكوميين والمؤسسات المالية الدولية
ورابطات المستهلكين والمرافق وغير ذلك .وفي نهاية زيارة تقصي الحقائق ،يقدم فريق مراجعة األقران انطباعاته الرئيسية في شكل وثيقة
قصيرة ،ويرد هذا التقرير في صورة مرفق لتقرير التقييم النهائي .وتستغرق الزيارات الميدانية عادة من ثالث إلى أربع أيام وتنظمها أمانة
ميدريغ بمساعدة جهات التنسيق التابعة للمنظم الخاضع للمراجعة.
1-3-5

التقييم

يعد فريق مراجعة األقران باستخدام المعلومات التي تم جمعها من خالل االستبيان وأثناء زيارة تقصي الحقائق تقريرا يقيم الوضع أو االمتثال
للمبادئ التنظيمية الجيدة لميدريغ .ويشمل التقييم نموذجا منطقيا 1يساعد على تقييم الكيفية التي ينفذ بها المنظم مهمته ،مع األخذ بعين االعتبار
الظروف الخارجية والداخلية (اإلطار القانوني واالستقاللية والتنظيم وغير ذلك) والمخرجات والنتائج النهائية .تصف عدد من مؤشرات األداء
الرئيسية األداء أو الفعالية (أي أعداد الموظفين  /ماليين المستهلكين) في الوضع الراهن.

 1انظر ،على سبيل المثال :إيه ميلر وسيمون آر إس وجيه تي كارنيفال .)2001( .النماذج المنطقية :أداة نُظم إلدارة األداء .التقييم وتخطيط البرامج.
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الشكل  .2مرحلة التقييم
يمكن للمنظم أن يعلق ويقترح عمليات دمج للتقرير ويقدم معلومات تفسيرية أو بيانات ،وقد يطلب المنظم الخاضع للمراجعة النظر في بعض
البيانات أو النتائج على أنها معلومات سرية .ويقوم فريق مراجعة األقران بالرد على التعليقات ووضع اللمسات األخيرة على تقرير التقييم وتقييم
قيم مؤشرات األداء الرئيسية في الوضع الراهن كما هو وتقديم توصيات واقتراحات محددة في نهاية المطاف بشأن جميع المجاالت أو بعض
المجاالت التي تم تحديدها قائمة التحقق والقيم المستهدفة لمؤشرات األداء الرئيسية المقترحة ،ويُقدَّم التقرير النهائي إلى الرابطة العامة لميدريغ
للموافقة عليه وتسليمه رسميا إلى المنظم الخاضع للمراجعة .ويمكن نشر تقرير التقييم على الموقع اإللكتروني الخاص بميدريغ بموجب موافقة
المنظم الخاضع للمراجعة ،ويمكن تقديمه أمام أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين لدعم تنفيذ االقتراحات والمبادئ التوجيهية.
1-3-6

المخرجات

واستنادا إلى التقرير النهائي ،يشجع المنظم الخاضع للمراجعة علي إصدار خارطة طريق لالمتثال تبين كيف ومتى سيقوم المنظم بتنفيذ التوصيات،
وذلك على سبيل المثال اإلشارة إلى االختالف التدريجي في مؤشرات األداء الرئيسية للوصول إلى القيم المستهدفة.
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الحالة
الراهنة (كما
هي)
()2017

منتصف
المدة
(عام واحد)

عدم إمكانية
وصول الغير
=6

6

3

0

ال = 6

6

6

0

فصل
المحاسبة
=4

عدم
الفصل
=6

4

3

3

ما بين % 50
و3 = %90

أكبر من 90
6=%

6

3

3

مقياس
مؤشرات األداء
الرئيسية

مؤشرات األداء الرئيسي

شروط وأحكام إمكانية وصول
الغير إلى شبكة نقل الكهرباء

الوصول المنظم
للغير =
0

سوق الجملة المفتوح للكهرباء

نعم = 0

الفصل الرأسي بين البنية
التحتية والقطاعات األخرى

فصل الملكية = 0

الحصة السوقية للشركات
الكبرى في الكهرباء

أقل من = % 50
0

الحد األدنى لعتبة االستهالك
التي يجب أن يتجاوزها
المستهلكون الختيار مورد
الكهرباء الخاص بهم (كيلو واط
-ساعة/سنة)؟

ال يوجد حد أدنى
لالستهالك = 0

الوصول
المتفاوض عليه
للغير = 3

فصل
قانوني
=3

<= 1000
=1

ما بين 1000
و2 = 5000

جدول  .2مثال على خارطة طريق االمتثال
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> 1000
=4

عدم اختيار
المستهلك = 6

6

4

المزمع
(عامان)
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 -2نظرة عامة على سوق الكهرباء األردني
 2-1سياسة الطاقة األردنية
تنسق وزارة الطاقة والثروة المعدنية األنشطة المضطلع بها في قطاع الطاقة ،ويتمثل الهدفان الرئيسيان لسياسة الطاقة في تخفيض تكلفه اإلمداد
بالطاقة واعتمادها على النفط المستورد .في عام  2007طرحت البلد "الخطة الرئيسية للطاقة" ،وهي خطة جديدة للطاقة لمدة  20عاما تشمل
االستثمارات المخططة بقيمه  2.6مليار يورو ،وتتمثل األهداف الرئيسية للخطة في كفاءة الطاقة (على سبيل المثال ،من المتوقع تزويد 30
 %من جميع األسر المعيشية بنظام لتسخين المياه بالطاقة الشمسية بحلول عام  ،)2020وتنويع مصادر الطاقة وتطوير بنى تحتية أكثر موثوقية
واستمرار تطوير الغاز وزيادة في استخدام الموارد المحلية من  % 4في  2007إلى  % 40في .2020
في عام  ،1996سمح قانون الكهرباء بتطوير اإلنتاج من المنتجين الخاصين (البناء والتشغيل ونقل الملكية ,البناء والتملك والتشغيل) ،بدأت
عملية رفع الضوابط التنظيمية عن قطاع الكهرباء في عام  1997ببيع  % 51من الحصص العامة في شركة توليد الكهرباء (شركة توليد
الكهرباء المركزية) ،شركة اإلنتاج الكهربائي .وفي  ،2002صدر القانون العام للكهرباء محددًا عملية الخصخصة لقطاع الكهرباء وأنشأ منظ ًما
(هيئة تنظيم الكهرباء) ،التي أصبحت اآلن جزءا من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ،يتحكم المنظم في أسعار الكهرباء ويحدد تعريفة الكهرباء
ويمنح تراخيص توليد الكهرباء وتوزيعها ويضمن حقوق المستهلكين ويحل الشكاوى القائمة بين المستهلكين وشركات الكهرباء ،وتعتزم الحكومة
بيع حصصها في شركات التوزيع :تمتلك حاليا  % 100من شركة توزيع الكهرباء و % 55.4من شركة كهرباء محافظة أربد.
يهدف قانون الطاقة المتجددة ( )2012إلى الوصول إلى نسبة  %10من مزيج الطاقة في البالد من مصادر متجددة بحلول عام  2020و
 %25بحلول 2030؛ بشكل أساسي من الرياح (هدف  1200ميجاواط) والطاقة الشمسية ( 600ميجاواط) وتحويل النفايات إلى طاقة (-20
 30ميجاواط) .وفي عام  ،2012أعلنت هيئة بتنظيم الكهرباء آنذاك عن إدخال نظام تعريفة تغذية الشبكة للقياس الصافي؛ وهو مصمم لخفض
الطلب علي الطاقة ويسمح ببيع أي فائض من الطاقة المتولدة إلى الشبكة الوطنية .في عام  ،2017بلغت النسبة المئوية إلنتاج الطاقة من
مصادر الطاقة المتجددة  ،% 10ووفقا للقانون ،سيتعين أن تكون جميع العدادات بحلول عام  2019ذكية.
وفي منتصف  ،2014أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن الحكومة تتوقع تشغيل  1800ميجاواط من الطاقة الشمسية وقدرة الرياح
صا ل  14مشروعا ( 12مشروع طاقة شمسية ومشروعين للرياح) بقدرة مشتركة
بحلول عام  ،2019ومنحت الحكومة في عام  2015تراخي ً
قدرها  200ميجاواط .وفي  ،2018بدأت الحكومة عملية تقديم عطاءات للمشاريع المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ  300ميجاواط .وحددت البلد
في خطتها الرئيسية الهدف المتمثل في أنه بحلول  2020ينبغي أن يكون مصدر نصف إمدادات المياه الساخنة من الطاقة الشمسية .يدعم
صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة تركيب سخانات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية ،التي من شأنها زيادة عدد األسر المستفيدة
من البرنامج من  % 14إلى  % 25بحلول  .2020ويخطط الصندوق لتوفير  % 50من سعر السخان في صورة قرض وإعانة بقيمة قدرها
حوالي  175دينار أردني (213يورو) مقارنة مع أسعار السوق.

 2-2هيكل قطاع الكهرباء األردني وتطوره
2-2-1

الشركات والمحطات

تُعد شركة توليد الكهرباء المركزية ،وهي شركة لتوليد الكهرباء (شركة أكوا باور السعودية الدولية  %51والحكومة  %40ومؤسسة الضمان
االجتماعي  )% 9المولد الرئيسي بقدرة إجمالية تبلغ حوالي  1100ميجاواط وإنتاج قدره  4.2تيرا واط في الساعة في  % 21( 2016من
مجموع توليد الطاقة) .وتتمتع شركة السمرا لتوليد الكهرباء بقدرة تبلغ  1175ميجاواط ( % 24من إجمالي توليد الطاقة) وهي شركة حكومية،
تم تمديد محطة السمرا األولية ( 300ميجاواط عام  )2004على عدة مراحل وتتكون اآلن من  8توربينات غازية (بإجمالي  832ميجاواط)
و 3توربينات بخارية (بإجمالي  343ميجاواط).
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الشكل  .3الحصة السوقية في سوق الكهرباء األردني (المصدر :إنرداتا)
يوجد العديد من مشاريع منتجي الطاقة المستقلين النشطة في البالد .شغلت محطة توليد كهرباء شرق عمان أول منتج طاقة مستقل عام ،2009
توربين غازي ذا دورة مركبة بقدرة  370ميجاواط ،بموجب اتفاقية بناء وتملك وتشغيل (بتكلفة قدرها  259مليون يورو) .وتم تشغيل ثاني منتج
طاقة مستقل القطرانة ( 373ميجاواط) عام  2012من قبل شركة الكهرباء الكورية للطاقة (بتكلفة قدرها  398يورو بناء وتشغيل ونقل ملكية
حتى عام  ،) 2035ويستمد طاقته من الغاز من خط الغاز العربي .تم إتمام محطة الطاقة لمنتج الطاقة المستقل الثالث (محرك ديزل 573
ميجاواط) عام  2014من قبل اتحاد شركة الكهرباء الكورية للطاقة ،شركه ميتسوبيشي ،وارتسيال للتطوير والخدمات المالية .تباع الكهرباء إلى
شركة الكهرباء الوطنية بموجب اتفاقية شراء طاقة مدتها  25عا ًما ،وبدأت ايه اي اس ليفانت هولدينجز(ايه اي اس  %60وميتسوي )%40
ا لعمليات التجارية لمنتج الطاقة المستقل الرابع ،وهو عبارة عن محطة طاقة ثالثية الوقود (غاز طبيعي/ديزل /زيت وقود ثقيل)  241ميجاواط
ورد الكهرباء إلى شركة الكهرباء الوطنية بموجب اتفاقية شراء طاقة مدتها 25
تقع في المناخر في ( 2014بتكلفة قدرها  302مليون يورو) .ت ُ َّ
عا ًما ،وشغلت شركة مشروع رياح األردن (انفراميد  %50والمصدر  %31واي بي جلوبال انرجي  )%19مزرعة الطفيلة للرياح (117
ميجاواط) عام ( 2015بتكلفة قدرها  251مليون يورو).
وتتولى شركة الكهرباء الوطنية مسؤولية نقل الكهرباء وتطوير الشبكة الوطنية والربط البيني بين األردن وجيرانها ،توجد  3شركات توزيع:
شركة الكهرباء األردنية (جيبكو) لشرق البالد؛ وشركة كهرباء محافظة أربد للشمال ( %22.5من التوزيع)؛ وشركه توزيع الكهرباء للجنوب
(وادي األردن %13.5 ،من الكهرباء الموزعة).
2-2-2

