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 . 1القصل األول  :هقذهت عي قطاع الطاقت في فلظطيي
 1.1مقدمــــــــة
يستحوذ قطاع الطاقة عالميا عمى اىتماـ كبير في العقديف األخيريف مف حيث اعادة ىيكمتو في جوانبو الثالث الرئيسية
التنظيمية منيا والتشريعية والمؤسساتية  ،وذلؾ كإستحقاؽ اقتصادي وفني وبيئي ييدؼ الى بناء قطاع طاقة قادر عمى
تمبية الطمب المتزايد عمى الطاقة ويحقؽ مفيوـ امف التزويد باسعار مناسبة  ،ويعزز ديموتو  ،ويعكس الكمفة الحقيقية
ليذه السمعة  ،كما ويحقؽ المعايير الدولية مف حيث الحفاظ عمى البيئة وتقميؿ انبعاثات الغازات المضرة اثناء مرحمتي
اإلنتاج واإلستيالؾ لمطاقة.
وقد حرصت فمسطيف عمى مواكبة ىذا التطور مف خالؿ المشاركة الفاعمة في جميع النشاطات الدولية واإلقميمية
لإلستفادة مف ىذا الزخـ الدولي حيث بدأت سمطة الطاقة منذ العاـ  2010برنامجا شامال إلعادة ىيكمة وتطوير قطاع
الطاقة شمؿ الجوانب القانونية والتشريعية والتنظيمية والمؤسساتية ضمف رؤية استراتيجية واضحة لموصوؿ بالقطاع الى
المستوى الذي يستجيب لمتطمبات التنمية اإلقتصادية والصناعية ويوفر احتياجات السوؽ المحمي الحالية والمستقبمية
وذلؾ مف خالؿ بناء مؤسساتي لمقطاع يضمف استم اررية تطوره وديموتو واطر تشريعية وتنظيمية تحدد صالحيات
ومسؤليات المؤسسات العاممة في القطاع وتضمف تقديـ الخدمة بالكفاءة والجودة المناسبة وبما ال يتعارض والمعايير
البيئية الدولية ،كما ويضمف استغالؿ المصادر الطبيعية الممكنة محميا في انتاج الطاقة بيدؼ تقميؿ اإلعتماد عمى
اإلستيراد مف الخارج وتوفير خدمة الطاقة لممستيمؾ باسعار منافسة.
وبناء عمى ذلؾ فقد اعدت سمطة الطاقة اإلستراتيجية القطاعية لعاـ (  )2013-2011التي بدورىا تضمنت الرؤية
القطاعية لقطاع الطاقة بحموؿ العاـ  ، 2020وحددت األىداؼ اإلستراتيجية لمتحقيؽ ىذه الرؤية وتبنت مجموعة مف
البرامج والنشاطات التي يمكف مف خالليا تحقيؽ ىذه االىداؼ.
كما وقامت سمطة الطاقة بمراجعة اإلستراتيجية القطاعية لتغطي الفترة الزمنية (  )2016-2014حيث تـ تعديؿ البرامج
والنشاطات لتتساوؽ والوضع السياسي والمالي وتأخذ بعيف اإلعتبار اإلنجازات التي تـ التوصؿ الييا خالؿ
الفترة(.)2013-2011
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وتأتي ىذه الوثيقة لتضع اإلطار اإلستراتيجي لتطوير قطاع الطاقة لممرحمة الزمنية ( ) 2017-2022آخذة بعيف
اإلعتبار اإلتفاقيات الجديدة مع الجانب اإلسرائيمي فيما يخص تحويؿ قطاع التوزيع الى الحكومة الفمسطينية وخطط
الحكومة في استغالؿ وتطوير مصادر البتروؿ والغاز الطبيعي في فمسطيف وتزويد قطاع غزة بمصدر لمغاز الطبيعي
إلنتاج الكيرباء  ،والقوانيف والتشريعات المتعمقة بتنمية وتطوير استغالؿ مصادر الطاقة المتجددة في فمسطيف.
 1.2مفيوم الشمولية في اإلستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة
تعتبر الطاقة ىي المحرؾ الرئيسي لجميع مناحي الحياة في العالـ المعاصر حيث اصبحت تدخؿ في جميع مناحي
الحياة اليومية لإلنساف .فالطاقة ىي العمود الفقري لمتنمية اإلقتصادية والصناعية وتطوير الحياة اإلجتماعية وتحقيؽ
الرخاء.
وتتضمف اإلستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة في فمسطيف مجموعة مف السياسات التوجييية واإلرشادية التي تيدؼ الى
تحقيؽ رؤية شاممة لمقطاع و تعرض المنيجية الوطنية لمواجية تحديات الطمب عمى الطاقة في فمسطيف خالؿ السنوات
القادمة.
وتتمخص مالمح اإلستراتيجية الوطنية الشاممة لمقطاع في "بناء قطاع طاقة فمسطيني متكامل يحقق مفيموم الديمومة
واستمرارية التطور ،كما و يوفر احتياجات الطمب عمى الطاقة من خالل رفع نسبة الطاقة النظيفة في اجمالي الطاقة
المزودة لمسوق ،وت قميل اآلثار البيئية السمبية الناجمة عن عمميات التزويد واإلستيالك لمطاقة ،اضافة الى انتاج
واسيالك ىذه الطاقة بالكفاءة القصوى الممكنة مع الحرص عمى تحقيق مفيوم امن التزويد ليذه الطاقة والذي يعتبر
اساسيا لتحقيق مبدأ الديمومة لمقطاع".
 1.3نحو استراتيجية وطنية لقطاع الطاقة قابمة لمتطبيق
تعتمد ىذه اإلستراتيجية في تكوينيا وانجازىا عمى المعمومات والخبرات والدروس المستفادة التي تـ اكتسابيا مف خالؿ
الخطط واإلستراتيجيات السابقة والتي تـ اعدادىا لمقطاعات الفرعية المختمفة المكونة لقطاع الطاقة في فمسطيف ومنيا
خطة التطوير الوطنية  ،) 2008-2010 (NDPاإلستراتيجية القطاعية لمطاقة (  ، )2011-2013اإلستراتيجية
الوطنية لمطاقة المتجددة  ،الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة،الخطة القطاعية لمطاقة ( ، )2014-2016واإلستراتيجية
الشاممة لقطاع الطاقة التي تـ اعدادىا عاـ  2015بالتعاوف مع الفريؽ اإلستشاري الدولي الذي تـ التعاقد معو إلعادة
ىيكمة قطاع الييدروكربوف في فمسطيف.
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وقد حرص فريؽ اعداد ىذه اإلستراتيجية عمى اإلستفادة مف الدروس والعبر التي تـ اكتسابيا اثناء تطبيؽ ىذه الخطط
واإلستراتيجيات بحيث تـ تجنب نقاط الضعؼ في اإلستراتيجيات السابقة والبناء عمى نقاط القوة واستغالؿ الفرص المتاحة
إلستم اررية تطور قطاع الطاقة في فمسطيف سياسيا كانت اـ اقتصاديا.
كما وتـ األخذ بعيف اإلعتبار في اعداد ىذه اإلستراتيجية التطورات التي حصمت في العاميف األخيريف عمى قطاع الغاز
والبتروؿ في فمسطيف  ،وجيود الحكومة الرامية الى جعؿ ىذه القطاع رافدا حيويا لخزينة الدولة مف خالؿ استغالؿ الموارد
الطبيعية المتاحة في فمسطيف وتنمية استغالؿ مصادر الطاقة المتجددة  ،واعادة ىيكمة البناء المؤسساتي لمقطاع ،
واستكماؿ األطر القانونية والتشريعية والتنظيمية لمقطاع ،إضافة الى التطورات األخيرة المتعمقة بالتوصؿ الى اتفاؽ مع
الجانب اإلسرائيمي بتنظيـ آليات استيراد الكيرباء مف الشركة القطرية وتحويؿ كامؿ صالحيات ادارة نظاـ الكيرباء الى
الحكومة الفمسطينية.
 1.4منيجية التخطيط واألىداف اإلستراتيجية لمقطاع
لقد بنيت ىذه اإلستراتيجية عمى مسودة اإلستراتيجية الشاممة لقطاع الطاقة التي تـ انجازىا نياية العاـ  2015بالتعاوف
مع الفريؽ اإلستشاري الدولي وبدعـ ومشاركة مف قبؿ اإلتحاد األوروبي والتي تمت مف خالؿ فريؽ عمؿ برئاسة سمطة
الطاقة وضـ اعضاء مف المؤسسات العامة ذات العالقة بقطاع الطاقة ،ممثميف عف منظمات غير حكومية  ،ممثميف عف
القطاع الخاص باإلضافة الى ممثميف عف مؤسسات دولية داعمة لمقطاع.
وتـ عقد اكثر م ف خمس ورش عمؿ خالؿ مراحؿ اعداد اإلستراتيجية المختمفة لمناقشة ما يتـ انجازه واخذ المالحظات مف
قبؿ المشاركيف ودراستيا وتبني ما ىو ذو فائدة وذلؾ مف اجؿ الوصوؿ الى استراتيجية شاممة تستجيب لإلحتياجات
الوطنية الحالية والمستقبمية وتمبي األىداؼ الوطنية في بناء قطاع طاقة وطني فاعؿ وكفؤ.
وحتى تحقؽ ىذه اإلستراتيجية مبدأ الشمولية في التخطيط والتطوير لقطاع الطاقة الفمسطيني بمكوناتو الثالث الرئيسية (
الكيرباء ،الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ،والغاز والبتروؿ ) ،فقد تـ تشكيؿ ثالث فرؽ فنية تألفت مف فريؽ فني لقطاع
الكيرباء ،وفريؽ فني لقطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة  ،وفريؽ فني لمغاز والبتروؿ.
وبما أف اإلستراتيجية القطاعية لقطاع الطاقة ( (2011-2013والتي تـ انجازىا ضمف الخطة اإلستراتيجية الوطنية
الشاممة ( انياء اإلحتالؿ واقامة الدولة ) كانت قد تبنت رؤية وطنية شاممة لمقطاع تغطي الفترة الزمنية حتى العاـ
 2020وذلؾ مف خالؿ تبني اىداؼ استراتيجية طموحة لتحقيؽ ىذه الرؤية حيث تـ بني ىذه األىداؼ مف خالؿ خيارات
|P a g e 7

سياساتية اخذت بعيف اإلعتبار جميع المتغيرات السياسية واإلقتصادية المحمية واإلقميمية  ،والوضع الديموغرافي
واإلقتصادي والجيوسياسي الفمسطيني فقد تـ اإلتفاؽ مف قبؿ فريؽ العمؿ عمى ما يمي:
تبني الرؤية القطاعية السابقة والتي تـ اعتمادىا في الخطة الوطنية إلستراتيجية قطاع الطاقة ( )2011-2013
اعتماد نفس األىداؼ اإلستراتيجية الواردة في اإلستارتيجية القطاعية (  )2011-2013لتحقيؽ ىذه الرؤية.
ادخاؿ بعض التعديالت عمى الخيارات السياستية السابقة لتحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية وذلؾ استجابة لممتغيرات
الساسية واإلقتصادية الراىنة  ،واخذا بعيف اإلعتبارات اإلنجازات التي تمت عمى القطاع في السنوات األخيرة.
ولتحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية التي تـ اعتمادىا فقد تـ تبني خيارات سياساتية قابمة لمتطبيؽ وتستجيب لمفيوـ امف
التزويد  ،وتوفير طاقة كافية لإلحتياجات الحالية والمستقبمية وباسعار معقولة وتعكس الكمفة الحقيقية  ،كما وتحرص عمى
توفير ىذه الطاقة بالمواصفات الدولية المعتمدة  ،وتحقؽ المعايير الدولية في الحفاظ عمى البيئة والحد مف التموث.
 3.4دور القطاع الخاص في تطوير قطاع الطاقة
إف تحفيز القطاع الخاص لإلستثمار في قطاع الطاقة امر حيوي وميـ حيث يؤدي الى جمب اإلستثمار الى السوؽ

المحمي مما سيؤدي الى خمؽ فرص عمؿ ،وتثبيت رأس الماؿ داخؿ الوطف بحيث يصبح قطاع الطاقة قطاعا متنتجا
ويشكؿ دخال لخزينة الدولة .لذلؾ فإف التشريعات والقوانيف الحالية تأمف دور حيوي وفعاؿ لمقطاع الخاص لإلستثمار
في قطاع الطاقة:
 فقد اقر قانوف الكيرباء العاـ وقانوف الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بأ ف ادارة قطاعي التوليد والتوزيع يداراف مف قبؿ
شركات خاصة  ،وتـ فعال بناء محطة توليد كيرباء غزة مف قبؿ القطاع الخاص الفمسطيني كما وقامت الحكومة
بإصدار رخصة لمقطاع الخاص لبناء محطة توليد في شماؿ الضفة الغربية  ،اضافة الى اصدار تراخيص لمقطاع
الخاص ببناء محطات توليد كيرباء تعكؿ بالطاقة الشمسية.
 تـ ايضا اعطاء دور لمقطاع الخاص لإلستثمار في مجاؿ توزيع الكيرباء كما الحاؿ في شركة كيرباء القدس
تـ األخذ بعيف اإلعتبار اثناء اعداد مسودة قانوف الييدروكربوف اعطاء القطاع الخاص دو ار حيويا في مجاؿ اإلستكشاؼ
واإلنتاج  ،فالشركة المسؤولة عف تطوير حقوؿ الغاز الطبيعي ىي مف القطاع الخاص فتتوزع ممكيتيا بيف بريتش غاز
انتارناشيوناؿ ( )%60وشركة سي سي سي ( )%30وصندوؽ االستثمار الفمسطيني ( ، )%10كما وتـ منح رخصو
جديده في منتصؼ عاـ  2016لمقطاع الخاص بإستكشاؼ وتطوير حقؿ بتروؿ رنتيس في الضفة الغربية.
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 تعديؿ قانوف تشجيع اإلستثمار لتحفيز استغالؿ مصادر الطاقة البديمة في انتاج الكيرباء واقرار رزمة مف الحوافز
لتشجيع القطاع الخاص باإستثمار في مجاؿ الطاقة البديمة.
 3.4اتفاقية نقل صالحيات السيطرة عمى قطاع الكيرباء الى الحكومة الفمسطينية
لقد تـ التوصؿ في شير ايموؿ مف العاـ  2016الى اتفاقية مبدئية بيف الحكومة الفمسطينية والجانب اإلسرائيمي لتسميـ
صالحيات التزويد لمطاقة الكيربائية الى المؤسسات الفمسطينية ذات العالقة حيث سيتيح ىذه اإلتفاؽ لسمطة الطاقة
بإعادة ىيكمة وتطوير نظاـ النقؿ والتوزيع الكيربائي وبناء نظاـ انتاج كيربائي وطني يفي باحتياجات السوؽ الفمسطيني.
وتتمخص ىذه اإلتفاقية فيما يمي:
 تسوية الديوف القائمة حاليا بيف الشركة القطرية مف جية وبيف شركات توزيع الكيرباء الفمسطينية والييئات المحمية
مف جية اخرى
 تشكيؿ لجاف مف الطرفيف لمتفاوض عمى التوصؿ إلتفاقية لشراء الطاقة الكيربائية مف الشركة القطرية بحيث تعالج
ىذه اإلتفاقية الجواتب الفنية والمالية والقانونية لمعالقة بيف الشركة القطرية اإلسرائيمية وشركة نقؿ الكيرباء
الفمسطينية.
 نقؿ صالحيات ممكية وادارة خطوط التزويد ونقاط الربط الكيربائي التي تزود فمسطيف مف الشركة القطرية الى شركة
نقؿ الكيرباء الفمسطينية.
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 . 2الفصل الثاًي ً :بذٍ عي قطاع الطاقت في فلظطيي
 2.1لمحــة عامــة
يتكوف قطاع الطاقة في فمسطيف مف ثالث قطاعات فرعية ىي الكيرباء  ،الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة  ،وقطاع
الييدروكربوف ( الغاز والبتروؿ) بحيث تشرؼ سمطة الطاقة والموارد الطبيعية عمى الكيرباء والطاقة المتجددة وكفاءة
الطاقة ،بينما تشرؼ الييئة العامة لمبتروؿ التي تـ تأسيسيا عاـ  1995عمى قطاع الغاز ومشتقات البتروؿ وقد تـ
ضميا تحت مظمة و ازرة المالية وذلؾ بقرار صادر عف مجمس الوزراء عاـ .2008
و يختمؼ ق طاع الطاقة في فمسطيف عف مثيالتو في الدوؿ المجاورة مف عدة جوانب اىميا الوضع السياسي الراىف
المتمثؿ في استمرار اإلحتالؿ االسرائيمي لفمسطيف والذي يعيؽ معظـ خطط الحكومة الفمسطينية في تطوير وتنمية ىذا
القطاع  ،وشح مصادر الطاقة المحمية وقمة الموارد المالية الضرورية لتنمية القطاع خاصة في مجاؿ اإلنتاج المحمي
لمطاقة  ،اضافة الى عدـ التواصؿ الجغرافي بيف شقي الوطف ( الضفة الغربية وقطاع غزة).
وتبذؿ سمطة الطاقة والموارد الطبيعية منذ تاسيسيا عاـ  1995جيودا كبيرة في تطوير وتنمية ىذا القطاع الحيوي والياـ
وذلؾ مف خالؿ تنفيذ مشاريع ايصاؿ التيار الكيربائي الى المناطؽ الفمسطينية  ،وتأىيؿ وتطوير شبكات التوزيع  ،واعداد
األطر القانونية والتشريعات والنظـ الضرورية لتطوير القطاع  ،وبناء وتفعيؿ المؤسسات الالزمة إلدارة وتطوير وتشغيؿ
القطاع ،اضافة الى اعداد الخطط واإلستراتيجيات الالزمة لتنمية وتطوير وتوحيد مكونات القطاع ورفعيا الى الحكومة
إلقرارىا.
وتعتمد فمسطيف بشكؿ عاـ عمى استيراد مصادر الطاقة مف الدوؿ المجاورة مثؿ اسرائيؿ ومصر واألردف باستثناء جزء
بسيط مف الطاقة الكيربائية يتـ انتاجو مف محطة توليد كيرباء غزة و يشكؿ  8%مف اجمالي الطاقة الكيربائية
المستيمكة محميا.
وفيما يخص مصادر الطاقة المتجددة فما زالت تستغؿ بشكؿ اساسي في تسخيف المياه مف خالؿ الموقط الشمسية المركبة
عمى اسطح المنازؿ واستخداـ الحطب والجفت ألغراض التدفئة  ،والتي تشكؿ ىذه الطاقة ما يقارب  %18مف اجمالي
ميزاف الطاقة في فمسطيف.وتسعى الحكومة الفمسطينية الى استغالؿ مصادر الطاقة الشمسية في انتاج الكيرباء حيث تـ
اعتماد استراتيجية وطنية لذلؾ ويتـ تنفيذىا حاليا ولكف بشكؿ بطيء بسبب عدـ بسط السيطرة الكاممة عمى األراضي
الفمسطينية نتيجة اإلحتالؿ اإلسرائيمي الذي يعيؽ تنفيذ ىذه الخطط وخاصة في مناطؽ (ج).
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 2.2قطاع التزويد واإلستيالك لمطاقة في فمسطين
 2.2.1قطـــــــاع الكيربــــــــاء
تشكؿ الطاقة الكيربائية في فمسطيف نسبة  %35مف اجمالي الطاقة المستيمكو في فمسطيف حسب ميزاف الطاقة المعد
مف قبؿ الجياز المركزي لإلحصاء لعاـ  ،2015ويعتبر القطاع المنزلي في فمسطيف المستيمؾ األكبر ليذه الطاقة بنسبة
 ، 45%يميو  34%لقطاع الخدمات والقطاع التجاري ،ويستيمؾ القطاع الصناعي  ، %15بينما تتوزع النسبة المتبقية
(  )%6عمى باقي القطاعات.
وتتميز فمسطيف بارتفاع نسبة نمو الطمب عمى الطاقة الكيربائية حيث تبمغ ما يقارب  7.2%سنويا ،بالرغـ مف ارتفاع
سعر الطاقة المستوردة.
ونظ ار لألوضاع السياسية واإلقتصادية المحمية  ،فما زالت فمسطيف تفتقر الى مصادر اإلنتاج المحمية لمكيرباء لسد
احتياجات السوؽ بإستثناء محطة توليد كيرباء غزة ،حيث تعتمد فمسطيف بشكؿ رئيسي عمى مصادر اإلستيراد ليذه
الطاقة مف الدوؿ المجاورة ومنيا اسرائيؿ ومصر واألردف .
ويتـ تزويد الضفة الغربية بالكيرباء مف قبؿ الشركة القطرية اإلسرائيمية مف خالؿ اكثر مف  230نقطة ربط عمى نظاـ
الضغط المتوسط (  ، )33Kv &22Kvحيث يؤدي ىذا النظاـ الى ارتفاع نسبة الفاقد الفني واإلنقطاعات الكيربائية،
ونقص القدرة في كثير مف المناطؽ ،اضافة الى ارتفاع قيمة التعرفة الكيربائية.
ويدار نظاـ التوزيع حاليا في الضفة الغربية مف قبؿ خمس شركات توزيع ىي شركة كيرباء محافظة القدس()JDECo
وتغذي مناطؽ وسط الضفة الغربية ،وشركة كيرباء شماؿ الضفة الغربية(  ) NEDCoوشركة كيرباء طوباس في شماؿ
الضفة الغربية ،وشركتي كيرباء الخميؿ ( )HEPCoوكيرباء الجنوب ( )SELCoالمتاف تديراف قطاع التوزيع في محافظة
الخميؿ اضافة الى بعض الييئات المحمية التي لـ تنضـ بعد ليذه الشركات.
اما في قطاع غزة فإف شركة كيرباء غزة ( ) GEDCoتدير نظاـ التوزيع الكيربائي في القطاع بشكؿ كامؿ  ،ويعاني
قطاع غزة مف نقص حاد في الطاقة الكيربائية حيث اف القدرة المتوفرة حاليا لمقطاع مف المصادر الثالث ( الشركة
القطرية  ،محطة التوليد ومصر) تصؿ في حدىا األقصى الى و  220MWتشكؿ فقط  %55مف احتياجات القطاع.
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وقد تـ التوصؿ مؤخ ار الى صيغة اتفاؽ يؤطر العالقة الفنية والمالية بيف الحكومة الفمسطينية ممثمة بسمطة الطاقة
وشركة النقؿ الكيربائي مف جية وبيف الشركة القطرية مف جية اخرى حيث ستأسس ىذه اإلتفاقية الى عالقة ثنائية بيف
الحكومتيف تنظـ آليات تبادؿ الطاقة الكيربائية بينيما وتعطي الحكومة الفمسطينية الصالحيات الكاممة إلدارة وتطوير
نظاـ النقؿ والتوزيع الكيربائي الفمسطيني ،اضافة الى تشغيؿ محطات التحويؿ األربعة عمى الضغط العالي التي تـ
بناؤىا مف قبؿ الحكومة الفمسطينية.
والجدوؿ التالي يوضح مصادر التزويد الكيربائي الحالية في فمسطيف وخصائص اإلستيالؾ :
جدول رقم ( : )1مصادر التزويد الكيربائي لفمسطين ( كما ىي عام )2015
الطاقة المستوردة من  بمغت نسبة الطاقة الكيربائية المستوردة مف الشركة القطرية اإلسرائيمية عاـ 2015
اسرائيل

