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تقديم
يســرني أن أضــع بيــن أيديكــم اإلســتراتيجية القطاعيــة لقطــاع الطاقــة فــي فلســطين لألعــوام
 2020-2022والتــي أصدرتهــا ســلطة الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة والتــي عكســت مــن خاللهــا
توجهــات أجنــدة السياســات الوطنيــة للحكومــة الفلســطينية برئاســة الدكتــور محمــد شــتية
حفظــه اللــه ,كمــا وراعــت اإلســتراتيجية أحــدث التطــورات التــي شــهدها قطــاع الطاقــة فــي
فلســطين علــى مــدى األعــوام المنصرمــة ووضعــت نصــب أعينهــا التقليــل مــن االعتمــاد
علــى مصــدر واحــد للطاقــة والعمــل علــى تنويــع مصــادر الطاقــة وزيــادة اإلنتــاج المحلــي مــن
الطاقــة المســتهلكة وخاصــة مصــادر الطاقــة المتجــددة .ب
تضمنــت اإلســتراتيجية الخطــة التنفيذيــة ومــا تحتويهــا مــن مشــاريع إســتراتيجية للنهــوض
فــي قطــاع الطاقــة فــي فلســطين بكافــة قطاعاتــه مــن توليــد ،نقــل وتوزيــع .لقــد شــكلت
التحديــات التــي يواجههــا قطــاع الطاقــة فــي فلســطين وإلتزامنــا تجــاه المواطنيــن دافعــاً لنــا
علــى تكثيــف جهودنــا ودعــم مشــاريع الطاقــة فــي فلســطين مــن خــال الشــركاء المحلييــن
ومجموعــة مــن الــدول المانحــة .ي
لقــد راعــت اإلســتراتيجية الجديــدة التطورات السياســية واإلجتماعيــة واإلقتصادية والقانونية
فــي فلســطين ،وذلــك مــن خــال إعــداد وتطويــر السياســات والتشــريعات المالئمــة لتحقيــق
أمــن التــزود بالطاقــة بشــكل مســتدام وفــق أفضــل الممارســات العالميــة .وبنــاء نظــام طاقــة
وطنــي فلســطيني شــامل قــادر علــى تلبيــة احتياجــات المواطــن الفلســطيني مــن الطاقــة
وتأمينهــا مــن مصادرهــا المتنوعــة ،تكــون ذات كفــاءة عاليــة قــادرة علــى تلبيــة احتياجــات
التنميــة الشــاملة والمســتدامة وبأســعار معقولــة تعكــس التكلفــة الحقيقيــة لإلنتــاج والنقــل
والتوزيــع واإلســتهالك .واســتغالل جميــع مصــادر الطاقــة المتوفــرة محليــاً وخاصــة مصــادر
الطاقــة المتجــددة والصديقــة للبيئــة ،وذات كفــاءة وجــودة وموثوقيــة عاليــة تحقــق
المواصفــات المعتمــدة عالميــاً وتتوافــق مــع المعاييــر البيئيــة المعتمــدة دوليــاً ”.و
وال يســعني فــي هــذا المقــام إال أن أثمــن جميــع الجهــود المبذولــة مــن العامليــن فــي ســلطة
الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة التــي أثمــرت نتائــج واضحــة للعيان.ل
م .ظافر ملحم

رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية
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القسم األول
1 .1مقدمة عن قطاع الطاقة في فلسطين
1.1.1مقدمــــــــة

يســتحوذ قطــاع الطاقــة عالميــاً علــى إهتمــام كبيــر فــي العقديــن األخيريــن مــن حيــث إعــادة
هيكلتــه فــي جوانبــه الثــاث الرئيســية التنظيميــة والتشــريعية والمؤسســاتية ،وذلــك
كإســتحقاق إقتصــادي وفنــي وبيئــي يهــدف الــى بنــاء قطــاع طاقــة قــادر علــى تلبيــة الطلــب
المتزايــد علــى الطاقــة ويحقــق مفهــوم أمــن التزويــد بأســعار مناســبة ،ويعــزز ديمومتــه،
ويعكــس الكلفــة الحقيقيــة لهــذه الســلعة ،كمــا ويحقــق المعاييــر الدوليــة مــن حيــث الحفــاظ
علــى البيئــة وتقليــل إنبعاثــات الغــازات الضــارة أثنــاء مرحلتــي اإلنتــاج واإلســتهالك للطاقــة.
وقــد حرصــت فلســطين علــى مواكبــة هــذا التطــور مــن خــال المشــاركة الفاعلــة فــي جميــع
النشــاطات الدوليــة واإلقليميــة لإلســتفادة مــن هــذا الزخــم الدولــي حيــث بــدأت ســلطة
شــامال إلعــادة هيكلــة وتطويــر قطــاع الطاقــة شــمل
الطاقــة منــذ العــام  2010برنامجــاً
ً
الجوانــب القانونيــة والتشــريعية والتنظيميــة والمؤسســاتية ضمــن رؤيــة إســتراتيجية واضحــة
للوصــول بالقطــاع الــى المســتوى الــذي يســتجيب لمتطلبــات التنميــة اإلقتصاديــة والصناعيــة
ويوفــر إحتياجــات الســوق المحلــي الحاليــة والمســتقبلية وذلــك مــن خــال بنــاء مؤسســاتي
للقطــاع يضمــن اســتمرارية تطــوره وديمومتــه وأطــر تشــريعية وتنظيميــة تحــدد صالحيــات
ومســؤوليات المؤسســات العاملــة فــي القطــاع وتضمــن تقديــم الخدمــة بالكفــاءة والجــودة
المناســبة وبمــا ال يتعــارض والمعاييــر البيئيــة الدوليــة ،كمــا ويضمــن إســتغالل المصــادر
الطبيعيــة الممكنــة محليــاً فــي إنتــاج الطاقــة بهــدف تقليــل اإلعتمــاد علــى اإلســتيراد مــن
الخــارج وتوفيــر خدمــة الطاقــة للمســتهلك بأســعار منافســة.
ـاء علــى ذلــك فقــد أعــدت ســلطة الطاقــة اإلســتراتيجية القطاعيــة لعــام ()2011-2013
وبنـ ً
التــي بدورهــا تضمنــت الرؤيــة القطاعيــة لقطــاع الطاقــة بحلــول العــام  ،2020وحــددت
األهــداف اإلســتراتيجية لتحقيــق هــذه الرؤيــة وتبنــت مجموعــة مــن البرامــج والنشــاطات التــي
يمكــن مــن خاللهــا تحقيــق هــذه االهــداف.

كمــا وقامــت ســلطة الطاقــة بمراجعــة اإلســتراتيجية القطاعيــة لتغطــي الفتــرة الزمنيــة
( )2014-2016حيــث تــم تعديــل البرامــج والنشــاطات لتتــواءم والوضــع السياســي والمالــي
وتأخــذ بعيــن اإلعتبــار اإلنجــازات التــي تــم التوصــل اليهــا خــال الفتــرة (.)2011-2013
لقــد أعــدت ســلطة الطاقــة اإلســتراتيجية القطاعيــة العامــة للمرحلــة الزمنيــة ()2017-2022
آخــذة بعيــن اإلعتبــار اإلتفاقيــات الجديــدة مــع الجانــب اآلخــر فيمــا يخــص تحويــل قطــاع
التوزيــع الــى الحكومــة الفلســطينية وخطــط الحكومــة فــي إســتغالل وتطويــر مصــادر البتــرول
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والغــاز الطبيعــي فــي فلســطين وتزويــد قطــاع غــزة بمصــدر للغــاز الطبيعــي إلنتــاج الكهربــاء،
باإلضافــة إلــى إعــداد القوانيــن والتشــريعات المتعلقــة بتنميــة وتطويــر اســتغالل مصــادر
الطاقــة المتجــددة فــي فلســطين.

وتأتــي هــذه الوثيقــة ضمــن المراجعــة الخاصــة لإلســتراتيجية القطاعيــة لألعــوام 2017-
 2022لتواكــب أولويــة التدخــات السياســاتية الوطنيــة للحكومــة الثامنــة عشــر( /االنفــكاك
االقتصــادي) وتطــورات قطــاع الطاقــة فــي فلســطين والــدول المجــاورة.

1.1.2مفهوم الشمولية في اإلستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة

تعتبــر الطاقــة هــي المحــرك الرئيســي لجميــع مناحــي الحيــاة فــي العالــم المعاصــر حيــث
اصبحــت تدخــل فــي جميــع مناحــي الحيــاة اليوميــة للبشــرية .فالطاقــة هــي العمــود الفقــري
للتنميــة اإلقتصاديــة والصناعيــة وتطويــر الحيــاة اإلجتماعيــة وتحقيــق الرخــاء.
وتتضمــن اإلســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع الطاقــة فــي فلســطين مجموعــة مــن السياســات
التوجيهيــة واإلرشــادية التــي تهــدف الــى تحقيــق رؤيــة شــاملة للقطــاع و تعــرض المنهجيــة
الوطنيــة لمواجهــة تحديــات الطلــب علــى الطاقــة فــي فلســطين خــال الســنوات القادمــة.
رسالة سلطة الطاقة والموارد الطبيعية

منــذ تأســيس ســلطة الطاقــة الفلســطينية عــام  1995كانــت األولويــة تتمحــور حــول كهربــة
التجمعــات الغيــر مكهربــة واعــادة تأهيــل شــبكات التوزيــع لتكــون قــادرة علــى تلبيــة احتياجــات
المشــتركين فــي فلســطين .حيــث بلغــت نســبة المشــتركين المزوديــن مــن خــال شــبكات
الكهربــاء فــي عــام  2019أكثــر مــن .99%

ولبنــاء قطــاع طاقــة ذات كفــاءة عاليــة ومتكامــل العناصــر تــم اعتمــاد رؤيــة وطنيــة لقطــاع
الطاقــة طويلــة األمــد تأخــذ باإلعتبــار التطــورات السياســية واإلجتماعيــة واإلقتصاديــة
والقانونيــة فــي فلســطين ،تســتجيب للطلــب المتزايــد علــى الطاقــة والناتجــة عــن الزيــادة
الســكانية الطبيعيــة ونمــو النشــاطات اإلقتصاديــة والصناعيــة واإلجتماعية وتحســن مســتوى
الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن مــن وســائل التواصــل اإلجتماعــي وغيرهــا .وتتلخــص رســالة
ســلطة الطاقــة فــي «إعــداد وتطويــر السياســات والتشــريعات المالئمــة لتحقيــق أمــن التــزود
بالطاقــة بشــكل مســتدام وفــق أفضــل الممارســات العالميــة .وبنــاء نظــام طاقــة وطنــي
فلســطيني شــامل قــادر علــى تلبيــة احتياجــات المواطــن الفلســطيني مــن الطاقــة وتأمينهــا
مــن مصادرهــا المتنوعــة ،تكــون ذات كفــاءة عاليــة قــادرة علــى تلبيــة احتياجــات التنميــة
الشــاملة والمســتدامة وبأســعار معقولــة تعكــس التكلفــة الحقيقيــة لإلنتــاج والنقــل والتوزيــع
واإلســتهالك .واســتغالل جميــع مصــادر الطاقــة المتوفــرة محليــاً وخاصــة مصــادر الطاقــة
المتجــددة والصديقــة للبيئــة ،وذات كفــاءة وجــودة وموثوقيــة عاليــة تحقــق المواصفــات
المعتمــدة عالميــاً وتتوافــق مــع المعاييــر البيئيــة المعتمــدة دوليــاً ».
كمــا تشــمل هــذه الرؤيــة بنــاء مؤسســات متخصصــة وفاعلــة فــي قطــاع الطاقــة قــادرة علــى
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تنفيــذ برامــج التنميــة وتطويــر قطــاع الطاقــة والفصــل بيــن نشــاطات القطــاع مــن واضــع
السياســات ومنفــذ هــذه السياســات والجهــه الرقابيــة علــى تنفيــذ هــذه السياســات .ومــن
أهــم األهــداف المطلــوب تحقيقهــا:

•زيــادة كميــة القــدرة المنتجــة محليــاً واســتغالل المصــادر المحليــة وتقليــل اإلعتمــاد علــى
اإلســتيراد قــدر اإلمــكان.
•زيــادة حصــة الطاقــة المنتجــة مــن مصــادر الطاقــة الجديــدة والمتجــددة فــي ميــزان
الطاقــة لتخفيــف اآلثــار البيئيــة الســلبية.
•انتــاج ونقــل وتوزيــع واســتهالك الطاقــة بكفــاءة عاليــة وتبنــي سياســة ترشــيد اســتهالك
الطاقــة وتخفيــض الفاقــد.
•تنــوع مصــادر الطاقــة لضمــان األمــن الطاقــي وذلــك بزيــادة نســبة انتــاج الطاقــة محليــا
ومــن جميــع مصادرهــا وزيــادة نســبة الطاقــة المســتوردة مــن خــال الربــط اإلقليمــي
وتبــادل الطاقــة مــع دول الجــوار.

تحقيــق هــذه األهــداف تنعكــس ايجابيــاً علــى تأميــن الطاقــة بأســعار تنافســية تســاهم فــي
تخفيــض التكلفــة علــى المســتهلك وتســاهم فــي توفيــر مصــادر الطاقــة بأســعار معقولــة
وفــي متنــاول جميــع القطاعــات.