القدرة والشبكة

إن القدرة الكهربائية في البالد ( 4.8جيجاواط ،في نهاية  )2016هي بصورة رئيسية حرارية مع دورات غاز مركبة تمثل حوالي نصف هذه
القدرة ( 1.9جيجاواط) ،وقد زاد إنتاج الكهرباء بمعدل أكثر من الضعف منذ عام  ،2004من  4.8تيرا واط إلى  19.7تيرا واط في .2016
وزادت حصة الغاز في اإلنتاج اإلجمالي زيادة سريعة حتى ( 2009من  %50في  2004إلى  )%90ولكنها انخفضت بشكل كبير من
 2010إلى  2015وذلك بسبب القيود المفروضة على الواردات ( %25و  %7في  2013و ،)2014وفي عام  ،2016ارتفعت حصة
الغاز إلى  ،%84مع افتتاح ميناء الشيخ صباح األحمد للغاز الطبيعي المسال في العقبة عام  ،2015في حين انخفضت حصة زيت الوقود من
 %92عام  2014إلى  %11عام .2016
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الشكل  .4توليد الطاقة حسب المصدر (المصدر :إنرداتا)
تم ربط شبكة الكهرباء بمصر عام  1999وبسوريا في عام  2001في إطار برنامج إقليمي يهدف إلى ربط الشبكات العربية بأوروبا عبر
تركيا وسوريا ("مشروع الربط الكهربائي للبلدان الستة") ،كما تم ربطها أيضًا بالعراق .في الجنوب ،تم ربطها بمصر من خالل كابل بحري
 400كيلو فولت عبر خليج العقبة ،وفي الشمال بسوريا من خالل خط نقل مفرد (دائرة مفردة)  400كيلو فولت بقدرة تبلغ حوالي 350
ميجاواط من األردن إلى سوريا و 200ميجاواط من سوريا إلى األردن .وتم تعزيز الترابط مع العراق من خالل إنشاء خط نقل جديد بين
المناخر والحدود العراقية ،مع إضافة محطة فرعية جديدة إلى ريشا .إن األردن مستوردًا صافيًا للكهرباء ( 335جيجا واط واردات و 45جيجا
واط صادرات عام  ،)2016وحاليًا ،إمكانية وصول الغير إلى شبكات البالد غير متاحة.
وافق البنك األوروبي لالستثمار علي تقديم قرض بقيمة  62مليون يورو إلى شركه الكهرباء الوطنية لتمويل مشروع الممر األخضر الخاص
بشركة الكهرباء الوطنية لتعزيز أساس نقل الكهرباء ذات الجهد العالي في البالد ،مما يمكن المنشآت الجديدة من توليد كميات كبيرة من الطاقة
عمان ،حيث يعتمد التوليد على
المتجددة التي سيتم توصيلها بالشبكة والكهرباء التي سيتم نقلها من المناطق الصحراوية الوسطي/الجنوبية إلى َ
الوقود األحفوري .سيتم استخدام القرض الذي تبلغ قيمته  62مليون يورو إلنشاء محطة كهرباء فرعية جديدة تقع شمال مدينة معان لبناء خطوط
نقل جديده ولتعديل المحطات الفرعية الحالية الستيعاب هذه الخطوط الجديدة .سيبدأ تشغيل المشروع في عام  ،2018وسيشارك في تمويل
المشروع كل من البنك األوروبي لالستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية ومرفق االستثمار لدول الجوار لالتحاد األوروبي .وفي  ،2015أعلنت
السلطات أن هانيرجي من الصين ستقدم للبالد منحة قدرها  268مليون يورو لتوسيع الشبكة الستيعاب المزيد من الطاقة المولدة من مشاريع
الطاقة المتجددة .وتخطط المملكة العربية السعودية لربط مشاريعها المتجددة مع األردن من خالل خط  450ميجاواط.
2-2-3

االستهالك

زاد االستهالك العام للبالد ( 8.5طن نفط مكافئ في  )2016بنسبه /%4سنة ما بين عام  2000و 2015وانخفض في .)% 2.2-( 2016
إن النفط هو مصدر الطاقة الرئيسي في البالد ،بنسبة  % 57من إجمالي االستهالك؛ يمثل الغاز  %4( %36و %22على التوالي ،في 2014
و .)2015وليس للمستهلكين الحق في اختيار مورديهم ،وإذا لم يسددوا فواتيرهم يمكن فصلهم بعد  30يوما تقويميا.
وقد نما استهالك الطاقة النهائي باطراد منذ عام  2000بمعدل متوسط  % 3.4في السنة ،وإن المنتجات النفطية هي المصدر الرئيسي للطاقة
للمستهلكين النهائيين ( % 67في  ،)2016تليها الكهرباء ( )%24والفحم ( .)%6إن استخدام األخشاب يكاد ال يذكر؛ حيث تستخدم معظم
األسر المعيشية غاز البترول المسال للطهي والكيروسين للتدفئة ( ،)%80إن جميع األسر تقريبًا متصلين بشبكة الكهرباء (حوالي .)%99
ينتشر استخدام سخانات المياه بالطاقة الشمسية على نطاق واسع (حوالي  ،%20أو مركبة في منطقة مساحتها  1400كم ،²أو 148م/ 2
 1000ساكن) .والقطاعات السكنية-الخدمية وقطاعات النقل هي أكبر المستهلكين في البلد بنسبة استهالك قدرها  %37و %43علي التوالي
من االستهالك النهائي عام  ،2016تليهما الصناعة ( %19ويشمل ذلك االستخدامات غير المرتبطة بالطاقة) ،وكانت حصة كل قطاع في
استهالك الكهرباء مستقرة إلى حد ما منذ  :2011تمثل األسر المعيشية نسبة  %44والصناعة  %23والخدمات ( %17عام .)2016

 2-3هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن هي هيئة حكومية تتمتع بشخصية قانونية ذات استقاللية مالية وإدارية .ويجوز لها ،بصفتها الماثلة ،حيازة
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الممتلكات المنقولة وغير المنقولة الالزمة لتحقيق أهدافها وممارسة جميع األعمال القانونية ،ويشمل ذلك إبرام العقود وقبول المعونات والتبرعات
والمنح والهبات؛ كما يحق لها أيضا التقاضي ،حيث يتصرف النائب العام المدني نيابة عنها في اإلجراءات القانونية ،وقد أنشئت هيئة تنظيم
قطاع الطاقة والمعادن بموجب القانون عام  2014وتُعتبر الخلف القانوني لهيئة تنظيم الكهرباء وهيئة تنظيم الطاقة النووية األردنية وسلطة
الموارد الطبيعية.
تضطلع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بتنظيم الكهرباء والغاز والتعدين والموارد النووية ،فضال عن الطاقة المتجددة والنفط والبترول
والصخر الزيتي في األردن .إن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عبارة عن كيان منفصل ،تعمل بصورة مستقلة على الرغم من ارتباطها
بصورة مباشرة برئيس الوزراء ،ويجب تقديم بعض قراراتها من أجل موافقة الحكومة عليها في مجاالت مثل منهجية التعريفات وتأمين
اإلمدادات وخطط التنمية الوطنية ومشروع الميزانية وخطة العمل السنوية .تعين الحكومة أعضاء "مجلس المفوضين" الذين يديرون الهيئة
التنظيمية ويشرفون عليها ،ويُحظر تنازع المصالح ويتم تعيين الموظفين عن طريق الدعوات الصريحة.
مول من رسوم الترخيص والغرامات التي تُحدَّد بصورة مستقلة ،وتدير ميزانيتها
تتمتع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن باستقاللية مالية ،وت ُ َّ
السنوية بشكل مستقل وتقدمها لعمليات التدقيق الخارجي ،قراراتها ملزمة وقابلة لالستئناف في المحكمة .وترصد هيئة تنظيم قطاع الطاقة
والمعادن التوليد وتطوير الشبكة والصيانة وتغطي بنشاط ذروة الطلب .كما تتخذ هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حاليا اإلجراءات الالزمة
تجاه الوصول الجزئي :فهي ترصد تطور نموذج المشتري المنفرد في سوق الكهرباء التنافسية وتقدم تقارير كل سنة إلى الوزير عن إمكانية
المنافسة؛ وتعمل أيضا على إجراءات الموافقة على قوانين نقل الكهرباء.
يحدد المنظم المنهجيات الخاصة بحساب التعريفات الخاصة بالخدمات الكهربائية المرخصة ويحدد التعريفات وفقا لها؛ يمنح تصاريح وتراخيص
للتشييد أو التملك أو التشغيل والتعهد أو المشاركة بأي شكل من األشكال في األعمال التجارية للتوليد أو النقل أو تشغيل النظام أو اإلمداد أو
التوزيع .وتتمتع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بحق الوصول إلى معلومات التراخيص ،وهي تسوي المنازعات القائمة بين المر َّخص لهم
وبين المستهلكين التي تنطوي على مسائل تتعلق بتوصيل الطاقة الكهربائية واإلمداد بها ونوعية الخدمة والتعريفات .كما أنها تشارك في تطوير
المعايير التقنية لألجهزة والمرافق الخاصة بالقطاع وتحمي مصالح المستهلكين من خالل تعريفهم بحقوقهم وإدارة شكاويهم ورصد نوعية
الخدمات المقدمة لهم ،وتدعم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الفئات الضعيفة من المستهلكين من خالل تقديم تعريفات خاصة لهم.
تتمتع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن باالستقاللية عندما يتعلق األمر بتقرير تنظيمها الداخلي وعدد الموظفين وسياستها الخاصة بالموارد
البشرية .وعالوة على ذلك ،تتحقق هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن من امتثال المر َّخص لهم اللتزاماتهم .وفي حالة عدم االمتثال المستمر
وغير المحلول من قبل المرخص له ،يكون لها سلطة فرض تعديالت على شروط وأحكام الترخيص وإلغاءه ،وتصدر هيئة تنظيم قطاع الطاقة
تقاريرا سنوية وتحتفظ بموقعها اإللكتروني وتحدثه بانتظام باللغتين العربية واإلنجليزية مزودًا بمعلومات عن قطاع الطاقة والتعريفات
والمعادن
ً
ُ
جري مشاورات عامة مثل جلسات استماع ومشاورات خطية وحلقات عمل.
ت
و
الوثائق،
من
وغيرها
التنظيمية
والقرارات
ِ
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 -3مراجعة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
 3-1االستقاللية
"تضمن االستقاللية عن الحكومة الوطنية واإلقليمية وعن الصناعة االستقرار التنظيمي والحيادية وتجنب الحاالت التي يتم فيها تعديل قرارات
المنظم باستمرار أو اتخاذها في إطار نفوذ" (المبادئ التنظيمية الجيدة في بلدان البحر األبيض المتوسط ،ميدريغ .)2014
ويحافظ المنظمون على أنشطتهم في بيئة معقدة في ملتقى طرق السلطات العامة والقطاع الخاص والمستهلكين ،ولهذا السبب ،يتعين عليهم أن
يوازنوا بين المصالح التنافسية واالحتياجات الخاصة بمختلف الجهات الفاعلة في هذا القطاع .لذا ،يتعين عليهم أن يتصرفوا بموضوعية ونزاهة
واتساق ،دون تضارب في المصالح أو تأثير ال مبرر له.
عرف ميدريغ االستقاللية على أنها أول المبادئ التنظيمية الجيدة .وسعيًا إلى تقييم درجة استقالل المنظم ،تنظر ميدريغ على وجه الخصوص في
تُ ِ
أربعة أبعاد أال وهي:
 اإلطار القانوني المنشئ للمنظم.
 استقالل المجلس.
 الموارد البشرية والمالية المتاحة.
 موقع مقر المنظم.
ويرد فيما يلي النتائج المتعلقة بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن:
3-1-1

اإلطار القانوني

إن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عبارة عن كيان قانوني ،تعمل بصورة مستقلة على الرغم من ارتباطها بصورة مباشرة برئيس الوزراء.
يمكن القول أن واجبات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وصالحياتها واستقاللها محدد بوضوح من قبل القانون ،وهو أمر مهم جدا وفقا للمبادئ
التنظيمية الجيدة في ميدريغ .وعلى الرغم من ذلك،يجب تقديم بعض قرارات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن من أجل موافقة الحكومة عليها
في مجاالت مثل منهجية التعريفات وتأمين اإلمدادات وخطط التنمية الوطنية ومشروع الميزانية وخطة العمل السنوية .إن هذا االستقالل يجعل
استقاللية هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن موضع تساؤل من الناحية العملية.
3-1-2