 87.3%مف اجمالي الطاقة الكيربائية المستيمكة محميا(  88.5%في الضفة الغربية ،
و 64%في قطاع غزة).
 يتـ تزويد ىذه الطاقة الى مراكز اإلستيالؾ في الضفة الغربية مف خالؿ اكثر مف 230
نقطة ربط و عبر خطوط ضغط متوسط(  )33Kv & 22Kvتدار مف قبؿ الشركة القطرية
اإلسرائيمية ،ويتـ ايصاليا الى المستيمؾ النيائي مف خالؿ شبكات توزيع كيرباء تدار مف
قبؿ شركات توزيع الكيرباء والييئات المحمية  ،وقد بمغت القدرة القصوى في الضفة الغربية
890MW
 يتـ تزويد الطاقة الى قطاع غزة مف خالؿ عشر نقاط ربط عمى جيد  22Kvوتتولى شركة
توزيع كيرباء غزة ايصاليا بعد ذلؾ الى المستيمؾ النيائي ،حيث بمغ اجمالي القدرة المتوفرة
لمقطاع مف الشركة القطرية  125MWفي العاـ .2015

الطاقة المستوردة من  وتستخدـ ىذه الطاقة لتغذية مدينة اريحا حيث اف الربط الكيربائي ما زاؿ عمى نظاـ الجيد
األردن

المتوسط (وتستخدـ ىذه الطاقة لتغذية مدينة اريحا حيث اف الربط الكيربائي ما زاؿ عمى
نظاـ الجيد المتوسط ( ، )33Kvحيث بمغت نسبة الطاقة المستوردة مف الشركة الوطنية
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االردنية 1.3%مف اجمالي الطاقة المستيمكة محميا عاـ  2015وبقدرة 20MW
 يتـ التفاوض مع الشركة الوطنية األردنية منذ العاـ  2010عمى انشاء خط ربط عمى جيد
 400Kvمع الضفة الغربية وذلؾ كمقدمة لتبادؿ الطاقة بكميات كافية.
الطاقة المستوردة من  الربط القائـ حاليا ىو عمى جيد  22Kvحيث يتـ تغذية جنوب قطاع غزة مف خالؿ ثالث
خطوط بقدرة 32MW

مصر

 بمغت نسبة الطاقة المستوردة  3.8%مف اجمالي الطاقة المستيمكة محميا عاـ 2015
 تبمغ القدرة اإلجمالية لممحطة  140MWبينما يتـ استغالؿ  50%مف ىذه القدرة بسبب

الطاقة المنتجة من

سعر الوقود ( يتـ تشغيميا بالوقود الصناعي حاليا)

محطة توليد كيرباء
غزة



بمغت نسبة الطاقة المنتجة مف المحطة  6.7%مف اجمالي الطاقة المستيمكة محميا عاـ 2015

جدول رقم ( : )2كمية الطاقة المشتراة في المناطق الفمسطينية ومصدرىا ()2015 - 2013

السنة

محطة

اسرائيل

الدول المجاورة

توليد غزة
قطاع غزة

مصر

الضفة

Gwh

قطاع غزة

الضفة الغربية

الفلسطينية

االردن

الغربية
Gwh

مجموع استهالك

مجموع استهالك

مجموع االراضي

Gwh
Gwh

Gwh

Gwh

Gwh

Gwh

2013

84169

3365.6

76661

713

41.0

1,067.10

7043

4474.1

2014

86361

7618

71167

74769

70.7

1,225.40

763767

4878.7

2015

886.6

3855

355

190.2

41.0

1431.8

3896.4

5328.2
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شكل  :3استيالك الفرد كيمو واط ساعة في بعض الدول المجاورة لعام 2005
معدل االستهالك السنوي ( )2005للفرد كيلو واط ساعة
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المغرب
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فلسطين

الج زائر

تونس

الع راق

مصر

سوريا

االردن

ليبيا

عمان

اس رائيل

السعودية

البح رين

االمارات

الكويت

قطر

 2.2.2قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
حتى بداية عاـ  2012كانت النشاطات المتعمقة باستغالؿ مصادر الطاقة المتجددة في فمسطيف مقتصرة عمى الطاقة
الشمسية (الطاقة الح اررية) التي تستغؿ في تسخيف المياه لممباني السكنية باالضافة الى استغالؿ الحطب والجفت في
مجاؿ التدفئة ،حيث يقدر استغالؿ المصادر المتجددة (الح اررية) بحوالي  %18مف مجمؿ استيالؾ الطاقة في فمسطيف،
ويبمغ معدؿ النمو السنوي الستخداـ الطاقة الشمسية حوالي .%1
كما وتـ اصدار تعميمات صافي القياس بيدؼ تغطية اإلحتياجات الذاتية مف الطاقة الكيربائية لمختمؼ القطاعات
وخاصة قطاعي الصناعة والخدمات ،ويتـ العمؿ حاليا مع سمطة النقد الفمسطينية وصندوؽ اإلستثمار عمى اطالؽ مبادرة
لتمويؿ مشاريع الطاقة المتجددة وفؽ ىذه اآللية وبالتعاوف مع شركة استشارية عالمية قامت باعداد دراسة جدوى
اقتصادية لألنظمة الخاصة بآلية صافي القياس حيث اكدت أف تطبيؽ ىذه االتعميمات عمى  1816مشتركا مف مختمؼ
القطاعات ( منزلي ،حكومي  ،صناعي  ،خدماتي) يستمزـ بناء  (35MWاي ما يعادؿ  %4فقط مف او ما يعادؿ
 %1.6مف االحتياجات الكيربائية) سيوفر ما ال يقؿ عف  1160جيغاواط ساعة سنوي ًا  ،أي مايعادؿ توفير  90مميوف
دوالرخالؿ فترة المشروع وىذا يدعـ وجية نظرالحكومة التي عبرت عنيا بإصدارىا لمتعميمات المنظمة لمشاريع الطاقة
المتجددة بصافي القياس.
كما تـ ايضاً اصدار التعميمات المنظمة لمشاريع الطاقة المتجددة الكبيرة المربوطة عمى ىشبكة الكيرباء مف خالؿ

العروض المباشرة أو التنافسية بيدؼ االستثمار في انتاج وبيع الطاقة الكيربائية عمى المستوى التجاري.
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وايضا تـ اعداد جميع الوثائؽ اإلسترشادية والدراسات الخاصة بمصادر الطاقة المتجددة في فمسطيف مثؿ أطمس الرياح
واألطمس الشمسي.
كما تقوـ سمطة الطاقة بتنفيذ مشروع تزويد المدارس الحكومية بأنظمة الخاليا الشمسية كمصدر طاقة آمف ونظيؼ يمكف
مف تمبية احتياجاتيا مف الطاقة الكيربائية ويساىـ في تحسيف العممية التعميمية مف خالؿ التعاوف بيف سمطة الطاقة وو ازرة

التربية والتعميـ العالي حيث سيجري في المرحمة األولى تزويد  82مدرسة بيذه األنظمة بقدرة اجمالية تبمغ  725كيموواط
وبتكمفة تبمغ  1,160,000دوالر بتمويؿ حكومي وقريباً جدًا سيتـ االنتياء مف تنفيذ ىذاالمشروع.
قد تـ في ذلؾ الوقت انشاء بعض المشاريع التجريبية الصغيرة الستخدامات الطاقة الشمسية في توليد الكيرباء لتغذية
عيادات خارجية ومدارس وتجمعات بدوية باالضافة الى انارة قرى صغيرة بعيدة عف شبكات الكيرباء حيث بمغت القدرة
االجمالية لمشاريع الطاقة الشمسية لتوليد الكيرباء في حينو ما يقارب  350كيمو واط.
ونظ ار لمظروؼ السياسية واألقتصادية التي تعاني منيا فمسطيف خاصة ارتفاع اسعار الكيرباء المستوردة ،اضافة الى ندرة

مصادر الطاقة التقميدية  ،فقد تنبيت الحكومة الفمسطينية الى ضرورة استغالؿ مصادر الطاقة المتجددة حيث قامت

سمطة الطاقة والموارد الطبيعية باعداد الخطة اإلستراتيجية لقطاع الطاقة المتجددة والتي تـ اق اررىا في آذار مف العاـ
 ، 2012حيث حددت ىذه اإلستراتيجية ىدفا استراتيجيا ينص عمى استغالؿ مصادر الطاقة المتجددة بحيث تصؿ نسبة
الكيرباء المنتجة مف ىذه المصادر الى  %10مف مجمؿ الطاقة المنتجة محميا بحموؿ العاـ  2020والتي تعادؿ 130

ميغاواط.
كما حددت اإلستراتيجية خطة العمؿ الالزمة لموصوؿ ليذا اليدؼ حيث تـ تقسيـ الخطة الى ثالث مراحؿ بدأت بمرحمة
تجريبية لتشجي ع استغالؿ مصادر الطاقة الشمسية ونشر الوعي المجتمعي ليذه المصادر وذلؾ مف خالؿ انشاء 1000
نظاـ يركب عمى اسطح المنازؿ بقدرة ( ) 5 - 2كيموواط  ،وسميت ىذه المرحمة بالمبادرة الفمسطينية لمطاقة.
(  ، ) Palestinian Solar Initiativeوقد اقرت الحكومة اسعار تفضيمية لمطاقة المنتجة مف ىذه األنظمة.
وقد بدأت سمطة الطاقة والموارد الطبيعية باعداد األطر القانونية والتشريعية والتنظيمية الخاصة بمصادر الطاقة المتجددة
 ،حيث صدر القرار بقانوف رقـ ( )14لمطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في فمسطيف في أيار مف العاـ  2015الذي يحدد
اآلليات الخاصة ببناء محطات توليد الكيرباء مف مصادر الطاقة المتجددة واحجاميا وطريقة الربط ليذه المحطات عمى

شبكات النقؿ والتوزيع  ،واليات التعاقد إلنشاء ىذه المحطات والتعميمات الخاصة بمنح التراخيص لمقطاع الخاص ألنشاء
ىذه المحطات ،اضافة الى الموائح والنظـ المتعمقة بالحوافز التي تقدميا الحكومة لتشجيع اإلستثمار في ىذا القطاع.
وايضا تـ اعداد جميع الوثائؽ اإلسترشادية والدراسات الخاصة بمصادر الطاقة المتجددة في فمسطيف مثؿ اطمس الرياح
واألطمس الشمسي .
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وتقوـ حاليا سمطة الطاقة باس تكماؿ المراحؿ األخيرة مف طرح عطاء تنافسي مع القطاع الخاص ألنشاء عشرة محطات
توليد كيرباء باستخداـ الطاقة الشمسية في مختمؼ محافظات الضفة الغربية بقدرة تتراوح مف ( ) 10- 5ميغاواط لكؿ
محطة ،اضافة الى انشاء محطة بقدرة 30ميغاواط في منطقة شرؽ الخميؿ بدعـ مف الحكومة الصينية.
اضافة الى اصدار العديد مف التراخيص لمقطاع الخاص حسب آلية العرض المباشر إلنشاء محطات شمسية بقدرة تتراوح
مف  1ميغاواط الى  5ميغاواط.
وباإلجماؿ بمغ مجموع القدرات التي تـ تركيبيا فعمياً حتى االف حوالي  15ميغاواط حيث تنتج ىذه األنظمة مايعادؿ

 25.5غيغاواطساعة أي ما نسبتو  %3مف الطاقة المنتجة محمياً (محطة توليدغزة) ،ومانسبتو  %0.5مف مجمؿ الطاقة

المستيمكة في دولة فمسطيف ،ومف المتوقع اف ترتفع ىذه النسبة بشكؿ كبير بعد االنتياء مف بناء المحطات المرخص ليا
خالؿ العاـ القادـ والحوافز التي ستقدمو االحكومة لتشجيع االستثمارفي ىذاالقطاع.
اما في ما يخص كفاءة استخداـ الطاقة وترشيد اإلستيالؾ فقد قامت سمطة الطاقة والموارد الطبيعية باعداد خطة وطنية

لذلؾ سميت بالخطة الوطنية لكفاءة الطاقة حيث اقرتيا الحكومة الفمسطينية عاـ  ،2012وقد حددت ىذه الخطة ىدفا

استرشاديا ينص عمى تحقيؽ وفر في استخداـ الطاقة في فمسطيف في القطاعات المختمفة بقيمة (  384غيغاواط ساعو)
بحموؿ العاـ  2020والذي يشكؿ نسبة  %5مف مجمؿ الطاقة المستيمكة محميا.
وتقوـ سمطة الطاقة منذ ذلؾ الحيف  ،ومف خالؿ وحدة كفاءة لطاقة في مركز ابحاث الطاقة ،بتنفيذ العديد مف مشاريع
التدقيؽ الطاقي في مختمؼ القطاعات المستيمكة لمكيرباء  ،وتنفيذ العديد مف المشاريع وفؽ آلية الصندوؽ الدوار
والمخصصة لمشاريع كفاءة الطاقة في القطاع الحكومي ،اضافة الى العديد مف برامج التوعية المجتمعية عف كيفية

الحفاظ عمى الطاقة وترشيد ا إلستيالؾ وذلؾ بدعـ مف الدوؿ المانحة وبتمويؿ ذاتي.

كما وقامت الحكومة باصدار العديد مف الموائح والنظـ الخاصة بدعـ برامج ترشيد اإلستيالؾ ،واقرار حزمة مف الحوافز
الخاصة بتشجيع استخداـ األجيزة الموفرة لمطاقة.
وفي نياية العاـ  2015تـ تحديث الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة وذلؾ لتغطي الفترة الزمنية حتى العاـ .2025
وقد بمغ الوفر المتحقؽ نتيجة تنفيذ برامج ترشيد استيالؾ الطاقة مايعادؿ  93غيغاواطساعة بشكؿ تراكمي لالعواـ
 2016-2012أي بمعدؿ  19غيغاواطساعة سنوياً أي مانسبتو  %2.2مف الطاقة المنتجة محميا(محطةتوليدغزة) ،
ومانسبتو  %0.36مف مجمؿ الطاقة المستيمكة في دولة فمسطيف.
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 2.2.3قطاع الييدروكربون ( مشتقات البترول والغاز)
تشكؿ نسبة الطاقة المنتجة مف مشتقات البتروؿ ما يعادؿ  %50مف احتياجات السوؽ المحمي مف الطاقة ،وتستورد
جميع منتجات الغاز والبتروؿ التي يحتاجيا السوؽ المحمي بالكامؿ مف اسرائيؿ  ،كما ويقد النمو في اإلستيالؾ السنوي
مف ىذه المشتقات بحوالي .7.1%

ويدار حاليا قطاع الغاز والبتروؿ مف قبؿ اإلدارة العامة لمبتروؿ التي تتبع و ازرة الماليو وذلؾ بقرار مف مجمس الوزراء صدر في

عاـ  2008حيث تتولى و ازرة المالية واإلدارة العامة لمبتروؿ الدور الرقابي و االشراؼ المالي واالداري عمى القطاع مثؿ عقد

اتفاقيات الشراء لمشتقات النفط والغاز مف اسرائيؿ ،ووضع األسعار الشيرية لممحروقات والغاز  ،ومنح التراخيص الالزمة إلنشاء

محطات المحروقات والغاز والرقابة عمى الجودة والمواصفات الفنية ومعايير السالمة العامة وغير ذلؾ مف األمور المتعمقة بتوفير
احتياجات السوؽ المحمي مف ىذه المشتقات.

اما ما يخص المصادر المتوفرة محميا مف ىذه المشتقات  ،ومنذ اف تـ اكتشاؼ حقؿ الغاز الطبيعي في بحر غزة عاـ
، 1999قامت الحكومة الفمسطينية بمنح امتياز لتطوير ىذا الحقؿ لشركة ( بريتش غاز ) سعيا منيا إلستغالؿ ىذا
المصدر في تغطية احتياجات السوؽ المحمي مف الغاز سواء في اإلستخدامات المنزلية او الصناعية او لتوليد الكيرباء

اال اف الوضع السياسي الذي تعاني منو فمسطيف والمتمثؿ بشكؿ رئيسي في استمرار اإلحتالؿ اإلسرائيمي يحوؿ دوف
ذلؾ ،اضافة الى توفر معمومات عممية مؤكدة عف وجود حقؿ لمبتروؿ في الضفة الغربية في منطقة شماؿ غرب راـ اهلل.
وقد قامت الحكومة الفمسطينية بمنح امتياز لتطوير حقؿ بتروؿ رنتيس إلئتالؼ وطني بقيادة صندوؽ اإلستثمار
الفمسطيني في شير تموز .2016
وكخطوة ىامة نحو استكماؿ الجاىزية الفنية القانونية والمؤسساتية إلستغالؿ وتطوير ىذا القطاع الحيوي ،وبناء عمى
قرار المجنة الو ازرية لمييدروكربوف عااـ  ، 2013فقد قامت سمطة الطاقة باعداد خطة شاممة إلعادة ىيكمة وتطوير قطاع
الييدروكربوف في فمسطيف وذلؾ مف خالؿ دراسة استشارية تـ انجازىا نياية العاـ  2015مف قبؿ استشاري دولي
متخصص وبدعـ مف اإلتحاد األوروبي ،حيث تشمؿ ىذه الخطة جميع األطر القانونية والمؤسساتية والفنية الخاصة ببناء

ىذا القطاع بشكؿ يضمف استغالؿ وتطوير المصادر المكتشفة محميا بالكفاءة القصوى  ،وايضا بناء وتطوير وتشغيؿ
البنية التحتية ليذا القطاع بحيث تكوف قادرة عمى توفير احتياجات السوؽ المحمي الحالية والمستقبمية ،اضافة الى جعؿ

ىذا القطاع رافدا حيوي ا لخزينة الدولة وليس عبئا عمييا ،حيث تقوـ الحكومة حاليا بمراجعة ىذه الخطة تمييدا إلقرارىا
وذلؾ لمبدء فو ار بتنفيذىا.
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جدول رقم ( : )1استيالك السوق المحمي من البترول والغاز ( -مميون لتر)
بنزين 83

بنزين 89

سوالر

كاز

غاز

السنة

()Gasoline

()Gasoline

()Deisel

()Kerosine

() LPG

2035

216.908

0.502

437.32

1.58

178.31

4.52

2036

222.624

0.582

430.26

1.03

185.33

4.1

2037

243.473

0.621

464.81

1.65

211.5

4.81

LFO

 2.3ميزان الطاقة
الجدوؿ التالي يمخص مجمؿ استيالؾ السوؽ المحمي مف عناصر الطاقة المختمفة خالؿ السنوات الثالث الماضية
( بيتا جول.)Peta Joule -

كهزباء

طاقت هتجذدة
وطاقت الحطب

بٌشيي

طىالر

كيزوطيي

الوجوىع

الظٌت

2113

16.11

8.915

7.61

16.836

.06

49.531

2114

17.563

9.215

7.812

16.565

.039

51.194

2115

19.182

10.03

8.543

17.895

.062

55.710

ومف الجدوؿ السابؽ يمكف استنتاج مايمي:
 .1تشكؿ الطاقة المستيمكة في السوؽ المحمي مف مشتقات البتروؿ وغاز الطيي نسبة (  )49% - 50%مف اجمالي السوؽ
المحمي حيث يستيمؾ قطاع النقؿ والمواصالت الجزء األكبر مف ىذه الطاقة.
 .2تشكؿ الطاقة الكيربائية المستيمكة سنويا نسبة (  )32% - 33%مف اجمالي استيالؾ السوؽ المحمي بينما تشكؿ مصادر
الطاقة المتجددة وطاقة الحطب ما نسبتو  %18مف اجمالي استيالؾ السوؽ المحمي مف الطاقة.
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 2.4نمو الطمب عمى الطاقة في فمسطين
تبيف الدراسات اإلحصائية عف األعواـ السابقة ارتفاعا كبي ار في معدؿ النمو عمى الطاقة في فمسطيف حيث يصؿ معدؿ
نمو القدرة السنوي الى  %5.8سنويا بينما يصؿ معدؿ نمو استيالؾ الطاقة الى  %7سنويا.
وقد بمغ عدد سكاف فمسطيف عاـ  2015حوالي  4.7مميوف نسمة حسب تقرير جياز اإلحصاء المركزي الفمسطيني
وبمعدؿ نمو سكاني سنوي يصؿ الى  %2.8مما يعتبر سببا مف اسباب التزايد الكبير في معدالت النمو في الطمب عمى
الطاقة باشكاليا المختمفة.
وقد قامت سمطة الطاقة والموارد الطبيعية باجراء دراسات عديدة عمى توقعات نمو الطمب عمى الطاقة واحتياجات السوؽ
المحمي حتى العاـ .2030
والجدوؿ التالي يوضح التوقعات المستقبمية إلحتياجات السوؽ المحمي مف الطاقة الكيربائية:
2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Year