1.1.3نحو إستراتيجية وطنية لقطاع الطاقة قابلة للتطبيق

تعتمــد هــذه المراجعــة علــى اإلســتراتيجية القطاعيــة  2017-2022فــي تكوينهــا وإنجازهــا
علــى المعلومــات والخبــرات والــدروس المســتفادة التــي تــم اكتســابها مــن خــال الخطــط
واإلســتراتيجيات الســابقة والتــي تــم إعدادهــا للقطاعــات الفرعيــة المختلفــة المكونــة
لقطــاع الطاقــة فــي فلســطين ومنهــا خطــة التطويــر الوطنيــة ،) 2008-2010 ( NDP
اإلســتراتيجية القطاعيــة للطاقــة (  ،)2011-2013اإلســتراتيجية الوطنيــة للطاقــة المتجــددة،
الخطــة الوطنيــة لكفــاءة الطاقــة ،الخطــة القطاعيــة للطاقــة ( ،)2014-2016واإلســتراتيجية
الشــاملة لقطــاع الطاقــة التــي تــم اعدادهــا عــام  2015بالتعــاون مــع الفريــق اإلستشــاري
الدولــي الــذي تــم التعاقــد معــه إلعــادة هيكلــة قطــاع الهيدروكربــون فــي فلســطين وعكــس
مــا تــم إنجــازه خــال الفتــرة المنصرمــة مــن األهــداف االســتراتيجية والمعيقــات التــي واجهــت
القطــاع خــال الفتــرة المذكــورة
وقــد حــرص فريــق إعــداد اإلســتراتيجية علــى اإلســتفادة مــن الــدروس والعبــر التــي تــم
اكتســابها أثنــاء تطبيــق هــذه الخطــط واإلســتراتيجيات بحيــث تــم تجنــب نقــاط الضعــف فــي
اإلســتراتيجيات الســابقة والبنــاء علــى نقــاط القــوة وإســتغالل الفــرص المتاحــة إلســتمرارية
تطــور قطــاع الطاقــة فــي فلســطين سياســيا كانــت ام اقتصاديــا.
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كمــا وتــم األخــذ بعيــن اإلعتبــار فــي إعــداد هــذه المراجعــة التطــورات التــي حصلــت فــي
األعــوام االخيــرة علــى قطــاع الغــاز والبتــرول فــي فلســطين ،وجهــود الحكومــة الراميــة الــى
جعــل هــذه القطــاع رافــداً حيويــاً لخزينــة الدولــة مــن خــال توفيــر الطــرق الكفيلــة لتعزيــز قــدرة
دولــة فلســطين علــى إســتغالل المــوارد الطبيعيــة المتاحــة فــي فلســطين وتنميــة اســتغالل
مصــادر الطاقــة المتجــددة ،واعــادة هيكلــة البنــاء المؤسســاتي للقطــاع ،واســتكمال األطــر
القانونيــة والتشــريعية والتنظيميــة للقطــاع ،إضافــة الــى التطــورات األخيــرة المتعلقــة بالبــدء
بالتفــاوض للوصــول الــى اتفــاق مــع الجانــب اآلخــر بتنظيــم آليــات اســتيراد الكهربــاء مــن شــركة
كهربــاء اســرائيل وتحويــل كامــل صالحيــات ادارة نظــام الكهربــاء الــى الحكومــة الفلســطينية.

1.1.4منهجية التخطيط واألهداف اإلستراتيجية للقطاع

لقــد بنيــت هــذه اإلســتراتيجية علــى االســتراتيجية المقــرة للقطــاع لألعــوام 2017-2022
ومــا عقبهــا مــن إنجــازات وتحديــات خــال الفتــرة  2017-2019وأعتمــدت نفــس األهــداف
االســتراتيجية للخطــة القطاعيــة  2017-2022بينمــا تمــت مراجعــة األهــداف الفرعيــة
والتدخــات السياســاتية بمــا يخــدم أجنــدة السياســات الوطنيــة الجديــدة.
قامــت ســلطة الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة بتشــكيل فريــق داخلــي إلعــداد هــذه المراجعــة
لإلســتراتيجية كمــا تمــت مشــاركة المؤسســات الحكوميــة ذات الصلــة (الشــركاء) فــي إعــداد
هــذه المســودة اإلســتراتيجية الشــاملة لقطــاع الطاقــة وذلــك مــن خــال مشــاورات عــن بعــد
نظــراً لمــا تمــر بــه دولــة فلســطين مــن ظــروف طارئــة.
وبمــا أن اإلســتراتيجية القطاعيــة لقطــاع الطاقــة ( (2022-2017والتــي تــم انجازهــا ضمــن
الخطــة اإلســتراتيجية الوطنيــة الشــاملة (انهــاء اإلحتــال واقامــة الدولــة) كانــت قــد تبنــت
رؤيــة وطنيــة شــاملة للقطــاع تغطــي الفتــرة الزمنيــة حتــى العــام  2020وذلــك مــن خــال
تبنــي اهــداف إســتراتيجية طموحــة لتحقيــق هــذه الرؤيــة حيــث تــم تبنــي هــذه األهــداف مــن
خــال خيــارات سياســاتية أخــذت بعيــن اإلعتبــار جميــع المتغيــرات السياســية واإلقتصاديــة
المحليــة واإلقليميــة ،والوضــع الديموغرافــي واإلقتصــادي والجيوسياســي الفلســطيني
فقــد تــم اإلتفــاق مــن قبــل فريــق العمــل علــى مــا يلــي:

•تبنــي الرؤيــة القطاعيــة الســابقة والتــي تــم اعتمادهــا فــي الخطــة الوطنيــة
إلســتراتيجية قطــاع الطاقــة (.)2011-2013
•اعتمــاد نفــس األهــداف اإلســتراتيجية الــواردة فــي اإلســتراتيجية القطاعيــة (2022-
 )2017لتحقيــق هــذه الرؤيــة.
•ادخــال بعــض التعديــات علــى الخيــارات السياســاتية الســابقة لتحقيــق األهــداف
اإلســتراتيجية وذلــك اســتجابة للمتغيــرات السياســية واإلقتصاديــة الراهنــة ،وآخــذاً
بعيــن اإلعتبــارات اإلنجــازات التــي تمــت علــى القطــاع فــي الســنوات األخيــرة.
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ولتحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية التــي تــم اعتمادهــا فقــد تــم تبنــي خيــارات سياســاتية قابلــة
للتطبيق وتستجيب لمفهوم امن التزويد ،وتوفير طاقة كافية لإلحتياجات الحالية والمستقبلية
وبأســعار معقولة وتعكس الكلفة الحقيقية بما يوفر البيئة المناســبة لتنفيذ المشــاريع المنبثقة
عن األولويات السياساتية الجديدة للحكومة وما يتضمنها من خطة العناقيد وتشجيع االستثمار
وخلــق فــرص عمــل جديــدة ،كمــا وتحــرص علــى توفيــر الطاقــة بالمواصفــات الدوليــة المعتمــدة،
وتحقــق المعاييــر الدوليــة فــي الحفــاظ علــى البيئــة والحــد مــن التلوث.

1.1.5دور القطاع الخاص في تطوير قطاع الطاقة

•إن تحفيــز القطــاع الخــاص لإلســتثمار فــي قطــاع الطاقــة أمــر حيــوي ومهــم حيــث يــؤدي
الــى جلــب اإلســتثمار الــى الســوق المحلــي ممــا ســيؤدي الــى خلــق فــرص عمــل ،وتثبيــت
دخــا
رأس المــال داخــل الوطــن بحيــث يصبــح قطــاع الطاقــة قطاعــاً منتجــاً ويشــكل
ً
لخزينــة الدولــة .لذلــك فــإن التشــريعات والقوانيــن الحاليــة تأمــن دور حيــوي وفعــال
للقطــاع الخــاص لإلســتثمار فــي قطــاع الطاقــة:
•فقــد اقــر قانــون الكهربــاء العــام وقانــون الطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة بــأن ادارة
ـا بنــاء محطــة توليــد
قطاعــي التوليــد والتوزيــع يــداران مــن قبــل شــركات خاصــة  ،وتــم فعـ ً
كهربــاء غــزة مــن قبــل القطــاع الخــاص الفلســطيني كمــا وقامــت الحكومــة بإصــدار رخصــة
للقطــاع الخــاص لبنــاء محطــة توليــد فــي شــمال الضفــة الغربيــة  ،اضافــة الــى اصــدار
تراخيــص للقطــاع الخــاص ببنــاء محطــات توليــد كهربــاء تعمــل بالطاقــة الشمســية.
•تــم ايضــا اعطــاء دور للقطــاع الخــاص لإلســتثمار فــي مجــال توزيــع الكهربــاء كمــا الحــال
فــي شــركة كهربــاء محافظــة القــدس

•كمــا تــم األخــذ بعيــن اإلعتبــار اثنــاء اعــداد مســودة قانــون الهيدروكربــون اعطــاء القطــاع
الخــاص دوراً حيويــاً فــي مجــال اإلستكشــاف واإلنتــاج والتوزيــع فــي مجــال الهيدركربــون.

•إطــاق حــزم حوافــز إســتثمارية فــي مجــال الطاقــة المتجــددة لتحفيــز اســتغالل مصــادر
الطاقــة البديلــة فــي انتــاج الكهربــاء.
•تــم إطــاق مفاوضــات خاصــة مــع أول مطــور للطاقــة التقليديــة فــي محافظــات الشــمال
والتــي مــن المتوقــع إنجازهــا والبــدء بتشــغيل محطة/محطــات توليــد طاقــة تقليديــة
بحلــول نهايــة العــام  2024وفــق إحتياجــات الســوق وبمــا يعــزز دعــم إســتقاللية قطــاع
الطاقــة فــي دولــة فلســطين عــن الجانــب اآلخــر مــن خــال زيــادة االعتمــاد علــى مصــادر
الطاقــة المولــدة محليــاً .
•تــم اإلنتهــاء مــن الدراســات الفنيــة الخاصــة بإنشــاء أول محطــة طاقــة مــن خــال معالجــة
النفايــات فــي مكــب زهــرة الفنجــان فــي محافظــة جنيــن ومــن المتوقــع العمــل علــى
طــرح العطــاءات التنافســية فــي هــذا المجــال خــال الفتــرة القادمــة  2020-2021حيــث
ســتعمل هــذه المحطــة علــى توليــد الكهربــاء بســعة تقــارب  27ميجــاواط حســب الدراســة
الفنيــة.
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•تجهيــز العــروض التنافســية لمطــوري محطــات الطاقــة الشمســية مــن خــال اســتخدام
األراضــي الحكوميــة لهــذا الغــرض والــذي مــن المتوقــع ان ينعكــس إيجابــاً مــن خــال
توفيــر فــرص إســتثمارية جديــدة فــي القطــاع وتخفيــض تكلفــة إنتــاج الطاقــة مــن المصــادر
المتجــددة.

1.1.6تفاهمــات حــول نقــل صالحيــات الســيطرة علــى قطــاع الكهربــاء الــى الحكومــة
الفلســطينية
تــم التوصــل فــي شــهر ايلــول مــن العــام  2016الــى مذكــرة بيــن الحكومــة الفلســطينية
والجانــب اآلخــر لتســوية الديــون الســابقة علــى قطــاع الكهربــاء مــن الجانــب الفلســطيني
لصالــح شــركة الكهربــاء اإلســرائيلية وبمــا يشــمل التوصــل إلــى إتفاقيــة شــراء للكهربــاء بيــن
شــركة الكهربــاء اإلســرائيلية والشــركة الفلســطينية لنقــل الكهربــاء .حيــث ســيتيح هــذا اإلتفــاق
لســلطة الطاقــة بإعــادة هيكلــة وتطويــر نظــام النقــل والتوزيــع الكهربائــي وبنــاء نظــام انتــاج
كهربائــي وطنــي يفــي بإحتياجــات الســوق الفلســطيني.
وتتلخص هذه اإلتفاقية فيما يلي:

•تســوية الديــون القائمــة حاليــاً بيــن شــركة كهربــاء اســرائيل مــن جهــة وبيــن شــركات توزيــع
الكهربــاء الفلســطينية والهيئــات المحليــة مــن جهــة أخــرى.
•تشــكيل لجــان مــن الطرفيــن للتفــاوض علــى التوصــل إلتفاقيــة لشــراء الطاقــة الكهربائيــة
مــن شــركة كهربــاء اســرائيل بحيــث تعالــج هــذه اإلتفاقيــة الجوانــب الفنيــة والماليــة
والقانونيــة للعالقــة بيــن شــركة كهربــاء إســرائيل والشــركة الفلســطينية لنقــل الكهربــاء.
•نقــل صالحيــات ملكيــة وادارة خطــوط التزويــد ونقــاط الربــط الكهربائــي التــي تــزود
فلســطين مــن شــركة كهربــاء إســرائيل إلــى الشــركة الفلســطينية لنقــل الكهربــاء.
•بــدأت الطواقــم الفلســطينية واإلســرائيلية بمفاوضــات إلنجــاز إتفاقيــة شــراء طاقــة
شــاملة ولكــن هــذه المفاوضــات لــم تثمــر بإنجــاز االتفاقيــة النهائيــة بســبب التعنــت
اإلســرائيلي فــي منــح الحقــوق الفلســطينية فــي هــذا المجــال ،وعليــه فقــد قامــت
الشــركة الفلســطينية لنقــل الكهربــاء وبالتنســيق والتعــاون مــع ســلطة الطاقــة بتوقيــع
إتفاقيــة مؤقتــة لتشــغيل محطــة تحويــل الكهربــاء فــي منطقــة الجلمــة (جنيــن) وهــو مــا
ســيتم إعتمــاده كوســيلة مؤقتــة لتشــغيل باقــي محطــات التحويــل فــي الضفــة الغربيــة
لحيــن اإلنتهــاء مــن التوصــل التفاقيــة نهائيــة مــع الجانــب اآلخــر.
•أنهــت الســلطة الفلســطينية فــي بدايــة العــام  2020كافــة الديــون المترتبــة علــى
الشــركات ال
•فلسطينية والهيئات المحلية وشركة كهرباء محافظة القدس بشكل كامل.