استقالل المجلس

مجلس المفوضين هو هيئة اتخاذ القرار التي تتولى إدارة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن واإلشراف عليها وتتألف من خمسة أعضاء بمن فيهم
رئيس المفوضين ،ويحدد القانون بوضوح سلطات وواجبات مجلس المفوضين الذين تعينهم الحكومة .وقراراته ملزمة وقابلة لالستئناف في
المحكمة فقط.
ووفقا لقانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ،ال يمكن للمفوضين وأزواجهم أو أقاربهم من الدرجتين األولى والثانية أن يكون لهم مصلحة مالية
مباشرة أو غير مباشرة تتعلق بتوليد الكهرباء أو نقلها أو تشغيلها أو توزيعها أو إمدادها طوال مدة تعيينهم وخالل فترة التهدئة التي تدوم لمدة سنة
واحدة بعد انتهاء المدة ،ويمكن لفترات التهدئة أن تسهم في تنمية ثقافة االستقالل .وفي هذا الصدد ،ومن أجل ضمان الحياد واالستقالل عن صناعه
الطاقة والمجال السياسي ،يمكن تمديد فترة التهدئة لمدة سنة واحدة مع األخذ في االعتبار أن االتجاه العام لفترات التهدئة في لوائح البحر األبيض
المتوسط هي سنتين أو  3سنوات.
ويُعيَّن المفوضون لفترة عضوية مدتها  4سنوات يجوز تجديدها مرة واحدة فقط لنفس المدة .ومن جهة أخرى ،ووفقا لقانون هيئة تنظيم قطاع
الطاقة والمعادن ،يجوز تمديد فترة والية المفوض بعد انتهاء واليته لمدة أقصاها ثالثة أشهر أخرى إلى أن يُعاد تعيينه أو يُعيَّن خلفًا له ،ويشكل
نظرا إلى أن االنتخابات البرلمانية تُجرى كل أربع سنوات في األردن ،مما يهدد بالتأثير على تعيين مفوضين جدد في حالة
هذا التمديد أداة هامة ً
المفاوضات الطويلة الخاصة بإنشاء حكومة جديدة.
ومن الممكن أن تساعد الوالية طويلة األجل لمفوضي المنظم بعد الدورة االنتخابية على حل التناقضات الزمنية والتقلبات المرتبطة بالجمود
السياسي .ولذلك بمثابة توصية من األهمية بمكان أن تكون والية مجلس المفوضين أطول من الدوائر االنتخابية البرلمانية لزيادة استقالليه
المنظمين.
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الموارد البشرية والمالية

تتمتع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن باالستقاللية في إدارة سياسة الموارد البشرية ،وتوظف هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن  370موظفًا
يتألفون بصورة رئيسية من المهندسين والفنيين والموظفين اإلداريين .وتوجد مدونة قواعد سلوك ملزمة سارية المفعول.
تبلغ الميزانية السنوية لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حوالي  6.7مليون يورو ،ووفقا لقانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ،فإن مواردها
المالية تتوافر بصورة رئيسية من رسوم الترخيص ورسوم الخدمات اإلدارية والغرامات وميزانية الحكومة العامة (في حاله الطوارئ) والمنح.
وتتمتع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بسلطة تحديد مبلغ الرسوم والغرامات بشكل مستقل.
وكما هي الحال في جميع المؤسسات الحكومية ،يتعين على مجلس الوزراء الموافقة على ميزانية هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والمصادقة
عليها من جانب الملك ،وفي الواقع ،يجب أن تمتثل الميزانية للقواعد و/أو المبادئ التوجيهية الناشئة عن ميزانية الدولة .وباإلضافة إلى الرقابة
المالية الداخلية ،يتم تدقيق ميزانية هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن من قبل مدقق قانوني معتمد يعينه المجلس وفقا لمعايير المحاسبة العالمية.
وحتى لو كان يلزم أن يتم الموافقة على الميزانية السنوية الخاصة بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن من جانب الحكومة وكانت هناك مخاطر
محتملة للحاجة إلى الميزانية الحكومية ،يكون لدى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن القدرة على إدارة مواردها المالية والبشرية واالضطالع
بواجباتها بفعالية.
3-1-4

موقع المنظم

وفقا للمبادئ التنظيمية الجيدة لميدريغ ،فإن الفصل الجغرافي بين مباني المنظم ذات الكيانات السياسية أو الكيانات الخاصة النشطة في قطاع
الطاقة يمكن أن يعزز االستقالل ،وفي هذا الصدد ،فإن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لديها مبانيها الخاصة ويعتبر المنظم أن أماكن عملها
كافية لممارسة مهامها.

توصيات بشأن االستقاللية
يجب تقديم بعض قرارات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن من أجل موافقة الحكومة عليها في مجاالت مثل منهجية التعريفات وتأمين اإلمدادات
وخطط التنمية الوطنية ومشروع الميزانية وخطة العمل السنوية .إن هذا االستقالل يجعل استقاللية هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن موضع
تساؤل من الناحية العملية .ولذلك ،من المهم وضع سياسة لزيادة االستقالل اإلداري لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وخاصه في عمليات
الموافقة والعالقات مع الحكومة.
وعالوة على ذلك ،يتم تعيين مفوضو هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لمدة أربع سنوات وكذلك الوالية البرلمانية ،وبالتالي ،من المهم ضمان
استقرار المجلس وعدم اتساقه من خالل تمديد فترة والية المفوضين إلى ما بعد الدورة االنتخابية ،مما يساعد على حل التناقضات الزمنية والتقلبات
المرتبطة بالجمود السياسي وزيادة استقاللية المنظم.
وأخيرا ،ال تزال الميزانية السنوية لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تعتمد على موافقه الحكومة ،ونتيجة لذلك ،فإن تعزيز استقاللها المالي سيلزم
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على عدم االعتماد على دخل الميزانية الحكومية العامة في حالة الطوارئ.

دراسة حالة :جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر
أنشئ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عام  2000بموجب المرسوم الرئاسي رقم  .339وبموجب القانون  ،2015/87أعيد تشكيل جهاز تنظيم
مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ليصبح كيانا مؤسسيا مستقال مسؤوال عن معالجة األنشطة وتطويرها بين منتجي الكهرباء ومشغلي النقل وشركات التوزيع
والمستخدمين النهائيين .ويحدد القانون المذكور أعاله الصالحيات والمهام وعملية اتخاذ القرارات واألحكام المتعلقة بشفافية المنظم واستقاللها وحيادها.
ويقع على عاتق جهاز تنظيم مرفق الكهربا ء وحماية المستهلك مهمة تنظيم سوق الكهرباء المصري بطريقه شفافة وغير تمييزية ،مع مراعاة التدابير البيئية
وضمان توافر اإلمدادات وموثوقيتها وجودتها بأسعار عادلة ،وتتمثل األهداف الرئيسية لنشاط جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فيما يتعلق
باالختصاصات واإلنفاذ فيما يلي:
الكفاءات





تنظيم جميع عمليات توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها واإلشراف عليها.
ضمان توافر اإلمدادات للمستخدمين بأكثر األسعار إنصافا والنظر في المسائل البيئية.
ضمان المنافسة العادلة في مجال الكهرباء ويشمل ذلك التوليد والتوزيع.
حماية مصالح العمالء والمنتجين وأجهزة اإلرسال والموزعين.
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يحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك منهجية التعريفات ،ويشمل ذلك تعريفات الشبكة وتعريفات المستخدم النهائي للعمالء المحليين والتعريفات
الخاصة بمنشآت مصادر الطاقة المتجددة ،ويقدمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها .وتنقسم الموافقة على التعريفات إلى مرحلتينً ،
أوال :يوافق مجلس
الوزراء على منهجية التعريفة ،وبعد ذلك ،يحسب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التعريفات بصورة مستقلة.
يتم دعم الفئات الضعيفة من المستهلكين بقدر ما ينطبق هيكل التعريفة التدريجية ،بمعنى أن المستهلكين ذوي االستهالك المنخفض يدفعون نسبيًا أقل من
المستهلكين ذوي االستهالك العالي.
قواعد ومعايير الشبكة -يوافق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على عقود االتصال بالشبكة والوصول إلى الشبكة .غير أن القانون 2015/87
ال يتضمن أحكا ًما واختصاصات لجه از تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للموافقة على قواعد توزيع القدرات عبر الحدود واعتمادها.
إن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هو المسؤول عن مراقبة السوق ،ويحق له ،على وجه الخصوص ،الموافقة على قواعد السوق والشروع
ونظرا إلى أن عملية التحرير قد بدأت للتو في قطاع الكهرباء المصري ،فإن نشاط مراقبة السوق يكرس حاليًا
في تدابير وتعديالت تعويضية عند االقتضاء.
ً
بصورة رئيسية لتقييم وجود األوضاع المطلوبة للسماح بفتح األسواق مع إشارة خاصة إلى المنافسة بشأن جانب العرض للسوق .وعالوة على ذلك ،يالحظ
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك امتثال المر َّخص لهم لشروط وأحكام التراخيص الخاصة بهم.
بموجب القانون  ،2015/87يختص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمنح جميع التصاريح والتراخيص إلنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة إنتاج
الكهرباء وأنشطة التوزيع والتوريد/البيع.
يوفر القانون  2015/87لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الوصول إلى المعلومات الضرورية الخاصة بالكيانات الخاضعة.
حماية المستهلك  -يتم تنفيذ حماية مستهلك الكهرباء بشكل رئيسي من خالل نظام إدارة الشكاوى والمبادرات التي تهدف إلى زيادة وعي المستهلك .وبصفة
خاصة ،وفيما يتعلق بالشكاوى ،يوجد لدى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك نظا ًما إلكترونيا لتسجيل الشكاوى ومتابعة إجراءاتها .وفيما يتعلق
بتوعية المستهلك ،يستخدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشكل مكثف تكنولوجيا المعلومات المتاحة (على سبيل المثال ،الموقع اإللكتروني،
وسائل التواصل االجتماعي ،قنوات االتصال الجماهيري) للترويج لحمالت التوعية.
تسوية المنازعات – ينص القانون  2015/87على أحكام تسوية المنازعات ،وقد اعتمدت إجراءات تسوية محددة من خالل اللوائح التنفيذية المعنية.
تجزئة المرفق-ينص قانون الكهرباء على نظام الوصول الجزئي ،وتكلف كل مرفق بتنفيذه ،يشارك جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في المراحل
المختلفة لعملية الوصول الجزئي ،من تصميمها إلى الرصد الالحق للعملية.

اإلنفاذ





يتمتع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ،بموجب القانون  ،2015/87بصالحية إنفاذ قراراته والتدابير التنظيمية وكذلك فرض عقوبات على
الكيانات الخاضعة لإلشراف ،وال سيما المرخص لهم ،في حالة عدم امتثالهم لقراراته ،وفقا إلجراءين مختلفين:
فرض أي من العقوبات المنصوص عليها في القانون ،في حالة انتهاك األحكام القانونية أو قواعد المنافسة أو مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
فرض عقوبات في حاالت انتهاك أحكامه أو المساس بأي من محطات التوليد أو العبث بها وهذه العقوبات تتراوح بين الغرامات والسجن المشدد وفقا لجسامة
األفعال.
وتوجد عدة أدوات أخرى متاحة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لضمان االمتثال لإلطار التنظيمي ،على سبيل المثال ،مراقبة األسواق ونشر
معايير األداء القياسية والتحذيرات واإلجراءات القانونية.