2335

2220

2160

2065

1970

1885

1790

1690

1605

1521

1441

1365

1291

1221

POWER

12.85

11.77

11

10.31

9.65

9.05

8.47

7.92

7.41

6.93

6.49

6.05

5.67

5.28

)(MW
Energy
)( Twh

 2.5اإلطار القانوني لقطاع الطاقة
لقد تـ انجاز العديد مف القوانيف والتشريعات والموائح والنظـ المتعمقة بادارة وتشغيؿ وتنظيـ قطاع الطاقة في فمسطيف
والمؤسسات العاممة في ىذا القطاع وىي :
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 قرار رقـ ( : )1995 /12والخاص بانشاء سمطة الطاقة وتحديد صالحياتيا ومسؤلياتيا
 القرار بقانوف رقـ ( )2009/13بشأف قانوف الكيرباء العاـ :وىو القانوف الرئيسي الذي ينظـ قطاع الكيرباء ويحدد
المؤسسات العاممة في القطاع ويرسـ ىيكميتيا ويحدد دورىا ومسؤلياتيا.
كما وعدؿ القانوف في مياـ وصالحيات سمطة الطاقة تماشيا مع ما تـ اق ارره مف مؤسسات اخرى عاممو في القطاع
اناط بيا القانوف بعض المياـ واصالحيات التي كانت سابقا تتبع لسمطة الطاقة.
 القرار بقانوف رقـ ( )2002/4بشأف المصادر الطبيعية في فمسطيف والذي ينظـ عمميات التنبؤ واإلستكشاؼ
واإلستغالؿ لممصادر الطبيعية.
 قرار مجمس الوزراء لعاـ  1994بشأف انشاء الييئة العامة لمبتروؿ لتتولى مياـ ادارة مشتقات البتروؿ والغاز في
فمسطيف وتحديد اسعارىا في السوؽ المحمي.
 قرار مجمس الوزراء لعاـ  2003بشأف نقؿ الييئة العامة لمبتروؿ تحت مظمة و ازرة المالية.
 قرار مجمس الوزراء لعاـ  2008بشأف نظاـ التراخيص لمحطات الوقود والغاز ومركبات نقؿ مشتقات البتروؿ
والغاز.
 القرار بقانوف رقـ ( )14بشأف الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في فمسطيف لعاـ  2015والذي يعنى بتشجيع استغالؿ
مصادر الطا قة المتجددة ويحدد مياـ المؤسسات ذات العالقة بيذا القطاع ومنيا سمطة الطاقة  ،مركز ابحاث الطاقة
ومجمس تنظيـ قطاع الكيرباء ،اضافة الى اآلليات المتعمقة بإنشاء محطات توليد الكيرباء مف مصادر الطاقة
المتجددة واحجاميا واليات التعاقد عمى انشائيا.
 قوانيف وق اررات اخرى التتعمؽ بالقطاع بشكؿ مباشر ولكف ترتبط بآليات تشغيؿ وادارة القطاع مثؿ قانوف تشجيع
االستثمار وقانوف البيئة.
ومم ا سبؽ يتضح انو مف الضروري العمؿ عمى استكماؿ األطر القانونية المتعمقة بقطاع الييدروكربوف ودمج ىذه
القوانيف جميعيا في اطار قانوني شامؿ وموحد لجميع مكونات الطاقة باشكاليا الثالث ( الكيرباء ،الطاقة المتجددة
وكفاءة الطاقة  ،وقطاع الييدروكربوف ) وذلؾ لدمجيا تحت اطار سياساتي واحد يتولى مياـ وضع الخطط
واإلستراتيجيات لتطويرىا واإلشراؼ عمييا.
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 2.6اإلطار المؤسساتي لقطاع الطاقة
 1.6.2قطاع الكيرباء
قامت سمطة الطاقو والموارد الطبيعية منذ اقرار قانوف الكيرباء العاـ رقـ ( )13لمعاـ  2009بتنفيذ خطة شاممة ىدفت
الى اعادة ىيكمة القطاع وبناء المؤسسات االضرورية إلدارة وتطوير قطاع الكيرباء وضماف تطوره وفاعميتو حيث تـ
انشاء وتفعيؿ المؤسسات التالية :
 سمطة الطاقو والموارد الطبيعية  :وتتولى مياـ وضع السياسات والقواعد العامة المتعمقة بتطوير قطاع الكيرباء
ومنح التراخيص وعقد االتفاقيات الالزمة لمشروعات توليد الطاقة الكيربائية ،و الربط الكيربائي مع الدوؿ المجاورة.
كما وتشرؼ سمطة الطاقة عمى جميع النشاطات المتعمقة بادارة وتطوير قطاعي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة مف
خالؿ مركز ابحاث الطاقة التابع ليا.
 شركة النقل الوطنية لمكيرباء:وىي شركة ممموكة بالكامؿ لمحكومو تأسست حديثا بمقتضى قانوف الكيرباء العاـ
وبموجب قرار مجمس الوزراء رقـ (/16/01/10ـ.و/ر.ح) لعاـ  2013ويناط بيا مياـ بناء وتطوير وادارة وامتالؾ
منظومة النقؿ الكيربائي وشراء الطاقة مف مصادر التزويد محمية كانت اـ مف خالؿ اإلستيراد مف الدوؿ المجاورة
وبيعيا لشركات توزيع الكيرباء عمى اساس نموذج المشتري الوحيد.
 شركات توزيع الكيرباء:حيث تـ انشاء شركات توزيع الكيرباء ليناط بيا مياـ ادارة وبناء وتطوير شبكات توزيع
كيرباء الضغط المتوسط والمنخفض وشراء الطاقة مف شركة النقؿ الوطنية وبيعيا لممستيمؾ

وتتولى حاليا خمس شركات توزيع كيرباء في الضفة الغربية ادارة وتشغيؿ اكثر مف  %65مف نظاـ التوزيع وىي
شركة كيرباء القدس وشركة كيرباء الشماؿ وشركة كيرباء الجنوب وشركة كيرباء الخميؿ وطوباس بينما تقوـ شركة
كيرباء غزة بإدارة قطاع توزيع الكيرباء بالكامؿ في القطاع .
والعمؿ مستمر عمى نقؿ خدمة الكيرباء مف البمديات الى ىذه الشركات لموصوؿ الى قطاع توزيع كيرباء يدار فقط
مف قبؿ شركات التوزيع .
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 مجمس تنظيم قطاع الكيرباء  :حيث تـ انشاءه عاـ  2010بنص قانوف الكيرباء العاـ  ،ويناط بو مياـ مراقبة
وتنظيـ قطاع التوليد والنقؿ والتوزيع  ،و التوصية الى سمطة الطاقة بتحديد التعرفو الكيربائية ،وقبوؿ و رفض

وتجديد رخص التوليد والنقؿ والتوزيع ،و سحبيا او التنازؿ عنيا ،و ضماف جودة مستوى الخدمات الفنية واالدارية

التي تقدميا شركات التوزيع لممستيمكيف.

 1.6.1الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
 المركز الفمسطيني البحاث الطاقة والبيئة :ويعنى بكؿ ما يتعمؽ بتطوير واستغالؿ مصادر استخداـ الطاقو البديمو

وتشجيع استخداميا ونشر الوعي لدى المستيمؾ المحمي فيما يتعمؽ بترشيد استيالؾ الطاقو ورفع كفاءة اإلستخداـ ليا

بما يضمف التقميؿ مف ضياعات الطاقو ويحقؽ ىدؼ اإلستخداـ األمثؿ لمطاقو ويساىـ في المحافظو عمى البيئو
والتقميؿ مف انبعاث الغازات السامو .وذلؾ تحت مظمة سمطة الطاقة والموارد الطبيعية.

وقد تـ اعداد واقرار اإلستراتيجيو الوطنية لمطاقو المتجددة التي تنظـ اليات بناء وتطوير استغالؿ مصادر الطاقو
البديمو وتشجيع استخدامو لموصوؿ الى تحقيؽ اليدؼ الذي تـ تبنيو وىو رفع مساىمة مصادر الطاقة المتجددة في

السوؽ المحمي لتصؿ الى  %10مف مجمؿ الطاقو المستيمكة محميا حتى العاـ .2022

 مراكز ابحاث الطاقة في الجامعات الحكومية والخاصة التي تعنى بإعداد الدراسات واألبحاث الخاصة بمصادر
الطاقة البديمة.
وبالرغـ مف ىذه الجيود التي قامت بيا سمطة الطاقة والموارد الطبيعية والمتمثمة في انشاء األطر المؤسساتية الالزمة
إل دارة وتطوير قطاع الكيرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ،فما زاؿ ىناؾ العديد مف الظروؼ السياسية واإلقتصادية
التي تحوؿ دوف استكماؿ تفعيؿ ىذه األطر بشكؿ كامؿ.
ومف اىـ ىذه العوائؽ ىو اإلحتالؿ االسرائيمي الذي ما زاؿ يعيؽ تطوير قطاع التوليد في فمسطيف  ،و بناء نظاـ النقؿ
الكيربائي ،و تنفيذ الخطط المتعمقو بتوحيد نظاـ التزويد الكيربائي.
ولعؿ التقدـ في استكماؿ ما تـ التوصؿ اليو مف اتفاؽ اخي ار مع الشركة القطرية يساعد عمى استكماؿ تنفيذ خطط
الحكومة الفمسطينية الرامية الى بناء نظاـ كيرباتئي متكامؿ وكفؤ في فمسطيف.

 1.6.2قطاع الييدروكربون
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ويدار حاليا قطاع الييدروكربوف كما يمي:
 و ازرة الماليو وتقوـ بدور رقابي في االشراؼ المالي واالداري عمى القطاع.
 الييئو العامو لمبتروؿ ويتمخص دورىا فيما يمي:
-

عقد االتفاقيات الالزمو لشراء وتوفير االحتياجات مف مشتقات النفط والغاز مف كافة المصادر اسرائيؿ والدوؿ
المحيطو وعمؿ دراسة جدوى النشاء مصفاة تكرير لمنفط.

-

االشراؼ عمى اقامة مستودعات استراتيجيو لتخزيف البتروؿ والغاز

-

وضع االسعار الشيريو لممحروقات والغاز بما يتناسب مع سعر الشراء وسياسة السمطو في دعـ ىذه االسعار

-

منح التراخيص الالزمو النشاء محطات المحروقات والغاز والرقابو عمى ىذه المحطات والزاميا في المواصفات الفنيو
والسالمو العامو بالتعاوف مع المؤسسات المعنيو االخرى

-

الرقابو عمى جودة المحروقات المباعو مف خالؿ محطات المحروقات والمستورده مف اسرائيؿ او مف اي جية اخرى
والرقابو عمى االسعار في محطات التوزيع .

-

منح التراخيص الالزمو لصياريج النقؿ العاممو في ىذا القطاع .

 محطات المحروقات وىي ممموكو مف قبؿ القطاع الخاص بشكؿ كامؿ وتقوـ بايصاؿ ىذه المنتجات الى المستيمؾ.

والجدول التالي واليياكل التنظيميو تمخص المؤسسات العاممة في قطاع الطاقة وتبين الييكل التنظيمي الحالي
لقطاعات الطاقة الفرعية (الكيرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة  ،وقطاع الييدروكربون) ،
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جدول رقم (  : )1المؤسسات العاممة حاليا في قطاع الطاقة و مياميا ومسؤولياتيا
المؤسسة
سمطة الطاقو والموارد الطبيعية

الميام والمسؤليات
 وضع السياسات والقواعد العامة المتعمقة بتطوير قطاع الطاقو وعرضيا عمى مجمس الوزراء القرارىا.
 اعداد الدراسات ووضع التشريعات الخاصو بتطوير استغالؿ مصادر الطاقو المتجدده
 التعاقد مع الدوؿ المجاورة لغايات الربط الكيربائي وتبادؿ الطاقة الكيربائية بعد موافقة مجمس الوزراء
 اصدار شروط وتعميمات السالمة العامة الواجب توافرىا في المنشآت الطاقو وأعماؿ التمديدات الكيربائية
بالتنسيؽ مع الجيات ذات العالقة.
 اصدار المتطمبات الالزمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرىا في منشآت الطاقو ،بالتنسيؽ مع الجيات ذات
العالقة ،ومتابعة إصدار تمؾ المتطمبات وفقا لمتشريعات البيئية المعموؿ بيا.
 مشاركة مؤسسة المواصفات والمقاييس بوضع واعتماد المواصفات والمقاييس والتعميمات الفنية االلزامية بالموازـ
والمعدات والتمديدات الكيربائية .
 منح تراخيص إنشاء وادارة وتشغيؿ وصيانة مشروعات توليد الطاقة الكيربائية ونقميا وتوزيعيا وبيعيا.
 تممؾ االمواؿ المنقولو وغير المنقولو وفقا الحكاـ القانوف
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اإلطار القانوني
قانوف الكيرباء العاـ

مجمس تنظيم قطاع الكيرباء

 مراقبة أنشطة توليد ونقؿ وتوزيع وبيع الطاقة الكيربائية في اطار االلتزاـ بالقوانيف والموائح واالنظمة المعتمده.

قانوف الكيرباء العاـ و

 وضع الضوابط التي تكفؿ المنافسة المشروعو في انشطة انتاج وتوزيع الطاقة الكيربائية ضمانا لمصالح المستيمؾ.

الموائح والنظـ المقرة

 التحقؽ مف أف تكمفة انتاج ونقؿ وتبادؿ وتوزيع الطاقو الكيربائية تضمف مصالح جميع االطراؼ المعنية بالقطاع
الكيربائي.
 ضماف جودة مستوى الخدمات الفنية واالدارية التي تقدميا شركات التوزيع لممستيمكيف.
 مراقبة تطبيؽ االتفاقيات المتعمقة بالتوليد والنقؿ والتوزيع والبيع.
 انشاء قاعدة بيانات بالمعمومات الفنية والمالية واالحصائية ونشرىا وفقا لمتعميمات التي تصدرىا سمطة الطاقة
 التوصية الى سمطة الطاقة بتحديد التعرفو الكيربائية ورسوـ االشتراؾ وبدؿ تكاليؼ التمديدات والتامينات والخدمات
األخرى الالزمو اليصاؿ التيار الكيربائي لممستيمؾ بعد التشاور مع الجيات ذات العالقو ومع مراعات مقاربة
االسعار بيف مختمؼ محافظات الوطف.
 التوصية لسمطة الطاقو بقبوؿ او رفض الرخص او تجديدىا او سحبيا او التنازؿ عنيا لشركات التوليد والتوزيع.
 مراقبة التزاـ الشركات المرخصو لمتوليد او التوزيع بالشروط الوارده في الرخص.
 اصدار وتعديؿ كود الشبكة وكود التوزيع والزاـ الشركات بيما .
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مف مجمس الوزراء

شركات توزيع الكهرباء

 شراء الطاقو مف شركة النقؿ الوطنية وتوزيعا عمى المستيمكيف حسب التعرفو الموحدة التي تقرىا سمطة الطاقو.

قانوف الكيرباء العاـ ،

 حماية البيئة والسالمة العامة وتقديـ الخدمة لممستيمكيف بشكؿ كفؤ ووفقاً لممواصفات والمقاييس المعتمدة .

الموائح والنظـ المقرة

 إعداد الخطط لتطوير شبكات التوزيع وتقديميا دورياً إلى مجمس تنظيـ قطاع الكيرباء ،عمى أف تمتزـ الشركات

مف مجمس الوزراء

بتنفيذ المشاريع واألعماؿ المعتمدة في الخطط المذكورة ضمف البرامج الزمنية المحددة ليا.
شركة نقل الطاقه الوطنية

 تممُّؾ وتطوير وادارة وصيانة نظاـ النقؿ الكيربائي وفقا لمقانوف ،وما يترتب عمى ذلؾ مف أقامة وصيانة محطات
تحويؿ الجيد العالي.
 بناء محطات تحويؿ جديدة وتوسعة المحطات القائمة كمما لزـ األمر.

قانوف الكيرباء العاـ
الموائح والنظـ المقرة

مف مجمس الوزراء

 شراء الطاقة الكيربائية مف المصادر المختمفة وبيعيا لشركات التوزيع الكيرباء.
 ادارة نقاط الربط الكيربائي لمييئات المحمية غير المنضمو لشركات توزيع الكيرباء
المركز

الفمسطيني

الطاقة والبيئة

ألبحاث  اإلشراؼ عمى اعداد الدراسات الخاصو بإستغالؿ مصادر الطاقو المتجدده وتشجيع استغالليا
 اإلشراؼ عمى تنفيذ استراتيجية قطاع الطاقو المتجددة
 الموائح والنظـ الخاصة بمصادر الطاقو البديمو ورفعيا الى سمطة الطاقة تمييدا إلقرارىا مف لمجمس الوزراء إلقرارىا
 متابعة تطبيؽ الموائح والنظـ والق اررات الخاصة بتشجيع استغالؿ مصادر الطاقو البديمو
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قانوف الكيرباء العاـ،

قانوف الطاقة المتجددة

،الموائح والنظـ المقرة
مف مجمس الوزراء

 اعداد الدراسات الخاصة بترشيد استيالؾ الطاقو
 اإلشراؼ عمى تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقو
 تنفيذ البرامج والنشاطات الخاصة بتدقيؽ الطاقو في المؤسسات العامو
مراكز ابحاث الطاقة
والمؤسسات التعميمية والبحثية

قانوف الكيرباء العاـ،

قانوف الطاقة المتجددة

،الموائح والنظـ المقرة

مف مجمس الوزراء

 المساىمة في ايجاد الحموؿ العممية المناسبة لمشاكؿ الطاقة والبيئة وعمؿ دراسات وابحاث مف اجؿ استغالؿ قانوف الكيرباء العاـ ،
مصادر الطاقة المتاحة وخاصة مصادر الطاقة المتجددة.

القوانيف واألنظمو ذات

 اعداد جيؿ مف الخبراء والمختصيف في بحوث ودراسات الطاقة والبيئة و نشر الوعي اتجاه الطاقة والبيئة في العالقو
المجتمع الفمسطيني

 المساىمة في تقييـ استخدامات الموارد الطبيعية والحيوية في فمسطيف
 تجربة التقنيات الحديثة في مجاالت التطوير الطاقي والبيئي وامكانية توطينيا
 ا لعمؿ عمى خمؽ المناخ لحوار موضوعي ومشاركة مستمرة مف جميع شرائح المجتمع الفمسطيني مف أجؿ ضماف
تنمية مستدامة في فمسطيف.

القطاع الخاص

 المساىمو الفاعمو في بناء نظاـ انتاج طاقو وطني وذلؾ مف قبؿ شركات يتـ ترخيصيا ليذه الغاية.
 األستثمار في بناء محطات انتاج الكيرباء مف مصادر الطاقو البديمو
 المساىمو في ادارة مؤسسات الطاقو مثؿ مجمس تنظيـ قطاع الكيرباء
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قانوف الكيرباء العاـ

الييئة العامة لمبترول

 شراء مشتقات البتروؿ وغاز الطيي مف مصادر البيع المتاحة وبيعو لمحطات توزيع البتروؿ والغاز.
 المراقبة عمى جودة العناصر الييدروكربونبة الموجودة في السوؽ المحمي

ق اررات مجمس الوزراء

ذات الصمة

 ترخيص محطات توزيع البتروؿ والغاز
 وضع التعرفة الخاصة بمشتقات البتروؿ وغاز الطيي ومراجعتيا بشكؿ شيري
وزارة المالية

 المساىمو في ادارة مؤسسات الطاقة مثؿ مجمس تنظيـ الكيرباء وشركة النقؿ الوطنية

قانوف الكيرباء العاـ،

 توفير التمويؿ الالزـ لتنفيذ البرامج الخاصو بتطوير قطاع الكيرباء

الموائح والنظـ المقرة

 توفير التمويؿ لالزـ لتنفيذ برامج الطاقو المتجددة وتشجيع استخداميا
الدول المانحة

 تقديـ التمويؿ الالزـ لتطوير قطاع الطاقو
 المساىمو في اعداد الدراسات الخاصة بتطوير قطاع الطاقو

المركز الفمسطيني لإلحصاء
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المشاركة في اعداد البيانات الخاصة بقطاع الطاقو وتحديثيا

مف مجمس الوزراء

شكل (  : )2الييكل التنظيمي لقطاع الغاز والبترول

وزارة الماليـــــــــو
ادارات عامة لوزارة
الماليو

الدائرة المالية
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المشتريات

المبيعات

اإلدارة العامة

لمبترول والغاز

ادرات عامة لوزارة

الرقابة وضبط
الجودة

الماليو

الدائرة الفنية

المستودعات

شكل (  : )3الييكل التنظيمي الحالي لقطاع الكيرباء والطاقة المتجددة
سمطة الطاقة والموارد الطبيعيو  ( -رسم السياسات ،وضع القواعد والخطط الستراتيجية ،تطوير االنظمة والقوانين)

محطة توليد كيرباء
غزة
شركة القناة المصرية

شركة كهرباء غزة ( )GEDCo

مركز ابحاث البيئة والطاقو

شركة كهرباء الخليل ()HEPCo

الييئات المحمية

الشركة الوطنية األردنية
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شركة كهرباء القدس ( )JDECo

المستيمك النيائي

الشركة القطرية اإلسرائيمية

شركة كهرباء الجنوب ()SELCo

مجمس تنظيم قطاع الكيرباء

شركة كهرباء الشمال ( )NEDCo

 . 3الفصل الثالث  :تحليل الىضع القائن لقطاع الطاقت في فاططيي  -التحذياث والوعيقاث
 3.1التحديات التي يواجييا قطاع الطاقة في فمسطين
اف التحديات الجيوسياسية واإلقتصادية التي تواجييا فمسطيف تفرض واقعا صعبا يجب اف يؤخذ باإلعتبار في عممية
اعادة ىيكمة وبناء قطاع الطاقة في فمسطيف  ،حيث ما زاؿ القطاع بمكوناتو الثالث يعاني مف الكثير مف التحديات التي

تعيؽ ىيكمة القطاع وتطويره بالشكؿ المطموب ليكوف قاد ار عمى توفير احتياجات السوؽ المحمي الحالية والمستقبمية.
 3.1.1التحديات الجيوسياسية

 إنقساـ فمسطيف الى منطقتيف جغرافيتيف منفصمتيف ( الضفة الغربية وقطاع غزة) ،وما يترتب عمى ذلؾ مف اختالؼ في
مستوى المعيشة والنشاطات اإلجتماعية واإلقتصادية والذي يؤدي الى اختالؼ في معدالت نمو اإلستيالؾ ويعيؽ ايضا
ربط وتوحيد النظاـ الكيربائي بينيما ،كما ويؤثر سمبا عمى خطط الحكومة الفمسطينية في تفعيؿ الربط اإلقميمي مع
الدوؿ المجاورة.
 استم اررية تشرذـ قطاع التوزيع في الضفة الغربية والناجـ عف سياسة اإلحتالؿ اإلسرائيمي باعاقة الخطط الحكومية
الخاصة بتوحيده وادارتو مف قبؿ مؤسسات فمسطينية متخصصة مثؿ شركة النقؿ الكيربائي .
 استمررية اإلعاقة اإلسرائيمية باستغالؿ وتطوير حقؿ الغاز المكتشؼ في بحر غزة  ،واعاقة استكشاؼ وتطوير موارد
النفط المحتممة في الضفة الغربية (حقؿ بتروؿ رنتيس).
 غياب السيطرة الفمسطينية عمى كامؿ اراضي الضفة الغربية خاصة مناطؽ (ج) مما يعيؽ خطط الحكومة في
استغالؿ موارد الطاقة الطبيعية في ىذه المناطؽ مثؿ مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
 استمرار سياسة اسرائيؿ في اغالؽ قطاع غزة ومنع الحكومة الفمسطينية مف ايصاؿ مصادر الطاقة الالزمة لمسوؽ
المحمي وخاصة الغاز الطبيعي الالزـ لتشغيؿ محطة كيرباء غزة .
 إتفاقية باريس اإلقتصادية بيف السمطة الوطنية الفمسطينية وحكومة اسرائيؿ  ،والتي تعيؽ حرية الحكومة الفمسطينية
في ادارة عمميات اإلستيراد لمصادر الطاقة بشكؿ منفرد.
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 3.1.2التحديات اإلقتصادية والديموغرافية
 استم اررية اإلعتماد عمى اسرائيؿ كمزود رئيسي لمطاقة بشكمييا الكيرباء والغاز والبتروؿ ،وذلؾ السباب سياسية
واقتصادية وفنية مما يؤدي الى ارتفاع اسعار الطاقة وعدـ توفر كامؿ اإلحتياجات مف الطاقة لمقطاعات اإلستيالكية

المختمفة.