2 .2

القسم الثاني
نبذه عن قطاع الطاقة في فلسطين

18

االستراتيجية القطاعية للطاقة والموارد الطبيعية

القسم الثاني
 .2نبذه عن قطاع الطاقة في فلسطين
2 .2.1لمحــة عامــة

يتكــون قطــاع الطاقــة فــي فلســطين مــن ثــاث قطاعــات فرعيــة هــي الكهربــاء ،الطاقــة
المتجــددة وكفــاءة الطاقــة ،وقطــاع الهيدروكربــون ( الغــاز والبتــرول) بحيــث تشــرف ســلطة
الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة علــى الكهربــاء والطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة ،بينمــا تشــرف
الهيئــة العامــة للبتــرول التــي تــم تأسيســها عــام  1995علــى قطــاع الغــاز ومشــتقات البتــرول
وقــد تــم ضمهــا تحــت مظلــة وزارة الماليــة وذلــك بقــرار صــادر عــن مجلــس الــوزراء عــام .2008

و يختلــف قطــاع الطاقــة فــي فلســطين عــن مثيالتــه فــي الــدول المجــاورة مــن عــدة جوانــب
اهمهــا التأثيــر الواضــح للوضــع السياســي الراهــن المتمثــل فــي اســتمرار اإلحتــال االســرائيلي
لفلســطين والــذي يعيــق تنفيــذ معظــم خطــط الحكومــة الفلســطينية فــي تطويــر وتنميــة
هــذا القطــاع  ،وعــدم القــدرة علــى إســتغالل مصــادر الطاقــة المحليــة وقلــة المــوارد الماليــة
الضروريــة لتنميــة القطــاع خاصــة فــي مجــال اإلنتــاج المحلــي للطاقــة ،إضافــة الــى عــدم
التواصــل الجغرافــي بيــن شــقي الوطــن ( الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة).

وتبــذل ســلطة الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة منــذ تاسيســها عــام  1995جهــوداً كبيــرة فــي
تطويــر وتنميــة هــذا القطــاع الحيــوي والهــام وذلــك مــن خــال تنفيــذ مشــاريع ايصــال التيــار
الكهربائــي الــى المناطــق الفلســطينية ،وتأهيــل وتطويــر شــبكات التوزيــع ،واعــداد األطــر
القانونيــة والتشــريعات والنظــم الضروريــة لتطويــر القطاع ،وبناء وتفعيل المؤسســات الالزمة
إلدارة وتطويــر وتشــغيل القطــاع بمــا فيهــا شــركات توزيــع الكهربــاء والشــركة الفلســطينية
لنقــل الكهربــاء ،اضافــة الــى اعــداد الخطــط واإلســتراتيجيات الالزمــة لتنميــة وتطويــر وتوحيــد
مكونــات القطــاع ورفعهــا الــى الحكومــة إلقرارهــا.

وتعتمــد فلســطين بشــكل عــام علــى اســتيراد مصــادر الطاقــة مــن اســرائيل كمــا تقــوم
بإســتيراد جــزء بســيط مــن ومصــر واألردن باإلضافــة إلــى مــا يتــم انتاجــه مــن محطــة توليــد
كهربــاء غــزة و يشــكل  7%مــن اجمالــي الطاقــة الكهربائيــة المســتهلكة محليــاً .
وفيمــا يخــص مصــادر الطاقــة المتجــددة فمــا زالــت تســتغل بشــكل أساســي فــي تســخين
الميــاه مــن خــال اللواقــط الشمســية المركبــة علــى اســطح المنــازل واســتخدام الحطــب
والجفــت ألغــراض التدفئــة ،والتــي تشــكل مــا يقــارب  18%مــن إجمالــي ميــزان الطاقــة فــي
فلســطين .وتســعى الحكومــة الفلســطينية الــى توســيع اســتغالل مصــادر الطاقــة الشمســية
فــي انتــاج الكهربــاء حيــث تــم اعتمــاد اســتراتيجية وطنيــة لذلــك ،ويتــم تنفيذهــا حاليــاً ولكــن
بشــكل بطــيء بســبب عــدم بســط الســيطرة الكاملــة علــى األراضــي الفلســطينية نتيجــة
اإلحتــال اإلســرائيلي الــذي يعيــق تنفيــذ هــذه الخطــط وخاصــة فــي المناطــق المســماة (ج).
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2 .2.2قطاع التزويد واإلستهالك للطاقة في فلسطين

2 .2.3قطـــاع الكهربـاء

تشــكل الطاقــة الكهربائيــة فــي فلســطين نســبة  31%مــن إجمالــي الطاقــة المســتهلكة
حســب ميــزان الطاقــة المعــد مــن قبــل الجهــاز المركــزي لإلحصــاء لعــام  ،2018ويعتبــر القطــاع
المنزلــي فــي فلســطين المســتهلك األكبــر لهــذه الطاقــة بنســبة  ،60%يليــه قطــاع الخدمــات
والقطــاع التجــاري  ،26%ويســتهلك القطــاع الصناعــي  ،13%بينمــا القطــاع الزراعــي أقــل مــن
( .)1%

وتتميــز فلســطين بارتفــاع نســبة نمــو الطلــب علــى الطاقــة الكهربائيــة حيــث تبلــغ مــا يقــارب
 7%ســنوياً  ،بالرغــم مــن ارتفــاع ســعر الطاقــة المســتوردة.

ونظــراً لألوضــاع السياســية واإلقتصاديــة المحليــة ،فمــا زالــت فلســطين تفتقــر الــى مصــادر
اإلنتــاج المحليــة للكهربــاء لســد احتياجــات الســوق بإســتثناء محطــة توليــد كهربــاء غــزة
ومشــاريع الطاقــة المتجــددة ،حيــث تعتمــد فلســطين بشــكل رئيســي علــى مصــادر اإلســتيراد
لهــذه الطاقــة مــن الــدول المجــاورة ومنهــا اســرائيل ومصــر واألردن .
ويتــم تزويــد الضفــة الغربيــة بالكهربــاء مــن قبــل شــركة كهربــاء اســرائيل مــن خــال 237
نقطــة ربــط علــى نظــام الضغــط المتوســط ( ،)33Kv &22Kvحيــث يــؤدي هــذا النظــام الــى
ارتفــاع نســبة الفاقــد الفنــي واإلنقطاعــات الكهربائيــة المتكــررة ،ونقــص القــدرة فــي كثيــر
مــن المناطــق اضافــة الــى ارتفــاع قيمــة التعرفــة الكهربائيــة ،مــع العلــم بأنــه تــم خــال العــام
 2017تشــغيل أول محطــة تحويــل كهربــاء (جنيــن) والتــي أســهمت بشــكل كبيــر بحــل مشــاكل
العجــز فــي الكهربــاء فــي تلــك المحافظــة.

ويــدار نظــام التوزيــع حاليــاً فــي الضفــة الغربيــة مــن قبــل خمــس شــركات توزيــع هــي شــركة
كهربــاء محافظــة القــدس ( )JDECOوتغــذي مناطــق وســط الضفــة الغربيــة ،وشــركة كهربــاء
شــمال الضفــة الغربيــة) NEDCoوشــركة كهربــاء طوبــاس ( )TEDCOفــي شــمال الضفــة
الغربيــة ،وشــركتي كهربــاء الخليــل (  )HEPCoوكهربــاء الجنــوب ( )SELCoاللتــان تديــران قطــاع
التوزيــع فــي محافظــة الخليــل اضافــة الــى بعــض الهيئــات المحليــة التــي لــم تنضــم بعــد لهــذه
الشــركات.

أمــا فــي قطــاع غــزة فــإن شــركة كهربــاء غــزة ( )GEDCoتديــر نظــام التوزيــع الكهربائــي فــي
القطــاع بشــكل كامــل ،ويعانــي قطــاع غــزة مــن نقــص حــاد فــي الطاقــة الكهربائيــة حيــث ان
القــدرة المتوفــرة حاليــاً للقطــاع مــن المصــادر الثــاث ( شــركة كهربــاء اســرائيل ،محطــة التوليــد
ومصــر) تصــل فــي حدهــا األقصــى الــى 220MWتشــكل فقــط  45%مــن احتياجــات القطــاع،
مــع العلــم أن الخــط المصــري معطــل منــذ بدايــة العــام  2018وهــو بحاجــة إلــى قــرار سياســي
مــن الحكومــة المصريــة إلعــادة التفعيــل ،والجــدول التالــي يوضــح مصــادر التزويــد الكهربائــي
الحاليــة فــي فلســطين وخصائــص اإلســتهالك :
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جدول رقم ( :)1مصادر التزويد الكهربائي لفلسطين ( كما هي عام2019

بلغــت نســبة الطاقــة الكهربائيــة المســتوردة مــن شــركة كهربــاء اســرائيل عــام  2019مــا يعــادل
 92.5%مــن اجمالــي الطاقــة الكهربائيــة المســتهلكة محليــا%95 ً،فــي الضفــة الغربيــة ،و64
فــي قطــاع غــزة.)%

الطاقة
المستوردة من
اسرائيل

يتــم تزويــد هــذه الطاقــة الــى مراكــز اإلســتهالك فــي الضفــة الغربيــة مــن خــال اكثــر مــن 237
نقطــة ربــط وعبــر خطــوط ضغــط متوســط (  )33Kv & 22Kvتــدار مــن قبــل شــركة كهربــاء
اســرائيل ،ويتــم ايصالهــا الــى المســتهلك النهائــي مــن خــال شــبكات توزيــع كهربــاء تــدار مــن قبــل
شــركات توزيــع الكهربــاء والهيئــات المحليــة الفلســطينية ،وقــد بلغــت القــدرة القصــوى فــي
الضفــة الغربيــة .950MW

يتــم تزويــد الطاقــة الــى قطــاع غــزة مــن خــال عشــر نقــاط ربــط علــى جهــد  22Kvوتتولــى شــركة
توزيــع كهربــاء غــزة ايصالهــا بعــد ذلــك الــى المســتهلك النهائــي ،حيــث بلــغ اجمالــي القــدرة
المتوفــرة للقطــاع مــن شــركة كهربــاء اســرائيل  120MWفــي العــام .2019

الطاقة
المستوردة من
األردن

وتســتخدم هــذه الطاقــة لتغذيــة مدينــة اريحــا حيــث ان الربــط الكهربائــي مــا زال علــى نظــام الجهــد
المتوســط (وتســتخدم هــذه الطاقــة لتغذيــة مدينــة اريحــا حيــث ان الربــط الكهربائــي مــا زال علــى
نظــام الجهــد المتوســط ( ،)33KVحيــث بلغــت ســعة الطاقــة المســتوردة مــن الشــركة الوطنيــة
االردنيــة 36MW.
تــم التوقيــع مــع الشــركة الوطنيــة األردنيــة فــي العــام  2019علــى رفــع ســعة الخــط الحالــي
لتصــل إلــى  80ميغــا واط ،وانشــاء خــط ربــط علــى الجهــد العالــي مــع الضفــة الغربيــة وذلــك
كمقدمــة لتبــادل الطاقــة بكميــات أكبــر.

الطاقة
المستوردة من
مصر

الربــط القائــم حاليــاً هــو علــى جهــد  22Kvحيــث يتــم تغذيــة جنــوب قطــاع غــزة مــن خــال ثــاث
خطــوط بقــدرة  32MWمــع العلــم بــأن هــذا الربــط معطــل منــذ بدايــة العــام .2018

الطاقة المنتجة
من محطات
الطاقة
الشمسية

تبلــغ الســعة اإلجماليــة لمحطــات وأنظمــة الطاقــة الشمســية العاملــة والموصولــة إلــى الشــبكة
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة إلــى  60MW) 80MWالضفــة الغربيــة و 20MWقطــاع غــزة)
مــع مراعــاة صعوبــة بنــاء محطــات طاقــة شمســية بقــدرات عاليــة فــي المناطــق المســماة (ج)
والمنطقــة الحدوديــة فــي قطــاع غــزة بســبب الممانعــة االســرائيلية.

جدول رقم ( : )2كمية الطاقة المشتراة في المناطق الفلسطينية ومصدرها 2018
اسرائيل
السنة

قطاع
غزة
Mwh

2018

1,014,628

الضفة الغربية

محطة
توليد
غزة

الدول المجاورة
مصر

االردن

Mwh

Mwh

Mwh

Mwh

4,776,511

253,525

36,520

88,099

مجموع
استهالك
قطاع
غزة

مجموع
استهالك
الضفة
الغربية

مجموع
االراضي
الفلسطينية

Mwh

Mwh

Mwh

1,304,673

4,864,610

6,169,283
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نظــرا للظــروف السياســية واالقتصاديــة التــي تعانــي منهــا فلســطين ،خاصــة ارتفــاع اســعار
الكهربــاء المســتوردة ،اضافــة الــى نــدرة مصــادر الطاقــة التقليديــة ،فقــد تنبهــت الحكومــة
الفلســطينية الــى ضــرورة اســتغالل مصــادر الطاقــة المتجــددة كأحــد الحلــول المتاحــة
لتعويــض النقــص فــي القــدرات المتوفــرة عــاوة علــى زيــادة نســبة الطاقــة المولــدة محليــاً
وتقليــل االعتمــاد علــى المصــادر الخارجيــة وخاصــة الجانــب اآلخــر ،كمــا تنبهــت ســلطة الطاقــة
الــى أهميــة تطويــر مفاهيــم كفــاءة الطاقــة وتطبيقهــا فــي مختلــف القطاعــات للحــد مــن
اســتهالك الطاقــة.
حتــى بدايــة عــام  2012كانــت النشــاطات المتعلقــة باســتغالل مصــادر الطاقــة المتجــددة فــي
فلســطين مقتصــرة علــى الطاقــة الشمســية (الطاقــة الحراريــة) التــي تســتغل فــي تســخين
الميــاه للمبانــي الســكنية باالضافــة الــى اســتغالل الحطــب والجفــت فــي مجــال التدفئــة،
حيــث يقــدر اســتغالل المصــادر المتجــددة (الحراريــة) بحوالــي  18%مــن مجمــل اســتهالك
الطاقــة فــي فلســطين ،ويبلــغ معــدل النمــو الســنوي الســتخدام الطاقــة الشمســية حوالــي
إال أن انتــاج الكهربــاء اعتمــاداً علــى الطاقــة المتجــددة بــدأ يخــط طريقــه فــي الســنوات .2.5%
القليلــة الماضيــة فــي فلســطين.
وفيمــا يلــي أهــم الخطــوات التشــريعية والسياســية والحوافــز التــي أقــرت للنهــوض
بالطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة:
- -1اعــداد األطــر القانونيــة والتشــريعية والتنظيميــة الخاصــة بمصــادر الطاقــة المتجــددة،
حيــث صــدر القــرار بقانــون رقــم ( )14للطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة فــي فلســطين
فــي أيــار مــن العــام  2015الــذي يحــدد اآلليــات الخاصــة ببنــاء محطــات توليــد الكهربــاء
مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة واحجامهــا وطريقــة الربــط لهــذه المحطــات علــى شــبكات
النقــل والتوزيــع  ،وآليــات التعاقــد إلنشــاء هــذه المحطــات والتعليمــات الخاصــة بمنــح
التراخيــص للقطــاع الخــاص النشــاء هــذه المحطــات ،اضافــة الى اللوائــح والنظم المتعلقة
بالحوافــز التــي تقدمهــا الحكومــة لتشــجيع اإلســتثمار فــي هــذا القطــاع.
  2قامــت ســلطة الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة باعــداد الخطــة اإلســتراتيجية لقطــاع الطاقــةالمتجــددة والتــي تــم اقرارهــا فــي آذار مــن العــام  ، 2012حيــث حــددت هذه اإلســتراتيجية
هدفــاً اســتراتيجياً ينــص علــى اســتغالل مصــادر الطاقــة المتجــددة بحيــث تصــل نســبة
الكهربــاء المنتجــة مــن هــذه المصــادر الــى  5%مــن مجمــل الطاقــة المســتهلكة محليــاً
بحلــول العــام  2020والتــي تعــادل  130ميغــا واط ،و 7%حتــى العــام  2022والتــي
تعــادل  200ميغــاواط.