 3-2الكفاءات
"يجب أن تشكل الواجبات والصالحيات مجموعة دنيا من االختصاصات تحدد المسؤوليات المحددة للمنظم لتعزيز المنافسة وتمكين المستهلكين"
(المبادئ التنظيمية الجيدة في بلدان البحر األبيض المتوسط ،ميدريغ .)2014
3-2-1

واجبات ومسؤوليات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وفقًا للقانون )2014( 17

إن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن هي عبارة عن هيئة تنظيمية مستقلة تعمل تحت اإلشراف المباشر لوزير الطاقة والثروة المعدنية ،وتُعد هيئة
تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الخلف القانوني لهيئة تنظيم الكهرباء وهيئة تنظيم الطاقة النووية األردنية وسلطة الموارد الطبيعية فيما يتعلق بمهامها
التنظيمية عمال بالقانون رقم ( )17لسنة  2014بشأن إعادة هيكلة المؤسسات والمنظمات الحكومية .ويحدد القانون المذكور أعاله أهداف هيئة
تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ومسؤولياتها وتشمل بصورة رئيسية ما يلي:
تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين وحماية المستهلكين ومراقبتهم
تنظم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن القطاع على أساس التوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين وأي أطراف أخرى ذات
صلة ،ويشمل ذلك تنظيم ورصد استخدامات قطاع الطاقة اإلشعاعية النووية والمتأينة ..ويتم ضمان مصلحة مستهلكي الكهرباء من خالل االمتثال
للشروط المتعلقة بتوفير الخدمات التي يصدرها المرخص لهم والتي وافقت عليها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ،ويشمل ذلك الحق في التزود
بالطاقة ذات النوعية المحددة بأسعار معقولة وسهلة ومشابهة ،والحق في حل منازعاتهم مع مشغلي نظم السوق بصورة سهلة واقتصادية ،وحماية
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الفئات الضعيفة من العمالء ،أي دعم األسر الفقيرة أو العمالء المرضى الذين لديهم تعريفات أو خصومات اجتماعية ويستلزم األخير مراقبة تنفيذ
التدابير المتخذة لضمان مستوى عال من حماية المستهلك وتوفير خدمات شاملة لجميع العمالء من األسر المعيشية.
هيكل الجدوى االقتصادية الخاص بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
تحتفظ هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بهيكل فعال للقطاع وتطوره بطريقة تساهم في جدواه االقتصادية وتعززه ،وبالتالي تعزيز كفاءته.
االمتثال للحماية البيئية
يضمن المنظم امتثال المؤسسات العاملة في القطاع لمعايير التعليمات والقوانين المتعلقة بحماية البيئة وشروط السالمة العامة المطبقة في المملكة
وفقا للتشريعات السارية.
السالمة العامة والنووية
تضمن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وجود شروط ومتطلبات السالمة العامة والحماية من اإلشعاع والسالمة واألمن النووي .وعالوة على
ذلك ،يعمل المنظم على حماية البيئة وصحة اإلنسان والممتلكات من مخاطر التلوث والتعرض لإلشعاعات المتأينة.
3-2-2

اختصاصات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لالضطالع بمسؤولياتها
الترخيص

تشمل االختصاصات الخاصة بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ذات الصلة بالترخيص ما يلي:
 منح التصاريح والتراخيص لألشخاص العاملين في هذا القطاع؛
 التحقق من امتثال المصرح لهم والمرخص لهم بتطبيق أحكام القوانين واللوائح والتعليمات الصادرة ذات الصلة،
 مراقبة اللجان والمرخص لهم للتأكد من مطابقتها ألحكام القوانين والتصاريح والتراخيص الممنوحة لهم ،ولهذا الغرض يجوز لها إجراء
عمليات معاينة على أي كيان أو أي هيئة أخرى؛
 إصدار حوافز خاصة للطاقة المتجددة بالتعاون مع الوكاالت /الهيئات األخرى مثل الحكومة .حيث يوجد إجراء مبسط لطلب تراخيص محطات
توليد الطاقة قائمة على مصادر الطاقة المتجددة.
في المستقبل ،وضع السوق المفتوح ،يجب أن تستعد هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن للحصول على القدرات واالختصاصات إلدارت المزادات
التنافسية إلضافات التوليد .وهذه عملية مهمة وفعالة وشفافة تم نشرها في العديد من البلدان النامية من أجل تطوير مصادر الطاقة المتجددة.
باالعتماد على السياسات الحكومية ،يمكن أيضًا تطبيق المزاد على إضافات الطاقة التقليدي .وعالوة على ذلك ،قد تكون نتائج المزادات الناتجة
مفيدة في احتواء التعريفات على المستخدمين دون اإلضرار بالقدرة االقتصادية للموردين.
مراقبة األسواق
يجب أن يكون لدى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الكفاءات الالزمة لمراقبة أسواق البيع بالجملة والوصول الجزئي ،وإمكانية الوصول إلى
الشبكات والبنية التحتية األخرى ذات الصلة  ,لمراقبة المنافسة وكذلك امتثال الكيانات الخاضعة للوائح القواعد والمعايير ،ولتجنب أي إساءة
استخدام لمواقف مهيمنة ،ال سيما على حساب المستهلكين ،فضال عن السلوك الضار والمنافي للمنافسة.
ينبغي السماح لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالعمل بتعاون وثيق مع مكافحة االحتكار الوطني أو أي سلطات وطنية أو إقليمية أخرى مسؤولة
عن اإلشراف على قواعد المنافسة لتعديل وضبط اإلطار التنظيمي ..قد تؤدي المراقبة االستباقية لألسواق إلى زيادة ثقة المستهلكين والمستثمرين
وثقة مشغلي السوق في عمل المنظم وفي األداء العام للسوق.
تكلفة الخدمات والتعريفات
يجب أن تؤدي الكفاءات المعنية بمرقبة األسواق إلى تقدير المكونات الرئيسية ألسعار الكهرباء التي يدفعها المستهلكون من األسر المعيشية وقطاع
الصناعة .يمكن تقسيم هذه المكونات في خمس فئات رئيسية:
 تكاليف الطاقة ،والتي تعكس بشكل رئيسي تكلفة شراء الكهرباء في سوق البيع بالجملة ،ولكن أيضا تكاليف تشغيل الموردين لتشغيل األعمال،
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بما في ذلك المبيعات والفواتير وكذلك هوامش الربح.
 تكلفة الشبكة ،السيما الرسوم المفروضة على نقل وتوزيع الطاقة للمستخدمين النهائيين ،بما في ذلك خسائر النقل والتوزيع وتكاليف تشغيل
النظام والقياس.
 رسوم الطاقة المتجددة ،أو رسوم سياسات الحكومة لدعم مصادر الطاقة المتجددة
 ضريبة القيمة المضافة
 الضرائب والرسوم األخرى تشمل على :أوالً :الرسوم المحتملة لتعزيز وتحسين كفاءة الطاقة والتوليد المشترك للحرارة والطاقة ،ثانيا:
الضرائب والرسوم المحتملة المتعلقة بنوعية الهواء واألغراض البيئية ،ثالثا :الضرائب والرسوم المحتملة المتعلقة بغاز ثاني أكسيد الكربون
وانبعاثات غازات الدفيئة األخرى ،رابعا :الضرائب والرسوم المحتملة المتعلقة بالقطاع النووي وأمن الطاقة ومدفوعات القدرة ،خامسا:
الضرائب والرسوم األخرى غير المشمولة بأي من هذه النقاط.
يجب أن تكون نتائج هذه التقييمات أحد العناصر التي يجب أخذها في االعتبار عند التعامل مع مسألة السياسة العامة وسوف تسمح بإجراء مقارنات
مفيدة مع تقييمات مماثلة من قبل الدول األخرى.
يجب أن يكون لدى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اختصاصات إلجراء األبحاث حول تكلفة الخدمة للتوليد والتوزيع والنقل كمدخل لتحديد
السعر  .يشمل هذا البحث ،المفيد لتحديد التعريفات ،على تحليل دقيق لمقومات التكلفة المختلفة التي تؤدي إلى نظام أسعار عادلة .قد يشتمل هذا
التحليل على تكلفة مضمنة لدراسة الخدمة التي تقسم التكاليف المتضمنة في متطلبات إيرادات المرافق بين مختلف فئات المستهلكين .هناك ثالث
خطوات أساسية في هذه العملية:
 يتكون التوظيف من تحديد ما إذا كانت التكاليف تتعلق باإلنتاج أو النقل أو التوزيع أو مناطق التكلفة األخرى.
 تصنيف التكاليف هو تحديد ما إذا كانت تكاليف معينة تتعلق بعدد الكيلوواط في ذروة الطلب ،أو عدد ساعات استهالك الطاقة بالكيلوواط /
ساعة ،أو عدد المستهلكين الذين تم خدمتهم.
 توزيع التكاليف بين الفئات بنا ًء على خصائص االستخدام لكل فئة.
النتيجة النهائية لتكلفة الخدمة المضمنة هي مقياس ألساس اإليرادات والنفقات والسعر حسب الفئة .تسمح هذه النتائج بحساب معدل العائد لكل فئة
وهامش ربح لكل فئة وبعض مؤشرات العائد ،مثل مؤشر العائد ونسبة العائد إلى التكلفة .غالبا ً ما يُفترض ،ولكن ليس بالضرورة أن يكون مطلوبًا،
أن توفر جميع الفئات معدل العائد نفسه .يمكن أن يؤثر معدل التباين في العائد والتعرف على االختالفات في مخاطر الفئات أو معدالت نمو الفئات
أو عوامل أخرى بشكل كبير في نتائج الدراسة.
تخضع التكاليف العامة ،مثل النفقات اإلدارية والعامة والمحطة العامة ,لتحليالت منفصلة لتقسيمها بين وظائف اإلنتاج والنقل والتوزيع.
يجب أن تكون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قادرة على وضع القواعد التي بموجبها يتم السماح للمرافق بتحديد األسعار بنا ًء على تكلفة تقديم
الخدمة للمستهلكين والحق في الحصول على ربح محدود .تعكس أسعار الكهرباء عموما ً تكلفة بناء وتمويل وصيانة وتشغيل محطات الطاقة
وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء ،فضالً عن عائد مالي ألصحاب المرافق .بشكل عام ،هناك عدة عوامل رئيسية تؤثر على سعر الكهرباء:
 الوقود :قد تختلف تكاليف الوقود ،خاصةً خالل فترات ارتفاع الطلب .ويمكن أن يؤدي الطلب العالي على الكهرباء إلى زيادة الطلب على
الوقود ،مثل الغاز الطبيعي ،والذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود ،وبالتالي زيادة تكاليف توليد الكهرباء.
 محطات الطاقة :لكل محطة طاقة تكاليف بناء وصيانة وتكاليف تشغيل.
 نظام النقل والتوزيع :أنظمة نقل وتوزيع الكهرباء التي توفر الكهرباء لديها تكاليف صيانة ،والتي تشمل إصالح األضرار التي لحقت بالنظام
من الحوادث أو الظروف الجوية القاسية.
 الظروف الجوية :يمكن أن يوفر توليد الطاقة المائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح توليد كهرباء منخفضة التكلفة من توربينات الرياح عندما
تكون سرعة الرياح مواتية .ومع ذلك ،يمكن أن تؤدي درجات الحرارة الشديدة إلى زيادة الطلب على الكهرباء ،خاصةً في حالة التبريد ،ويمكن
أن يؤدي الطلب إلى ارتفاع األسعار.
 التنظيمات  :في بعض البلدان ،تقوم الجهات التنظيمية أو لجان الخدمة العامة بتنظيم األسعار بشكل كامل ،في حين أن البلدان األخرى لديها
مجموعة من األسعار غير المنظمة (للمولدات) واألسعار المنظمة (للنقل والتوزيع).
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 حوافز تشجيع السياسات الحكومية في مجال الطاقة :من بين هذه السياسات ،قد يتم تضمين دعم األبحاث وتوليد مصادر الطاقة المتجددة وكذلك
برامج توفير الطاقة والكفاءة مع تكلفتها التي تغطيها أسعار الكهرباء.
وعادة ما تكون أسعار الكهرباء أعلى للمستهلكين المقيمين ومستهلكو قطاع التجارة ألنها تكلف أكثر لتوزيع الكهرباء عليها .يستهلك مستهلكو
قطاع الصناعة المزيد من الكهرباء ويمكنهم الحصول عليها بجهد أعلى ،لذا فإن توفير الكهرباء لهؤالء المستهلكين هو أكثر كفاءة وأقل تكلفة
يقترب سعر الكهرباء لمستهلكي قطاع الصناعة عموما من سعر الجملة للكهرباء.
وبنا ًء على االعتبارات السابقة ،فإن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لديها كفاءة تحديد التعريفات الكهربائية ورسوم االشتراك ورسوم الخدمات
والودائع وتكلفة الخدمة مع أنظمة النقل والتوزيع الكهربائية .ويعكس تحديد التعريفات الشفافة وغير التمييزية لتوصيل شبكات النقل والتوزيع
الوطنية وإمكانية الوصول إليها واستخدامها التكلفة ،وينبغي أن يوفر حوافز الستثمار جديد فعال وتجنب عمليات الدعم المتبادل بين مستخدمي
الشبكة .تتولى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مسؤولية تحديد تلك التعريفات لضمان االستدامة االقتصادية لتطوير الشبكة وضمان أن التكاليف
التي يتم الموافقة عليها من خالل المستهلكين مبررة اقتصاديًا .باإلضافة إلى ذلك ،فإن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لديها واجبات
واختصاصات لتحديد الرسوم ورسوم الخدمات والودائع وأي تكاليف أخرى متعلقة بالقطاع.
قواعد الشبكات والمعايير الفنية ومؤشرات األداء والمتطلبات البيئية
بدورها كمنظم ،تمتلك هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الصالحية لوضع قوانين وقواعد الشبكة والموافقة عليها (بالتعاون مع الوكاالت /الهيئات
األخرى مثل الحكومة) ,بما في ذلك توزيع القدرات في نقاط الربط البيني وإدارة االزدحام وجودة الخدمة .وهذا يضمن أن الشروط واألحكام
الستخدام هذه البنى التحتية وإمكانية الوصول إليها تنص على أنه ينبغي إدارتها بطريقة غير تمييزية وشفافة وكفء وفعالة.
باإلضافة إلى ذلك ،تشارك هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تطوير المواصفات القياسية الفنية المتعلقة بأجهزة القطاع والمرافق بالتشاور
مع الجهات المعنية األخرى إلصدارها من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية .ترتبط هذه الكفاءة بمهمة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
في jحديد متطلبات تنفيذ الشروط البيئية لتكون متاحة في كيانات ومرافق القطاع بالتعاون مع األطراف المعنية ووفقا ً للتشريعات السارية.
وتجدر اإلشارة إلى أنه في العديد من البلدان المتقدمة يتم التعامل مع القضايا البيئية من قبل كيانات مستقلة أو السلطات التي يتم إنشاؤها بشكل
مناسب من قبل الحكومات .في بعض الحاالت ،يرتقي التعامل مع مثل هذه القضايا إلى مرتبة وزارات البيئة التي هي جزء نشط من الحكومة.
فيتعاملون ،إلى جانب الوزارات األخرى والسلطات المحلية ،مع طلبات الحصول على تصاريح الطاقة والتراخيص التشغيلية .باإلضافة إلى ذلك،
تتجاوز مجاالت اختصاصها إلى مجاالت الطاقة الحتواء جميع التهديدات البيئية للبلد.
وأخيرا ،مؤشرات األداء لمشغلي أنظمة التوزيع ( )DSOsولموردي الكهرباء.
ً
الوصول الجزئي واإلعانات المتبادلة
إعداد الشروط المناسبة لتجزئة الخدمة الكهربائية  -إلي التسعير والبيع بشكل منفصل لجميع الخدمات التي تشتمل الخدمة المجمعة لليوم  -هو
الشرط األساسي لتقديم وتطوير المنافسة ,وبالتالي تجنب اإلعانات المتبادلة وتمكين سوق تنافسي من التطور في بعض الخدمات ،حتى يتمكن
المستهلكين من اختيار الخدمات التي يحتاجونها وتخفيض تلك الخدمات التي ال يحتاجونها ومن المحتمل أن يدفعوا أقل .باإلضافة إلى ذلك،
سيمنع الوصول الجزئي اإلعانات المتبادلة بين األنشطة المجمعة ،مما يسمح بتوزيع التكاليف الحقيقية بشكل صحيح.
عادة ما تكون عملية الوصول الجزئي عملية طويلة ومعقدة ،ولكنها ستؤدي إلى نتائج مثيرة لإلعجاب تفتح السوق أمام منافسة فعالة في األنشطة
غير المنظمة .هناك أربعة أنواع رئيسية للوصول الجزئي للمرافق المتكاملة رأسياً:
 يمثل الوصول الجزئي المحاسبي أقل أشكال الوصول الجزئي جذرية; يجب االحتفاظ حسابات منفصلة ألنشطة الشبكة وأنشطة التوليد لمنع
اإلعانة المتبادلة.
 يتطلب الوصول الجزئي الوظيفي (ويسمى أيضا إدارة الوصول الجزئي)  ،باإلضافة إلى االحتفاظ بحسابات منفصلة ,أن تكون األنشطة
التنفيذية واإلدارة منفصلة ألنشطة النقل والتوليد.
 يتطلب الوصول الجزئي القانوني أن يتم وضع النقل والتوليد في كيانات قانونية منفصلة.
 الوصول الجزئي للملكية الشكل األكثر جذرية للتجزئة .يجب أن يكون للتوليد والنقل مملو ًكا من قبل كيان مستقل .ال يُسمح لهذه الكيانات بحجز
المشاركات في كال النشاطين.
هناك عدة مراحل مطلوبة إلنجاز الوصول الجزئي:
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 يجب توافر الوصول الجزئي لخدمات الكهربائية المجمعة .يجب فصل هذه الخدمات إلى وظائف منفصلة ومستقلة يمكن تقديمها من قبل كيانات
األعمال القائمة أو الجديدة.
 يجب أن يتم اقتطاع تكاليف هذه الخدمات المفككة من تكاليف الخدمة المجمعة .وستكون التكاليف المنفصلة هي األساس ألسعار كل خدمة
جديدة .وسيشمل هذا توزيع التكلفة وطرق المحاسبة .كما يتطلب التطبيق الصحيح لتوزيع التكلفة لضمان أن يتم تسعير الخدمات الخاضعة
للرقابة في التكلفة وعدم إعانة الخدمات المقدمة بشكل تنافسي .ولضمان ازدهار المنافسة لهذه الخدمات المقدمة بشكل تنافسي ،قد تكون هناك
حاجة لبعض التغييرات التنظيمية للمرافق القائمة .ويمكن أن يتراوح ذلك من الوصول الجزئي الوظيفية إلى التجريد أو انفصال المشترك عن
وظائف أو خدمات معينة.
 من أجل الحفاظ على موثوقية الخدمة الكهربائية وتسهيل التبادل التجاري ،يجب تقسيم الخدمات الكهربائية األساسية إلى فئتين ،الخدمات التي
يمكن أن تكون تنافسية والخدمات التي ينبغي أن تظل خدمات منظمة .كحد أدنى ،يجب أن تكون الخدمة التنافسية ممكنة من الناحية التقنية
لمجموعة متنوعة من الموردين لتوفير الخدمة وتكون مفيدة اقتصاديًا للموردين للتنافس على تقديم الخدمة ،أي أن األسعار التي يدفعها
المستهلكون يجب أن تنخفض أو تزيد من جودة الخدمة .أما الخدمات المتبقية الخاضعة للوائح التنظيمية فتظهر إما خصائص احتكارية طبيعية
أو تكون غير قابلة لألسواق التنافسية.
 يجب تحديد الهياكل السوقية والتنظيمية المؤدية إلى خفض التكاليف اإلجمالية للمستهلكين .ستتطلب هذه المرحلة الرابعة تحليل هيكل السوق
والممارسات التنظيمية والحقوق والواجبات القانونية للمرافق والمستهلكين وغيرهم من المشاركين في الصناعة .وإلكمال هذه الخطوات ،يجب
أن تمتلك هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الكفاءات لتحليل جميع أنشطة المرافق ووضع مبادئ توجيهية لكيفية فصل الحسابات األنشطة
المرخصة من أجل مراقبة الفصل الفعال (الذي قد يكون على مستوى الشركات والمحاسبة ومستوى الملكية) بين األنشطة االحتكارية التنافسية
والمنظمة  .سيؤدي هذا الفصل إلى تقليل احتماالت اإلعانات المتبادلة بين أنشطة التوليد والنقل والتوزيع والتزويد .ويمكن أن يؤدي تجزئة
األنشطة بشكل فعال إلى زيادة المنافسة حيث يتم تجزئة االحتكارات ،كما يمكن أن يسهل دخول األسواق بالنسبة للجهات الفاعلة الجديدة في
السوق.
توصيات خاصة بالحكومة
يجب أن تقدم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن توصيات للوزارة بشأن االنتقال من نهج المشتري الفردي إلى نهج السوق الكهربائية التنافسي
كما هو موصوف تحت اختصاصات الوصول الجزئي .وبشكل أكثر تحديدًا ،يجب أن تقدم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن توصيات أو تصدر
اقتراحات حول مشاريع القوانين أو وثائق السياسات أو حول المراجعات التشريعية المقترحة من السلطة التنفيذية من خالل عملية رسمية أو غير
رسمية .حاليا ،ال يتم نشر اقتراحات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
التعاون مع المؤسسات األخرى
تشارك هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مع الهيئات المختصة في تطوير مبادئ استيراد وتصدير المعادن .وعالوة على ذلك ،تدير االتصاالت
مع المؤسسات والمنظمات المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الكهرباء والطاقة النووية والحماية من اإلشعاع والسالمة واألمن النوويين في الدول
العربية واألجنبية بهدف االستفادة من خبراتهم العلمية وأبحاثهم ومساعداتهم ومنحهم في مجال عملهم.
الطاقة النووية
في مجال الطاقة النووية ،تشارك هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ،بموافقة مجلس الوزراء ،في مشاريع عربية وإقليمية ودولية للحماية اإلشعاعية
والسالمة واألمن النوويين والطاقة والمعادن المتعلقة بالخبرات أو البحوث .باإلضافة إلى ذلك ،فإنها تنظم العالقات بين الكيانات والمؤسسات
األردنية المعنية بالحماية من اإلشعاع والسالمة النووية من جهة ،وبينها وبين المنظمات والمؤسسات الدولية واإلقليمية والعربية من جهة أخرى.
ونتيجة لذلك ،تطبق هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أيضا ً احتياطات السالمة النووية الشاملة وتنشئ نظاما ً للمخزون لمراقبة جميع المواد
النووية الخاضعة لهذه االحتياطات.
العقود
تقدم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مبادئ توجيهية ملزمة أو تراجع أو ترفض أو توافق على شروط العقد بين الكيانات الخاضعة للرقابة و/
أو الجهات الفاعلة في السوق وتصدر أيضا نماذج لعقود موحدة.
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الوصول إلى المعلومات
تصل هيئة تن ظيم قطاع الطاقة والمعادن إلى جميع المعلومات المتاحة من قبل السوق أو مشغلي نظام النقل ( )TSOsومشغلي نظام التوزيع
ونظرا ألن البيانات قد تكون سرية ،سواء من الناحية
لتكون قادرة على معرفة جميع الميزات المفيدة لتحليل تطور أسواق الطاقة والبنى التحتية.
ً
التجارية أو األمنية ،يجب أن تضمن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إجرا ًء مناسبًا للتعامل مع هذه البيانات وحماية خصوصية المستهلكين.