 صغر حجـ السوؽ الفمسطيني والذي يفرض تحديا كبي ار مف حيث كمفة و جدوى انشاء البنية التحتية الضرورية
لتوفير اإلحتياجات محميا بشكؿ كامؿ ،وجذب اإلستثمارات الخارجية في قطاع الطاقة.
 ارتفاع معدالت النمو في الطمب عمى الطاقة وعدـ انتظاميا مما يشكؿ تحديا كبي ار في كفاءة التخطيط لتطوير
القطاع وارتفاع كمفة التطوير لمبنية التحتية.
 3.2المعيقات القطاعية
باإلضافة الى التحديات الواردة اعاله فإف قطاع الطاقة يعاني مف عدد مف المعيقات ٌاإلقتصادية والتشريعية والفنية

والمؤسساتية ليا عالقة بقمة الموارد اإلقتصادية وغياب السيطرة الحكومية عمى عمميات استيراد الكيرباء وشبكات التزويد
لمييئات المحمية .ومف اىـ ىذه المعوقات :
 3.2.1المعيقات اإلقتصادية
 ارتفاع كمفة اعادة ىيكمة وتطوير قطاع الطاقة بمكوناتو المختمقة ،حيث اف واقع البنية التحتية الحالية ضعيؼ
وبحاجة الى اعادة تأىيؿ وتطوير بشكؿ كامؿ.
 ضعؼ اإلقتصاد الوطني وقمة الموارد المالية الالزمة لتطوير قطاع الطاقة.
 ارتفاع نسبة الديوف المترتبة عف عدـ دفع الييئات المحمية وشركات توزيع الكيرباء لمشتريات الكيرباء الشيرية مف
القطرية مما يشكؿ عبئا عمى خزينة الدولة بسبب قياـ الجانب اإلسرائيمي باقتطاع ىذه المتأخرات مف تحصيالت
الضرائب والجمارؾ الخاصة بالحكومة.
3.2.2المعيقات الفنية
 مثؿ عدـ وجود قدرة انتاجية محمية تفي بإحتياجات السوؽ المحمي مف الطاقة
 عدـ وجود نظاـ كيربائي متكامؿ بجوانبو المختمفة اإلنتاجية والنقؿ والتوزيع
 عدـ وجود مستودعات تخزيف لمبتروؿ


عدـ وجود مختبرات ذات جاىزية عالية لفحص مشتقات البتروؿ والغاز المتداولة في السوؽ المحمي.
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3.2.3المعيقات التشريعية والتنظيمية
 تعدد الجيات التي تقوـ بادارة توزيع الكيرباء الذي يجعؿ مف الصعوبة الرقابة عمييا واعادة تنظيميا
 عدـ اكتماؿ انشاء كافة شركات التوزيع التي تدير النظاـ حسب المواصفات والمعايير المناسبة،
 عدـ استكماؿ اقرار االنظمة والتشريعات الخاصة بقطاع الييدروكربوف  ،وغياب األطر المؤسساتية القادرة عمى ادارة
قطاعات الييدروكربوف مف استكشاؼ وتطوير ونقؿ وتوزيع.
 غياب اإلطار السياساتي الموحد القادر عمى التخطيط المتكامؿ لقطاع الطاقة بمكوناتو المختمفة ليكوف قاد ار عمى
التخطيط الشامؿ والمتكامؿ إلدارة وتطوير قطاع الطاقة.
 3.3تحميل نقاط القوة والضعف والفرص والتيديدات القائمة لمقطاع
اف الجدوؿ التالي يبيف تحميؿ نقاط القوة والضعؼ والفرص والتيديدات التي تتعمؽ بالقطاع وذلؾ مف اجؿ تحديد المميزات
التي يتمتع بيا القطاع  ،والسمبيات التي يعاني بيا وذلؾ مف اجؿ اختيار التدخالت السياساتية المناسبة التي توصمنا الى
تحقيؽ األىداؼ باقؿ التكاليؼ وبأقصر فترة زمنية .
جدول ( :)1تحميل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتيديدات القائمة (SWOT Analysis
نقاط القوة


اطر قانونية واضحة لقطاع الكيرباء



وصول الخدمة الى  %99.9من السكان فيما يخص طاقة



نظام توزيع موجود لطاقة الغاز والبترول

نقاط الضعف


اإلعتماد شبو الكمي عمى اسرائيؿ



عدـ القدرة عمى استثمار الغاز الطبيعي المكتشؼ

في بحر غزة.

الكيرباء


وجود مؤسسات مراكز بحث عممي عاممة في قطاع الكيرباء



البترول والغاز رافد ميم لخزينة الدولة



اإلنضمام لدول الربط الكيربائي الثماني

والطاقة المتجددة




وجود انتاج محمي لطاقة الكيرباء في غزة

استكمال بناء محطات التحويل عمى الضغط العالي



وجود ثروة طبيعية من الغاز الطبيعي



نظام تسعير موحد لمطاقة الكيربائية ومشتقات الغاز والبترول



العدد الكبير لموزعي الطاقة الكيربائية



عدـ وجود مخزوف استراتيجي مف البتروؿ والغاز



عدـ استكماؿ بناء نظاـ النقؿ الكيربائي



عدـ استكمؿ التشريعات الخاصة بقطاع

الييدروكربوف


عدـ وجود بنية معموماتية متكاممة عف قطاع الطاقة



تدني نسبة التحصيالت وعدـ الدفع لمطاقة

الكيربائية المستيمكة ووجود بعض عمميات تيريب

الوقود


عدـ وجود نظاـ انتاج طاقة كيربائية محمي في
الضفة الغربية
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عدـ وجود اتفاقية تجارية مع القطرية فيما يخص
استيراد طاقة الكيرباء



ىيكمية غير واضحة ومترابطة لممؤسسات الحكومية

العاممة بالقطاع


عدـ وجود اطار سياساتي واحد لقطاع الطاقة

الفرص


امكانية تنويع مصادر شراء الكيرباء مف مصر واالردف



امكانية استكماؿ بناء نظاـ النقؿ الوطني في الضفة الغربية



التحديات


االحتالؿ االسرائيمي وسيطرتو عمى الحدود وعمى
مناطؽ (ج)

توقيع اتفاقية نقؿ صالحيات التزويد في الضفة الى الحكومة



ادارة شركات التوزيع عمى اسس تجارية سميمة

الفمسطينية



اتفاقية باريس اإلقتصادية التي تحد مف تنويع



وجود تمويؿ مف الدوؿ المانحة لمربط الكيربائي بيف مصر



مصادر استيراد البتروؿ والغاز

وقطاع



تأميف وتنويع مصادر الطاقة

توفر التمويؿ الالزـ لمبدء في بناء محطة كيرباء تعمؿ بالطاقة



عدـ وجود اكثر مف مورد لممحروقات لمضفة وغزة.

الشمسية (مشروع شرؽ الخميؿ)


ايصاؿ الغاز الطبيعي لمحطة توليد كيرباء غزة مف مصر



وجود برامج خاصة بإعادة ترتيب نظاـ توزيع الكيرباء الداخمي



امكانية اقرار قانوف الييدروكربوف واستكماؿ البناء المؤسساتي
لمقطاع



امكانية توحيد مكونات الطاقة تحت اطار سياساتي واحد



توفر التمويؿ الخاص ببناء نظاـ تحكـ وطني بالشبكة الكيربائية



امكانية البدء في بناء محطات انتاج طاقة كيرباء في الضفة
الغربية



مشاركة فعالة لمقطاع الخاص في بناء القطاع

 3.4اإلحتياجات
 تفعيؿ نصوص قانوف الكيرباء العاـ وخاصة في كيفية ادارة قطاع الطاقة الكيربائية ودمج كافة البمديات والمجالس
القروية ضمف اطار شركات التوزيع كؿ في منطقتو ،وترخيص اربع شركات توزيع كيرباء فقط في الضفة الغربية
وقطاع غزة.
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 اقرار وتفعيؿ مسودة قانوف الييدروكربوف واستكماؿ البناء المؤسساتي الخاص بادارة وتطوير القطاع ،ووضع االنظمة
والتعميمات الالزمة لتسيير عمؿ الييئة.
 تفعيؿ قانوف الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتشجيع البحث عف مصادر الطاقة البديمة ،واصدار االنظمة والتشريعات
الالزمة لتنظيـ وزيادة استعماليا.
 دمج مكونات الطاقة الثالث( الكيرباء  ،الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة  ،والييدروكربوف) تحت اطار سياساتي واحد
( و ازرة الطاقة )
 تأميف االستثمارات الالزمة لتنفيذ برامج القطاع
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 . 4القصل الزابع  :الزؤيت القطاعيت و األهذاف اإلطتزاتيجيت لقطاع الطاقت في فلظطيي

إف الرؤية و االىداؼ االستراتيجية التي تـ تبنييا في اإلستراتيجية القطاعية ىي وطنيةً في مستواىا ونطاقيا و تغطي
معظـ الوظائؼ الرئيسية لقطاع الطاقة ،وتستجيب لممتغيرات المحمية واإلقميمية في قطاع الطاقة وخاصة التوجيات

اإلقميمية بتدويؿ سمعة الطاقة وخمؽ سوؽ مشتركة لتبادؿ الطاقة بيف الدوؿ المجاورة.
 4.1الرؤية القطاعية لإلستراتيجية الوطنية لمطاقة
لقد تـ اعتماد رؤية وطنية لقطاع الطاقة طويمة األمد تأخذ بعيف اإلعتبار التطورات السياسية واإلقتصادية في فمسطيف ،
وتستجيب لممتغيرات الديموغرافية وزيادة الطمب عمى الطاقة ،كما وتحقؽ احتياجات التنمية اإلقتصادية والصناعية.
وتنص ىذه الرؤية عمى:
بناء نظام طاقة وطني فمسطيني شامل ومتكامل وقادر عمى تأمين الطاقة من مصادرىا المتعددة بحيث تكون مؤمنة
وكافية لسد احتياجات التنمية الشاممة المستدامة وبأسعار تعكس الكمفة الحقيقية لمتزويد واإلستيالك  ،مع استغالل
كافة مصادر الطاقة المتوفرة محميا وخاصة مصادر الطاقة النظيفة ،كما وتكون ذات كفاءة وجودة وموثوقية عالية
تحقق مواصفات الجودة العالمية الالزمة لمتطور اإلجتماعي والنمو اإلقتصادي  ،بحيث تكون الوسائل المستخدمة في
تأمين وتزويد احتياجات الطاقة ذات تقنية عالية وتتوافق مع المعايير البيئية الدولية.
وتتمخص ىذه الرؤية في النقاط الرئيسية التالية :
 زيادة حجـ القدرة المنتجة محميا واستغالؿ المصادر المحمية وتقميؿ اإلعتماد عمى اإلستيراد
 زيادة نسبة الطاقة المنتجة مف مصادر الطاقة المتجددة في خميط الطاقة اإلجمالي لتقميؿ اآلثار البيئية السمبية
 انتاج الطاقة واستيالكيا بكفاءة عالية مف خالؿ ترشيد اإلستيالؾ وتقميؿ الفاقد في اإلنتاج واإلستيالؾ


تحقيؽ األمف الطاقي مف خالؿ تنويع المصادر ومف ضمنيا الربط اإلقميمي وتبادؿ الطاقة مع الدوؿ المجاورة

وتنعكس ىذه األمور بشكؿ ايجابي كبير عمى سعر الطاقة وتفيرىا لممستيمؾ النيائي باسعار مناسبة  ،كما وتعكس الكمفة
الحقيقية لمطاقة مما يقمؿ مف األعباء المالية المترتبة عمى خزينة الدولة مف انتاج واستيالؾ الطاقة.
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 4.2األىداف اإلستراتيجية لإلستراتيجية الوطنية لمطاقة
لقد تـ اعتماد اربعة اىداؼ استرايجية لتحقيؽ الرؤية القطاعية لمقطاع حيث تغطي ىذه األىداؼ جميع جوانب القطاع
بمكوناتو المختمفة.
 اليدف االستراتيجي االول :قدرة اكبر عمى تمبية احتياجات الطاقة وتأمينيا :
اف

تمبية احتياجات الطاقة وتأمينيا

لمسوؽ المحمي ىو ىدؼ محوري وحاسـ لتحقيؽ التنمية المستدامة لمدولة

الفمسطينية ،فالحاجة إلى زيادة إمدادات الطاقة لتمبية االحتياجات الناجمة عف حجـ الطمب المتزايد لمطاقة ىي حاجة
مستمرة طالما استمر النمو ،فال تنمية مستدامة دوف تمبية وتأميف االحتياجات مف الطاقة .
لذلؾ يجب الع مؿ عمى تمبية ىذه االحتياجات وتأمينيا بصورة دائمة لممواطنيف ولكافة لقطاعات االنتاجية ،فاذا تجاوزت
الحاجة مف الطاقة المعروض منيا فإف ذلؾ يؤدي الى نقص في االمداد وحصوؿ عجز يتبعو تأثير سمبي عمى مرافؽ

الحياة المختمفة وعمى التنمية كذلؾ.

اضافة الى انو يجب العمؿ عمى ضماف (تأميف) الطاقة وتنويع مصادرىا الستقرار إمداداتيا حتى ال تكوف امدادات ىذه
الطاقة محتكرة بالكامؿ لمصدر واحد وتكوف عرضة لتذبذب العالقات السياسية أو االمنية أو االقتصادية مع ىذا
المصدر ،ويستدعي ىذا اليدؼ اقامة عالقات واتفاقيات اقميمية ودولية ايجابية.
 اليدف االستراتيجي الثاني :طاقة مؤمنة لممستيمك بكميات كافية وبمواصفات فنية وبيئية تحقق المعايير الدولية:
وىذا اليدؼ مرتبط باليدؼ االوؿ ،فالقدرة عمى تمبية احتياجات الطاقة وتأمينيا غير كاؼ لالعداد القامة الدولة اذا لـ
تتوفر المقدرة عمى نقؿ ىذه االحتياجات مف مصادرىا الى المواطنيف والى القطاعات االنتاجية المختمفة بالكمية و النوعية

المناسبة واالمنة والموثوقة  ،فالضعؼ في توفر إمدادات وخدمات الطاقة يتسبب في وجود عجز في تمبية االحتياجات
األساسية.
ليذا فاف إيجاد منظومات فنية متكاممة مؤتمتة تضمف نقؿ الطاقة وتوزيعيا مف دوف انقطاع يعتبر أم اًر ممحا وىدفا

استراتيجيا لتحقيؽ التنمية ،والرخاء اإلجتماعي والتطور اإلقتصادي.

كما ويتطمب ذلؾ توافؽ المعايير و المواصفات الفنية ليذه األنظمة مع المواصفات والمعايير الدولية كمتطمب لممشاركو
في مشاريع تكامؿ انظمة الطاقة وترابطيا اقميميا لتعزيز امف التزود وتحقيؽ الجدوى اإلقتصادية لسمعة الطاقة.
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 اليدف االستراتيجي الثالث :مؤسسات كفؤة وفاعمة تعمل في قطاع الطاقو:
اف ىذا ال يدؼ مكمؿ لميدفيف االوليف ،فالمؤسسات الكفؤة والفاعمة ضرورة لالعداد القامة الدولة واالرتقاء بمستوى تقديـ
خدمات الطاقة .
وىذا يتطمب بناء و تطوير وتنمية المؤسسات العاممة بالقطاع ،وتوضيح صالحياتيا

وتحديد مسؤلياتيا و طبيعة

األدوار و العالقات القائمة بيف ىذه المؤسسات ،كما واف ذلؾ يتطمب اعداد واقرار وتفعيؿ اطر قانونية وتشريعية
وتنظيمية شاممة وحديثة مف اجؿ تحديد الصالحيات و األدوار والمسؤليات لممؤسسات العاممة لمقطاع .
 اليدف االستراتيجي الرابع :قطاع طاقو اكثر كفاءة اقتصادية:
حتى يكوف قطاع الطاقة رافدا لخزينة الدولة و يضطمع بدور فعاؿ في تحقيؽ التنمية االقتصادية واالجتماعية فإف ذلؾ
يتطمب ازالة المعوقات التي تمنع زيادة فاعميتو االقتصادية وازالة المعوقات لتصدير الغاز الطبيعي المكتشؼ في بحر
غزة  ،واستكشاؼ وتطوير موارد البتروؿ المكتشفة في الضفة الغربية.
كما وأف ذلؾ يتطمب استكماؿ اعداد واقرار وتفعيؿ القوانيف التشريعات الخاصة بقطاع الييدروكربوف ودمجيا مع
التش ريعات الخاصة بالكيرباء والطاقة المتجددة لموصوؿ الى قانوف طاقة شامؿ وموحد ينظـ قطاع الطاقة بمكوناتو
الثالث ( الكيرباء  ،الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والييدروكربوف ) ويوحدىا تحت اطار سياساتي واحد ليكوف قاد ار عمى

التخطيط والتطوير والتنمية لقطاع الطاقة بشكؿ شامؿ.
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 . 5الفصل الخاهض  :الظياطاث الخاصت ب تحقيق األهذاف اإلطتزاتيجيت للقطاع
اف ىذا الفصؿ يحدد السياسات الضرورية لتحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية الواردة في الفصؿ السابؽ  ،حيث تـ تبني ىذه

السياسات بناء عمى الخبرات المتراكمة في ادارة وتطوير القطاع في السنوات السابقة ،والفرص المتاحة إلمكانية ازالة
المعوقات وجسر الفجوات القائمة في القطاع بمكوناتو المختمفة.
وتتوخى ىذه السياسات منيجية تتساوؽ مع التوجيات اإلقميمية والعالمية المتمثمة بعولمة قطاع الطاقة ورفع نسبة الطاقة

المنتجة مف مصادر الطاقة النظيفة في الخميط اإلجمالي لمطاقة  ،وزيادة كفاءة اإلستخداـ لمطاقة في اإلنتاج واإلستيالؾ

 ،والذي يتمثؿ في مشاريع الربط اإلقميمي وتبادؿ الطاقة  ،وموائمة النظـ والتشريعات المتعمقة بإنتاج ونقؿ وتوزيع
واستيالؾ الطاقة ،وتشجيع مشاريع استغالؿ مصادر الطاقة المتجددة  ،وترشيد استيالؾ الطاقة وكفاءة األنتاج والنقؿ

واإلستيالؾ لمطاقة لمتقميؿ مف األثار البيئية السمبية والحد مف اإلنبعاثات الغازية الضارة.

وقد اعتمد اعداد ىذه السياسات عمى دراسات محمية شاممة لمسوؽ تضمنت تحميؿ الواقع وتحديد االولويات لقطاع
الطاقة الزالة المعوقات والفجوات وتمبية احتياجات القطاع  ،اضافة الى التطورات الحاصمة عمى القطاع بجوانبو

المختمفة ؛ التشريعية منيا والمؤسساتية والفنية.

كما وشممت التعديالت في السياسات توجيات الحكومة الفمسطينية في توحيد جميع مكونات الطاقة تحت اطار سياساتي
واحد خاصة قطاع الييدروكربوف  ،ليكوف ىذا اإلطار السياساتي مفوضا لكؿ ما يتعمؽ بالتخطيط لقطاع الطاقة بجميع
مكوناتو واعداد اإلستراتيجيات الخاصة بتطوير القطاع واإلشراؼ عمييا وتعديميا لضماف ديموة تطور ىذا القطاع وتنميتو
ليكوف قاد ار عمى تمبية اإلحتياجات الوطنية مف الطاقة.
و قد تـ تبني عدة خيارات سياساتية لتحقيؽ كؿ ىدؼ مف األىداؼ اإلستراتيجية بما يضمف استم اررية التقدـ في تحقيؽ

اليدؼ عمى المدى القصير والمتوسط وصوال لمرؤية القطاعية المنشودة.

 5.1السياسات الخاصة باليدف اإلستراتيجي األول  :قدرة اكبر عمى تمبية احتياجات الطاقة وتأمينيا
 5.1.1تنويع المصادر وتوفير احتياطي استراتيجي من الطاقة
فمف جانب التزويد ؛ يجب استغالؿ جميع مصادر الطاقة المتاحة محميا وذلؾ مف اجؿ توفير خميط طاقة متنوع و
وقادر عمى اإلستمرار في توفير احتياجات السوؽ المحمي مف انواع الطاقة المختمفة.
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 العناصر الييدروكربونيو ( الغاز والبترول)
إف لدراسات الخاصة بتحديد توقعات االستيالؾ مف المحروقات ومعدؿ النمو في االستيالؾ والبدائؿ المتاحو لتأميف
ىذه االحتياجات لمفتره الزمنيو الممتده حتى عاـ  2020والتي اخذت بعيف االعتبار الجدوى االقتصاديو
واالستثمارات وامكانية توفيرىا وامف االمداد تبيف اف الطمب عمى المحروقات سيصؿ لغاية عاـ  2020بنسبة زياده

متوقعو . 7.2%

والخيارات الممكنو لػتأميف ىذه اإلحتياجات :
 .3تبني سياسة تنويع المصادر مف خالؿ دراسة االستيراد مف الدوؿ المحيطو بحيث يكوف ىنالؾ اكثر مف مصدر
لمتزود بيذه االحتياجات مف المحروقات والغاز.

 .4زيادة القدرة التخزينية واالحتياطي مف مشتقات البتروؿ والغاز تكفي استيالؾ مناطؽ السمطة الوطنيو الفمسطينيو
لفتره زمنيو معينو بحيث النكوف عرضو لالنقطاعات المتكرره واالزمات في تزويد المحروقات

 الطاقة الكيربائية
 .5استغالؿ وتطوير حقؿ غاز غزة وحقؿ بتروؿ رنتيس.
أف الطمب عمى الطاقة الكيربائية وعمى السيناريو المتوسط سيصؿ عاـ  2020الى  1600MWبمعدؿ نمو سنوي
 ، 6%وأف تأميف ىذه اإلحتياجات يمكف تحقيقو مف خالؿ سياسة تنويع المصادر وذلؾ مف خالؿ زيادة القدره
االنتاجية الوطنية  -بحيث تغطي حتى عاـ  2020ما نسبتو  50%مف ىذه اإلحتياجات عمى اف تتـ الزيادة
باعتماد خميط متوازف لمصادر الطاقة الكيربائية مف كؿ مف المصادر التقميدية والمتجددة المتاحة حتى تشكؿ ىذه

الطاقة المتجددة في عاـ  2020ما نسبتو  % 10مف مجمؿ الطاقة الكيربائية المنتجة محميا وأف يتـ ربط مصادر
الطاقة المتجددة عمى الشبكة الكيربائية العامة.
 5.1.2تبادل الطاقة مع الدول المجاورة من خالل مشاريع الربط الكيربائي
الربط الكيربائي مع الدوؿ المجاورة لتأميف طاقة كيربائية كافية مف عدة مصادر بحيث ال يتعدى نسبة االعتماد
عمى مصدر واحد أكثر مف  %50في الوضع المثالي مع إمكانية استيراد كامؿ االحتياجات في حاالت الطوارئ.
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 5.1.3مخرجات تنفبذ سياسات اليدف اإلستراتيجي األول
ان نتائج تنفيذ الخيارات السياساتية الوارده اعاله بحمول العام  2020ىي :
 نظام ربط كيربائي بين الضفة الغربية واألردن عمى جيد  400Kvوقادرة عمى تزويد  150ميغاواط
 نظام ربط كيربائي بين قطاع غزة ومصر عمى جيد  220Kvوقادر عمى تزويد  150ميغاواط
 محطة توليد كيرباء غزة بقدرة اجمالية  420ميغاواط
 محطة توليد كيرباء في شمال الضفة الغربية بقدرة  200ميغاواط
 محطات توليد كيرباء بالطاقة الشمسية بقدرة اجمالية قصوى  130ميغاواط
 خط تزويد غاز طبيعي من الشبكة اإلسرائيمية الى محطة توليد غزة بطول 40كيمومتر
 خط تزويد غاز طبيعي الى محطة توليد شمال الضفة بطول 23كيمومتر
 نظام تخزين احتياطي استراتيجي لمغاز والبترول
 مركز لمعمومات الطاقة باشكاليا المختمفة لمتخطيط الفني واإلقتصادي

 5.2السياسات الخاصة باليدف اإلستراتيجي الثاني  :طاقة مؤمنة لممستيمك بكميات كافية وبمواصفات فنية وبيئية
تحقق المعايير الدولية.
اف تحقيؽ ىذا اليدؼ يتطمب ايصاؿ الطاقة مف مصادرىا المختمفة الى المستيمؾ بالكميات الالزمة وبالمواصفات الفنية
والبيئية المعتمدة دوليا وذلؾ عف طريؽ تبني السياسات والمبادرات التالية:
 5.2.1تطوير منظومة النقل والتوزيع
 .1باستثناء محطات التحويؿ عمى الضغط العالي األربعة التي تـ اإلنتياء منيا مؤخ ار  ،يمكف اعتبار فمسطيف
خالية مف نظاـ لنقؿ الطاقة الكيربائية مف مصادرىا ،لذا يجب البدء ببناء ىذا النظاـ بشكؿ متكامؿ لنقؿ الطاقة

الكيربائية مف الدوؿ المجاورة ومف محطات التوليد المحمية الى مراكز التوزيع  ،عمى اف يمبي ىذا النظاـ
متطمبات تدفؽ الطاقة مف مصادر إنتاجيا إلى مراكز التوزيع ويمبي النمو المتزايد في األحماؿ كما ويحقؽ

متطمبات الحفاظ عمى البيئة وشروط السالمة العامة .
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 .2االستمرار في تطوير واعادة تأىيؿ وصيانة شبكات توزيع الكيرباء ومحطات توزيع المحروقات وذلؾ كمتطمب
لضماف جودة الخدمات التي يتـ تقديميا الى المستيمؾ الفمسطيني ،وتطوير منشات البنية التحتية الالزمة بما
يساعد في التنمية االقتصادية وحماية البيئة.
 .3بناء نظاـ تخزيف احتياطي و تطوير منظومة نقؿ لمشتقات الغاز والبتروؿ مف مصادرىا الى مراكز التخزيف
ومراكز اإلستيالؾ
 5.2.2تطبيق التقنيات الحديثة واتمتة المراقبة والتحكم بمنظومة نقل وتوزيع الطاقة
 .1اف تطبيؽ التقنيات الحديثة في انشاء انظمة تحكـ في تدفؽ الطاقة الكيربائية مف مصادرىا المتعددة ومراقبة
والتحكـ بطريقة سريانيا حتى وصوليا الى المستيمؾ لضماف موثوقية منظومة نقؿ وتوزيع الطاقة ومراقبة فاعمية
إستخداـ المنظومة وتقميؿ الضي اعات وتوافر الطاقة لممستيمؾ بالكميات والمواصفات الالزمة يضمف تحقيؽ
اإلستثمار األعمى مف ىذه الطاقة .