-3-3اصــدار التعليمــات الخاصــة بالمبــادرة الفلســطينية للطاقة الشمســية للمنــازل عام .2012
اصــدار التعليمــات الخاصــة بصافــي القيــاس عــام  2015بهــدف تغطيــة االحتيــاج الذاتــي
مــن الطاقــة الكهربائيــة لمختلــف القطاعــات وخصوصــاً قطاعــي الصناعــة والخدمــات.
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-4-4اصــدار التعليمــات الخاصــة بصافــي القيــاس عــام  2015بهــدف تغطيــة االحتيــاج الذاتــي
مــن الطاقــة الكهربائيــة لمختلــف القطاعــات وخصوصــاً قطاعــي الصناعــة والخدمــات.

-5-5اصــدار التعليمــات المنظمــة لمشــاريع الطاقــة المتجــددة الكبيــرة المربوطــة علــى شــبكة
الكهربــاء مــن خــال العــروض المباشــرة أو التنافســية بهــدف االســتثمار فــي انتــاج وبيــع
الطاقــة الكهربائيــة علــى المســتوى التجــاري حيــث يجــري العمــل حاليــاً علــى تحضيــر وثائــق
العطــاءات التنافســية إلنشــاء هــذه المشــاريع.
-6-6اصــدار التعليمــات الخاصــة بتنظيــم مشــاريع توليــد الكهربــاء مــن مصادر الطاقــة المتجددة
بقــدرات متوســطة ( 5الــى  999كيلو واط).

-7-7اقــرار رزمــة حوافــز مــن مجلــس الــوزراء فــي العــام  2017للشــركات التــي تقــوم باالســتثمار
فــي مجــال توليــد الطاقــة متجــددة ســواء بمفهــوم صافــي القيــاس أو االنتــاج لغــرض
البيــع ،علــى شــكل حوافــز ضريبيــة.

-8-8وفيمــا يخــص كفــاءة اســتخدام الطاقــة وترشــيد اإلســتهالك فقــد قامــت ســلطة الطاقة
والمــوارد الطبيعيــة باعــداد الخطــة الوطنيــة لكفــاءة الطاقــة حيــث اقرتهــا الحكومــة
الفلســطينية عــام  ،2012وقــد حــددت هــذه الخطــة هدفــاً استرشــادياً ينــص علــى تحقيــق
وفــر فــي اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة فــي القطاعــات المختلفــة بقيمــة  384غيغــا
واط ســاعة حتــى العــام  2020مــا يعــادل نســبة  5%مــن مجمــل االســتهالك النهائــي
للكهربــاء .وتــم تحديــث هــذا الهــدف مطلــع العــام  2020باســتهداف توفيــر  66غيغــا واط
ســاعة ســنوياً والــذي يشــكل نســبة  1%مــن مجمــل الطاقــة المســتهلكة محليــاً حتــى
العــام .2022

وفيمــا يلــي أهــم الخطــوات المســاندة والمبــادرات والسياســات المكملــة فــي مجالــي
الطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة:

1 1تــم اعــداد جميــع الوثائــق اإلسترشــادية والدراســات الخاصــة بمصــادر الطاقــة المتجــددة
فــي فلســطين مثــل أطلــس الريــاح واألطلــس الشمســي.

	 2تقــوم ســلطة الطاقــة بتنفيــذ مشــروع تزويــد المــدارس الحكوميــة بأنظمــة الخاليــا
الشمســية كمصــدر طاقــة آمــن ونظيــف يســاهم فــي تلبيــة احتياجاتهــا مــن الطاقــة
الكهربائيــة وخفــض فاتــورة الكهربــاء كمــا ويســاهم فــي تحســين العمليــة التعليميــة مــن
خــال التعــاون بيــن ســلطة الطاقــة ووزارة التربيــة والتعليــم.

3 3تــم انشــاء الصنــدوق الــدوار بالتعــاون مــع الوكالــة الفرنســية لكفــاءة الطاقــة بمبلــغ يقارب
 1.5مليــون يــورو لالســتثمار بمجــال كفــاءة الطاقــة فــي القطــاع العام الفلســطيني.

4 4تــم تطويــر برنامــج ( )SUNREF Palestineبالتعــاون مــع الوكالــة الفرنســية للتنميــة
والبنــوك المحليــة بمبلــغ  25مليــون يــورو بالمرحلــة االولــى لمنــح قــروض الســتثمارات
القطــاع الخــاص فــي مجالــي الطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة تتضمــن منحــة قــد تصــل
الــى  30%مــن قيمــة القــرض حســب نــوع ومــكان المشــروع المقــدم.
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5 5تــم انشــاء بعــض المشــاريع التجريبيــة الصغيــرة الســتخدامات الطاقــة الشمســية فــي
توليــد الكهربــاء لتغذيــة عيــادات خارجيــة ومــدارس وتجمعــات بدويــة باالضافــة الــى انــارة
تجمعــات ســكنية صغيــرة بعيــدة عــن شــبكات الكهربــاء.

6 6وتقــوم حاليــاً ســلطة الطاقــة باســتكمال المراحــل األخيــرة مــن طــرح عطــاء تنافســي مــع
القطــاع الخــاص النشــاء ثالثــة محطــات توليــد كهربــاء باســتخدام الطاقــة الشمســية
فــي مختلــف محافظــات الضفــة الغربيــة بقــدرة إجماليــة تتــراوح مــن ( )10-12ميغــاواط
كمرحلــة أولــى مقدمــة لمراحــل بقــدرات أكبــر ،اضافــة الــى انشــاء محطــة بقــدرة 30
ميغــاواط فــي منطقــة شــرق الخليــل بدعــم مــن الحكومــة الصينيــة.

7 7وباإلجمــال بلــغ مجمــوع القــدرات التــي تــم تركيبهــا فعليــاً حتــى نهايــة العــام 2019
حوالــي 80ميغــاواط حيــث تنتــج هــذه األنظمــة مايعــادل  136غيغــاواط ســاعة ســنوياً ،
ومانســبته  2.3%مــن مجمــل الطاقــة المســتهلكة فــي دولــة فلســطين ،ومــن المتوقــع
ان ترتفــع هــذه النســبة بشــكل كبيــر بعــد االنتهــاء مــن بنــاء المحطــات المرخــص لهــا خــال
العــام القــادم والحوافــز التــي ســتقدمها الحكومــة لتشــجيع االســتثمارفي هــذا القطــاع.
8 8تــم تنفيــذ العديــد مــن مشــاريع التدقيــق الطاقــي فــي مختلــف القطاعــات المســتهلكة
للكهربــاء ،اضافــة الــى العديــد مــن برامــج التوعيــة المجتمعيــة عــن كيفيــة الحفــاظ علــى
الطاقــة وترشــيد اإلســتهالك وذلــك بدعــم مــن الــدول المانحــة وبتمويــل ذاتــي.

كمــا قامــت ســلطة الطاقــة بتحديــد آليــات االســتثمار فــي الطاقــة المتجــددة والتــي
تتلخــص بمــا يلــي:
•المبــادرة الفلســطينية للطاقــة الشمســية :تتكــون هــذه المبــادرة مــن ثالثــة مراحــل .حيــث
تهــدف هــذه المبــادرة الــى إقامــة مشــاريع صغيــرة متفرقــة بقــدرة حتــى  5كيلــو واط لــكل
مشــروع يتــم تركيبهــا علــى أســطح المنــازل ،والــذي يخضــع للتعرفــة المميــزة التــي يوصــي
بهــا مجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء ويراجعهــا دوريــاً  ،وذلــك بهــدف الحصــول علــى 5
ميغــا واط ،اي مــا يقــارب  1000منــزل.

•المبــادرة الفلســطينية للطاقــة الشمســية :تتكــون هــذه المبــادرة مــن ثالثــة مراحــل .حيــث
تهــدف هــذه المبــادرة الــى إقامــة مشــاريع صغيــرة متفرقــة بقــدرة حتــى  5كيلــو واط لــكل
مشــروع يتــم تركيبهــا علــى أســطح المنــازل ،والــذي يخضــع للتعرفــة المميــزة التــي يوصــي
بهــا مجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء ويراجعهــا دوريــاً  ،وذلــك بهــدف الحصــول علــى 5
ميغــا واط ،اي مــا يقــارب  1000منــزل.

•نظــام صافــي القيــاس :تنطبــق علــى المشــاريع ذات القــدرات األعلــى مــن ( )5كيلــو واط
فــي جميــع القطاعــات ،وذلــك بهــدف تغطيــة االحتيــاج الذاتــي مــن الطاقــة الكهربائيــة
بنســبة تصــل إلــى  100%مــن قيمــة االســتهالك باســتخدام أحــد مصــادر الطاقــة
المتجــددة وبحــد أقصــى  1000كيلــو واط.
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• العــروض المباشــرة والتنافســية :تنفيــذ مشــاريع مــن خــال طــرح عطــاءات او اســتدراج
عــروض علــى أســس تنافســية وفقــاً للقوانيــن النافــذة ذات العالقــة إلنشــاء محطــات
توليــد الطاقــة الكهربائيــة التجاريــة بغــرض بيــع الطاقة المنتجة .حيث تــم اصدار التعليمات
المنظمــة لمشــاريع الطاقــة المتجــددة الكبيــرة المربوطــة علــى شــبكة الكهربــاء مــن خالل
العــروض المباشــرة أو التنافســية بهــدف االســتثمار فــي انتــاج وبيــع الطاقــة الكهربائيــة
علــى المســتوى التجــاري.

تشــكل نســبة الطاقــة المنتجــة مــن مشــتقات البتــرول مــا يعــادل  50%مــن احتياجــات الســوق
المحلــي مــن الطاقــة ،وتســتورد جميــع منتجــات الغــاز والبتــرول التــي يحتاجهــا الســوق المحلــي
بالكامــل مــن الجانــب االســرائيلي ،كمــا ويقــدر النمــو فــي اإلســتهالك الســنوي مــن هــذه
المشــتقات بحوالــي .7.1%

ويــدار حاليــاً قطــاع الغــاز والبتــرول مــن قبــل الهيئــة العامــة للبتــرول التــي تتبــع وزارة الماليــة
وذلــك بقــرار مــن مجلــس الــوزراء حيــث تتولــى وزارة الماليــة واإلدارة العامــة للبتــرول الــدور
الرقابــي و االشــراف المالــي واالداري علــى القطــاع مثــل عقــد اتفاقيــات الشــراء لمشــتقات
النفــط والغــاز مــن اســرائيل ،ووضــع األســعار الشــهرية للمحروقــات والغــاز ،ومنــح التراخيــص
الالزمــة إلنشــاء محطــات المحروقــات والغــاز والرقابــة علــى الجــودة والمواصفــات الفنيــة
ومعاييــر الســامة العامــة وغيــر ذلــك مــن األمــور المتعلقــة بتوفيــر احتياجــات الســوق المحلــي
مــن هــذه المشــتقات.