توصيات بشأن االختصاصات
وكما أشير في الفقرة السابقة بشأن االختصاصات ،فإن التشريعات البيئية في معظم البلدان مهمة للغاية وينبغي أن تتناول التنظيم .وتم ذكر االمتثال
البيئي لالئحة في عدة مناسبات بين مسؤوليات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن .ومع ذلك ،يبدو أن منظمة التشغيل ،كما هو موضح في مخططها
الشامل لعام  ،2016تفتقر إلى فرع بيئي .لذلك ،يجب على هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تنظيم نفسها لتوسيع اختصاصاتها من أجل التعامل
مع الموضوع.
ومسألة مهمة أخرى بصرف النظر عن عدم وجود مؤشرات لألداء (كما هو موضح أدناه) ،وهي أن المنظم ال تصدر معايير الصناعة أو
المستهلك .يبدو أن هذا الوضع يعيق دور المراقبة للجهة التنظيمية.
على الرغم من أن المراقبة تعد مسؤولية هامة من جانب هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ،إال أن جمع البيانات يبدو مفقودًا في العديد من
المجاالت المهمة ،وهي:
 بيانات األداء :أداء الصناعة والسوق وأداء الحوكمة واألداء االقتصادي واألداء المالي وتقديم الخدمات التشغيلية واألداء الفني.
 بيانات عن االمتثال :االمتثال لاللتزامات القانونية واالمتثال التنظيمي /المشترك وجودة العملية التنظيمية.
يجب تطوير جمع البيانات في هذه المناطق باستخدام جميع األدوات المتاحة .في العديد من الحاالت ،يعد إعداد استبيانات مناسبة تركز على
أمرا معقدًا حيث سيكون مفيدًا الختبار تجربة منظمي ميدريغ اآلخرين.
اختيار البيانات والمعايير ذات الصلة ً
سيتطلب وضع اإلجابات المهارات المناسبة والخبرات الختيار اإلجابات ذات الصلة بغض النظر عن االعتبارات الهامشية التي قد تكون موجودة
بين اإلجابات.
يجب استخدام معايير القياسية المحددة كمرجع لمقارنة البيانات التي تم جمعها وتقييم االختالفات .وتجدر اإلشارة إلى أن المعايير القياسية الوطنية
في حوض ميدريغ قد تختلف من بلد إلى آخر اعتمادًا على تشابهها مع الوضع األردني.
ستكمل هذه اإلجراءات البيانات التي تم رصدها بالفعل وستسمح لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بتطوير مؤشرات أداء رئيسية الضرورية
لتقييم أداء ذي معنى قد يؤدي إلى خطط عمل مناسبة في المجاالت المذكورة أعاله .وتم اقتراح مثال ذي معني لخطط العمل المحتملة من خالل
توصيات المبادئ التنظيمية الجيدة في بلدان البحر المتوسط  ،ميدريغ  ،2014كما هو موضح في الصفحة  9من هذا التقرير ،حيث أن مؤشرات
األداء الرئيسية هي في الواقع مقياس جيد للنقاط الهامة التي تم التوصل إليها في كل خطة عمل.
يجب تعزيز مراقبة السوق من خالل إنشاء نظام آلي لجمع البيانات من شأنه تسريع العملية وتوفير بعض الموارد على األقل .ال يمكن جمع كل
البيانات تلقائيًا ،ولكن يمكن جمع بعض البيانات المهمة على األقل من خالل أجهزة التوليد "الذكية" الجديدة التي يجب أن يتم توزيعها في النهاية
من خالل المرافق.
مع الوضع "المجمع" الحالي ،ال توجد أيضًا آلية تمنع المرخص لهم من تقديم اإلعانة المتبادلة بين أنشطة السوقية واألنشطة غير السوقية .وكما
هو موضح تحت "اختصاصات الوصول الجزئي" ،ينبغي تطوير الفصل المحاسبي للشركات المتكاملة رأسيا ً .سيؤدي هذا الفصل إلى الحد من
إمكانيات اإلعانات المتبادلة بين أنشطة التوليد والنقل والمشتريات الفردية ومشتريات الوقود والتوزيع والتوريد ،وبالتالي يشمل جميع األنشطة
التي يتم تنفيذها في أنظمة الطاقة .عالوة على ذلك ،ويمكن أن تؤدي تجزئة األنشطة بشكل فعال إلى زيادة المنافسة حيث يتم تجزئة المرافق
المنتظمة رأسياً ،كما يمكن أن يكون دخول األسواق أسهل بالنسبة للداخلين الجدد إلى السوق.
وأخيرا ،ال توجد آليات متاحة لتلبية متطلبات الغير (وصول الغير) لالتصال بشبكات النقل والتوزيع واستخدام النظام .يجب ضمان وصول الغير.
ً
يتم منح مستهلكي الكهرباء والغاز الحق في اختيار ممن يحصلون على إمدادات الكهرباء و /أو الغاز وبالتالي هذا يعزز المنافسة .ولكي يتم تقديم
مثل هذا العرض ،يجب نقل الكهرباء و /أو الغاز عبر الشبكات لتمكن من امداد المستهلكين من موردين الغير .إن حق اختيار مورد للكهرباء و/
أو الغاز هو عنصر أساسي في السوق الطاقة التنافسية .يمكن تقسيم أحكام وصول الغير إلى عدد من المراحل مع مسؤوليات وتوقيتات مميزة
لكل طرف (مالك الشبكة والمستهلك ومورد الغير).
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دراسة الحالة :هيئة تنظيم سوق الطاقة ( )EMRAفي تركيا
هيئة تنظيم سوق الطاقة هو كيان قانوني عام مستقل يتمتع بسلطة إدارية ومالية أنشئت لتنظيم ومراقبة أسواق الكهرباء والغاز الطبيعي والبترول وغاز البترول
المسال .وتخضع هيئة تنظيم سوق الطاقة إلدارة المجلس التنظيمي ألسواق الطاقة .ويمكن لهيئة تنظيم سوق الطاقة إنشاء وإقرار مستويات التعريفة وإصدار
التراخيص ووضع معايير جودة الخدمة ومعالجة أمور أخرى مثل شكاوى اإلدارة والمستهلكين الناشئة عن نقص الجودة أو انقطاع إمداد الطاقة .وغالبا ما
يتعاون هيئة تنظيم سوق الطاقة مع هيئة المنافسة التركية ،ويمكن استئناف قراراتها أمام المحاكم اإلدارية.
يتم تعريف منظمة هيئة تنظيم سوق الطاقة واختصاصاتها بشكل أساسي بموجب القانون رقم  4628والقوانين األخرى التي تحكم قطاعات الطاقة المعنية.
والهدف الرئيسي لهيئة تنظيم سوق الطاقة هو تنظيم سوق الطاقة واإلشراف عليه من أجل توفير سوق سليمة وشفافة وتنافسية وتعزيز الظروف المناسبة
لتوفير الكهرباء ومصادر الطاقة للمستهلكين بالطريقة األكثر مالءمة من حيث الجودة والكمية والسعر والتوافق البيئي .وتمشيا مع قوانين السوق ذات الصلة
(الكهرباء والغاز الطبيعي والبترول وغاز البترول المسال) ،تنظم هيئة تنظيم سوق الطاقة قطاعات الطاقة المعنية من خالل إصدار التشريعات والتراخيص
الثانوية ومراقبة األنشطة (التي تغطي المطابقة مع التشريعات وجمع بيانات السوق) والتحقق من امتثال المشاركين في السوق وإعطاء األوامر وإصدار
قرارات ملزمة قانونيا وعقوبات على المرخص لهم .عالوة على ذلك ،فإن صالحيات ومهام هيئة تنظيم سوق الطاقة فيما يتعلق بموارد الطاقة المتجددة
مدرجة أيضا في قانون الطاقة المتجددة رقم  5346الذي تم تقديمه في عام  .2005كما تقوم هيئة تنظيم سوق الطاقة بتسوية النزاعات بين المشاركين في
السوق وبين المستهلكين والمشاركين في السوق.
الكفاءات
االختصاصات الرئيسية لهيئة تنظيم سوق الطاقة (المسؤوليات والصالحيات) هي كما يلي:





منح التراخيص التي تحدد العمليات المرخص بها وكذلك الحقوق وااللتزامات المرتبطة بالكيانات القانونية في أسواق الكهرباء والغاز الطبيعي والبترول
وغاز البترول المسال .ومراجعة المنظمات العاملة في األسواق المذكورة.
مراقبة أداء السوق وتصميم اللوائح ذات الصلة ومراجعة عملية اإلنفاذ.
تحديد المبادئ القانونية لتحديد األسعار والموافقة أو تحديد تعريفات التوزيع والنقل من أجل الوصول إلى أنظمة الكهرباء والغاز الطبيعي واستخدامها .ويتم
تحديد التعريفة باعتبار خطط االستثمار والوفاء بها من قبل مشغل النظام.
تمتلك هيئة تنظيم سوق الطاقة أيضًا اختصاصات لتنظيم توزيع القدرات عبر الحدود وتوازن األنظمة بما يتماشى مع التشريعات الثانوية ذات الصلة.

اإلنفاذ
تمتلك هيئة تنظيم سوق الطاقة صالحيات اإلنفاذ للوفاء بمسؤولياتها .بينها:
 فرض العقوبات اإلدارية من خالل مجلس تنظيم سوق الكهرباء في حالة المخالفات.
 يحق لهيئة تنظيم سوق الطاقة فتح تحقيقات بشأن امتثال المشاركين في السوق للتشريعات ذات الصلة في جميع أسواق الطاقة التي تنظمها .وإذا استمر عدم
االمتثال بعد التحذير الكتابي الذي قدمه هيئة تنظيم سوق الطاقة ،فإنه يحق لهيئة تنظيم سوق الطاقة إصدار غرامات إدارية ومضاعفة الغرامات في حالة
تكرار االنتهاك.
 في حالة عدم التزام حاملي التراخيص بالقانون ،يجوز لهيئة تنظيم سوق الطاقة فرض عقوبات إما في شكل غرامة مالية أو إلغاء الترخيص .ويتم تصنيف
مقدار العقوبات وفقا للمخالفة .كما يتم مراجعة مبالغ الغرامات في قوانين السوق كل عام من قبل وزارة المالية.

 3-3اإلنفاذ
"اإلنفاذ هو ضمان االمتثال للقواعد من قبل المشاركين في السوق والكيانات الخاضعة للتنظيم من أجل الحصول على المنفعة العامة التي تنص
عليها اللوائح( ".المبادئ التنظيمية الجيدة في بلدان البحر األبيض المتوسط ،ميدريغ .)2014
تم تحرير سوق الكهرباء األردني نسبيا منذ عام  1996عندما سمح قانون الكهرباء بتوليد الكهرباء من المنتجين الخاصين .في عام  ،1997لم
يعد بيع  ٪51من الحصص العامة لشركة توليد الكهرباء المركزية (المتحكم في محطة الطاقة) فعليًا احتكاريًا للدولة ،على الرغم من أن الحكومة
المركزية تمارس سيطرة جوهرية إما مباشرة ( )٪40أو من خالل فروع أخرى للحكومة (أي وكالة الضمان االجتماعي)
وعالوة على ذلك ،في عام  ،2002حدد القانون العام للكهرباء عملية الخصخصة لقطاع الكهرباء وأنشأ منظ ًما (هيئة تنظيم الكهرباء) ،التي
أصبحت اآلن جزءا من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن .وال يزال يتم التحكم في نقل الكهرباء من قبل الدولة األردنية ويتم تشغيل توزيع
الكهرباء إلى المستهلك النهائي من قبل شركه توزيع الكهرباء ،التي تملكها الدولة حاليا بنسبة  .٪ 100وتتولى شركة الكهرباء الوطنية مسؤولية
نقل الكهرباء وتطوير الشبكة الوطنية وعمليات الربط البيني بين األردن وجيرانها .وقد تم تحرير توليد الكهرباء ولكن الشركة الرئيسية هي شركة
توليد الكهرباء المركزية بإجمالي إنتاج  4.2تيرا واط/ساعة في عام ( 2016حوالي  ٪ 21من إجمالي توليد الطاقة) وقدرة إجمالية تبلغ حوالي
1,100ميجاوات.
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في سوق ذا تركيز كثيف ،تصبح صالحيات اإلنفاذ التابعة للمنظم أمر بالغ األهمية .ويتم تنظم نقل أصحاب المصلحة بموجب القانون ويتم تنفيذه
من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن .وبالتالي ،يخضع االستحواذ المباشر أو غير المباشر ،من قبل شخص طبيعي أو كيان قانوني ،على
الحصص التي تزيد عن عشرة بالمائة من رأس مال المرخص له (خمسة بالمائة للشركات المتداولة) لموافقة مجلس هيئة تنظيم قطاع الطاقة
والمعادن .ويشبه هذا الحكم العديد من األحكام المتعلقة بالموضوع المطبقة حاليًا في العديد من بلدان االتحاد األوروبي .لذلك ،فإنه يشكل ممارسة
إدارية سليمة.
عندما يتعلق األمر بسلوك السوق ،يتضح أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لديها الصالحية للتحقيق في إساءة استخدام السوق وفرض عقوبات
مالية  .ومخولة بموجب القانون للوصول إلى أي وثيقة ذات صلة بأي شكل من األشكال والحصول على نسخة منها وطلب المعلومات من أي
شخص ذي صلة وإجراء عمليات المعاينة في الموقع ،من قبل موظف معين ("موظف مراقب" وفقًا لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن) ،وطلب
سجالت الهاتف الحالية وسجالت البيانات الموجودة وأخيرا طلب وقف أي ممارسة تتعارض مع القانون واللوائح أو تتعارض األعمال المفوضة
أو مع تنفيذ المبادئ التوجيهية المعتمدة على أساس ذلك .وعالوة على ذلك ،يمكن للمنظم أن يطلب من المحكمة تجميد أو حجز األصول إلى وقت
نتيجة التحقيق.
ومع ذلك ،يبدو أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ال يمكن أن تطلب من محكمة ،أو أي سلطة مختصة ،فرض حظر مؤقت للنشاط المهني في
قطاع الكهرباء.
هناك تراجع واضح في غياب أي آلية إللغاء التراخيص الممنوحة أو التنازل عنها .في السوق المحررة ،ينبغي أن يكون لدى المنظم الوطني
صالحية مراجعة التراخيص الممنوحة بشكل دوري وفرض عقوبات على عدم االمتثال للمتطلبات المنصوص عليها في الترخيص األصلي و/
أو سلوك السوق للمرخص له .في حاالت المخالفات الخطيرة للترخيص ،يجب أن يكون لدى المنظم صالحية إلغاء الترخيص المذكور.
تستطيع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إنفاذ االمتثال لمعايير الصناعة والمستهلك وااللتزامات التنظيمية من خالل صالحيات عقابية قانونية
(مالية) .وبالتالي ،يمكن لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن جمع المعلومات من الكيانات الخاضعة للتنظيم من خالل عملية إلزامية وفي حاالت
عدم االمتثال تحتفظ بالحق ،بموجب القانون ،لفرض عقوبات مالية ،بشكل مستقل ،أي دون الحاجة إلى اللجوء إلى أي سلطة عامة أخرى .وعالوة
على ذلك ،يمكن أن تشير المنازعات بين الجهات الفاعلة في السوق والكيانات الخاضعة للتنظيم إلى وساطة مع أو بدون مساعدة وكالة أخرى،
أي مكتب أمين المظالم .تقع القرارات النهائية في النزاعات بين األطراف الفاعلة في السوق والكيانات الخاضعة للرقابة في قطاع الكهرباء ضمن
وأخيرا ،تمتلك هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لصالحية ،في حاالت االنتهاكات الجنائية ،إلحالة
اختصاص هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
ً
القضية إلى المدعي العام.
ومن جانب المستهلك ،ينبغي احتواء الخسائر غير الفنية في التوزيع .ويتم تحقيق ذلك عادة من خالل ترتيبات القياس المناسبة .وعلى الرغم من
أن القياس المتقدم هو األداة المفضلة للتحقيق في مثل هذه الخسائر ،يمكن توزيع األمتار القديمة إلثبات سرقات الكهرباء .وسيتطلب هذا الجهد
برنام ًجا محددًا من قبل الموزعين المعتمدين والمقدمين من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