 .2استكماؿ الدراسات الالزمة لربط مراكز التوزيع ومحطات المحروقات والغاز الكترونيا مع الييئة العامة لمبتروؿ
لمراقبة المخزوف المتوفر في كؿ محطة ومركز توزيع ومعرفة االحتياجات الالزمة ليذه المحطات والمراكز.كما

أف وجود المختبرات يساعد عمى الرقابو عمى جودة المحروقات المباعو الى المستيمؾ .
 5.2.3كفاءة استخدام الطاقة وترشيد االستيالك

ويتـ ذلؾ مف خالؿ تبني مزيج مف السياسات الخاصة بيذا المجاؿ عمى مستوى المستيمؾ ومستوى منظومة

المصدر والنقؿ والتوزيع.

 5.2.4مخرجات تنفيذ الخيارات السياساتية لميدف اإلستراتيجي الثاني
يعتبر تنفيذ السياسات الخاصة باليدف اإلستراتيجي الثاني من اىم مؤشرات النجاح في تنفيذ ىذه اإلستراتيجية
حيث سيؤدي ذلك الى انشاء نظام طاقة فمسطيني قادر عمى تزويد احتياجات السوق من الطاقة بأشكاليا
المختمفة  ،حيث ان تحقيق ىذه النتائج بمحمول العام  2020تتمخص فيما يمي :
 ست محطات تحويل ضغط عالي في الضفة الغربية عمى جيد  161/33Kvوبقدرة اجمالية 720ميغاواط
 محطة تحويل ضغط عالي في الضفة الغربية عمى جيد  161/22Kvبين طولكرم وجنين وبقدرة 120ميغاواط
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 ثالث محطات تحويل ضغط عالي في قطاع غزة عمى جيد  220/66/22Kvوبقدرة اجمالية 600ميغاواط
 نظام التحكم الوطني في الضفة الغربية
 نظام توزيع عمى الضغط المتوسط مترابط وقادر عمى نقل الطاقة من محطات التحويل عمى الضغط العالي الى
مراكز األحمال وبفاقد فني قميل ال يتعدى .%12
 نظام تزويد الى مراكز األحمال محكوم اوتوماتيكيا
 ترشيد استيالك طاقة في القطاعات المختمفة بقيمة 384غياواط ساعة سنويا

 5.3السياسات الخاصة باليدف اإلستراتيجي الثالث  :مؤسسات كفؤة وفاعمة في قطاع الطاقة
اف تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة بشكؿ فاعؿ وتحقيؽ األىداؼ التي تـ تبنييا يتطمب استكماؿ وتفعيؿ
البناء المؤسساتي الموجود حاليا وتعديؿ بعض منو  ،اضافة الى انشاء مؤسسات جديدة وذلؾ مف اجؿ بناء نظاـ
طاقة فاعؿ وذو ديمومة  ،ولتحقيؽ ىذا اليدؼ فإف الخيارات السياساتية الخاصة بتحقيؽ ىذا اليدؼ ىي :

 5.3.1استكمال بناء وتفعيل المؤسسات العاممة في قطاع الطاقة
لقد تـ انجاز معظـ األطر المؤسساتية العاممة في قطاع الكيرباء بما يتوافؽ وقانوف الكيرباء العاـ  ،ولكف ىناؾ حاجة الى
استكماؿ وتفعيؿ بعض ىذه األطر المؤسساتية باإلضافة الى ادخاؿ بعض التعديالت عمى مياـ ومسؤليات بعضيا اآلخر

ليتوافؽ وخطة توحيد قطاع الطاقة بمكوناتو الثالث مثؿ :

 .1استكماؿ بناء وتفعيؿ قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وذلؾ بما يتوافؽ ونصوص قانوف الطاقة المتجددة وكفاءة
الطاقة

 .2توسيع صالحيات مجمس تنظيـ قطاع الكيرباء ليشمؿ قطاع الييدروكربوف
 .3اعادة ىيكمة قطاع الييدروكربوف مف خالؿ اقرار األطر القانونية والتشريعية لتنظيـ القطاع وانشاء وتفعيؿ المؤسسات
الالزمة إلدارتو وتشغيمو.
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 5.3.2التخطيط المتكامل والشامل لقطاع الطاقة من خالل اطار سياساتي واحد
اف توحيد مكونات الطاقة الثالث ( الكيرباء ،الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة  ،والييدروكربوف) تحت جسـ سياساتي
واحد يؤدي الى تحقيؽ كفاءة عالية في التخطيط لتطوير قطاع الطاقة  ،والى قدرة اكبر عمى اعداد الدراسات

الخاصة بنمو الطمب عمى الطاقة.

 5.3.3رفع كفاءة الكوادر العاممة في قطاع الطاقة
اعداد وتنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بتأىيؿ وتدريب الكوادر العاممة في قطاع الطاقة ورفع كفاءتيا لتضطمع بدورىا
في تطوير وادارة وتشغيؿ القطاع بشكؿ فاعؿ.
 5.3.4مخرجات السياسات الخاصة باليدف اإلستراتيجي الثالث:
اف نتائج تنفيذ السياسات الثالث الواردة اعاله تقود الى وجود نظاـ مؤسساتي موحد كفؤ ومفاعؿ وذوديمومة  ،حيث
سيتمتع بالشفافية والشمولية والفاعمية اإلدارية والفنية ،واليياكؿ التنظيمية التالية تبيف مدى ترابط ىذا البناء
المؤسساتي:

| P a g e 44

:  اإلطار السياساتي الموحد لقطاع الطاقة5.3.4.1
 والييدروكربوف ) تحت مظمة، الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ويتمثؿ ذلؾ في توحيد مكونات الطاقة الثالث ( الكيرباء
سمطة الطاقة والموارد الطبيعية لتصبح ىي الجية الحكومية الواحدة التي تعنى بكؿ ما يتعمؽ بالتخطيط لقطاع الطاقة

 والتوصية الى،  واإلشراؼ عمى تنفيذ ىذه الخطط والسياسات، واعداد الخطط واإلستراتيجيات الخاصة بتطوير القطاع
الحكومة بتعديؿ واصدار النظـ والتشريعات الخاصة بقطاع الطاقة
:والييكؿ التنظيمي التالي يبيف مخرج ىذه السياسة

Minister
Legal Advisor

Assistant to
Minister for

Planning and
Statistical Info
Palestinian
Energy
Competence
Center

Planning,
Department

Assistant to
Minister for
Renwable
Energy and EE

Assistant to
Minister for
Hydrocarbons
Affairs

Assistant to
Minister for
Electricity Affairs

Assistant to
Minister of
Administrative
and Financial
Affairs

Hydrocarbons
Department

Electricity
Department

Administrative
and Financial
Department

, RE & EE
Department
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Develop
national
strategy

Policy
making

Ensure
security
of
supply

Energy
system
modelling

Collection
and
processing
of
statistical
data

Monitors the
implementation of
policies

Monitoring of
the energy
secto
Oversees all the
institutions and
companies
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 5.3.4.2قطاع الكيرباء
سمطة الطاقة والموارد الطبيعيو  ( -رسم السياسات ،وضع القواعد والخطط الستراتيجية ،تطوير االنظمة والقوانين)

محطات توليد كيرباء

تقميديو وطاقة متجددة

مركز ابحاث البيئة والطاقو

شركة كهرباء الشمال (
)

شركة كهرباء الجنوب ()SELCo

الشركة القطرية اإلسرائيمية

شركة كهرباء طوباس (
)

المستيمك النيائي

شركة كهرباء الخليل ()HEPCo

شركة كهرباء القدس ( )JDECo
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مجمس تنظيم قطاعh

شركة القناة المصرية

الشركة الوطنية لنقل الكيرباء ( ) PETL

الشركة الوطنية األردنية

شركة كهرباء غزة ( )GEDCo

 5.3.4.3قطاع الييدروكربون:
وتضمف بذلؾ :


اقرار قانوف الييدروكربوف



انشاء المؤسسات العاممة في القطاع مثؿ :الشركة الوطنية لإلستكشاؼ وتطوير مصادر الييدروكربوف(  )Palestinian Exploration and Production Company- PEPCoو

الشركة الوطنية إلدارة وتسويؽ مشتقات الييدروكربوف ( )Palestinian Hydrocarbon Marketing Company- PHyMCoوشركات التوزيع لمييدروكربوف والبنى التحتية لمتخزيف

والنقؿ.

Downstream

كبار المستهلكين ( محطات

كهرباء  ،مناطق صناعية 666
المستهلك

Midstream

PHyMCo

Upstream
الشركة الوطنية للتنقيب
واستغالل مصادر البترول
PEPCo

النهائي

محطات توزيع الغاز
والبترول
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مصادر االستيراد

 5.3.4.4الييكل التنظيمي لقطاع الطاقة الموحد بحمول العام 2022
سمطة الطاقة والموارد الطبيعيو  ( -رسم السياسات ،وضع القواعد والخطط الستراتيجية ،تطوير االنظمة والقوانين)

مركز ابحاث الطاقو

الكهرباء
محطات الطاقه
المتجددة

كبار المستهلكين

محطات توليد

شركات توزيع

الكهرباء

الكهرباء

محطات توزيع

المستيمك النيائي لمطاقو
مجمس تنظيم قطاع الطاقو
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المناطق الصناعية

PHyMCo

محطات توليد

شركة نقل الكيرباء

االستيراد

مركز ادارة معمومات الطاقة

الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقه

مصادر

الكهرباء

الغاز والبترول

الغاز والبترول

PEPCo

مصادر
محطة التكرير
الوطنيه

االستيراد

 5.4السياسات الخاصة باليدف اإلستراتيجي الرابع  :زيادة الكفاءة اإلقتصادية لقطاع الطاقة
يشكؿ قطاع الطاقة رافدا حيويا وميما لمدخؿ القومي ،فيو رافدا ميما لمخزينة العامة  ،وبالتالي فإف ىناؾ فرصة كبيره
لزيادة الكفاءة اإلقتصادية لقطاع الطاقة في فمسطيف وذلؾ مف خالؿ التدخالت السياساتية التالية:
5.4.1

تزويد الغاز الطبيعي لمحطة كيرباء غزة وتوفير مصادر الغاز الطبيعي لبناء محطات كيرباء في الضفة

اف تكمفة تشغيؿ محطة كيرباء غزة بالغاز الطبيعي يشكؿ  % 20مف تكمفة التشغيؿ الحالية بالوقود الصناعي مما
يؤدي الى وفر كبير عمى خزينة الدولة.
كما اف توفير مصادر الغاز لبناء قدرات انتاج كيرباء وطنية يقمؿ مف تكاليؼ اإلستيراد التي تتحمؿ الخزينة العامة
جزءا كبي ار منيا.
استغالل الغاز الطبيعي المكتشف في بحر غزة ومصادر البترول المحتممة في الضفة الغربية

5.4.2

تقدر العوائد المالية المباشرة عمى خزينة الدولة مف استغالؿ حقؿ غاز غزة بأكثر مف ثالثة مميارات دوالر امريكي
موزعة عمى عشروف عاما وىي مدة رخصة اإلستغالؿ ،وىذا باإلضافة الى العوائد غير المباشرة عمى الغقتصاد
الوطني والمتعمقة بتوفير احتياجات السوؽ المحمي مف الغاز الطبيعي والكيرباء المولدة منو بدال مف استيرادىا والتي ال
تقؿ قيمتيا عف العوائد المباشرة ليذا المصدر.
كما اف التوقعات األولية إلستغالؿ وتطوير حقؿ بتروؿ رنتيس في الضفة الغربية ستوفر دخال مباش ار لخزينة الدولة
يتراوح مف ( ) 700 - 300مميوف دوالر وذلؾ حسب نتائج اإلستكشاؼ التي سيقوـ بيا المطور الحاصؿ عمى امتياز
التطوير ليذا الحقؿ وىو ( اإلئتالؼ الوطني بقيادة صندوؽ اإلستثمار الفمسطيني ).
5.4.3

انياء ظاىرة صافي اإلقراض

لقد تـ تبني ىذا التدخؿ السياساتي في االستراتيجيتيف السابقتيف لقطاع الطاقة حيث استطاعت سمطة الطاقة مف
تحقيؽ انجاز كبير في ىذا اإلطار مف خالؿ عدة برامج تـ تنفيذىا اضافة الى التدابير القانونية واإلجرائية الصادرة
عف مجمس الوزراء بيذا الخصوص.
5.4.4

اعادة صياغة العالقة التجارية مع الشركة القطرية اإلسرائيمية فيما يخص استيراد الكيرباء

بما اف الشركة القطرية ما زالت ىي المزود الرئيسي لمكيرباء لمضفة الغربية وقطاع غزة فإف تأطير ىذه العالقة
قانونيا وفنيا وماليا مف خالؿ التوصؿ الى اتفاقية تجارية لشراء الطاقة سيكوف لو انعكاس اقتصادي ايجابي كبير عمى
اإلقتصاد المحمي مف حيث سعر الطاقة المستوردة  ،وادارة عمميات الشراء بطريقة فاعمة.
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5.4.5

مخرجات السياسات لميدف اإلستراتيجي الرابع:

ان من اىم نتائج تطبيق السياسات الواردة اعاله ىي ما يمي:
 عوائد مالية مباشرة عمى خزينة الدولة بقيمة  150مميون دوالر سنويا ناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي
المكتشف في بحر غزة
 عوائد مالية مباشرة عمى خزينة الدولة بقيمة  15 - 10مميون دوالر سنويا ناتجة عن تطوير حقل بترول
رنتيس
 اتفاقية شراء طاقة بين شركة النقل الوطنية والشركة القطرية ينتج عنيا انخفاض في سعمر تكمفة الطاقة
لممستيمك النيائي بقيمة  %15عن التعرفة الحالية
 انخفاض في سعر انتاج الطاقة من شركة توليد كيرباء غزة بنسبة  %75عن سعر التكمفة الحالي
 انخفاض مديونية الكيرباء لمحكومة عمى الييئات المحمية وشركات التوزيع الى اقل من  %10من الوضع
الحالي.
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 . 6الفصل الظادص  :التذخالث الظياطاتيت وتىسيع الوهام والوظؤلياث والوىارد الواليت ( ) 2122 - 2112
 6.1التدخالت السياساتية وتوزيع المسؤليات والموارد المالية
لكي تقودنا السياسات التي تـ تبنييا في الفصؿ السابؽ الى تحقيؽ اإلىداؼ اإلستراتيجية القطاعية سيتـ تنفيذىا مف خالؿ حزمة
محددة مف البرامج والمشاريع .
وسيتـ تحديد األولويات لتنفيذ البرامج والتدخالت زمنيا مف خالؿ تقسيميا كما يمي:
 األولوية قصيرة المدى :وىي التدخالت التي ستعطى اولوية لتنفيذىا خالؿ فترة زمنية تمتد مف :عاـ  -عاميف
 التدخالت متوسطة المدى  :وىي التدخالت التي سيتـ تنفيذىا خالؿ الفترة الزمنيو الالحة والتي ستمتد مف  5 -3 :اعواـ
حتى العاـ .2020
كما وسيتـ تحديد المؤسسات التي ستشارؾ في تنفيذ ىذه التدخالت وذلؾ حسب القوانيف واألنظمة النافذه في الدولة.
والجدوؿ التالي يوضح ىذه التدخالت:
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جدول(  )1-6التدخالت الرئيسية لتنفيذ السياسات القطاعية لإلستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة ()2022 -2017

اليدف اإلستراتيجي

السياسة

اليدف اإلستراتيجي األول:

التدخل ( المشروع)

رفع قدرة محطة توليد غزة بقدرة اضافية

احتياجات الطاقة

بناء محطة توليد شماؿ الضفة بقدرة 200MW

وتأمينيا

بناء خط الربط مع األردف عمى جيد 400Kv

لمنشاط

()1000USD

Private Sector

350,000

*

230,000

*

PENRA,PETL

48,000

*

PENRA,PETL

35,000

*

Private Sector

220Kv
الطاقة المتجددة

انشاء محطة شرؽ الخميؿ الشمسية بقدرة

30MW

تنفيذ مشروع بناء عشر محطات طاقة شمسية
في الضفة الغربية بقدرة اجمالية 100MW

انشاء انظمة توليد كيرباء بالطاقة الشمسية لممدارس

الحكومية والمستشفيات والحاالت االجتماعية
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( )2 -1

( )5 -3

المؤسسة المنذفو

ومحطة تحويؿ  400/160Kvبقدرة 300MW
بناء خط الربط الكيربائي مع مصر بجيد

المدى

المدى :

التكمفة

280MW

قدرة اكبر عمى تمبية

قصيرة

متوسطة

PENRA,

48,000

*

مالحظات

ايصال الغاز الطبيعي
قبل التكبير

تمويل حكومة الصين

PEC,PETL

Private
Sector,PEC

130,000

*

استثمارات لمقطاع

الخاص

,PETL

PENRA,
PEC

5000

*

*

تمويؿ حكومي+دوؿ

مانحة

بناء محطات لمطاقة المتجددة -تشيكي المرحمة

PENRA ,PEC

950

*

PENRA ,PEC

850

*

االولى

بناء محطات لمطاقة المتجددة -تشيكي المرحمة الثانية
منح رخص النشاء محطات الطاقة المتجددة

بالعروض المباشرة

استكماؿ تنفيذ المبادرة الشمسية الفمسطينية
الييدروكربون

دراسات تنبؤ اإلحتياجات المستقبمية ودراسات

Private

-

*

PENRA, MoF ,

50

*

PENRA

600

*

PENRA,

65,000

*

Sector,PENRA,
PEC ,PETL,PERC

PEC

المخططات الييكمية لنظاـ النقؿ والتخزيف

بناء خط غاز لتزويد محطة توليد غزة

تمويؿ الحكومة التشيكية

*
*

PHyMCo

التخطيط المتكامل

بناء خط غاز لتزويد محطة توليد شماؿ الضفة

Private Sector

32,000

انشاء المركز الوطني إلدارة معمومات الطاقة

PENRA, PETL

1000

لمقطاع

االيدف اإلستراتيجي : 2

طاقة كافية وبجودة
ومواصفات تحقق
المعايير الدولية.
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تطوير نظام النقل
الكيربائي

بناء محطتي تحويؿ عمى الضغط العالي

, MoF,PCBS
PENRA, PETL

25,000

PENRA, PETL

10,000

 161/33Kvفي الضفة الغربية وبقدرة 220MW

بناء محطة تحويؿ عمى الضغط العالي في شماؿ

الضفة الغربية وبقدرة 120MW

*
*
*
*

تمويؿ الحكومة التشيكية
استثمارات لمقطاع
الخاص

بناء  3محطات تحويؿ عمى الضغط العالي

PENRA, PETL

 220/22Kvفي غزة وبقدرة 400MW

اليدف اإلستراتيجي : 2

طاقة كافية وبجودة

بناء خطوط ضغط عالي  161KVفي الضفة

ومواصفات تحقق
المعايير الدولية.

PENRA, PETL

18,000

PENRA, PETL

22,000

*

PENRA, PETL

22,000

غزة بطوؿ  38Kmشامؿ نظاـ التحكـ

تطوير نظام التوزيع

بناء خطوط ضغط متوسط في الضفة الغربية

38,000

*

الغربية بطوؿ 60Km

بناء خطوط ضغط عالي  KV220في قطاع

*

تصؿ بيف محطات تحويؿ الضغط العالي ومراكز

*

األحماؿ
بناء خطوط ضغط متوسط في قطاع غزة

PENRA, PETL

18,000

*

توحيد نظاـ التوزيع الكيربائي والغاء نقاط الربط

PENRA, PETL

8,000

*

PENRA,

12,000

*

PENRA, PETL

10,000

مع القطرية

تأىيؿ شبكات توزيع الضغط المنخفض الداخمية

لشركات التوزيع والييئات المحمية

اتمتة نظام النقل
والتوزيع في الضفة
وغزة
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بناء المركز الوطني لمتحكـ في نظاـ التوليد

DIsCos

واالنقؿ الكيربائي

بناء نظاـ التحكـ لنظاـ التوزيع عمى الضغط

المتوسط

PENRA,DIsCos

6,000

*
*

اليدف اإلستراتيجي : 2

ترشيد اإلستيالك

استكماؿ تنفيذ مراحؿ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة

PENRA, PEC

8,000

والتدقيق الطاقي

*

تطوير برامج توعية ترشيد اإلستيالؾ لمطاقة

PENRA, PEC

600

*

إدارة المباني لسمطة الطاقة الفمسطينية ()BMS

PENRA, PEC

146

*

استكماؿ تنفيذ مشاريع التدقيؽ الطاقي في

PENRA, PEC

600

*

PENRA, PEC

3000

*

PENRA,PEC

500

*

PENRA,PEC

400

*

PENRA, PEC

600

*

200

*

طاقة كافية وبجودة
ومواصفات تحقق
المعايير الدولية.