أمــا مــا يخــص المصــادر المتوفــرة محليــاً مــن هــذه المشــتقات ،ومنــذ ان تــم اكتشــاف حقــل
الغــاز الطبيعــي فــي بحــر غــزة عــام  ،1999قامــت الحكومــة الفلســطينية بمنــح امتيــاز لتطويــر
هــذا الحقــل لشــركة (بريتــش غــاز) ســعياً منهــا إلســتغالل هــذا المصــدر فــي تغطيــة احتياجــات
الســوق المحلــي مــن الغــاز ســواء فــي اإلســتخدامات المنزليــة او الصناعيــة او لتوليــد الكهربــاء
اال ان الوضــع السياســي الــذي تعانــي منــه فلســطين والمتمثــل بشــكل رئيســي فــي اســتمرار
اإلحتــال اإلســرائيلي يحــول دون ذلــك ،اضافــة الــى توفــر معلومــات علميــة مؤكــدة عــن
وجــود حقــل للبتــرول فــي الضفــة الغربيــة فــي منطقــة شــمال غــرب رام اللــه .وقــد قامــت
الحكومــة الفلســطينية بمنــح امتيــاز لتطويــر حقــل بتــرول رنتيــس إلئتــاف وطنــي بقيــادة
صنــدوق اإلســتثمار الفلســطيني فــي شــهر تمــوز .2016
وكخطــوة هامــة نحــو اســتكمال الجاهزيــة الفنيــة القانونية والمؤسســاتية إلســتغالل وتطوير
هــذا القطــاع الحيــوي ،وبنــاء علــى قــرار اللجنــة الوزاريــة للهيدروكربــون عــام  ،2013فقــد
قامــت ســلطة الطاقــة باعــداد خطــة شــاملة إلعــادة هيكلــة وتطويــر قطــاع الهيدروكربــون
فــي فلســطين وذلــك مــن خــال دراســة استشــارية تــم انجازهــا نهايــة العــام  2015مــن قبــل
استشــاري دولــي متخصــص وبدعــم مــن اإلتحــاد األوروبــي ،حيــث تشــمل هــذه الخطــة جميــع
األطــر القانونيــة والمؤسســاتية والفنيــة الخاصــة ببنــاء هــذا القطــاع بشــكل يضمــن اســتغالل
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وتطويــر المصــادر المكتشــفة محليــاً بالكفــاءة القصــوى  ،وايضــاً بنــاء وتطويــر وتشــغيل البنيــة
التحتيــة لهــذا القطــاع بحيــث تكــون قــادرة علــى توفيــر احتياجــات الســوق المحلــي الحاليــة
والمســتقبلية ،اضافــة الــى جعــل هــذا القطــاع رافــداً حيويــاً لخزينــة الدولــة وليــس عبئــاً عليهــا،
حيــث تقــوم الحكومــة حاليــاً بمراجعــة هــذه الخطــة تمهيــداً إلقرارهــا وذلــك للبــدء فــوراً
بتنفيذهــا.

وإتخــذ مجلــس الــوزراء الفلســطيني فــي العــام  2018قــراراً بتكشــيل مجلــس إدارة مؤقــت
للهيئــة العامــة للبتــرول لحيــن إقــرار قانــون جديــد خــاص بهيئــة البتــرول (قانــون الهيدروكربــون).

ضمــن توجهــات الحكومــة الفلســطينية الثامنــة عشــر والخاصــة باالنفــكاك عــن الجانــب
اآلخــر أقــرت الحكومــة الفلســطينية مبــدأ إســتيراد المحروقــات مــن خــال المملكــة األردنيــة
الهاشــمية ،وقــد تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم بهــذا الخصــوص مــع الجانــب األردني ولكــن الجانب
اآلخــر ال زال يتعمــد المماطلــة فــي منــح الموافقــات الخاصــة لتنفيــذ هــذه التفاهمــات.
جد ل رقم ( : )3استهالك السوق المحلي من البترول والغاز ( -مليون لتر)

القيمة

6.5

1.1
0.3
1.2
9.1

العدد

10

2
1
1
14

القيمة

5.2

0.6
0.0
0.0
5.8

العدد

15

1

0

-

0

16

صناعي (تشمل مشاريع الطاقه)

سياحي

زراعي

طاقة متجددة

خدمات أخرى

المجموع

القطاع االقتصادي

العدد

26

5
7
3
41

2015

القيمة

39.7

5.4
6.0
13.5
64.6

2016

العدد

18

4
2
5
1
30

2017

القيمة

26.4

9.9
0.5
2.3
3.1
42.2

2018
العدد

43

8
1
2
54

2019
القيمة

50.4

10.2
1.3
2.9
64.8
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 2.2.4ميزان الطاقة

الجدول التالي يلخص مجمل استهالك السوق المحلي من عناصر الطاقة المختلفة خالل عام 2018
جدول رقم ( : )4ميزان الطاقة للعام 2018
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ومن الجدول السابق يمكن استنتاج مايلي:

1 .1تشــكل الطاقــة المســتهلكة فــي الســوق المحلــي مــن مشــتقات البتــرول وغــاز الطهــي
النســبة الكبــرى مــن اجمالــي الســوق المحلــي حيــث يســتهلك قطــاع النقــل والمواصــات
الجــزء األكبــر مــن هــذه الطاقــة.

2 .2تشــكل الطاقــة الكهربائيــة المســتهلكة ســنويا نســبة (  )32% - 33%مــن اجمالــي
اســتهالك الســوق المحلــي.

2.2.5نمو الطلب على الطاقة في فلسطين

تبيــن الدراســات اإلحصائيــة عــن األعــوام الســابقة ارتفاعــاً كبيــراً فــي معــدل النمــو علــى الطاقة
فــي فلســطين حيــث يصــل معــدل نمــو القــدرة الســنوي الــى  5.8%ســنوياً بينمــا يصــل معــدل
نمــو اســتهالك الطاقــة الــى  7%ســنويا.

وقد بلغ عدد ســكان فلســطين عام  2019حوالي  5مليون نســمة حســب تقرير جهاز اإلحصاء
المركــزي الفلســطيني وبمعــدل نمــو ســكاني ســنوي يصــل الــى  2.8%ممــا يعتبــر ســبباً مــن
اســباب التزايــد الكبيــر فــي معــدالت النمــو فــي الطلــب علــى الطاقــة باشــكالها المختلفــة.
وقــد قامــت ســلطة الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة باجــراء دراســات عديــدة علــى توقعــات نمــو
والجــدول التالــي يوضــح الطلــب علــى الطاقــة واحتياجــات الســوق المحلــي حتــى العــام .2030
.التوقعــات المســتقبلية إلحتياجــات الســوق المحلــي مــن الطاقــة الكهربائيــة
جدول رقم ( : )5التوقعات المستقبلية إلحتياجات السوق المحلي من الطاقة الكهربائية
2030
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2335
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1605
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)POWER (MW

11

10.31
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9.05

8.47

7.92

7.41

6.93

5.28

)Energy (Twh

11.77 12.85

6.49

6.05

5.67

 2.2.6اإلطار القانوني لقطاع الطاقة

لقد تم انجاز العديد من القوانين والتشريعات واللوائح والنظم المتعلقة بادارة وتشغيل
وتنظيم قطاع الطاقة في فلسطين والمؤسسات العاملة في هذا القطاع وهي

وقــد بلــغ عــدد ســكان فلســطين عــام  2019حوالــي  5مليــون نســمة حســب تقريــر جهــاز
اإلحصــاء قــرار رقــم ( : )1995 /12والخــاص بانشــاء ســلطة الطاقــة وتحديــد صالحياتهــا
ومســؤلياتها

القــرار بقانــون رقــم ( )13/2009بشــأن قانــون الكهربــاء العــام :وهــو القانــون الرئيســي الــذي
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ينظــم قطــاع الكهربــاء ويحــدد المؤسســات العاملــة فــي القطــاع ويرســم هيكليتهــا ويحــدد
دورهــا ومســوؤلياتها
كمــا وعــدل القانــون فــي مهــام وصالحيــات ســلطة الطاقــة تماشــياً مــع مــا تــم اقــراره مــن
مؤسســات اخــرى عاملــة فــي القطــاع انــاط بهــا القانــون بعــض المهــام والصالحيــات التــي
كانــت ســابقاً تتبــع لســلطة الطاقــة
القــرار بقانــون رقــم ( )2002/4بشــأن المصــادر الطبيعيــة فــي فلســطين والــذي ينظم عمليات
التنبؤ واإلستكشــاف واإلســتغالل للمصادر الطبيعية.

•قــرار مجلــس الــوزراء لعــام  1994بشــأن انشــاء الهيئــة العامــة للبتــرول لتتولــى مهــام ادارة
مشــتقات البتــرول والغــاز فــي فلســطين وتحديــد اســعارها فــي الســوق المحلــي.

•قــرار مجلــس الــوزراء لعــام  2003بشــأن نقــل الهيئــة العامــة للبتــرول تحــت مظلــة وزارة
الماليــة.

• قــرار مجلــس الــوزراء لعــام  2008بشــأن نظــام التراخيــص لمحطــات الوقــود والغــاز
ومركبــات نقــل مشــتقات البتــرول والغــاز.
•القــرار بقانــون رقــم ( )14بشــأن الطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة فــي فلســطين
لعــام  2015والــذي يعنــى بتشــجيع اســتغالل مصــادر الطاقــة المتجــددة ويحــدد مهــام
المؤسســات ذات العالقــة بهــذا القطــاع ومنهــا ســلطة الطاقــة  ،مركــز ابحــاث الطاقــة
ومجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء ،اضافــة الــى اآلليــات المتعلقــة بإنشــاء محطــات توليــد
الكهربــاء مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة واحجامهــا واليــات التعاقــد علــى انشــائها.

•قوانيــن وقــرارات اخــرى التتعلــق بالقطــاع بشــكل مباشــر ولكــن ترتبــط بآليــات تشــغيل
وادارة القطــاع مثــل قانــون تشــجيع االســتثمار وقانــون البيئــة.

• تــم تشــكيل مجلــس إدارة مؤقــت للهيئــة العامــة للبتــرول فــي العــام  2018وتــم الطلــب
مــن المجلــس وضــع تصــور خــاص بإعــادة هيكلــة قطــاع الهيدروكربــون بمــا يتوافــق مــع
التوجــه الخــاص بفصــل الصالحيــات الخاصــة بــإدارة قطــاع الهيدروكربــون (التشــريعات
التنظيميــة ،السياســاتي ،التجــاري)
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وممــا ســبق يتضــح انــه مــن الضــروري العمــل علــى اســتكمال األطــر القانونيــة المتعلقــة
بقطــاع الهيدروكربــون مــن خــال إســتكمال تحضيــر والمصادقــة علــى قانــون الهيدروكربــون).

2.2.7اإلطار المؤسساتي لقطاع الطاقة
 2 2.7.1قطاع الكهرباء

قامــت ســلطة الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة منــذ اقــرار قانــون الكهربــاء العــام رقــم ()13
للعــام  2009بتنفيــذ خطــة شــاملة هدفــت الــى اعــادة هيكلــة القطــاع وبنــاء المؤسســات
االضروريــة إلدارة وتطويــر قطــاع الكهربــاء وضمــان تطــوره وفاعليتــه حيــث تــم انشــاء وتفعيــل
المؤسســات التاليــة :

سلطة الطاقة والموارد الطبيعية :
	-وتتولــى مهــام وضــع السياســات والقواعــد العامــة المتعلقــة بتطويــر قطــاع الكهربــاء
ومنــح التراخيــص وعقــد االتفاقيــات الالزمــة لمشــروعات توليــد الطاقــة الكهربائية بكافة
مصادرهــا ،والربــط الكهربائــي مــع الــدول المجــاورة.
	-االشراف واالدارة على المنح ومصادر التمويل المقدمة للقطاع.
	-االشــراف علــى جميــع النشــاطات المتعلقــة بــادارة وتطويــر قطاعــي الطاقــة المتجــددة
وكفــاءة الطاقــة.
•الشــركة الفلســطينية لنقــل الكهربــاء :وهــي شــركة مملوكــة بالكامــل للحكومــة
تأسســت حديثــاً بمقتضــى قانــون الكهربــاء العــام وبموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم
(/10/01/16م.و/ر.ح) لعــام  2013وينــاط بهــا مهــام بنــاء وتطويــر وادارة وامتــاك
منظومــة النقــل الكهربائــي وشــراء الطاقــة مــن مصــادر التزويــد محليــة كانــت ام مــن
خــال اإلســتيراد مــن الــدول المجــاورة وبيعهــا لشــركات توزيــع الكهربــاء علــى اســاس
نمــوذج المشــتري الوحيــد.
•شــركات توزيــع الكهرباء:حيــث تــم انشــاء شــركات توزيــع الكهربــاء لينــاط بهــا مهــام ادارة
وبنــاء وتطويــر شــبكات توزيــع كهربــاء الضغــط المتوســط والمنخفــض وشــراء الطاقــة مــن
الشــركة الفلســطينية لنقــل الكهربــاء وبيعهــا للمســتهلك.

•وتتولــى حاليــاً شــركات توزيــع الكهربــاء فــي الضفــة الغربيــة وغــزة ادارة وتشــغيل اكثــر مــن
 80%مــن نظــام التوزيــع وهــي شــركة كهربــاء محافظــة القــدس وشــركة توزيــع كهربــاء
الشــمال وشــركة كهربــاء الجنــوب وشــركة كهربــاء الخليــل وشــركة كهربــاء طوبــاس ،بينمــا
تقــوم شــركة كهربــاء غــزة بــإدارة قطــاع توزيــع الكهربــاء بالكامــل فــي القطــاع .
•والعمــل مســتمر علــى نقــل توزيــع الكهربــاء مــن البلديــات الــى هــذه الشــركات للوصــول
الــى قطــاع توزيــع كهربــاء يــدار فقــط مــن قبــل شــركات التوزيــع .

•مجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء  :حيــث تــم انشــاؤه عــام  2010بنــص قانــون الكهربــاء
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العــام  ،وينــاط بــه مهــام مراقبــة وتنظيــم قطــاع التوليــد والنقــل والتوزيــع  ،و التوصيــة
الــى ســلطة الطاقــة بتحديــد التعرفــة الكهربائيــة ،وقبــول ورفــض وتجديــد رخــص التوليــد
والنقــل والتوزيــع ،و ســحبها او التنــازل عنهــا ،و ضمــان جــودة مســتوى الخدمــات الفنيــة
واالداريــة التــي تقدمهــا شــركات التوزيــع للمســتهلكين.

 2 2.7.2الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

•مراكــز ابحــاث الطاقــة فــي الجامعــات الحكوميــة والخاصــة التــي تعنــى بإعــداد الدراســات
واألبحــاث الخاصــة بمصــادر الطاقــة البديلــة.

وبالرغــم مــن هــذه الجهــود التــي قامــت بهــا ســلطة الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة والمتمثلــة
فــي انشــاء األطــر المؤسســاتية الالزمــة إلدارة وتطويــر قطــاع الكهربــاء والطاقــة المتجــددة
وكفــاءة الطاقــة ،فمــا زال هنــاك العديــد مــن الظــروف السياســية واإلقتصاديــة التــي تحــول
دون اســتكمال تفعيــل هــذه األطــر بشــكل كامــل.