توصيات بشأن اإلنفاذ
يجب أن يكون لدى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن صالحية المراجعة الدورية ،بمبادرة منها أو بعد تقديم شكوى من المنظم ،للتراخيص
الممنوحة وفرض عقوبات على عدم االمتثال للمتطلبات المنصوص عليها في الترخيص األصلي و /أو سلوك السوق للمرخص له.
باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن يكون لدى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إمكانية أن تطلب من محكمة ،أو أي هيئة مختصة ،فرض حظر مؤقت
للنشاط المهني في قطاع الكهرباء.
إذا كان من الممكن اآلن تقديم توصية ذات أهمية قصوى ،فهي بشأن إجراء تغيير تشريعي نحو تمكين هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن من إلغاء
التراخيص الممنوحة أو التنازل عنها ،تحت إشراف قضائي ،تعزز صالحياتها وتشكل ممارسة إدارية سليمة.
ولتسوية النزاعات بين الجهات الفاعلة في السوق والكيانات الخاضعة للتنظيم والمستهلكين ،ينبغي أن تحدد هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
المسار السريع واإلجراءات الفعالة لتسوية النزاعات الصغيرة خارج المحكمة .ويتم التعامل مع هذه النزاعات عن طريق الوساطة أو اإلجراءات
الداخلية أو من خالل مكتب أمين المظالم.
وعالوة على ذلك ،ينبغي إنفاذ حماية المستهلك الضعيف من خالل المراقبات الدورية لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن من أجل توفير الدعم
االجتماعي الالزم للمستهلكين المؤهلين .في الوقت نفسه ،ستمنع المراقبات الدورية محاوالت االحتيال الصغيرة.
وأخيرا ،يتعين أن تراعي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن معايير وقواعد حقوق الوصول للغير .يتعين سن التشريعات المناسبة أو مراجعتها
من أجل إنشاء إمكانية مثل هذا الوصول .يتعين تطوير توجيهات للسياسة لمساعدة مالكي الشبكات والعمالء وموردين الغير المحتملين في تقييم
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الخطوات التي يحتاجون التخاذها لضمان االمتثال للتشريع.

دراسة الحالة :الوكالة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء ( )ANEELفي البرازيل
بناء على السياسة العامة التي وضعها المجلس الوطني لسياسات الطاقة ( )CNPEووزارة التعدين والطاقة ( ،)MMEيتم تنظيم قطاع الكهرباء البرازيلي من
قبل الوكالة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء ،وهي وكالة تنظيمية اتحادية مستقلة.
الوكالة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء هي هيئة مستقلة خاصة مرتبطة بوزارة التعدين والطاقة .ولديها استقاللية فنية وسياسية لتنظيم األنشطة المتعلقة بقطاع
الكهرباء واإلشراف عليها ومراقبتها .وعلى غرار مفهوم المنظمين المستقلين ،نشأت الوكالة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء من إعادة هيكلة القطاع الكهربائي
وبدأت أنشطتها كوكالة اتحادية في  2ديسمبر  ،1997بعد صدور المرسوم  2335من  6أكتوبر  ،1997الذي يضع التوجيهات لتتبعها الوكالة وسلطاتها
ومسؤولياتها هيكلها التنظيمي واإلداري.
تتميز الوكالة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء باستقاللها اإلداري وبغياب تبعيتها الهرمية .ويتم إدارتها من قبل مجلس إدارة جماعي ،يتألف من المدير العام
وأربعة آخرين يعينهم الرئ يس ويؤكدهم مجلس الشيوخ .الوظائف التنفيذية تحت مسؤولية عشرين إدارة .وال يتم مراجعة قرارات الوكالة الوطنية لتنظيم قطاع
الكهرباء من قبل الحكومة أو أي كيان إداري آخر ،باستثناء الفرع القضائي .حيث تتمتع الوكالة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء باالستقاللية المالية التي توفرها
المجموعة السنوية لضريبة المعاينة التي يدفعها جميع مستهلكي الطاقة.
ً
ومهمة الوكالة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء وأهدافها هي تنظيم ومراقبة إنتاج ونقل وتوزيع وتوريد الطاقة ،وفقا للسياسات والتوجيهات التي وضعتها الحكومة
االتحادية ،وتهيئة الظروف لتطوير سوق الطاقة الذي يوازن بين مصالح الجهات الفاعلة في السوق لتحقيق الفائدة األوسع للمجتمع.
الكفاءات













التصريح والترخيص لمرافق وخدمات الطاقة الكهربائية.
التوسط في صراعات المصالح بين الجهات الفاعلة في الصناعة وبين هؤالء الوكالء والمستهلكين واقتراح وسن اللوائح لقطاع الكهرباء.
تنفيذ وتنظيم استغالل مصادر الطاقة المختلفة ،بما في ذلك استخدام الطاقة الكهرومائية والطاقة المتجددة.
إدارة واإلشراف على عقود االمتياز والتصريح للخدمات العامة للطاقة الكهربائية (التوليد والنقل والتوزيع ،بما في ذلك الموافقة على تعريفات الكهرباء).
تحليل المفاوضات والمعامالت بين أصحاب االمتيازات وحاملي التصاريح والشركات المرخص لها.
تحديد المعايير والمنهجية لتحديد تعريفات النقل والتوزيع.
حساب معدالت توفير خدمات الطاقة الكهربائية (خاصة إمدادات الكهرباء من الموزعين).
اعتماد القواعد واإلجراءات لتجارة الطاقة الكهربائية.
تعزيز إجراءات المناقصات العامة لمنح امتيازات جديدة.
تنظيم وترويج مزادات الطاقة.
تعليم وإعالم الجهات الفاعلة في الصناعة والمجتمع حول سياسات الطاقة والمبادئ التوجيهية والتنظيم.
الوصول إلى جميع المعلومات المتاحة من قبل مشغلي السوق أو النظام من أجل التعرف على جميع الميزات المفيدة لتحليل تطور أسواق الطاقة والبنى
التحتية.

اإلنفاذ







إنفاذ قواعد المنافسة العادلة في صناعة الطاقة الكهربائية وكذلك الوصول الحر إلى األنظمة الكهربائية وضمان أسعار الكهرباء العادلة.
تحليل احتياجات نظام الطاقة وإنفاذ االستثمارات من قبل الكيانات الخاضعة للتنظيم.
معاينة توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وتسويقها .وكأداة إلنجاز مهمتها ،تستطيع الوكالة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء فرض عقوبات ،حيث أن
الوكالة لديها االختصاص القانونية في تطبيق العقوبات اإلدارية على الوكالء.
تقييم جودة الخدمات والتوصية بالخطوات المناسبة لتحسينها إذا أمكن ذلك.
البت ،على المستوى اإلداري ،في النزاعات بين أصحاب االمتيازات وحاملي التصاريح ومنتجو الطاقة المخولين والمستقلين والمنتجين الذاتيين ،فضالً عن
النزاعات بين هؤالء الوكالء والمستهلكين المعنيين.
فرض غرامات وعقوبات على الوكالء لعدم االمتثال لاللتزامات التنظيمية.

 3-4التنظيم الداخلي
"يُقصد بالتنظيم الفعال وجود عمليات واضحة التخاذ القرار وهيكل داخلي تنفيذي مع التمييز بين األدوار والمسؤوليات" (المبادئ التنظيمية
الجيدة في بلدان البحر األبيض المتوسط ،ميدريغ .)2014
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يسمح لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن تقرر توظيف الموظفين تدير إجراءات التوظيف .كما يمكن أن تختار هيئة تنظيم قطاع الطاقة
والمعادن أفضل المهارات المطلوبة وتنفذ اإلجراءات وتجري امتحانات ومقابالت وتعين المرشح المفضل مباشرة .وتهدف هذه األساليب إلى
ض مان مجموعات من المهارات والكفاءات األكثر مالءمة ،على الرغم من أن الدعوة الصريحة هي أفضل خيار لتحديد المهنيين وتوظيفهم
بشفافية.
يتم تنفيذ تدابير تحفيز للموظفين على أساس تقديري ،حيث يوجد إطار منظم لمكافأة األداء األفضل ،وفقًا لطريقة تقييم ديوان الخدمة المدنية .في
أي حال ،يمكن مراعاة أنظمة المكافأة علي أساس الجدارة ،حتى مع األخذ في االعتبار الحوافز التي ال تعتمد بالضرورة على الرواتب اإلضافية
(على سبيل المثال تدريب المهارات الشخصية).
ال يتم تعيين المتخصصين الذين يتعاملون مع إجراءات الترخيص في إدارات أو وحدات محددة ،ولكن يتم توزيع هذه المسؤوليات في كل إدارة
فنية ،والتي تعكس القطاعات المنظمة المتنوعة .ومن أجل خلق نهج أكثر تجانسا وشفافية ،يمكن وضع تنسيق قوي بين الفرق المتخصصة المعنية.
ويمكن تحقيق ذلك من خالل إجراءات عامة مشتركة يتم تبادلها وتبنيها ،على سبيل المثال فيما يتعلق بكيفية التفاعل مع الشركات التي تطلب أو
تم تعيينها بالفعل كمرخص لها.
ومن أجل خلق نفس النهج المهني مثل “فريق مهني مشترك” ،يمكن تقديم تدريبات ودورات لبناء فرق مخصصة لجميع المهنيين والمتخصصين.
وعالوة على ذلك ،يمكن أن يؤدي التبادل المتكرر للموظفين بين الوحدات المختلفة إلى تعزيز تحديات مهنية جديدة وإجراءات أكثر شفافية ،مع
منع أي عالقات غير مالئمة محتملة مع أصحاب المصلحة منذ فترة طويلة.
وباعتبار أن مراقبة المرخص لهم هي المسألة الرئيسية ،ينبغي أن ينصب االهتمام بشكل خاص على كيفية الحصول على البيانات والمعلومات
من المرخص له للتحقق من االمتثال التفاقيات الترخيص التعاقدية.
يجب أن تكون الكيانات الخاضعة للتنظيم ملزمة بإرسال البيانات والمعلومات بانتظام إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن من أجل وضع
وتحديث باستمرار وضع شفافة لالمتثال للتنظيم .ويمكن تحقيق هذه التدفقات المعلوماتية بشكل أكثر كفاءة باستخدام األجهزة الرقمية أو
بروتوكوالت اإلرسال عبر اإلنترنت إلى نظام معلومات يديره المنظم األردني .كما يمكن تخزين هذه البيانات وإدارتها من أجل توضيح وضع
واضح وشفاف للمرخص له الواحد فضالً عن القطاع المنظم بالكامل .عالوة على ذلك ،تسمح مجموعات البيانات القوية والواضحة بتحديد تنظيم
أكثر صالبة وقوة على أساس األهداف والمعايير الشفافة (الهيئة التنظيمية اإليطالية للطاقة والشبكات والبيئة ،تتطلب الهيئة التنظيمية اإليطالية
للطاقة والشبكات والبيئة أكثر من  90مجموعة بيانات حتمية من الكيانات الخاضعة للتنظيم من أجل الحصول على معلومات وبيانات لتحديد
التعريفات على أساس التكلفة).
على سبيل المثال ،يمكن إجراء عمليات المعاينة عشوائيا ً من أجل جمع البيانات والمعلومات .ويمكن أن يستند نهج آخر إلى مجموعة محددة من
البيانات يمكن افتراضها كمعيار قياسي .في إيطاليا ،وقع مشغل خدمات الكهرباء جي إس إي (الوكالة المسؤولة عن توفير ما يقرب من  16مليار
يورو سنويًا من الحوافز لمنتجي الطاقة المتجددة) عقودًا مع عدد من الجامعات وخبراء الطاقة إلطالق حملة دورية من الزيارات والمعاينة للتحقق
مما إذا محطات توليد الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة متوافقة مع البروتوكوالت القياسية لتلقي الحوافز التي تم طرحها.