القطاعات اإلستيالكية المختمفة

تحديث كود البناء وتفعيمو والمراقبة عمى تنفيذه
انشاء مركز التدريب إلعتماد مدققي الطاقة
التدقيؽ الطاقي في المباني الحكومية
انشاء وتفعيؿ نظاـ (  )LABELINGلألجيزة
الكيربائية المستخدمة في السوؽ المحمي
اليدف اإلستراتيجي : 3

مؤسسات كفؤة وفاعمة

في قطاع الطاقة

استكماؿ البناء

المؤسساتي

اعادة ىيكمة سمطة الطاقة لتشمؿ قطاعات الطاقة

PENRA

الفرعية جميعيا

تعديؿ صالحيات مجمس تنظيـ الكيرباء
تعديؿ البناء المؤسساتي لمركز ابحاث الطاقة

PENRA,PERC

PENRA,PEC

ليشمؿ قطاع الييدروكربوف

انشاء وتفعيؿ الشركة الوطنية لإلستكشاؼ
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PENRA

350

*

400

*

1200

*

*

والتطوير لمصادر الييدروكربوف()PEPCo
انشاء وتفعيؿ الشركة الوطنية إلدارة وتسويؽ

PENRA

1600

*

PENRA,PERC

600

*

مصادر الييدروكربوف()PHyMCo

دراسات التنبؤ الحتياجات السوؽ مف العناصر

الييدروكربونية  ،وانشاء مخطط وطني لنظاـ نقؿ

الغاز ،
استكماؿ بناء وتفعيؿ شركات توزيع الكيرباء

PENRA,PERC,Di

6000

*

انشاء وتفعيؿ المركز الوطني إلدارة معمومات

PENRA,PERC,

الطاقة

1800

*

DisCos, PEC,

تركيب عدادات دفع مسبؽ في الضفة وغزة

PENRA,PERC

sCos

PCBS,PETL

اليدف اإلستراتيجي : 4
زيادة الكفاءة

اإلقتصادية لقطاع

قطاع الكيرباء -
صافي اإلقراض

8000

,DisCos

مشاريع تفعيؿ نظاـ الفوترة لشركات التوزيع

الطاقة

*

PENRA,PERC,

*

1600

DisCos

انجاز اتفاقية الشراء لمكيرباء مع الشركة القطرية
قطاع الييدروكربوف

مشاريع استكشاؼ الييدروكربوف
تحويؿ محطة كيرباء غزة لتعمؿ بالغاز الطبيعي
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PENRA,PETL

300

PENRA, PEPCo

1000

PENRA

8000

*
*

 6.2توزيع الميام و المسؤليات
اف توزيع المياـ والمسؤليات بيف المؤسسات العاممة في القطاع يتطمب وجود قوانيف وتشريعات تحدد المؤسسات العاممة في
القطاع وتبيف ادوار ومياـ ومسؤليات كؿ مؤسسة مف ىذه المؤسسات.
فقانوف الكيرباء العاـ وقانوف الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة حدد جميع المؤسسات العاممة في القطاع ودور كؿ مؤسسة،
بينما ما زاؿ قطاع الييدروكربوف بانتظار اقرار مسودة قانوف الييدروكربوف لمبدء في بناء وتفعيؿ المؤسسات العاممة في
القطاع ودورىا ومياميا.
وحيث اف مسودة قانوف الييدروكربوف في طور القراءة النيائية مف قبؿ مجمس الوزراء تمييدا إلقرارىا فإننا سنتبنى في ىذه

اإلستراتيجية ما ورد في مسودة ىذا القانوف في تنفيذ المياـ والمسؤوليات خاصة وأف ىناؾ خطة عمؿ تـ اعدادىا لتنفبذ البناء

المؤسسات المقترح في مسودة القانوف وىي حاليا في مرحمة المراجعة النيائية مف قبؿ مجمس الوزرا.
والجدوؿ التالي يوضح المؤسسات المرتبطة في تطوير ادارة قطاع الطاقة
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مهام ومسؤوليات المؤسسات العاملة في قطاع الطاقة
مجلس تنظيم قطاع الطاقة

سلطة الطاقة الفلسطينية

شركة

نقل شركات توزيع الكهرباء

الكهرباء
تطوير اإلستراتيجيات ،والسياسات
والخطط الوطنية لقطاع الطاقة عمى

أسس التخطيط المتكامؿ لمطاقة

والتقدـ بيا لمجمس الوزراء لممصادقة

عمييا.
مراقبة

تنفيذ

اإلستراتيجيات،

مراقبػ ػػة أنشػ ػػطة توليػ ػػد ونقػ ػػؿ تممُّ ػ ػ ػ ػػؾ وص ػ ػ ػ ػػيانة
وتوزي ػ ػ ػ ػ ػ ػػع وبي ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الطاق ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

الكيربائيػػة فػػي اطػػار االلت ػزاـ

المعتمده.

وسياسات الطاقة في االقتصاد ،انشػػطة انتػػاج وتوزيػػع الطاقػػة
والصحة،
والبيئة،
والسالمة ،الكيربائيػ ػػة ضػ ػػمانا لمصػ ػػالح

والمجتمع ،وتقديـ تقارير مراقبة المستيمؾ.
تطوير

التشريعات

األساسية

والتشريعات الثانوية المتعمقة بقطاع

الطاقة بالتعاوف مع الجيات المعنية.

تحديد سياسة التعرفة لكؿ قطاعات

الطاقة.

ضماف التوريد اآلمف لمطاقة في دولة
فمسطيف عف طريؽ اإلشراؼ عمى

الكيربائيػ ػػة تضػ ػػمف مصػ ػػالح
جميػ ػ ػ ػػع االط ػ ػ ػ ػراؼ المعنيػ ػ ػ ػػة

بالقطاع الكيربائي.

يترت ػػب عم ػػى ذل ػػؾ
مف أقامة وصػيانة
ش ػ ػ ػ ػ ػ ػػبكات نق ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ

ومحط ػػات تحوي ػػؿ
مػ ػػف جيػ ػػد ضػ ػػغط

عػ ػػالي ال ػ ػػى جي ػ ػػد

بنػ ػ ػ ػ ػػاء محطػ ػ ػ ػ ػػات
تحويػ ػ ػ ػ ػػؿ جديػ ػ ػ ػ ػػدة

وتوسعة المحطات
القائمػ ػػة كممػ ػػا لػ ػػزـ

ض ػ ػ ػ ػ ػػماف ج ػ ػ ػ ػ ػػودة مس ػ ػ ػ ػ ػػتوى األمر.

الخػ ػ ػػدمات الفنيػ ػ ػػة واالداريػ ػ ػػة

تأميف توريد الطاقة في ضوء التوازف التػػي تقػػدميا شػػركات التوزيػػع
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وفقػػا لمقػػانوف ،ومػػا

التحق ػػؽ م ػػف أف تكمف ػػة انت ػػاج متوسط.
ونقػػؿ وتبػػادؿ وتوزيػػع الطاقػػو

الكيربائي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى

النقػ ػ ػ ػ ػػؿ الوطنيػ ػ ػ ػ ػػة المستيمكيف.

ب ػػالقوانيف والم ػ ػوائح واالنظمػ ػػة ذات الجيد العالي

والسياسات والخطط الوطنية عف وض ػػع الضػ ػوابط الت ػػي تكف ػػؿ
طريؽ تحميؿ تأثير إستراتيجيات المنافسػ ػ ػ ػػة المشػ ػ ػ ػػروعو فػ ػ ػ ػػي

ومراجعات دورية لمجمس الوزراء.

وتط ػ ػ ػ ػػوير ش ػ ػ ػ ػػبكة

ش ػ ػ ػ ػ ػ ػراء الطاقػ ػ ػ ػ ػ ػػة

ش ر ر ر ر ر ررركة األستش ر ر ر ر ر رركا

شركة

واإلنتاج للهيدروكربون

الهيدروكربون

توزي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الطاق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػػنح عقػ ػ ػ ػػود اإلمتيػ ػ ػ ػػاز

الحفػ ػػاظ عمػ ػػى شػ ػػروط

لمتنب ػ ػ ػ ػ ػػؤ واإلستكشػ ػ ػ ػ ػ ػػاؼ
والتنقي ػػب ع ػػف العناص ػػر

حماية البيئػة والسػالمة الييدروكربونية.
العام ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة والخدم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

الدائم ػ ػ ػ ػ ػ ػػة المقدم ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

لممس ػ ػ ػ ػػتيمكيف بش ػ ػ ػ ػػكؿ

كػػؼء واقتصػػادي وفق ػاً
لممواصػفات والمقػاييس

المعتمدة .

إعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداد الخطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػط

التوسػ ػ ػ ػ ػػعية بالنسػ ػ ػ ػ ػػبة
ش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبكات التوزي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع

وسػ ػ ػ ػػعاتيا وممحقاتيػ ػ ػ ػػا

وتق ػ ػػديميا دوريػ ػ ػاً إل ػ ػػى
مجمػ ػػس تنظػ ػػيـ قطػ ػػاع
الكيرب ػ ػ ػ ػػاء ،عم ػ ػ ػ ػػى أف

الكيربائي ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػػف تمت ػػزـ الش ػػركات بتنفي ػػذ

ادارة

وتسويق القطاع لخاص

اسػ ػ ػ ػػتيراد الػ ػ ػ ػػنفط الخػ ػ ػ ػػاـ

والوقػ ػ ػ ػػود الحيػ ػ ػ ػػوي فػ ػ ػ ػػي

ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدار قط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاع المسػػاىمة فػػي ايجػػاد

فمسػ ػ ػػطيف عمػ ػ ػػى أسػ ػ ػػاس الكيرب ػ ػػاء وتوزي ػ ػػع

حصري.

ضػػماف إمػػدادات مناسػػبة

ض ػ ػػماف تػ ػ ػوافر مخ ػ ػػزوف

المناسبة لوظػائؼ م ارفػؽ

التخزيف.

تطػ ػ ػ ػػوير شػ ػ ػ ػػبكة النقػ ػ ػ ػػؿ
لمتوريػ ػ ػ ػ ػػد اآلمػ ػ ػ ػ ػػف مػ ػ ػ ػ ػػف

المنتجػ ػ ػ ػ ػ ػػات البتروليػ ػ ػ ػ ػ ػػة

لفمسطيف.

المناس ػ ػ ػػبة لمش ػ ػ ػػاكؿ
د ارس ػ ػ ػ ػػات وابح ػ ػ ػ ػػاث
وتنفي ػ ػ ػ ػ ػ ػػذ مش ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريع

شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركات يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتـ تطبيقي ػ ػػة م ػ ػػف اج ػ ػػؿ

ك ػ ػ ػػافي م ػ ػ ػػف المنتج ػ ػ ػػات ترخيصػ ػ ػ ػػيا ليػ ػ ػ ػػذه
البتروليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة والتنميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

الحم ػ ػ ػ ػ ػػوؿ العمميػ ػ ػ ػ ػ ػػة

مشػ ػػتقات البتػ ػػروؿ الطاقة والبيئة وعمؿ

لممنتجػ ػ ػ ػ ػ ػػات البتروليػ ػ ػ ػ ػ ػػة والغ ػػاز م ػػف قب ػػؿ

بفمسطيف.

مراكز االبحاث

اس ػ ػ ػػتغالؿ مص ػ ػ ػػادر
الطاق ػ ػ ػ ػ ػػة المتاح ػ ػ ػ ػ ػػة

الغاي ػ ػػة ،عم ػ ػػى أف وخاصػ ػ ػ ػػة مصػ ػ ػ ػػادر
ي ارع ػ ػػى ف ػ ػػي ذل ػ ػػؾ
االتي:
أف تكػ ػػوف الشػ ػػركة

الطاقة المتجددة.

اع ػ ػ ػػداد جي ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػػف

الخب ػراء والمختصػػيف
في بحوث ود ارسػات

الطاقة والبيئة.

رصد أسعار النفط الخاـ المػ ػ ػ ػ ػػرخص لي ػ ػ ػ ػ ػػا
والغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاز الطبيعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
شركة مساىمو.
اس ػػتخدامات المػ ػوارد
والمنتج ػػات الجانبي ػػة ف ػػي
الطبيعيػ ػ ػػة والحيويػ ػ ػػة
األس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػواؽ الوطنيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
ف ػ ػػي فمس ػ ػػطيف ،ف ػ ػػي
المسػػاىمة فػػي تقيػػيـ

بيف العرض والطمب ،وتوقعات لممستيمكيف.
الطمب ،وتوقعات قدرات التوليد
والتوسعات المخططة لشبكات النقؿ

والتوزيع.

اإلشراؼ عمى تطوير قطاع الطاقة

مف حيث االستثمارات.

مراقبػ ػ ػػة تطبي ػ ػ ػػؽ االتفاقي ػ ػ ػػات
المتعمق ػ ػ ػ ػػة بالتولي ػ ػ ػ ػػد والنق ػ ػ ػ ػػؿ

والتوزيع والبيع.

شبكة النقؿ والتوزيع والكيرباء.

جمع وتخزيف ومعالجة البيانات
اإلحصائية فيما يتعمؽ بإمدادات

الطاقة

واستخدامات

والطمب،

الطاقة ،والمستخدميف ،والتقنيات،
والمشاريع ،باإلضافة إلى جميع

البيانات اإلحصائية لمطاقة الالزمة
لمتخطيط المتكامؿ لمطاقة.
قواعد

إنشاء

المعمومات

البيانات

واستخداميا

ونظـ

لتخزيف

ومعالجة البيانات اإلحصائية لمطاقة.

القياـ بالتنبؤ بالطمب عمى الطاقة

باستخداـ نماذج متخصصة في نظـ

الطاقة.

إصدار ق اررات بشأف منح تصاريح

فيما

يتعمؽ

باستخداـ
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األراضي

المختمفػ ػ ػػة وبيعيػ ػ ػػا
لش ػ ػػركات التوزي ػ ػػع
المسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتيمكيف

لمتعميم ػ ػ ػػات الت ػ ػ ػػي تص ػ ػ ػػدرىا

سمطة الطاقة ليذه الغاية.

التوصػػية الػػى سػػمطة الطاقػػة

بتحدي ػ ػػد التعرفػ ػ ػػو الكيربائيػ ػ ػػة
وتعرف ػ ػ ػػة مش ػ ػ ػػتقات البت ػ ػ ػػروؿ

والغػ ػ ػػاز ،ورسػ ػ ػػوـ االشػ ػ ػػتراؾ
وب ػ ػ ػػدؿ تك ػ ػ ػػاليؼ التمدي ػ ػ ػػدات
والتامينػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات والخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدمات

األخػ ػ ػػرى الالزمػ ػ ػػو اليصػ ػ ػػاؿ

التيػ ػػار الكيربػ ػػائي لممسػ ػػتيمؾ

بع ػ ػػد التش ػ ػػاور م ػ ػػع الجي ػ ػػات
ذات العالقػ ػػو ومػ ػػع م ارعػ ػػات

مقاربػة االسػػعار بػيف مختمػػؼ
محافظات الوطف.

التوصػ ػ ػ ػػية لسػ ػ ػ ػػمطة الطاقػ ػ ػ ػػو

المعتم ػػدة ف ػػي الخط ػػط
الم ػ ػ ػ ػ ػ ػػذكورة ض ػ ػ ػ ػ ػ ػػمف

الب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرامج الزمنيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

المػ ػ ػ ػ ػػزوديف مػ ػ ػ ػ ػػف المحددة ليا.

انش ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء قاع ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة بيان ػ ػ ػ ػ ػ ػػات شبكة النقؿ.

اإلشراؼ عمى جميع المؤسسات بالمعمومػ ػػات الفنيػ ػػة والماليػ ػػة
والشركات العاممة في قطاع الطاقة .واالحصػ ػ ػػائية ونشػ ػ ػػرىا وفقػ ػ ػػا
اإلشراؼ عمى تنفيذ برامج توسعة

المصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادر

المشػ ػ ػ ػػاريع واألعمػ ػ ػ ػػاؿ

تش ػ ػ ػ ػػغيؿ النظ ػ ػ ػ ػػاـ
الكيرب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائي ذا

الجيد العالي.

والدولية.

تق ػ ػػديـ المش ػ ػػورة لمم ػ ػػنظـ

ع ػػدـ جػ ػواز جم ػػع

محاولػ ػ ػ ػ ػ ػػة لتػ ػ ػ ػ ػ ػػوفير

االسػ ػ ػػتغالؿ األمثػ ػ ػػؿ

بشػ ػػأف تػ ػػرخيص معامػ ػػؿ أي ش ػ ػ ػ ػػركة ب ػ ػ ػ ػػيف ليػذه المػوارد وبشػػكؿ

التكرير.

اإلش ػ ػ ػراؼ عمػ ػ ػػى حسػ ػ ػػف

رخصػ ػ ػػتي التوليػ ػ ػػد

سػػير العمػػؿ فػػي معامػػؿ والتوزيع.
التكري ػ ػ ػػر وفق ػ ػ ػػا ألحك ػ ػ ػػاـ

القانوف المعموؿ بو.

التع ػ ػ ػػاوف م ػ ػ ػػع الجي ػ ػ ػػات

ذات العالقػ ػ ػ ػ ػػة لمتنميػ ػ ػ ػ ػػة

ع ػ ػ ػػدـ جػ ػ ػ ػواز اف

دائـ.

نشػ ػػر الػ ػػوعي اتجػ ػػاه
الطاقػ ػػة والبيئػ ػػة فػ ػػي

المجتمػػع الفمسػػطيني
وترشػ ػ ػ ػ ػػيد األنمػ ػ ػ ػ ػػاط

تكػ ػ ػ ػ ػػوف الش ػ ػ ػ ػ ػػركة السموكية.

الس ػػميمة لمس ػػوؽ النفطي ػػة الواحػ ػ ػ ػػده مسػ ػ ػ ػػاىـ
وتطبيؽ القانوف.
فػ ػػي تنميػ ػػة القػ ػػدرات
رئيسػػي فػػي شػػركة
مسػػاعدة المػػنظـ لتطػػوير
البش ػ ػ ػرية السػ ػ ػػتخداـ
األنظم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو والمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوائح توليػ ػ ػ ػ ػ ػػد وشػ ػ ػ ػ ػ ػػركة التقنيات الحديثة.
القيػ ػػاـ بػ ػػدور نشػ ػػط

ليص ػػدرىا ال ػػوزير وبقػ ػرار

مجمس الوزراء.

نوزيع.

تجرب ػ ػ ػ ػ ػػة التقني ػ ػ ػ ػ ػػات

الحديثة في مجاالت
التط ػ ػ ػ ػػوير الط ػ ػ ػ ػػاقي

والبيئ ػ ػ ػ ػػي وامكاني ػ ػ ػ ػػة

توطينيا لتكوف أكثػر
مالئم ػػة الحتياجػ ػػات
ومتطمب ػػات المجتم ػػع

الفمسطيني.

العم ػ ػػؿ عم ػ ػػى خم ػ ػػؽ

لتركيب مرافؽ إلنتاج الطاقة ،ونقؿ بقبػػوؿ او رفػػض الػػرخص او

المن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاخ لحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوار

المواد الييدروكربونية ،والمنتجات التنازؿ عنيا لشػركات التوليػد

مسػ ػػتمرة مػ ػػف جميػ ػػع

وتوزيع الطاقة ،وتجييز وتداوؿ

تجديػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدىا او سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحبيا او

الجانبية والمنتجات النفطية.

والتوزي ػػع التػ ػػي تق ػػدـ طمبػ ػػات

التعاوف مع دوؿ الجوار لغرض بيذا الشأف.
وتبادؿ الطاقة

الربط الكيربائي

الكيربائية.

إعالـ المستثمريف بشأف اإلطار

القانوني

والتنظيمي

لالستثمارات

الخاصة في قطاع الطاقة.

مراقبػ ػ ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػ ػ ػزاـ الشػ ػ ػ ػ ػػركات

المرخصػػو لمتوليػػد او التوزيػػع
بالشػ ػ ػ ػ ػ ػػروط ال ػ ػ ػ ػ ػ ػوارده فػ ػ ػ ػ ػ ػػي

الرخص.

وفقا لمقانوف المعموؿ بو ،تممؾ الس ػػعي لح ػػؿ الخالف ػػات ب ػػيف
األمواؿ المنقولة وغير المنقولة ،شػ ػ ػ ػػركات قطػ ػ ػ ػػاع الكيربػ ػ ػ ػػاء

وابراـ العقود ،والتقاضي وتتولى والمسػ ػػتيمكيف وبػ ػػيف شػ ػػركات
جميع األنشطة القانونية لتنفيذ أحكاـ قطػ ػػاع الكيربػ ػػاء نفسػ ػػيا بمػ ػػا

ىذا القرار بقانوف.

تتولى أي أنشطة لمتفتيش وأنشطة
مراقبة السوؽ لمتأكد مف االلتزاـ

بالقانوف.

تقوـ الو ازرة دوريا بتقييـ مستوى
األداء ودرجة تحقيؽ األىداؼ،
وتعدؿ

وبشكؿ

دوري

وخططيا وفقا لذلؾ.
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سياساتيا

يحفظ المصمحة العامة.

إص ػدار و تجديػػد و تعميػػؽ و
إلغػ ػ ػ ػػاء الت ػ ػ ػ ػراخيص لجميػ ػ ػ ػػع

الشػركات العامػػة أو الخاصػػة
أو الجي ػػات الت ػػي تعم ػػؿ ف ػػي

العمميػػات الوسػػطى والنيائي ػػة

بقطػ ػ ػ ػ ػػاع الييػ ػ ػ ػ ػػدروكربونات.

موضػوعي ومشػػاركة
شػ ػ ػ ػ ػ ػرائح المجتم ػ ػ ػ ػ ػػع

الفمسػطيني مػف أجػؿ
ض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػماف تنمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

مسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتدامة فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي

فمسطيف.

 6.3توزيع الموارد المالية
اف الجدوؿ التالي يبيف توزيع الموارد المالية الالزمة لتنفيذ التدخالت الواردة في جدوؿ رقـ ( ) 1-6والذي يظير اف
احتياجات القطاع لتغطية كمفة التدخالت الرئيسية لالعواـ  2022-2017تبمغ تقريبا  1.7مميار دوالر :
مصدر الموارد

موارد مطلوبة من السلطة الوطنية عن طريق منح

مشتقات

النفط والغاز
77000

الطاقة

الكيربائية
406222

الطاقة

المتجددة
35722

المجموع
(بااللؼ شيكؿ)
733444

او قروض او من الخزينة (باأللف دوالر)

540222

موارد يتم تغطيتها من القطاع الخاص (باأللف

702222

305222

383444

دوالر)

المجموع (باأللف دوالر )

148444

387444

186444

11340444

 6.4اىداف المتابعة والتقييم
تيدؼ عممية المتابعة والتقييـ الى تحقيؽ مايمي:
 توفير ما يمزـ مف معمومات التخاذ ق اررات مستنيرة بشأف العمميات أو السياسة أو االستراتيجية المرتبطة بالتدخالت
الجارية أو المقبمة؛ وايجاد الحموؿ والتكيؼ مع المتغيرات مف أجؿ تحسيف االداء واستخالص العبر.

صناع القرار
 إظيار المساءلة أماـ ّ
 6.5المؤشرات

اف المؤشرات الخاصة بالمتابعة وبتقييـ التقدـ نحو تحقيؽ أىداؼ وأولويات القطاع ىي مؤشرات عالمية ولكف تـ تطويعيا
لتالئـ واقع قطاع الطاقة الفمسطيني ،وتتالءـ ىذه المؤشرات مع نظاـ المتابعة والتقييـ الوطني الذي تعمؿ عمى تطويره و ازرة

التخطيط والتنمية االدارية.
ويمكف تقسيـ المؤشرات الخاصة بقطاع الطاقة الى اربعة اقساـ رئيسية اجتماعية واقتصادية وبيئية ومؤسساتية وكؿ قسـ
يمكف تقسيمو الى عدة مواضيع فرعية:
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المؤشرات االجتماعية

اف الطاقة ليا تأثير مباشر عمى الفقر وفرص العمؿ والتعميـ والتموث والصحة ،والمصروؼ عمى الطاقة لو اثر كبير عمى

دخؿ األسرة المعيشية  ،ولذلؾ يمكف تقسيـ المؤشرات االجتماعية الى موضوعيف ىما رأس الماؿ والصحة.