ومــن اهــم هــذه العوائــق هــو اإلحتــال االســرائيلي الــذي مــا زال يعيــق تطويــر قطــاع التوليــد
فــي فلســطين ،و بنــاء نظــام النقــل الكهربائــي ،وتنفيــذ الخطــط المتعلقــة بتوحيــد نظــام
التزويــد الكهربائــي.
ولعــل التقــدم فــي اســتكمال مــا تــم التوصــل اليــه مــن اتفــاق اخيــراً مــع شــركة كهربــاء اســرائيل
يســاعد علــى اســتكمال تنفيــذ خطــط الحكومــة الفلســطينية الراميــة الــى بنــاء نظــام كهربائــي
متكامــل وكفــؤ فــي فلســطين.

والجــدول التالــي والهيــاكل التنظيميــة تلخــص المؤسســات العاملــة فــي قطــاع الطاقــة
وتبيــن الهيــكل التنظيمــي الحالــي لقطاعــات الطاقــة الفرعيــة (الكهربــاء والطاقــة المتجــددة
وكفــاءة الطاقــة).
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جدول رقم ( : )6المؤسسات العاملة حالياً في قطاع الطاقة و مهامها ومسؤولياتها

المؤسسة

المهام والمسؤليات

اإلطار القانوني

سلطة الطاقة
والموارد الطبيعية

وضع السياسات والقواعد العامة المتعلقة بتطوير قطاع الطاقة وعرضها على
مجلس الوزراء القرارها.
اعداد الدراسات ووضع التشريعات الخاصة بتطوير استغالل مصادر الطاقة
المتجددة وترشيد استهالك الطاقة.
اإلشراف على تنفيذ الخطة الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
التعاقد مع الدول المجاورة لغايات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة
الكهربائية بعد موافقة مجلس الوزراء
اصدار شروط وتعليمات السالمة العامة الواجب توافرها في منشآت الطاقة
وأعمال التمديدات الكهربائية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
اصدار المتطلبات الالزمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في منشآت
الطاقة ،بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة ،ومتابعة إصدار تلك المتطلبات
وفقا للتشريعات البيئية المعمول بها.
مشاركة مؤسسة المواصفات والمقاييس بوضع واعتماد المواصفات
والمقاييس والتعليمات الفنية االلزامية باللوازم والمعدات والتمديدات
الكهربائية .
منح تراخيص إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات توليد الطاقة الكهربائية
ونقلها وتوزيعها وبيعها.
اصدار وتعديل كود الشبكة وكود التوزيع والزام الشركات بهما .
تملك االموال المنقولة وغير المنقولة وفقاً الحكام القانون

قانون الكهرباء العام

مجلس تنظيم
قطاع الكهرباء

مراقبة أنشطة توليد ونقل وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية في اطار االلتزام
بالقوانين واللوائح واالنظمة المعتمدة.
وضع الضوابط التي تكفل المنافسة المشروعة في انشطة انتاج وتوزيع الطاقة
الكهربائية ضماناً لمصالح المستهلك.
التحقق من أن تكلفة انتاج ونقل وتبادل وتوزيع الطاقة الكهربائية تضمن مصالح
جميع االطراف المعنية بالقطاع الكهربائي.
ضمان جودة مستوى الخدمات الفنية واالدارية التي تقدمها شركات التوزيع
للمستهلكين.
مراقبة تطبيق االتفاقيات المتعلقة بالتوليد والنقل والتوزيع والبيع.
انشاء قاعدة بيانات بالمعلومات الفنية والمالية واالحصائية ونشرها وفقاً
للتعليمات التي تصدرها سلطة الطاقة
التوصية الى سلطة الطاقة بتحديد التعرفة الكهربائية ورسوم االشتراك وبدل
تكاليف التمديدات والتامينات والخدمات األخرى الالزمة اليصال التيار الكهربائي
للمستهلك بعد التشاور مع الجهات ذات العالقة ومع مراعات مقاربة االسعار
بين مختلف محافظات الوطن.
التوصية لسلطة الطاقة بقبول او رفض الرخص او تجديدها او سحبها او التنازل
عنها لشركات التوليد والتوزيع.
مراقبة التزام الشركات المرخصة للتوليد او التوزيع بالشروط الواردة في الرخص.

قانون الكهرباء العام
واللوائح والنظم
المقرة من مجلس
الوزراء

شركات توزيع
الكهرباء

شراء الطاقة من الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء وتوزيعها على المستهلكين
حسب التعرفة الموحدة التي تضعها سلطة الطاقة.
حماية البيئة والسالمة العامة وتقديم الخدمة للمستهلكين بشكل كفؤ ووفقاً
للمواصفات والمقاييس المعتمدة.
إعداد الخطط لتطوير شبكات التوزيع وتقديمها دورياً إلى مجلس تنظيم قطاع
الكهرباء ،على أن تلتزم الشركات بتنفيذ المشاريع واألعمال المعتمدة في
الخطط المذكورة ضمن البرامج الزمنية المحددة لها.

قانون الكهرباء
العام،
اللوائح والنظم
المقرة من مجلس
الوزراء
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المؤسسة

الشركة
الفلسطينية لنقل
الكهرباء

مراكز ابحاث
الطاقة
والمؤسسات
التعليمية
والبحثية

المهام والمسؤليات
تملُّ ك وتطوير وادارة وصيانة نظام النقل الكهربائي وفقا للقانون ،وما يترتب
على ذلك من اقامة وصيانة محطات تحويل الجهد العالي.
بناء محطات تحويل جديدة وتوسعة المحطات القائمة كلما لزم األمر.
شراء الطاقة الكهربائية من المصادر المختلفة وبيعها لشركات التوزيع الكهرباء.
ادارة نقاط الربط الكهربائي للهيئات المحلية غير المنضمة لشركات توزيع
الكهرباء
المساهمة في ايجاد الحلول العلمية المناسبة لمشاكل الطاقة والبيئة وعمل
دراسات وابحاث من اجل استغالل مصادر الطاقة المتاحة وخاصة مصادر الطاقة
المتجددة.

اعداد جيل من الخبراء والمختصين في بحوث ودراسات الطاقة والبيئة و نشر
الوعي اتجاه الطاقة والبيئة في المجتمع الفلسطيني
المساهمة في تقييم استخدامات الموارد الطبيعية والحيوية في فلسطين

تجربة التقنيات الحديثة في مجاالت التطوير الطاقي والبيئي وإمكانية توطينها

العمل على خلق المناخ لحوار موضوعي ومشاركة مستمرة من جميع شرائح
المجتمع الفلسطيني من أجل ضمان تنمية مستدامة في فلسطين.

اإلطار القانوني
قانون الكهرباء العام
اللوائح والنظم
المقرة من مجلس
الوزراء

القوانين واألنظمة
ذات العالقة قانون
الكهرباء العام،
قانون الطاقة
المتجددة ،اللوائح
والنظم المقرة من
مجلس الوزراء

اعداد الدراسات الخاصة بترشيد استهالك الطاقة

القطاع الخاص

وزارة المالية
الهيئة العامة
للبترول

الدول المانحة

المساهمة الفاعلة في بناء نظام انتاج طاقة وطني وذلك من قبل شركات
يتم ترخيصها لهذه الغاية.
االستثمار في بناء محطات انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة البديلة

توفير التمويل الالزم لتنفيذ البرامج الخاصة بتطوير قطاع الكهرباء
توفير التمويل لالزم لتنفيذ برامج الطاقة المتجددة وتشجيع استخدامها
شراء مشتقات البترول وغاز الطهي من مصادر البيع المتاحة وبيعه لمحطات توزيع
البترول والغاز.

تقديم التمويل الالزم لتطوير قطاع الطاقة

المساهمة في اعداد الدراسات الخاصة بتطوير قطاع الطاقة

توفير التمويل الالزم لتنفيذ البرامج الخاصة بتطوير قطاع الكهرباء
توفير التمويل لالزم لتنفيذ برامج الطاقه المتجددة وتشجيع استخدامها

المركز
الفلسطيني
لإلحصاء

المشاركة في اعداد البيانات الخاصة بقطاع الطاقة وتحديثها
المساهمة في اعداد الدراسات الخاصة بتطوير قطاع الطاقة
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قانون الكهرباء
العام ،القوانين
واألنظمة ذات
العالقة
قانون الكهرباء
العام،
اللوائح والنظم
المقرة من مجلس
الوزراء قرارات
مجلس الوزراء ذات
الصلة

قانون الكهرباء
العام،

اللوائح والنظم
المقرة من مجلس
الوزراء

قانون الكهرباء
العام،

اللوائح والنظم
المقرة من
مجلس الوزراء

34

االستراتيجية القطاعية للطاقة والموارد الطبيعية

شكل ( : )1الهيكل التنظيمي الحالي لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

القسم الثالث
تحليل الوضع القائم لقطاع الطاقة في فلسطين
التحديات والمعيقات
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القسم الثالث
.3

3الفصل الثالث  :تحليل الوضع القائم لقطاع الطاقة في فلسطين
 -التحديات والمعيقات

3.3.1التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة في فلسطين
ان التحديــات الجيوسياســية واإلقتصاديــة التــي تواجههــا فلســطين تفــرض واقعــاً صعبــاً يجــب
ان يؤخــذ باإلعتبــار فــي عمليــة اعــادة هيكلــة وبنــاء قطــاع الطاقــة فــي فلســطين ،حيــث مــا
زال القطــاع بمكوناتــه الثــاث يعانــي مــن الكثيــر مــن التحديــات التــي تعيــق هيكلــة القطــاع
وتطويــره بالشــكل المطلــوب ليكــون قــادراً علــى توفيــر احتياجــات الســوق المحلــي الحاليــة
والمســتقبلية.

3 3.1.1التحديات الجيوسياسية

•إنقســام فلســطين الــى منطقتيــن جغرافيتيــن منفصلتيــن (الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة)،
ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن اختــاف فــي مســتوى المعيشــة والنشــاطات اإلجتماعيــة
واإلقتصاديــة والــذي يــؤدي الــى اختــاف فــي معــدالت نمــو اإلســتهالك ويعيــق
ايضــاً ربــط وتوحيــد النظــام الكهربائــي بينهمــا ،كمــا ويؤثــر ســلباً علــى خطــط الحكومــة
الفلســطينية فــي تفعيــل الربــط اإلقليمــي مــع الــدول المجــاورة .فعلــى ســبيل المثــال
أدى الحصــار االســرائيلي لقطــاع غــزة إلــى تقليــل مصــادر الطاقــة فــي قطاع غزة ألســباب
سياســية (اســرائيلية) وأســباب إقتصاديــة متمثلــة فــي عــدم تســديد شــركة كهربــاء
غــزة المســتحقات الماليــة المترتبــة عليهــا الشــيء الــذي أثقــل كاهــل الموازنــة العامــة
الفلســطينية ,أمــا بالنســبة للمحافظــات الشــمالية فقــد عانــت هــذه المحافظــات مــن
نقــص المصــادر مــن الجانــب اآلخــر بالرغــم مــن عــدم وجــود أي مســتحقات ماليــة متراكمــة
علــى القطــاع بســبب ضاهــرة صافــي االقــراض .أمــا بالنســبة لمعــدالت االســتهالك
فكانــت أعلــى بكثيــر فــي المحافظــات الشــمالية بســبب توفــر مصادر الطاقة وإســتمرارية
عمــل القطاعــات الصناعيــة بشــكل إعتيــادي.
•اســتمرارية تشــرذم قطــاع الكهربــاء فــي الضفــة الغربيــة والناجــم عــن سياســة اإلحتــال
اإلســرائيلي باعاقــة الخطــط الحكوميــة الخاصــة بتوحيــده وادارتــه مــن قبــل مؤسســات
فلســطينية متخصصــة مثــل الشــركة الفلســطينية لنقــل الكهربــاء .حيــث ال زال الجانــب
اآلخــر يرفــض بنــاء أي شــبكة نقــل (ضغــط مرتفــع) بيــن محافظــات الضفــة الغربيــة الشــيء
الــذي يقلــل مــن الفاعليــة الفنيــة واالقتصاديــة لهــذه الشــبكات (الحــد مــن تفريــغ الطاقــة
الشمســية بيــن أريحــا ورام اللــه).
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•اســتمرارية اإلعاقــة اإلســرائيلية باســتغالل وتطويــر مصــادر الغــاز والبتــرول الطبيعــة
للجانــب الفلســطيني بمــا فــي ذلــك حقــل الغــاز المكتشــف فــي بحــر غــزة ،واعاقــة
استكشــاف وتطويــر مــوارد النفــط المحتملــة فــي الضفــة الغربيــة (حقــل بتــرول رنتيــس).
•غيــاب الســيطرة الفلســطينية علــى كامــل اراضــي الضفــة الغربيــة خاصــة مناطــق (ج) ممــا
يعيــق خطــط الحكومــة فــي اســتغالل مــوارد الطاقــة الطبيعيــة فــي هــذه المناطــق مثــل
مصــادر الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح .حيــث تــكاد تكــون نســب الطاقــة المتجــددة
محــدودة فــي المحافظــات كافــة بإســتثناء محافظتــي أريحــا وطوبــاس بســبب وفــرة
االراضــي المصنفــة (أ) فــي هــذه المحافظــات.
•صعوبــة تنفيــذ المشــاريع الخاصــة بالطاقــة المتجــددة فــي مناطــق (ج) ممــا يمنــع مــن
تطويــر اإلســتثمار فــي قطــاع الطاقــة وخاصــة بالنســبة للقطــاع الخــاص حيــث يلجــأ
معظــم المســتثمرين فــي القطــاع الخــاص إلــى إنشــاء مشــاريعهم فــي المناطــق التــي
(أ) التــي يملــك الجانــب الفلســطيني الصالحيــات الكاملــة فيهــا الشــي الــذي يتســبب فــي
تكلفــة إضافيــة لإلســتثمار ،وحرمــان المناطــق (ج) وســكانها مــن فــرص العمــل فــي قطــاع
الطاقــة

•اســتمرار سياســة اســرائيل فــي اغــاق قطــاع غــزة ومنــع الحكومــة الفلســطينية مــن
ايصــال مصــادر الطاقــة الالزمــة للســوق المحلــي وخاصــة الغــاز الطبيعــي الــازم لتشــغيل
محطــة كهربــاء غــزة .