توصيات بشأن التنظيم الداخلي
لإلقامة صلة أفضل مع إجراءات الترخيص الموزعة حاليًا في كل إدارة فنية ،يجب أن تعتمد هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن منه ًجا أكثر تجانسا
وتوحيدًا مع إجراء مشترك بين اإلدارات ،من شأنه تعزيز تبادل المعلومات والممارسات بين المهنيين المسؤولين عن إجراءات الترخيص ،وتنظيم
تدريبات مخصصة ودورات بناء الفرق لهم وزيادة تناوبهم بين اإلدارات الفنية المختلفة.
باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن تلزم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الكيانات الخاضعة للتنظيم بإرسال البيانات والمعلومات بانتظام باستخدام
األجهزة الرقمية أو بروتوكوالت اإلرسال عبر اإلنترنت من أجل وضع وتحديث باستمرار وضع شفافة لالمتثال للتنظيم .ونتيجة لذلك ،ينبغي أن
تعمد هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إلى إنشاء نظام معلومات يمكن فيه تخزين هذه البيانات وإدارتها .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن إجراء عمليات
المعاينة عشوائيا ً من أجل جمع البيانات والمعلومات.

 3-5الشفافية
تساعد الشفافية في العملية التنظيمية اآلخرين على فهم عمل المنظم وهي مفيدة للمشاركة االستباقية ألصحاب المصلحة (المبادئ التنظيمية الجيدة
في بلدان البحر األبيض المتوسط ،ميدريغ .)2014
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واحدة من القيم الرئيسية لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المنشورة هي الشفافية .حيث تقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بنشر قراراتها
ومعلوماتها المتعلقة بالتراخيص في الصحيفة الوطنية والموقع اإللكتروني .باإلضافة إلى ذلك ،تتحمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مسؤولية
بناء نظام معلومات متكامل لقطاع الطاقة وفقًا للقانون رقم  8لسنة .2017
تخضع هذه القرارات ،قبل نشرها ،لمشاورة غير رسمية تجريها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مع مختلف أصحاب المصلحة من خالل
االجتماعات والرسائل ،من أجل جمع االقتراحات والمالحظات التي يجب دمجها في القرار النهائي .ال تتوقع عملية اتخاذ القرار بأي التزام قانوني
لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ألداء أي استشارة عامة أو أي جلسة استماع عامة .ومع ذلك ،تعتبر هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن التشاور
غير الرسمي خطوة مهمة لتطبيق القواعد الصحيحة ،وبالتالي حرصا على إشراك أصحاب المصلحة في إنشاء نظام تراخيص واضح وفعال.
في هذه العملية ،لصالح مقدمي الطلبات المرخص لهم ،تحتفظ هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بأسرار وبيانات سرية قد تؤثر على األعمال.
باإلضافة إلى ذلك ،تستخدم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وسائل اإلعالم االجتماعية لنشر أنشطتها ومشاركتها على نطاق أوسع من خالل
صفحة الفيس بوك وتوتير ،كونها أيضًا مالكة لتطبيق جوال ،مفيد في حسابات االستهالك.
وعلى الرغم من درجة الشفافية المرضية في األردن ،إال أن هناك بعض التحسينات التي يمكن إجراؤها من خالل النظر في قضايا وطنية أخرى.
على سبيل المثال ،تقوم هيئة سوق الطاقة بسنغافورة بتسليم المعلومات إلى المرخص له بطريقة واضحة وشفافة ،مما يوفر فهما ً واض ًحا لجميع
مسألة الترخيص (لوائح الكهرباء والغاز والقوانين والمعايير واالتفاقيات وأوامر اإلعفاء) في إطار قسم محدد المرخص لهم على موقعها
اإللكتروني  .وتم تقديم حالة أخرى من قبل لمنظم الوطني للطاقة في جنوب أفريقيا ،المنظم في جنوب أفريقيا ،الذي يطور عملية التشاور بدرجة
وأخيرا،
عالية من الشفافية ،يصف عملية التشاور ويفصل جميع االلتزامات المطلوبة للمشاركة في عملية الترخيص على موقعها اإللكتروني.
ً
يولي جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أيضًا اهتما ًما أكبر لجلسات االستماع العامة فيما يتعلق بتطبيق التراخيص واإلجراءات
المعتمدة لجلسات االستماع العامة وتطوير حمالت التوعية والنشر الصحفية في نفس الوقت لزيادة مستوى التواصل مع أصحاب المصلحة.

توصيات بشأن الشفافية
يجب أن تقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بحمالت توعية وتطوير البيان الصحفي ذي الصلة لزيادة وعي أصحاب المصلحة في إجراءات
الترخيص.
باإلضافة إلى ذلك ،ينبغي على المنظم في األردن استخدام الموقع اإللكتروني بنشاط لنشر المعلومات المتعلقة بإجراءات الترخيص ووصف
إجراءات الترخيص وتفصيل جميع االلتزامات المطلوبة لطلب ترخيص .قد يؤدي أيضًا نشر النماذج للعقود الموحدة للمستخدمين إلى زيادة شفافية
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
أخيرا ،ال تتوقع عملية اتخاذ القرار بأي التزام قانوني لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ألداء أي استشارة عامة أو أي جلسة استماع عامة.
ويجب أن تحدد هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن جلسة استماع عامة واضحة بشأن لوائح الترخيص وجميع اللوائح ذات الصلة.

 3-6المساءلة
يُقص د بالمساءلة أن يتحمل المنظم المسؤولية وأن يكون قادرا على إثبات اإلنجازات والنتائج الناجمة عن إجراءاته التنظيمية( .المبادئ التنظيمية
الجيدة في بلدان البحر األبيض المتوسط ،ميدريغ .)2014
طورت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن  EMRCرموز الشبكة وعملية الترخيص ،بما في ذلك واحدة مبسطة لمشاريع الطاقة المتجددة ونشر
المعلومات والقرارات المتعلقة بالتراخيص .ومع ذلك ،ال تجمع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن  EMRCبالبيانات الفنية لألداء ،على الرغم
من حقيقة أنها طورت نظا ًما من مؤشرات األداء الرئيسية وعلى الرغم من واجبها في تحفيز قراراتها التنظيمية مع بيانات مثل تغيير بيانات
التعريفات.
يتم نشر التعريفات على الموقع اإللكتروني ،ولكن ليس من الواضح كيف يتم نشر وتوزيع النتائج التنظيمية األخرى .على سبيل المثال ،لم يتم
ذكر التقارير السنوية لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ( )EMRCواإلجراءات التنظيمية وشروط الترخيص بوضوح كجزء من نتائج هيئة
تنظيم قطاع الطاقة والمعادن  EMRCعلى الموقع اإللكتروني للجهة ال ُمنظمة .وعالوة على ذلك ،فإن قرارات النزاعات والمسائل المالية وأسباب
القرارات التنظيمية ال يتم نشرها وإبالغها إلى أصحاب المصلحة المختلفين باستخدام اجراءات واضحة وال يُتوقع وجود قنوات اتصال محددة.
بالنظر إلى أن القانون ينص بوضوح على أنه من مسؤولية هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن  EMRCإنشاء نظام معلومات اتصال متكامل
لقطاع الطاقة بأكمله ،يجب أن تقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن  EMRCبوضع استراتيجية اتصال واضحة يتم تنفيذها من خالل قنوات
مختلفة من أجل توصيل المعلومات إلى أصحاب المصلحة بطريقة دقيقة وفعالة .على سبيل المثال ،تملك هيئة سوق سنغافورة للطاقة ()EMA
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آلية واضحة للتشاور لمختلف القضايا التنظيمية مثل التغييرات في اإلطار التنظيمي لصناعة الطاقة أو مدونة قواعد السلوك للمرخَص لهم .كما
أقر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مصر في اآلونة األخيرة عملية استشارة عامة ويتم نشر تقاريرها السنوية على الموقع
اإللكتروني مع المعلومات ذات الصلة إلجراءات التراخيص.

توصيات بشأن المساءلة
ينص القانون األردني بوضوح على أنه من مسؤولية هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن  EMRCإنشاء نظام معلومات اتصال متكامل لقطاع
الطاقة بأكمله .ونتيجة لذلك ،يجب أن تقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن  EMRCبوضع استراتيجية اتصال واضحة يتم تنفيذها من خالل
قنوات مختلفة من أجل توصيل المعلومات إلى أصحاب المصلحة بطريقة دقيقة وفعالة.
في الوقت الحالي ،لم يتم ذكر التقارير السنوية واإلجراءات التنظيمية وشروط الترخيص الخاصة بـهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن EMRC
بشكل واضح كجزء من نتائج هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على الموقع االلكتروني للجهة ال ُمنظمة .يجب على هيئة تنظيم قطاع الطاقة
والمعادن أن تسد هذه الفجوات بنشر تقاريرها السنوية وأي لوائح جديدة متعلقة بالترخيص.
وأيضا ً قرارات النزاعات ،ال يتم نشر القضايا المالية وأسباب القرارات التنظيمية وإبالغها ألصحاب المصلحة المختلفة باستخدام إجراء واضح.
يجب أن تعمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن  EMRCعلى تحسين وعي أصحاب المصلحة حول إجراءاتها ،ووضع إجراءات طعن واضحة
ضد قراراتها.
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 -4خطوات إلى األمام
تجمع الوثيقة الحالية التوصيات الموجهة إلى هيئة تنظيم الطاقة والمعادن ( )EMRCلتحسين قدرتها على العمل كهيئة مستقلة للطاقة في بلدها،
باستخدام القدرة المحددة إلصدار ورصد ومراجعة تراخيص الكهرباء.
ترى ميدريغ  MEDREGأن التوصيات المقترحة سوف تتطلب من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إجراء مراجعة جوهرية لممارساتها
وحوار متجدد مع الحكومة حول الصالحيات واالختصاصات الموكلة إلى الجهة ال ُمنظمة.
ولهذا السبب ،ستكون هذه التوصيات في عام  2019موضوع دعم مخصص لبناء القدرات والتي يمكن أن تترك بعض الحلول القابلة للتطبيق
في األردن .ستدعم ميدريغ هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن باستخدام حلقة عمل حول نتائج مراجعة األقران لعام  2018لتقديم خريطة طريق
محددة لألردن حول كيفية تحسين إجراءات ترخيص الكهرباء .إثراء حلقة العمل بمشاركة الخبراء الذين يمكنهم تقديم تفاصيل عن الخطوات
التشريعية والفنية التي يجب على األردن اتخاذها من أجل منح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالصالحيات الالزمة إلعطاء الرخص ومراقبتها
وسحبها بشكل صحيح .باإلضافة إلى ذلك ،ينبغي أن تشمل حلقة العمل أيضًا الجهات الفاعلة العامة والصناعية األخرى التي تشكل جز ًءا من
عملية الترخيص.
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ملحق  – 1قائمة االختصارات
المصطلح

التعريف

AFD

الوكالة الفرنسية للتنمية

ANEEL

الوكالة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء

ARERA

الهيئة التنظيمية اإليطالية للطاقة والشبكات والبيئة

BOO

بناء ،تملك ،تشغيل

BOT

بناء وتشغيل ونقل

CCGT

توربين غازي ذا دورة مركبة

CEGCO

شركة توليد الكهرباء المركزية

CNPE

المجلس الوطني لسياسات الطاقة

CO2

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

DSOs

مُ شغلي أنظمة التوزيع

EDCO

شركة توزيع كهرباء

EgyptERA

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

EIB

البنك األوروبي لالستثمار

EMA

هيئة سوق سنغافورة للطاقة

EMRA

هيئة تنظيم سوق الكهرباء

EMRC

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

ERC

هيئة تنظيم الكهرباء

GSE

مشغل خدمات الكهرباء االيطاليين

GW

جيجاوات

GW h

جيجاوات/ساعة

IDECO

شركة كهرباء محافظة أربد

INS W G

فريق العمل المؤسسي لرابطة منظمي الطاقة لدول حوض البحر المتوسط

منتجي الطاقة
المستقلين

منتجي الطاقة المستقلين

دينار أردني

دينار أردني

شركة الكهرباء
ا ألردنية

شركة الكهرباء األردنية

JNRC

هيئة تنظيم الطاقة النووية األردنية

JREEEF

صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة

KEPCO

شركة الكهرباء الكورية للطاقة

KPIs

مؤشرات األداء الرئيسية

kV

كيلو فولت

kW h

كيلوواط/ساعة

LNG

الغاز الطبيعي المسال

LPG

غاز النفط السائل

MEDREG

رابطة منظمي الطاقة لدول حوض البحر المتوسط
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المصطلح

التعريف

MEMR

وزارة الطاقة والثروة المعدنية االردنية

MME

وزارة التعدين والطاقة

MW

ميجا وات

NEPCO

شركة الكهرباء الوطنية

NERSA

المنظم الوطني للطاقة في جنوب أفريقيا

NRA

سلطة الموارد الطبيعية

PPA

ات فاقية شراء الطاقة

SEPCO

شركة سمرا للطاقة الكهربائية

TPA

وصول الغير

TSO

مشغلي نظام النقل

TW h

تيرا واط/ساعة

VAT

ضريبة القيمة المضافة
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