اف المؤشرات الخاصة بموضوع رأس الماؿ تعنى بوصوؿ الطاقة الى كافة السكاف وتوفرىا بأسعار مناسبة لمجميع وعدـ وجود
تفاوت بتوفر الطاقة بمختمؼ انواعيا بيف مناطؽ الوطف المختمفة وشرائح المجتمع المختمفة .بينما المؤشرات الخاصة بالصحة

تعنى بالسالمة العامة فالطاقة ال يجب اف تؤثر سمبا عمى صحة المواطف بؿ عمى العكس يجب اف تؤثر ايجابا عف طريؽ

تحسيف مستوى المعيشة.
المؤشرات االقتصادية

اف االقتصاد الحديث يعتمد عمى وجود إمدادات طاقة كافية وموثوقة .جميع قطاعات االقتصاد — السكنية والتجارة والنقؿ

والخدمات والزراعة –

تتطمب توفر خدمات طاقة حديثة .ىذه الخدمات بدورىا تعمؿ عمى تعزيز التنمية االقتصادية

واالجتماعية عمى المستوى المحمي ورفع مستوى اإلنتاجية.
اف المؤشرات االقتصادية تضـ موضوعيف" :استخداـ و أنماط اإلنتاج " "و" األمف" .فالموضوع االوؿ يشمؿ االستخداـ
اإلجمالي واإلنتاج اإلجمالي والكفاءة واالنتاج واالستخداـ النيائي والتنويع (مزيج الوقود) واألسعار .اما الموضوع الثاني
فيشمؿ عمى الواردات و االستراتيجية الخاصة بمخزونات الوقود.
المؤشرات البيئية

اف إنتاج وتوزيع واست خداـ الطاقة لو آثار مختمفة عمى البيئة و ينشيء ضغوط عمى البيئة وعمى المستويات الوطنية واإلقميمية
والعالمية .اف اآلثار البيئية يمكف أف تعتمد بشكؿ كبير عمى كيفية الطاقة المنتجة و استخداـ خميط الوقود واإلجراءات

التنظيمية ذات الصمة وىياكؿ التسعير.

والمؤشرات البيئية تضـ ثالثة مواضيع وىي الغالؼ الجوي واالرض والمياه.
فموضوع الغالؼ الجوي يشمؿ التغير المناخي نوعية المياه واألراضي ىي مواضيع ميمة اقد ينتج عف أنشطة الطاقة تدىور
األراضي و التحمض التي تؤثر عمى نوعية المياه واإلنتاجية الزراعية .قد ينتج عف استخداـ الخشب كوقود إزالة الغابات مما

يؤدي إلى تآكؿ و فقداف التربة.
المؤشرات المؤسساتية

لقد تـ اختيار  18مؤشر لقياس مستوى التقدـ في بموغ اىداؼ االستراتيجية كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
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مؤشرات قطاع الطاقة
المؤشرات االجتماعية
الدخل

نسبة السكاف المتصميف بالشبكة الكيربائية

السالمة العامة

عدد الوفيات الناتجة عف الحوادث
المؤشرات االقتصادية

االستخدام و أنماط اإلنتاج

معدؿ استيالؾ الطاقة لمفرد
الفاقد الفني وغير الفني
االحتياطي في االنتاج
االستيالؾ في القطاع الصناعي
االستيالؾ في القطاع الزراعي
االستيالؾ في القطاع التجاري
االستيالؾ في قطاع الخدمات
االستيالؾ في القطاع المنزلي
االستيالؾ في قطاع النقؿ
نسبة مشتقات البتروؿ والغاز مف اجمالي الطاقة المستيمكة
نسبة الطاقة المتجددة مف اجمالي الطاقة المستيمكة
معدؿ سعر الكيمو واط ساعة المباع لممستيمؾ
مبمغ صافي االقراض

امن الطاقة

نسبة الطاقة المستوردة
نسبة الطاقة المنتجة محميا
مدة المخزوف االستراتيجي
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 . 2الفصل الظابع  :بياى طياطت البزاهج وهغلفاث الوىارد الواليت للقطاع
يتضمف ىذا الفصؿ الخطة الفنية والمالية التفصيمية لمتدخالت والمشاريع المتعمقة بالبرامج المتعمقة بالموازانات التي سيتـ
تنفيذىا في الفترة الزمنية مف العاـ (  ) 2019 - 2017وذلؾ بالتوافؽ مع خطة الحكومة في اعتماد نظاـ موازنة البرامج في
التخطيط المالي ،كما ويتضمف البياف المالي التقديري لمبرامج التي سيتـ تبنييا في الفترة الزمنية مف ( )2022-2020
إلستكماؿ تنفيذ التدخالت السياساتية المتعمقة بتحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية حتى العاـ .2022
 7.1بيان سياسة البرامج عن الفترة( )2019-2017
اعتمدت سمطة الطاقة في موازنة سياسة البرامج لألعواـ التاالث التالية ثالثة برامج اساسية لتحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية
لقطاع الطاقة في فمسطيف ،وتتمخص ىذه البرامج فيما يمي:
 .1البرنامج األول :ادارة وتطوير مصادر الطاقة التقميدية :ويندرج ىذا البرنامج في اطار تحقيؽ األىداؼ األىداؼ
اإلستراتيجية األوؿ والثاني والرابع

 .2البرنامج الثاني  :تطوير مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة :ويندرج ىذا البرنامج في اطار تحقيؽ األىداؼ األوؿ
والثاني والرابع ايضا.
 .3البرنامج الثالث:البرنامج اإلداري والمالي  :وييدؼ ىذا البرنامج الى خدمة البرنامجيف السابقيف اضافة الى تحقيؽ اليدؼ
األستراتيجي الثالث المتعمؽ ببناء مؤسسات كفؤة وفاعمة تعمؿ في قطاع الطاقة.
والجداوؿ التالية تمخص البياف السياساتي لموازنة البرامج لمفترة  2019 - 2017شاممة التفاصيؿ المتعمقة بالموارد المالية
المطموبة لتحقيقيا والفجوات المالية القائمة.
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جدول رقم ( : )1البيان السياساتي لموازنة البرامج ( )2019 - 2017
البرنامج

الوصؼ

اىداؼ ساسة البرنامج

معايير ىدؼ سياسة البرنامج الفرعية

غاية سياسة البرنامج

الفرعية
 .1طوير مصادر

 .1قدرة اكبر عمى

الطاقة التقميدية

تمبية احتياجات

الطاقة وتأمينيا.

 .2طاقة مؤمنة

بناء نظاـ وطني إلنتاج
الطاقة التقميدية لتمبية

االحتياجات الحالية

والمستقبمية وتنويع مصادر

لممستيمؾ بكميات

الطاقة وبناء وتطوير

وبمواصفات بيئية

منظومة النقؿ والتوزيع

المعايير الدولية.

الطمب عمى الطاقو بحيث

وفنية تحقؽ

 .3قطاع طاقة اكثر
كفاءة اقتصادية

القادرة عمى استيعاب زيادة

تكوف مؤمنو وكفؤه وذات
كفاءة اقتصادية تعكس
التمكمفو الحقيقيو النتاج

نشاء نظاـ طاقو كفؤ
ومتكامؿ يتسؽ مع القانوف
والتشريعات ذات الصمة وذو
ىيكمية وبناء تنظيمي
ومؤسساتي فاعؿ وقادر عمى
تنميتو وتطويره بما يضمف
تمبيتو لالحتياجات المحمية
ويتوافؽ مع المواصفات الدولية
والمعايير البيئية بجميع مكوناتو

ونقؿ وتوزيع مصادر الطاقو ( الكيرباء والغاز والبتروؿ)
التقميدية.

وفي مراحؿ انتاجو ونقمو
وتخزينو وتوزيعو.
كما ويكوف فاعال اقتصاديا

بناء وتطوير وتنظيـ مصادر الطاقةالتقميدية وتوليد ما نسبتو
 %60في نياية العاـ  2019مف القدرة المخطط انتاجيامحميا

حتى العاـ  2022انسجاما مع الخطة االستراتيجية لقطاع
الطاقة.
بناء وتطوير نظاـ النقؿ الكيربائي المحمي وخطوط الربط

الكيربائي مع االردف ومصر ويتضمف بناء محطات تحويؿ

جيد  161kv/33kvفي الضفة الغربية كمرحمة اولى وبشمؿ
انشاء مشروع المركز الوطني لمتحكـ والحمايةلنظاـ التزويد
الكيربائي.
بناء خطوط تزويد غاز طبيعي لمحطة كيرباء غزة
بناء وتطوير نظاـ التوزيع الكيربائي واعادة تأىيمو وترشيد
االستيالؾ بيدؼ ايصاؿ التيار الكيربائي الى المستيمؾ

بالجودة والمواصفات المناسبة وتقميؿ الفاقد الفني في الشبكات
وذلؾ مف خالؿ تنفيذ مشاريع تتعمؽ بإعادة تأىيؿ شبكات
التوزيع القائمة وبناء نظاـ توزيع عمى الضغط المتوسط يتوافؽ

وخطة بناء محطات التحويؿ الجديدة.

ورافدا لخزينة الدولو ويعكس ىذا استكماؿ انشاء شركة كيرباء الشمالوشركة كيرباء الجنوب.
النظاـ مبدأ التكمفو الحقيقية
اعادة ىيكمة قطاع الغاز والبتروؿ بحيث يتـ توحيده مع باقي

النتاجو ونقمو وتوزيعو.
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مكونات الطاقو مف الكيرباء والطاقو المتجدده وبناء المؤسسات
الالزمة الدارة بشكؿ متكامؿ مع باقي مكونات الطاقو

اعداد وتفعيؿ قانوف الييدروكربوف

تفعيؿ الجباية عف مبيعات الكيرباء لمبمديات وشركات التوزيع.
 .2تطوير مصادر
الطاقة المتجددة

 .1قدرة اكبر عمى تمبية
احتياجات الطاقة
وتأمينيا.
 .2طاقة مؤمنة

لممستيمؾ بكميات

وبمواصفات بيئية
وفنية تحقؽ المعايير
الدولية.

 .3قطاع طاقة اكثر
كفاءة اقتصادية

يقوم هذا البرنامج على إجراء
الدراسات واألبحاث وتطوير

المشاريع التجريبية والريادية،
وتطوير وسائؿ وارشادات

وحوافز ،وبناء القدرات ونشر

التوعية لتنمية استغالؿ

مصادر الطاقة المتجددة

وتعزيز ترشيد استيالؾ الطاقة

وحماية البيئة .ينفذ البرنامج

مف خالؿ المركز الفمسطيني
ألبحاث الطاقة والبيئة

وبالتنسيؽ مع سمطة الطاقة

الفمسطينية والتعاوف مع

الجيات االخرى ذات العالقة

مف القطاع العاـ والخاص.

يستيدؼ البرنامج العامميف في
مجاؿ الطاقة ويشمؿ صانعي

السياسة والمستثمريف

والباحثيف ،اضافة الى

الجميور المستفيد مف خدمة
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.1توفير  %5من مجمل الطلب كؿ مناطؽ فمسطيف مزودة بالتيار الكيربائي وبنسبة تصؿ الى
على الطاقة الكهربائية في
القطاعات المختلفة بحلول  %100مف السكاف يتوفر ليـ خدمة الكيرباء.
العام  0202أو ما يعادل جميع المدارس والمؤسسات الحكومية والخدمات ونسبة مف
 483جيجاواط ساعة ،وذلك
القطاع الخاص مربوط بانظمة الطاقة المتجددة.
من خالل تنفيذ مشاريع ترشيد
استخدام الطاقة في القطاعات جميع المؤسسات الحكومية والخدمات ونسبة مف القطاع
المختلفة.
الخاص تطبؽ معايير الترشيد في استيالؾ الطاقة ما يمكف مف
.0زيادة مساهمة مصادر الطاقة
المتجددة في مجموع الطاقة تخفيض  %30عمى االقؿ مف استيالكيا.
الكلي بما يعادل  %05بحلول شوارع المدف الرئيسية تعمؿ بنظاـ انارة حديث وفعاؿ ( LED
العام  ،0202وذلك من خالل
تركيب وتشغيل محطات  )systemيمكف مف تخفيض  %50مف استيالكيا لمطاقة.
الطاقة المتجددة بقدرة انتاجية ميارات وثقافة وممارسة كافية لدى الجميور بتقنيات وتطبيقات
اجمالية تصل الى 130
 MWلتشكل حوالي  %10الطاقة المتجددة وأساليب توفير الطاقة.
من الطاقة الكهربائية المنتجة االطر التشريعية والمؤسساتية والفنية كافية لتنظيـ العمؿ في
محليا ً بحلول .2020
قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

الطاقة.

 .3البرنامج اإلداري

 .1قدرة اكبر عمى تمبية
احتياجات الطاقة
وتأمينيا.
 .2طاقة مؤمنة
لممستيمؾ بكميات

وبمواصفات بيئية

وفنية تحقؽ المعايير
الدولية.
 .3قطاع طاقة اكثر
كفاءة اقتصادية

اإلدارة العميا وخدمات الدعـ

انظمة اداره فعالة وذات شفافيو

التي تُعتبر غير مسؤولة

ومساءلو وحديثو تعمؿ بحموؿ عاـ

مباشرة عف تقديـ خدمات
المؤسسة الرئيسية ،مثؿ الوزير
ووكيؿ الو ازرة والموظفيف الذيف
يقدموف ليـ الخدمات المباشرة،
باإلضافة إلى شؤوف الموظفيف
والدوائر المالية والتخطيط
والشؤوف القانونية والموجستية

 .4مؤسسات فاعمة

والعالقات العامة والدولية التي

تعمؿ في قطاع

ال تُستخدـ في تقديـ الخدمات

الطاقة

الرئيسية لممؤسسة .كما يشمؿ
البرنامج اإلداري العمميات
والصيانة والتطوير لألبنية
الرئيسية أو الموجودة في
المحافظات أو ألجزءا مف ىذه
األبينية التي تحوي مكاتب

اإلدارة العميا.
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جدول رقم (  : )2تفاصيل البرامج والمشاريع لموازنة البرامج ( )2019-2017
البرنامج
 .1تطوير مصادر الطاقة
التقميدية

اليدؼ الفرعي
 .1بناء نظام لتوليد الطاقة
الكيربائية محميا

وصؼ سياسة اليدؼ الفرعي
بناء قدرة انتاج كيربائي وطنية تسيـ في زيادة امف الطاقة
ومشاركة القطاع الخاص في االستثمار في مجاؿ الطاقة

الكيربائية مف خالؿ المساىمة في إنشاء محطات توليد

تعمؿ بالغاز الطبيعي في الضفة الغربية وزيادة القدرة
االنتاجية لمحطة توليد كيرباء غزة وايصاؿ الغاز

 .2بناء و تطوير نظام نقل
الطاقو

 .1بناء وتطوير نظاـ نقؿ الطاقة الكيربائية
 .2بناء خط تزويد غاز طبيعي لمحطة توليد كيرباء
غزة ومحطة كيرباء شماؿ الضفة( جنيف)

معايير سياسة البرنامج
 بناء وتطوير محطة توليد كيرباء في شماؿ الضفة الغربية بقدرة :
.400MW - 200MW

 زيادة القدرة اإلنتاجية لمحطة توليد كيرباء غزة بقدرة اضافية
150MW

وسيؤدي تنفيذ ىذه المشاريع الى تحقيق مانسبتو  60%من الطاقة

المخطط انتاجيا محميا حتى العام .2025

 بناء محطتي تحويؿ  161/33Kvفي الضفة الغربية

 بناء خط ضغط عالي بطوؿ  35Kmبيف محطة تحويؿ جنيف
ونابمس.

 بناء مركز التحكـ الوطني لنظاـ النقؿ في الضفة

 بناء محطتي تحويؿ  220/22Kvفي غزة بقدرة 300MVA
 بناء خطوط نقؿ  220Kvفي غزة بطوؿ 24Km
 بناء خط نقؿ  161Kvفي غزة بطوؿ 7Km

 بناء خطوط نقؿ غاز طبيعي في غزة بطوؿ 45Km
 بناء خط نقؿ غاز في شماؿ الضفة بطوؿ 23KM
 .3بناء وتطوير منظومة
التوزيع في الضفو الغربية
وغزة

 .1تطوير نظاـ التوزيع عمى الجيد المتوسط في الضفة
وقطاع غزة لمواكبة الزيادة في الطمب عمى الطاقة

الكيربائية وتوسيع مناطؽ الخدمة الكيربئاية

 .2اعادة تأىيؿ شبكات التوزيع الكيربائية في المدف
والقرى الفمسطينية

 .3اعادة تأىيؿ نقاط الربط عمى الجيد المتوسط المزودة
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 بناء خطوط جيد  33Kvفي الضفة الغبرية بطوؿ 100Km
 بناء خطوط جيد 22Kvفي قطاع غزة بطوؿ 50Km

 بناء و اعادة تأىيؿ شبكات توزيع ضغط منخفض طوؿ 200Km

 اعادة تأىيؿ وتطوير  200نقطة ربط عمى الضغط النتوسط ونظاـ
العدادات ليذه النقط.

لمقرى والمدف في الضفة
 .3التطوير المؤسسي لقطاع
الطاقة

 .1اعادة ىيكمة قطاع الغاز والبتروؿ

 .2توحيد نظاـ الطاقة تحت مظمة سمطة الطاقة
 .3تطوير نظاـ المستودعات لسمطة الطاقة

 اقرار قانوف الييدروكربوف

 انشاء شركة ادارة وتسويؽ مشتقات الغاز والبتروؿ

 بناء اإلدارات الخاصة بالغاز والبتروؿ ضمف الييكؿ التنظيمي
لسمطة الطاقة

 بناء اإلدارات الخاصة بالغاز والبتروؿ في مجمس تنظيـ الطاقة
 بناء مستودعات سمطة الطاقة
 .4زيادة الكفاءة االقتصادية
لقطاع الطاقو.

 .1استغالؿ مصادر الطاقو المتاحو مثؿ الطاقة

الشمسية واستغالؿ غاز غزة في لتوليد الكيرباء

 البدء في تطوير حقؿ غاز غزة

 البدء في تنفيذ اتفاقية تطوير حقؿ بتروؿ رنتيس

 .2وايصاؿ الغاز الطبيعي لمحطة توليد كيرباء غزة

 انجاز اتفاقيات شراء الغاز الطبيعي لتشغيؿ محطة توليد غزة

 .3زيادة الكفاءة الفنية واالدارية والمالية لقطاع الطاقة

 انجاز مشاريع التدقيؽ الطاقي في القطاع الصناعي وقطاع

لتشغيميا بالغاز

 تركيب  80,000عداد مسبؽ الدفع في الضفة وغزة

الخدمات لتوفير ما نسبتو  %5مف مجمؿ الطاقة المستيمكة محميا

 انجاز عقد دورات تدريبية ؿ %50مف الموظفيف في القطاع
 .2تطوير مصادر الطاقة
المتجددة

 .1رفع نسبة مساىمة الكيرباء
المنتجة من مصادر الطاقة
المتجددة لتصل الى  %5من
مجمل الطاقة المستيمكة محميا

 .3البرنامج اإلداري لسمطة
الطاقة
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 .1تنفيذ بناء محطات توليد كيرباء بالطاقة

 بناء عشر محطات طاقة شمسية في الضفة الغربية بقدرة اجمالية

 .2استكماؿ تنفيذ المبادرة الشمسية الفمسطينية

 بناء محطة توليد كيرباء في شرؽ الخميؿ بقدرة 30MW

الشمسية مف خالؿ القطاع الخاص

 .3تنفيذ مشاريع تزويد كيرباء بالطاقة الشمسية
لممؤسسات العامة والمدارس

 110ميغاواط

 بناء انظمة توليد كيرباء في المدارس والمؤسسات العامة والمنطؽ
المعزولة بقدرة اجمالية 7MW

جدول رقم (  : )3الموارد المالية لخطة تطوير قطاع الطاقة ( )2019-2017
البرنامج

التدخل ( المشروع)
بناء وتطوير محطة توليد كيرباء في شماؿ الضفة الغربية بقدرة 200MW :

الكمفة التقديرية

مصدر التمويل (  1000شيكل)

( 1000شيكل)

خزينة الدولة

دول مانحة

قطاع خاص

1,500,000

500

0

1500,000

.400MW -

زيادة القدرة اإلنتاجية لمحطة توليد كيرباء غزة بقدرة اضافية 150MW
بناء محطتي تحويؿ  161/33Kvفي الضفة الغربية
بناء خط ضغط عالي بطوؿ  35Kmبيف محطة تحويؿ جنيف ونابمس.

 .1تطوير مصادر
الطاقة التقميدية

بناء مركز التحكـ الوطني لنظاـ النقؿ في الضفة
بناء محطتي تحويؿ  220/22Kvفي غزة بقدرة 300MVA
بناء خطوط نقؿ  220Kvفي غزة بطوؿ 24Km
بناء خط نقؿ  161Kvفي غزة بطوؿ 7Km
بناء خطوط نقؿ غاز طبيعي في غزة بطوؿ 45Km
بناء خط نقؿ غاز في شماؿ الضفة بطوؿ 23KM
بناء خطوط جيد  33Kvفي الضفة الغبرية بطوؿ 50Km

| P a g e 70

700,000

500

0

700,000

120,000

4,000

116,000

0

21,000

2,000

19,000

0

28,000

1000

27,000

0

120,000

500

119500

0

80,000

1500

78500

0

15,000

500

14,500

240,000

5,000

235,000

30,000

0

0

30,000

32,000

4,000

28,000

0

بناء خطوط جيد 22Kvفي قطاع غزة بطوؿ 50Km
بناء و اعادة تأىيؿ شبكات توزيع ضغط منخفض طوؿ 200Km
اعادة تأىيؿ وتطوير  200نقطة ربط عمى الضغط النتوسط ونظاـ

10,000

2,000

8000

0

12,000

6,000

6,000

0

12,000

1,000

11,000

0

العدادات ليذه النقط.