•إتفاقيــة باريــس اإلقتصاديــة بيــن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وحكومــة اســرائيل،
والتــي تعيــق حريــة الحكومــة الفلســطينية فــي ادارة عمليــات اإلســتيراد لمصــادر الطاقــة
بشــكل منفــرد.

3 3.1.1التحديات اإلقتصادية والديموغرافية
•اســتمرارية اإلعتمــاد علــى اســرائيل كمــزود رئيســي للطاقــة بشــكليها الكهربــاء والغــاز
والبتــرول ،وذلــك الســباب سياســية واقتصاديــة وفنيــة ممــا يــؤدي الــى ارتفــاع اســعار
الطاقــة وعــدم توفــر كامــل اإلحتياجــات مــن الطاقــة للقطاعــات اإلســتهالكية المختلفــة.
•ارتفــاع معــدالت النمــو فــي الطلــب علــى الطاقــة وعــدم انتظامهــا ممــا يشــكل تحديــاً
كبيــراً فــي كفــاءة التخطيــط لتطويــر القطــاع وارتفــاع كلفــة التطويــر للبنيــة التحتيــة.
3 .3.2المعيقات القطاعية

باإلضافــة الــى التحديــات الــواردة اعــاه فــإن قطــاع الطاقــة يعانــي مــن عــدد مــن المعيقــات
االقتصاديــة والتشــريعية والفنيــة والمؤسســاتية لهــا عالقــة بقلــة المــوارد اإلقتصاديــة
وغيــاب الســيطرة الحكوميــة علــى عمليــات اســتيراد الكهربــاء وشــبكات التزويــد للهيئــات
المحليــة .ومــن اهــم هــذه المعوقــات :
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3 3.2.1المعيقات اإلقتصادية

•ضعــف اإلقتصــاد الوطنــي وقلــة المــوارد الماليــة الحكوميــة الالزمــة لتطويــر قطــاع
الطاقــة.
•ارتفــاع نســبة الديــون المترتبــة عــن عــدم دفــع الهيئــات المحليــة وشــركات توزيــع الكهربــاء
لمشــتريات الكهربــاء الشــهرية مــن شــركة الكهربــاء االســرائيلية ممــا يشــكل عبئــاً علــى
خزينــة الدولــة بســبب قيــام الجانــب اآلخــر باقتطــاع هــذه المتأخــرات مــن تحصيــات
الضرائــب والجمــارك الخاصــة بالجانــب الفلســطيني.
•عــدم إصــدار الحكومــة للكفــاالت الســيادية مــن أجــل تشــجيع االســتثمار مــن القطــاع
الخــاص فــي قطــاع الطاقــة.

 3 3.2.2المعيقات الفنية

•عدم وجود قدرة انتاجية محلية تفي بإحتياجات السوق المحلي من الطاقة.
•عدم وجود نظام كهربائي متكامل بجوانبه المختلفة اإلنتاجية والنقل والتوزيع.
•عدم وجود مستودعات تخزين للبترول.
• عــدم وجــود مختبــرات ذات جاهزيــة عاليــة لفحــص مشــتقات البتــرول والغــاز المتداولــة
فــي الســوق المحلــي.

 3 3.2.3المعيقات التشريعية والتنظيمية

•عــدم االلتــزام بالتشــريعات وخاصــة فــي تعامــل شــركات التوزيــع مــع بعــض التشــريعات
(صافــي القيــاس) وبالتالــي قــد تحتــاج الــى بعــض التعديــل والتطويــر بمــا يضمــن إمكانيــة
التطبيــق وإلــزام الجهــات ذات العالقــة.
•عــدم اكتمــال انشــاء كافــة شــركات التوزيــع التــي تدير النظام حســب المواصفــات والمعايير
المناســبة بســبب عــدم إنضمــام كافــة الهيئــات المحلية والبلديات لهذه الشــركات.
•عــدم اســتكمال اقــرار االنظمــة والتشــريعات الخاصــة بقطــاع الهيدروكربــون ،وغيــاب األطــر
المؤسســاتية القــادرة علــى ادارة قطاعــات الهيدروكربــون مــن استكشــاف وتطويــر ونقــل
وتوزيع.
•غيــاب اإلطــار السياســاتي الموحــد القــادر علــى التخطيــط المتكامــل لقطــاع الطاقــة
بمكوناتــه المختلفــة ليكــون قــادراً علــى التخطيــط الشــامل والمتكامــل إلدارة وتطويــر
قطــاع الطاقــة.

3.3.3تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات القائمة للقطاع

ان الجــدول التالــي يبيــن تحليــل نقــاط القــوة والضعــف والفــرص والتهديــدات التــي تتعلــق
بالقطــاع وذلــك مــن اجــل تحديــد المميــزات التــي يتمتــع بهــا القطــاع  ،والســلبيات التــي يعانــي
منهــا وذلــك مــن اجــل اختيــار التدخــات السياســاتية المناســبة التــي توصلنــا الــى تحقيــق
األهــداف باقــل التكاليــف وبأقصــر فتــرة زمنيــة .
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SWOT Analysisجدول ( :)1تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات القائمة
نقاط القوة
•وصول الخدمة الى  99.5%من السكان فيما يخص
الطاقة الكهربائية
•نظام توزيع موجود لطاقة الغاز والبترول
•وجود مؤسسات مراكز بحث علمي عاملة في قطاع
الكهرباء والطاقة المتجددة
•البترول والغاز رافد مهم لخزينة الدولة
•اإلنضمام لدول الربط الكهربائي الثماني
•وجود انتاج محلي لطاقة الكهرباء في غزة
•البدء بتشغيل محطات التحويل على الضغط العالي
•وجود ثروة طبيعية من الغاز الطبيعي
•نظام تسعير موحد للطاقة الكهربائية ومشتقات الغاز
والبترول
•االقبال الكبير من القطاع الخاص على االستثمار في
قطاع الطاقة وخصوصاً الطاقة المتجددة.
•وجود حوافز تشجيعية لإلستثمار في مشاريع الطاقة
المتجددة

الفرص

•امكانية تنويع مصادر شراء الكهرباء وزيادة االعتماد
على الدول المجاورة ( مصر واألردن)
•امكانية استكمال بناء نظام النقل الوطني في الضفة
الغربية
•توقيع اتفاقية نقل صالحيات التزويد في الضفة الى
الحكومة الفلسطينية
•زيادة االستثمار في قطاع الطاقة المتجددة
•وجود تمويل من الدول المانحة للربط الكهربائي بين
مصر والقطاع
•توفر التمويل الالزم للبدء في بناء محطة كهرباء تعمل
بالطاقة الشمسية (مشروع شرق الخليل)
•ايصال الغاز الطبيعي لمحطة توليد كهرباء غزة من
مصر
•وجود برامج خاصة بإعادة ترتيب نظام توزيع الكهرباء
الداخلي
•امكانية اقرار قانون الهيدروكربون واستكمال البناء
المؤسساتي للقطاع
•امكانية توحيد مكونات الطاقة تحت اطار سياساتي
واحد
•توفر التمويل الخاص ببناء نظام تحكم وطني بالشبكة
الكهربائية
•امكانية البدء في بناء محطات انتاج طاقة كهرباء في
الضفة الغربية
•زيادة االستثمار المحلي واالجنبي في قطاع الطاقة
وخلق فرص عمل جديدة

نقاط الضعف
•اإلعتماد شبه الكلي على اسرائيل
•عدم القدرة على استثمار الغاز الطبيعي المكتشف
في بحر غزة.
•العدد الكبير لموزعي الطاقة الكهربائية (الهيئات
المحلية)
•عدم وجود مخزون استراتيجي من البترول والغاز
•عدم استكمال بناء نظام النقل الكهربائي
•عدم استكمل التشريعات الخاصة بقطاع
الهيدروكربون
•عدم وجود بنية معلوماتية متكاملة عن قطاع
الطاقة
•تدني نسبة التحصيالت وعدم الدفع الكامل
للطاقة الكهربائية المستهلكة ووجود بعض
عمليات تهريب الوقود
•عدم وجود نظام انتاج طاقة كهربائية محلي في
الضفة الغربية
•عدم وجود اتفاقية تجارية مع شركة كهرباء اسرائيل
فيما يخص استيراد طاقة الكهرباء
•هيكلية غير واضحة ومترابطة للمؤسسات
الحكومية العاملة بالقطاع
•عدم وجود اطار سياساتي واحد لقطاع الطاقة
التحديات

•االحتالل االسرائيلي وسيطرته على الحدود
وعلى مناطق (ج)
•ادارة شركات التوزيع على اسس تجارية سليمة
•اتفاقية باريس اإلقتصادية التي تحد من تنويع
مصادر استيراد البترول والغاز
•تأمين وتنويع مصادر الطاقة
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3 .3.4اإلحتياجات

•تفعيــل نصــوص قانــون الكهربــاء العــام وخاصــة فــي كيفيــة ادارة قطاع الطاقــة الكهربائية
ودمــج كافــة البلديــات والمجالــس المحليــة والقرويــة ضمــن اطــار شــركات التوزيــع كل
فــي منطقتــه ،وترخيــص المزيــد مــن شــركات توزيــع الكهربــاء وفــق الحاجــة.
•تعديل القوانين ذات الصلة بما يتالئم والتطورات الجديدة في القطاع.
•اقــرار وتفعيــل مســودة قانــون الهيدروكربــون واســتكمال البنــاء المؤسســاتي الخــاص
بــادارة وتطويــر القطــاع ،ووضــع االنظمــة والتعليمــات الالزمــة لتســيير عمــل الهيئــة.
•تفعيــل قانــون الطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة لتشــجيع البحــث عــن مصــادر الطاقــة
البديلــة ،واصــدار االنظمــة والتشــريعات الالزمــة لتنظيــم وزيــادة اســتعمالها.
•تأمين االستثمارات الالزمة لتنفيذ البرامج الخاصة بالقطاع الكهربائي.
•تمكيــن الجانــب الفلســطيني مــن الوصــول بحريــة إلــى المناطــق المســاة (ج) بهــدف
إمكانيــة إســتغالل األراضــي لتطويــر مشــاريع الطاقــة المتجــددة وهــو مــا تحــاول ســلطة
الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة تحقيقــه مــن خــال التنســيق لوضــع الضغــط السياســي مــن
قبــل الشــركاء الدولييــن علــى الجانــب االســرائيلي.
•إصدار الكفاالت السيادية الحكومية لضمان مشاريع الطاقة.

3 .3.5تقرير المتابعة ألهداف الخطة االستراتيجية
تمكنــت ســلطة الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة مــن تحقيــق العديــد مــن األهــداف المرحليــة
للخطــة القطاعيــة  2017-2022وتجســدت هــذه اإلنجــازات فــي عــدة مجــاالت:
1)1إســتكمال بنــاء محطــات تحويــل الطاقــة االربعــة وتشــغيل المحطــة االولــى فــي محافظــة
جنيــن بقــدرة تشــغيلية  400ميجــا واط والبــدء بتشــغيل محطــة الجلمــة جنيــن فــي العــام
.2017
2)2زيادة نسبة ربط المواطنين بالكهرباء لتصبح .99.5%

3)3زيــادة بنــاء وشــبك مشــاريع الطاقــة الشمســية فــي المحافظــات الشــمالية والجنوبيــة
بمــا يزيــد عــن  80ميغــا واط غالبيتهــا مــن خــال إســتثمارات القطــاع الخــاص.

4)4إقــرار التعرفــة الكهربائيــة بشــكل دوري (آخرهــا خــال العــام  )2020بمــا ينســجم مــع رؤيــة
ســلطة الطاقــة فــي توفيــر تعرفــة كهربائيــة تعكــس التكلفــة الحقيقيــة.
5)5تطوير شبكات توزيع الكهرباء للحد من الفاقد الفني للشبكات.