اقرار قانوف الييدروكربوف
انشاء شركة ادارة وتسويؽ مشتقات الغاز والبتروؿ
بناء اإلدارات الخاصة بالغاز والبتروؿ ضمف الييكؿ التنظيمي لسمطة الطاقة
بناء اإلدارات الخاصة بالغاز والبتروؿ في مجمس تنظيـ الطاقة
بناء مستودعات سمطة الطاقة يف ارحيا
توريد مولدات كيرباء لممؤسسات العامة
البدء في تطوير حقؿ غاز غزة
البدء في تنفيذ اتفاقية تطوير حقؿ بتروؿ رنتيس
تكاليؼ انجاز اتفاقيات شراء الغاز الطبيعي لتشغيؿ محطة توليد غزة
تركيب  80,000عداد مسبؽ الدفع في الضفة وغزة
استكماؿ تنفيذ مراحؿ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة لتوفير ما نسبتو  %5مف

مجمؿ الطاقة المستيمكة محميا
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20

20

0

0

8,000

5,000

5,000

0

1,500

1500

0

0

1,000

1000

0

0

3000

3000

0

0

500

500

0

0

1000

1000

0

0

2000

2000

0

0

1000

1000

0

0

8000

0

8000

0

51300

51300

0

0

انجاز عقد دورات تدريبية ؿ %50مف الموظفيف في القطاع

 .2تطوير مصادر
الطاقة المتجددة

بناء عشر محطات طاقة شمسية في الضفة الغربية بقدرة اجمالية 100

2,000

1,000

1000

494,000

0

0

ميغاواط

ببناء محطة توليد كيرباء في شرؽ الخميؿ بقدرة 30MW
انشاء انظمة توليد كيرباء بالطاقة الشمسية لممدارس الحكومية والمستشفيات

230,000

5,000

225000

19,000

9,000

10,000

والحاالت اإلجتماعية

بناء محطات لمطاقة المتجددة  -تشيكي المرحمة األولى
بناء محطات لمطاقة المتجددة  -تشيكي المرحمة الثانية
منح رخص إلنشاء محطات الطاقة الشمسية بالعروض المباشرة
استكماؿ تنفيذ المبادرة الشمسية الفمسطينية

950

0

950

850

0

850

123500

0

123500

16835

2,835

14000

 .3البرنامج اإلداري

المجموع ( 1000شيكؿ)
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3884635

112,835

3,771,800

494,000
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 7.2بيان سياسة البرامج عن الفترة( )2022-2020
سيتـ خالؿ ىذه الفترة اعتماد نفس البرامج التي تـ تبنييا في البياف السياساتي عف الفترة الزمنية (  ،)2019 - 2017ألف
ىذه البرامج تغطي األىداؼ السياساتية الخاصة بتحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية لإلستراتيجية القطاعية.
 .1البرنامج األول :ادارة وتطوير مصادر الطاقة التقميدية :ويندرج ىذا البرنامج في اطار تحقيؽ األىداؼ األىداؼ
اإلستراتيجية األوؿ والثاني والرابع
 .2البرنامج الثاني  :تطوير مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة :ويندرج ىذا البرنامج في اطار تحقيؽ األىداؼ األوؿ
والثاني والرابع ايضا.
 .3البرنامج الثالث:البرنامج اإلداري والمالي :وييدؼ ىذا البرنامج الى خدمة البرنامجيف السابقيف اضافة الى تحقيؽ اليدؼ
األستراتيجي الثالث المتعمؽ ببناء مؤسسات كفؤة وفاعمة تعمؿ في قطاع الطاقة.
والجداوؿ التالية تمخص البياف السياساتي لموازنة البرامج لمفترة  2022 - 2020شاممة التفاصيؿ المتعمقة بالموارد المالية
التقديرية المطموبة لتحقيقيا.
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جدول رقم ( : )1البيان السياساتي لموازنة البرامج ( )2022 - 2020
البرنامج
 .3طوير مصادر
الطاقة التقميدية

اىداف ساسة البرنامج

الوصف

الفرعية

 .4قدرة اكبر عمى

بناء نظاـ وطني إلنتاج

تمبية احتياجات

الطاقة التقميدية لتمبية

الطاقة وتأمينيا.

االحتياجات الحالية

 .5طاقة مؤمنة

والمستقبمية وتنويع مصادر

لممستيمؾ بكميات

الطاقة وبناء وتطوير

وفنية تحقؽ

القادرة عمى استيعاب زيادة

المعايير الدولية.

الطمب عمى الطاقو بحيث

وبمواصفات بيئية

 .6قطاع طاقة اكثر
كفاءة اقتصادية

منظومة النقؿ والتوزيع

تكوف مؤمنو وكفؤه وذات
كفاءة اقتصادية تعكس

التمكمفو الحقيقيو النتاج

غاية سياسة البرنامج
نشاء نظاـ طاقو كفؤ
ومتكامؿ يتسؽ مع القانوف
والتشريعات ذات الصمة وذو
ىيكمية وبناء تنظيمي
ومؤسساتي فاعؿ وقادر عمى
تنميتو وتطويره بما يضمف
تمبيتو لالحتياجات المحمية
ويتوافؽ مع المواصفات الدولية
والمعايير البيئية بجميع مكوناتو

ونقؿ وتوزيع مصادر الطاقو ( الكيرباء والغاز والبتروؿ)
التقميدية.

وفي مراحؿ انتاجو ونقمو
وتخزينو وتوزيعو.
كما ويكوف فاعال اقتصاديا
ورافدا لخزينة الدولو ويعكس ىذا
النظاـ مبدأ التكمفو الحقيقية

النتاجو ونقمو وتوزيعو.
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معايير ىدف سياسة البرنامج الفرعية
بناء وتطوير وتنظيـ مصادر الطاقة التقميدية وتوليد ما نسبتو
 %100انتاجيامحميا حتى العاـ 2022
بناء وتطوير نظاـ النقؿ الكيربائي المحمي وخطوط الربط
الكيربائي مع االردف ومصر ويتضمف استكماؿ بناء محطات
تحويؿ جيد  161kv/33kvفي الضفة الغربية

 استكماؿ بناء وتطوير نظاـ التوزيع الكيربائي واعادة تأىيمو
وترشيد االستيالؾ بيدؼ ايصاؿ التيار الكيربائي الى
المستيمؾ بالجودة والمواصفات المناسبة وتقميؿ الفاقد الفني في
الشبكات وذلؾ مف خالؿ تنفيذ مشاريع تتعمؽ بإعادة تأىيؿ

شبكات التوزيع القائمة وبناء نظاـ توزيع عمى الضغط المتوسط
يتوافؽ وخطة بناء محطات التحويؿ الجديدة.
استكماؿ انشاء شركة كيرباء الشماؿ وشركة كيرباء الجنوب.
استكماؿ تفعيؿ قانوف الييدروكربوف

 .4تطوير مصادر

الطاقة المتجددة

 .1قدرة اكبر عمى تمبية
احتياجات الطاقة
وتأمينيا.

 .2طاقة مؤمنة
لممستيمؾ بكميات
وبمواصفات بيئية
وفنية تحقؽ المعايير
الدولية.

 .3قطاع طاقة اكثر
كفاءة اقتصادية

يقوم هذا البرنامج على إجراء
الدراسات واألبحاث وتطوير

المشاريع التجريبية والريادية،
وتطوير وسائؿ وارشادات

وحوافز ،وبناء القدرات ونشر

التوعية لتنمية استغالؿ

مصادر الطاقة المتجددة

وتعزيز ترشيد استيالؾ الطاقة

وحماية البيئة .ينفذ البرنامج

زيادة مساهمة مصادر الطاقة كؿ مناطؽ فمسطيف مزودة بالتيار الكيربائي وبنسبة تصؿ الى
المتجددة في مجموع الطاقة
الكلي بما يعادل  %45بحلول  %100مف السكاف يتوفر ليـ خدمة الكيرباء.
العام  ،0200وذلك من خالل جميع المدارس والمؤسسات الحكومية والخدمات ونسبة مف
تركيب وتشغيل محطات
القطاع الخاص مربوط بانظمة الطاقة المتجددة.
الطاقة المتجددة بقدرة انتاجية
اجمالية تصل الى  230MWجميع المؤسسات الحكومية والخدمات ونسبة مف القطاع
لتشكل حوالي  %15من الخاص تطبؽ معايير الترشيد في استيالؾ الطاقة ما يمكف مف
الطاقة الكهربائية المنتجة
تخفيض  %30عمى االقؿ مف استيالكيا.
محليا ً بحلول .2022
ميارات وثقافة وممارسة كافية لدى الجميور بتقنيات وتطبيقات
الطاقة المتجددة وأساليب توفير الطاقة.

مف خالؿ المركز الفمسطيني

االطر التشريعية والمؤسساتية والفنية كافية لتنظيـ العمؿ في

ألبحاث الطاقة والبيئة

قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

وبالتنسيؽ مع سمطة الطاقة

الفمسطينية والتعاوف مع

الجيات االخرى ذات العالقة

مف القطاع العاـ والخاص.

يستيدؼ البرنامج العامميف في
مجاؿ الطاقة ويشمؿ صانعي

السياسة والمستثمريف

والباحثيف ،اضافة الى

الجميور المستفيد مف خدمة
الطاقة.

 .3البرنامج اإلداري
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 .1قدرة اكبر عمى تمبية
احتياجات الطاقة

اإلدارة العميا وخدمات الدعـ

انظمة اداره فعالة وذات شفافيو

التي تُعتبر غير مسؤولة

ومساءلو وحديثو تعمؿ بحموؿ عاـ

وتأمينيا.

 .2طاقة مؤمنة
لممستيمؾ بكميات
وبمواصفات بيئية
وفنية تحقؽ المعايير
الدولية.

 .3قطاع طاقة اكثر
كفاءة اقتصادية
 .4مؤسسات فاعمة
تعمؿ في قطاع

الطاقة

مباشرة عف تقديـ خدمات
المؤسسة الرئيسية ،مثؿ الوزير
ووكيؿ الو ازرة والموظفيف الذيف
يقدموف ليـ الخدمات المباشرة،
باإلضافة إلى شؤوف الموظفيف
والدوائر المالية والتخطيط
والشؤوف القانونية والموجستية
والعالقات العامة والدولية التي
ال تُستخدـ في تقديـ الخدمات
الرئيسية لممؤسسة .كما يشمؿ

البرنامج اإلداري العمميات
والصيانة والتطوير لألبنية
الرئيسية أو الموجودة في
المحافظات أو ألجزءا مف ىذه
األبينية التي تحوي مكاتب

اإلدارة العميا.
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2022

جدول رقم (  : )2تفاصيل البرامج والمشاريع لموازنة البرامج ( )2022-2020
البرنامج
 .2تطوير مصادر الطاقة
التقميدية

اليدف الفرعي
 .1بناء نظام لتوليد الطاقة
الكيربائية محميا

وصف سياسة اليدف الفرعي

معايير سياسة البرنامج

بناء قدرة انتاج كيربائي وطنية تسيـ في زيادة امف الطاقة

 استكماؿ بناء وتطوير محطة توليد كيرباء في شماؿ الضفة الغربية

ومشاركة القطاع الخاص في االستثمار في مجاؿ الطاقة

الكيربائية مف خالؿ المساىمة في إنشاء محطات توليد

تعمؿ بالغاز الطبيعي في الضفة الغربية وزيادة القدرة
االنتاجية لمحطة توليد كيرباء غزة وايصاؿ الغاز

 .2بناء و تطوير نظام نقل
الطاقو

 .3بناء وتطوير منظومة

 .3بناء وتطوير نظاـ نقؿ الطاقة الكيربائية

 .4تطوير نظاـ التوزيع عمى الجيد المتوسط في الضفة
وقطاع غزة لمواكبة الزيادة في الطمب عمى الطاقة

الكيربائية وتوسيع مناطؽ الخدمة الكيربئاية

 .5اعادة تأىيؿ شبكات التوزيع الكيربائية في المدف
.6

 .3التطوير المؤسسي لقطاع

 بناء محطة توليد كيرباء بقدرة  120MWفي جنوب الضفة

 زيادة القدرة اإلنتاجية لمحطة توليد كيرباء غزة بقدرة اضافية
 260MWلتصؿ في مجمميا الى 560MW

 بناء محطتي تحويؿ  161/33Kvفي الضفة الغربية

 بناء محطة تحويؿ  220/22Kvفي غزة بقدرة 180MVA
 بناء خطوط نقؿ  220Kvفي غزة بطوؿ 20Km

التوزيع في الضفو الغربية
وغزة

بقدرة .400MW - 200MW :

والقرى الفمسطينية

استكماؿ اعادة تأىيؿ نقاط الربط عمى الجيد

 بناء خطوط جيد  33Kvفي الضفة الغبرية بطوؿ 100km
 بناء خطوط جيد 22Kvفي قطاع غزة بطوؿ 50Km

 بناء و اعادة تأىيؿ شبكات توزيع ضغط منخفض طوؿ 200Km
 اعادة تأىيؿ وتطوير  70نقطة ربط عمى الضغط النتوسط ونظاـ
العدادات ليذه النقط.

المتوسط المزودة لمقرى والمدف في الضفة

 .1استكماؿ اعادة ىيكمة قطاع الغاز والبتروؿ

 انشاء شركة استكشاؼ وانتاج مصادر الييدروكربوف

الطاقة
 .4زيادة الكفاءة االقتصادية
لقطاع الطاقو.
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 .1استغالؿ مصادر الطاقو المتاحو مثؿ الطاقة

الشمسية واستغالؿ غاز غزة في لتوليد الكيرباء

 .2وايصاؿ الغاز الطبيعي لمحطة توليد كيرباء غزة
لتشغيميا بالغاز

 استكماؿ العمؿ في تطوير حقؿ غاز غزة

 استكماؿ تنفيذ اتفاقية تطوير حقؿ بتروؿ رنتيس

 استكماؿ انجاز مشاريع التدقيؽ الطاقي في القطاع الصناعي

وقطاع الخدمات لتوفير ما نسبتو  %5مف مجمؿ الطاقة المستيمكة

 .3زيادة الكفاءة الفنية واالدارية والمالية لقطاع الطاقة
 .2تطوير مصادر الطاقة
المتجددة

 .1رفع نسبة مساىمة الكيرباء
المنتجة من مصادر الطاقة
المتجددة لتصل الى  %5من

 .1تنفيذ بناء محطات توليد كيرباء بالطاقة
الشمسية مف خالؿ القطاع الخاص

 .2استكماؿ تنفيذ المبادرة الشمسية الفمسطينية

 .3تنفيذ مشاريع تزويد كيرباء بالطاقة الشمسية
لممؤسسات العامة والمدارس

محميا

 انجاز عقد دورات تدريبية ؿ %50مف الموظفيف في القطاع
 بناء محطات طاقة شمسية في الضفة الغربية بقدرة اجمالية
 100MWميغاواط

 استكماؿ بناء انظمة توليد كيرباء في المدارس والمؤسسات العامة
والمنطؽ المعزولة بقدرة اجمالية 10MW

مجمل الطاقة المستيمكة محميا
 .3البرنامج اإلداري لسمطة
الطاقة

جدول رقم (  : )3الموارد المالية لخطة تطوير قطاع الطاقة ( )2022-2020
التدخؿ ( المشروع)

البرنامج

 .1تطوير مصادر
الطاقة التقميدية

بناء وتطوير محطة توليد كيرباء في جنوب الضفة الغربية بقدرة

مصدر التمويؿ (  1000شيكؿ)

الكمفة التقديرية

( 1000شيكؿ)

خزينة الدولة

دول مانحة

قطاع خاص

700,000

5000

0

695,000

.120MW

زيادة القدرة اإلنتاجية لمحطة توليد كيرباء غزة بقدرة اضافية 250MW
بناء محطتي تحويؿ  161/33Kvفي الضفة الغربية
بناء محطة تحويؿ  220/22Kvفي غزة بقدرة 180MVA
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1,200,000

0

0

1,200,000

90,000

4,000

86,000

0

80,000

2,000

78,000

0

بناء خطوط نقؿ  220Kvفي غزة بطوؿ 20Km
بناء خط الربط مع مصر عمى جيد 220Kv
بناء خط الربط مع االردف عمى جيد 400Kv
بناء محطة تحويؿ في الضفة الغربية جيد 400/161Kv
بناء خطوط جيد  33Kvفي الضفة الغبرية بطوؿ 100Km
بناء و اعادة تأىيؿ شبكات توزيع ضغط منخفض طوؿ

80,000

500

79500

0

15,000

0

15,000

0

180,000

3,000

177,000

0

80,000

4,000

76,000

0

80,000

4,000

76,0000

0

12,000

6,000

6,000

0

200Km

اعادة تأىيؿ وتطوير  70نقطة ربط عمى الضغط النتوسط

12,000

1,000

11,000

0

ونظاـ العدادات ليذه النقط.

انشاء شركة استكشاؼ وانتاج مصادر الييدروكربوف
اشناء المركز الوطني لمعمومات الطاقة
استكماؿ تطوير حقؿ غاز غزة
استكماؿ تنفيذ اتفاقية تطوير حقؿ بتروؿ رنتيس
تركيب  60,000عداد مسبؽ الدفع في الضفة وغزة
استكماؿ انجاز مشاريع التدقيؽ الطاقي في القطاع الصناعي وقطاع
الخدمات لتوفير ما نسبتو  %10مف مجمؿ الطاقة المستيمكة محميا
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6,000
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0

6,000

1,000
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0

1000

1000

0

0

2000

2000

0

0

8000

0

8000

0

10,000

10,000

0

0

انجاز عقد دورات تدريبية ؿ %50مف الموظفيف في القطاع

 .2تطوير مصادر
الطاقة المتجددة

بناء محطات طاقة شمسية في الضفة الغربية بقدرة اجمالية

3,000

1,000

2,000

0

400,000

3,000

0

397,000

 100ميغاواط

بناء انظمة توليد كيرباء في المدارس والمؤسسات العامة

25000

10000

15000

0

والمنطؽ المعزولة بقدرة اجمالية 10MW

 .3البرنامج اإلداري

المجموع الكمي ( 1000شيكؿ)
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2,990,000

58,000

640,000

2,292,000

 . 8الفصل الثاهي :اإلطتزاتيجيت القطاعيت وعالقتها هع اجٌذة الظياطاث الىطٌيت
بما أف الحكومة الفمسطينية تقوـ حاليا بالتحضير إلقرار مسودة اجندة السياسات الوطنية  ، 2022-2017وذلؾ بعد أف تـ
مراجعتيا مف قبؿ جميع المؤسسات الوطنية ؛ العامة منيا  ،ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص  ،حيث تشكؿ ىذه

األجندة خطة التنمية الوطنية التي تحدد اولويات الحكومة لممرحمة القادمة في التمنية والبناء.

وقد اعتم دت ىذه األجندة سياسة واقعية واطا ار ماليا يبقي عمى نيؿ اإلستقالؿ واقامة الدولة محو ار اساسيا مع التركيز عمى
بناء مؤسسات الدولة الفمسطينية وتعزيز قدراتيا في اداء الصالحيات المنوطة بيا لتكوف قادرة عمى تقديـ الخدمات لممواطف

الفمسطيني بشكؿ كفؤ يحقؽ لو الرخاء  ،ويمكف مف بناء اقتصاد فمسطيني يستجيب إلحتياجات المواطف الفمسطيني مف حيث
توفير فرص العمؿ وتمكيف القطاع الخاص في التطور والمساىمة في بناء المؤسسات اإلقتصادية الوطنية.
ولقد حرصنا في اعداد اإلستراتيجية الشاممة لقطاع الطاقة عمى تبني اىداؼ استرايجية يمكف تحقيقيا مف خالؿ تطبيؽ

سياسات واقعية تتساوؽ مع اجندة السياسات الطنية مف حيث التركيز عمى تقديـ الخدمة لممواطف الفمسطيني بالجودة والكفاءة
المناسبة وباألسعار المعقولة التي تشجع عمى التنمية اإلقتصادية والصناعية  ،كما وتأخذ بعيف اإلعتبار الشريحة اإلجتماعية
األقؿ دخال.
ا ضافة الى ذلؾ فقد اخذت الخطة اإلستراتيجية بعيف اإلعتبار البعد البيئي في انتاج واستيالؾ الطاقة لتكوف فمسطيف دولة
تحترـ اإلتفاقيات والمعاىدات الدولية التي تتعمؽ بالمحافظة عمى البيئة والحد مف التموث البيئي في عمميات تطوير قطاع
الطاقة بكافة مركباتو.
 8.1السياسة الوطنية المتعمقة بتصعيد الجيود الوطنية وانياء اإلحتالل
تأخذ اإلسترايجية الشاممة لقطاع الطاقة بعيف األعتبار ىذه السياسة حيث تركز عمى بناء قطاع طاقة وطني مف خالؿ بناء
محطات وطنية لتوليد الكيرباء لتقميؿ اإلعتماد عمى اإلستيراد وتعزيز استقالؿ القطاع.
كما وتقوـ اإلستراتيجية في تحيؽ األىداؼ عمى استغالؿ الموارد الطبيعية مف البتروؿ والغاز الطبيعي المتوفر في فمسطيف
مثؿ استغالؿ حقوؿ الغاز الطبيعي المكتشؼ في بحر غزة  ،وتطوير حقؿ بتروؿ رنتيس حيث تـ في منتصؼ العاـ 2016
منح رخصة إلئتالؼ وطني مف القطاع الخاص لتطوير ىذا الحقؿ.
وتيتـ اإلستراتيجية في استغالؿ مصادر الطاقة المتجددة في فمسطيف في انتاج الكيرباء وذلؾ مف خالؿ بناء محطات توليد
كيرباء بالطاقة الشمسية.
وباإلضافة الى ذلؾ فقد اعتمدت اإلستراتيجية تبني سياسات وطنية تقوـ عمى حشد الدعـ الدولي لفمسطيف في ممارسة حقوقنا
الوطنية في بسط سيطرتنا الكاممة عمى قطاع الطاقة حيث يتـ حاليا نقؿ صالحيات ادارة قطاع الطاقة الكيربائية في فمسطيف
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مف الجانب اإلسرائيمي الى الحكومة الفمسطينية وذلؾ كنتيجة لإلتفاقية التي تـ توقيعيا بداية شير ايموؿ مف العاـ  2016مع
الجانب اإلسرائيمي.

 8.2السياسة الوطنية المتعمقة بتعزيز المشاركة في المنظومة الدولية
تقوـ اإلستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة عمى تعزيز المشاركة في المنظومة الدولية مف خالؿ المشاركة في جميع المعاىدات
الدولية المتعمقة بقطاع الطاقة حيث قامت فمسطيف باإلنضماـ الى معاىدة الطاقة الدولية  ،كما ووقعت فمسطيف عمى قانوف
البحار وذلؾ بيدؼ حماية حقوقنا في استغالؿ مواردنا الطبيعية في ضمف حدودنا البحرية ومنع اإلحتالؿ مف استغالؿ ىذه
الموارد.
وتتمتع فمسطيف بعضوية كاممة في منظمة دوؿ الربط الثماني حيث يتيح ذلؾ لفمسطيف تبادؿ الطاقة مع الدوؿ العربية
المنضمة الى ىذه اإلتفاقية.
كما وتساىـ فمسطيف بعضوية كاممة في كثير مف اإلتحادات الدولية الخاصة بقطاع الطاقة مثؿ اإلتحاد مف اجؿ المتوسط ،
واتحاد التغير المناخي.
 8.3السياسة الوطنية المتعمقة بتعزيز الديموقراطية
لقد اىتمت سمطة الطاقة والموارد الطبيعية بشكؿ كبير في األعواـ الثماني الماضية بإنجاز واعداد وتفعيؿ القوانيف واألنضمة
والتشريعات الخاصة بالقطاع بيدؼ بناء قطاع طاقة كفؤ ودائـ يحقؽ مفيوـ الشفافية والعدالة:
 فقد تـ انشاء مجمس تنظيـ قطاع الطاقة ليكوف جية رقابية عمى جميع المؤسسات العاممة في القطاع مف حيث منح
ا لتراخيص ليذه المؤسسات ،ووضع النظـ الكفيمة بمراقبة اداء ىذه المؤسسات مف حيث تقديـ الخدمة المناسبة
لممواطف.

 كما ويقوـ مجمس تنظيـ القطاع باستقباؿ ومتابعة شكاوى المواطنيف فيما يتعمؽ باداء المؤسسات العاممة في قطاع
الطاقة  ،وجميع القضايا المتعمقة بسعر الخدمة المقدمة لممواطف.
 تـ وضع الموائح والقوانيف التي تحقؽ العدالة في منح التراخيص لممستثمريف في قطاع الطاقة.
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