6)6إطــاق مبــادرات لتشــجيع الطاقــة الشمســية (مبــادرة المــدارس بالتعــاون مــع صنــدوق
االســتثمار ومشــروع  sunrefبقــدرة  12ميغــاواط بنســبة  56%ومشــروع الصنــدوق
الــدوار لألفــراد والمؤسســات الصغيــرة فــي غــزة بقيمــة  3.8مليــون دوالر).
7)7اإلنتهــاء مــن بنــاء  90%مــن خــط الربــط مــن فــي الجانــب الفلســطيني للربــط مــع األردن
بقــدرة  80ميغــا واط لزيــادة وتنويــع مصــادر الطاقــة وفــق االهــداف االســتراتيجية.
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8)8متابعــة تنفيــذ مشــروع تزويــد أنظمــة طاقــة شمســية لمــا يزيــد عــن  250مدرســة
حكوميــة فــي الضفــة بمــا يشــمل  37مدرســة فــي مناطــق C
9)9إســتمرار العمــل علــى الحــد مــن ظاهــرة صافــي االقــراض مــن خــال توفيــر مــا يقــارب
20000عــداد ذكــي ومســبقة الدفــع للشــركات والمجالــس المحليــة إلســتهداف
المشــتركين التجارييــن فــي الضفــة وفــي قطــاع غــزة الشــيئ الــذي أدى إلــى خفــض نســبة
الفاقــد فــي الشــبكات مــن  21%إلــى  18%حتــى العــام  2019مــع العلــم بــأن المشــروع
مســتمر حتــى العــام .2028

• النجــاح فــي إدارة العالقــة مــع الشــركا الدولييــن وتوفيــر الدعــم المالــي للقطــاع مــن
خــال المانحيــن مــن خــال عــدة مشــاريع أبرزهــا  ESPIPبقيمــة  23مليــون دوالر أمريكــي
و مشــروع  ASPIREبقيمــة  63مليــون دوالر أمريكــي (المرحلــة األولــى) بتمويــل مــن
البنــك الدولــي وصنــدوق المانحيــن.
• بنــاء المغذيــات الخاصــة بمحطــات تحويــل الطاقــة لربطهــا مــع مراكــز االحمــال فــي
(نابلــس ,جنيــن ,طوبــاس والخليــل) ورفــع القــدرة التشــغيلية لمحطــة الجلمــة إلــى 80
ميغــاواط
• دعــم صمــود وتثبيــت المواطنيــن فــي المناطــق المســماة (ج) بمــا ينســجم وأجنــدة
السياســات الوطنيــة مــن خــال تمديــد شــبكات ضغــط متوســط وتركيــب عــدادات
لتحســين الخدمــة الكهربائيــة فــي المناطــق (ج).
• إســتمرار المفاوضــات مــع الجانــب االســرائيلي لتشــغيل محطــات التحويــل فــي الضفــة
الغربيــة.
• بنــاء مســتودعات ســلطة الطاقــة فــي أريحــا وفــق أحــدث التقنيــات وعلــى مســاحة 15
دونــم والتــي ســتمكن ســلطة الطاقــة مــن تنفيــذ المشــاريع والبرامــج الخــاص بقطــاع
الطاقــة.
• النجــاح فــي توفيــر قــدرات إضافيــة لمراكــز االحمــال للمســاعدة فــي ســد االحتياجــات
المتزايــدة مــن الطاقــة الكهربائيــة.
• المشــاريع العبــر قطاعيــة وإيــاء مشــاريع تزويــد محطــات الميــاه والصــرف الصحــي
االهميــة فــي مــا يتعلــق فــي توفيــر مصــادر الطاقــة مــن خــال مصــادر الطاقــة المتجــددة
وخاصــة فــي المحافظــات الجنوبيــة.
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أما بالنسبة للمؤشرات خالل المرحلة  2017-2019فكانت وفقاً لمايلي:
مصدر
البيانات

القيمة
المحققة
2019

(معدل استهالك الفرد من الكهرباء )كيلو
واط/ساعة سنوي

1160

2016

PEA

1200

نسبة الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة
الشمسية

0.03

2016

PEA

%2

نسبة الفاقد في نظام التوزيع الكهربائي

%23

2016

PEA

%18

المؤشر

خط البيانات
المرجعية

سنة
األساس

القسم الرابع
الرؤية القطاعية و األهداف اإلستراتيجية لقطاع
الطاقة في فلسطين
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الفصل الرابع
4 .4الفصل الرابع  :الرؤية القطاعية و األهداف اإلستراتيجية لقطاع
الطاقة في فلسطين

ً
وطنية
إن الرؤيــة و االهــداف االســتراتيجية التــي تــم تبنيهــا فــي اإلســتراتيجية القطاعية هي
فــي مســتواها ونطاقهــا و تغطــي معظــم الوظائــف الرئيســية لقطــاع الطاقــة ،وتســتجيب
للمتغيــرات المحليــة واإلقليميــة فــي قطــاع الطاقــة وخاصــة التوجهــات اإلقليميــة بتدويــل
ســلعة الطاقــة وخلــق ســوق مشــتركة لتبــادل الطاقــة بيــن الــدول المجــاورة.
4 .4.1الرؤية القطاعية لإلستراتيجية الوطنية للطاقة

لقــد تــم اعتمــاد رؤيــة وطنيــة لقطــاع الطاقــة طويلــة األمــد تأخــذ بعيــن اإلعتبــار التطــورات
السياســية واإلقتصاديــة فــي فلســطين ،وتســتجيب للمتغيــرات الديموغرافيــة وزيــادة الطلب
علــى الطاقــة ،كمــا وتحقــق احتياجــات التنميــة اإلقتصاديــة والصناعيــة.
وتنص هذه الرؤية على:

بناء نظام طاقة وطني فلسطيني شامل ومتكامل وقادر على تأمين الطاقة من مصادرها
المتعــددة بحيــث تكــون مؤمنــة وكافيــة لســد احتياجــات التنميــة الشــاملة المســتدامة وبمــا
يســهل تنفيــذ أجنــدة السياســات الوطنيــة الخاصــة باالنفــكاك عــن االحتــال وتمكيــن تنفيــذ
الخطــط التنفيذيــة الخاصــة بإســتراتيجية العناقيــد مــع مراعــاة توفيــر الطاقــة بأســعار تعكــس
الكلفــة الحقيقيــة للتزويــد واإلســتهالك ،مــع اســتغالل كافــة مصــادر الطاقــة المتوفــرة محليــاً
وخاصــة مصــادر الطاقــة النظيفــة ،كمــا وتكــون ذات كفــاءة وجــودة وموثوقيــة عاليــة تحقــق
مواصفــات الجــودة العالميــة الالزمــة للتطــور اإلجتماعــي والنمــو اإلقتصــادي ،بحيــث تكــون
الوســائل المســتخدمة فــي تأميــن وتزويــد احتياجــات الطاقــة ذات تقنيــة عاليــة وتتوافــق مــع
المعاييــر البيئيــة الدوليــة.
وتتلخص هذه الرؤية في النقاط الرئيسية التالية :

•زيــادة حجــم القــدرة المنتجــة محليــاً واســتغالل المصــادر المحليــة وتقليــل اإلعتمــاد علــى
اإلســتيراد.

•زيــادة نســبة الطاقــة المنتجــة مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة في خليط الطاقــة اإلجمالي
لتقليــل اآلثار البيئية الســلبية.

•تنويــع مصــادر الطاقــة المتجــددة لتشــمل توليــد الكهربــاء مــن النفايــات ومصــادر الطاقــة
البديلــة األخــرى.
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•انتــاج الطاقــة واســتهالكها بكفــاءة عاليــة مــن خــال ترشــيد اإلســتهالك وتقليــل الفاقــد
فــي اإلنتــاج واإلســتهالك.

• تحقيــق األمــن الطاقــي مــن خــال تنويــع المصــادر ومــن ضمنهــا الربــط اإلقليمــي وتبــادل
الطاقــة مــع الــدول المجــاورة.

وتنعكــس هــذه األمــور بشــكل ايجابــي كبيــر علــى ســعر الطاقــة وتوفيرهــا للمســتهلك النهائي
باســعار مناســبة ،كمــا وتعكــس الكلفــة الحقيقيــة للطاقــة ممــا يقلــل مــن األعبــاء الماليــة
المترتبــة علــى خزينــة الدولــة مــن انتــاج واســتهالك الطاقــة.
4 .4.2األهداف اإلستراتيجية المنبثقة عن اإلستراتيجية الوطنية للطاقة

لقــد تــم اعتمــاد اربعــة اهــداف اســترايجية لتحقيــق الرؤيــة القطاعيــة للقطــاع حيــث تغطــي
هــذه األهــداف جميــع جوانــب القطــاع بمكوناتــه المختلفــة:
•الهدف االستراتيجي االول :قدرة اكبر على تلبية احتياجات الطاقة وتأمينها :

ان تلبيــة احتياجــات الطاقــة وتأمينهــا للســوق المحلــي هــو هــدف محــوري وحاســم لتحقيــق
التنميــة المســتدامة للدولــة الفلســطينية ،فالحاجــة إلــى زيــادة إمــدادات الطاقــة لتلبيــة
االحتياجــات الناجمــة عــن حجــم الطلــب المتزايــد للطاقــة هــي حاجــة مســتمرة طالمــا اســتمر
النمــو ،فــا تنميــة مســتدامة دون تلبيــة وتأميــن االحتياجــات مــن الطاقــة .
لذلــك يجــب العمــل علــى تلبيــة هــذه االحتياجــات وتأمينهــا بصــورة دائمــة للمواطنيــن ولكافــة
القطاعــات االنتاجيــة ،فــاذا تجــاوزت الحاجــة مــن الطاقــة المعــروض منهــا فــإن ذلــك يــؤدي
الــى نقــص فــي االمــداد وحصــول عجــز يتبعــه تأثيــر ســلبي علــى مرافــق الحيــاة المختلفــة
وعلــى التنميــة كذلــك.

اضافــة الــى انــه يجــب العمــل علــى ضمــان (تأميــن) الطاقــة وتنويــع مصادرهــا الســتقرار
إمداداتهــا حتــى ال تكــون امــدادات هــذه الطاقــة محتكــرة بالكامــل لمصــدر واحــد وتكــون
عرضــة لتذبــذب العالقــات السياســية أو االمنيــة أو االقتصاديــة مــع هــذا المصــدر ،ويســتدعي
هــذا الهــدف اقامــة عالقــات واتفاقيــات اقليميــة ودوليــة ايجابيــة.

•الهــدف االســتراتيجي الثانــي :طاقــة مؤمنــة للمســتهلك بكميــات كافيــة وبمواصفــات
فنيــة وبيئيــة تحقــق المعاييــر الدوليــة:

وهــذا الهــدف مرتبــط بالهــدف االول ،فالقــدرة علــى تلبيــة احتياجــات الطاقــة وتأمينهــا
غيــر كاف لالعــداد القامــة الدولــة اذا لــم تتوفــر المقــدرة علــى نقــل هــذه االحتياجــات مــن
مصادرهــا الــى المواطنيــن والــى القطاعــات االنتاجيــة المختلفــة بالكميــة و النوعيــة المناســبة
واالمنــة والموثوقــة ،فالضعــف فــي توفــر إمــدادات وخدمــات الطاقــة يتســبب فــي وجــود
عجــز فــي تلبيــة االحتياجــات األساســية.
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لهــذا فــان إيجــاد منظومــات فنيــة متكاملــة مؤتمتــة تضمــن نقــل الطاقــة وتوزيعهــا مــن دون
انقطــاع يعتبــر أمــراً ملحــاً وهدفــاً اســتراتيجياً لتحقيــق التنميــة ،والرخــاء اإلجتماعــي والتطــور
االقتصــادي ولهــذا يجــب ان تتوفــر شــبكات النقــل والتوزيــع ذات كفــاءة عاليــة قــادرة علــى
تلبيــة إحتياجــات المســتهلكين

كمــا ويتطلــب ذلــك توافــق المعاييــر والمواصفــات الفنيــة لهــذه الشــبكات واألنظمــة مــع
المواصفــات والمعاييــر الدوليــة كمتطلــب للمشــاركة فــي مشــاريع تكامــل انظمــة الطاقــة
وترابطهــا اقليميــاً لتعزيــز امــن التــزود وتحقيــق الجــدوى اإلقتصاديــة لســلعة الطاقــة.
•الهدف االستراتيجي الثالث :مؤسسات كفؤة وفاعلة تعمل في قطاع الطاقة:

ان هــذا الهــدف مكمــل للهدفيــن االوليــن ،فالمؤسســات الكفــؤة والفاعلــة ضــرورة لالعــداد
القامــة الدولــة واالرتقــاء بمســتوى تقديــم خدمــات الطاقــة.

وهــذا يتطلــب بنــاء و تطويــر وتنميــة المؤسســات العاملــة بالقطــاع ،وتوضيــح صالحياتهــا
وتحديــد مســؤلياتها وطبيعــة األدوار و العالقــات القائمــة بيــن هــذه المؤسســات ،كمــا وان
ذلــك يتطلــب اعــداد واقــرار وتفعيــل اطــر قانونيــة وتشــريعية وتنظيميــة شــاملة وحديثــة مــن
اجــل تحديــد الصالحيــات واألدوار والمســؤليات للمؤسســات العاملــة للقطــاع .
•الهدف االستراتيجي الرابع :قطاع طاقة اكثر كفاءة اقتصادية:

حتــى يكــون قطــاع الطاقــة رافــداً لخزينــة الدولــة و يضطلــع بــدور فعــال فــي تحقيــق التنميــة
االقتصاديــة واالجتماعيــة فــإن ذلــك يتطلــب ازالــة المعوقــات التــي تمنــع زيــادة فاعليتــه
االقتصاديــة وازالــة المعوقــات لتصديــر الغــاز الطبيعــي المكتشــف فــي بحــر غــزة ،واستكشــاف
وتطويــر مــوارد البتــرول المكتشــفة فــي الضفــة الغربيــة.
كمــا وأن ذلــك يتطلــب اســتكمال اعــداد واقــرار وتفعيــل القوانيــن والتشــريعات الخاصة بقطاع
الهيدروكربــون ودمجهــا مــع التشــريعات الخاصــة بالكهربــاء والطاقــة المتجــددة للوصــول الــى
قانــون طاقــة شــامل وموحــد ينظــم قطــاع الطاقــة بمكوناتــه الثــاث ( الكهربــاء ،الطاقــة
المتجــددة وكفــاءة الطاقــة ،والهيدروكربــون) ويوحدهــا تحــت اطــار سياســاتي واحــد ليكــون
قــادراً علــى التخطيــط والتطويــر والتنميــة لقطــاع الطاقــة بشــكل شــامل.

القسم الخامس
السياسات الخاصة بتحقيق األهداف اإلستراتيجية
للقطاع
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القسم الخامس
 5 .الفصل الخامس  :السياسات الخاصة بتحقيق األهداف
اإلستراتيجية للقطاع

ان هــذا الفصــل يحــدد السياســات الضروريــة لتحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية الــواردة فــي
الفصــل الســابق ،حيــث تــم تبنــي هــذه السياســات بنــاء علــى الخبــرات المتراكمــة فــي ادارة
وتطويــر القطــاع فــي الســنوات الســابقة ،والفــرص المتاحــة إلمكانيــة ازالــة المعوقــات وجســر
الفجــوات القائمــة فــي القطــاع بمكوناتــه المختلفــة.

وتتوخــى هــذه السياســات منهجيــة تأخــذ بعيــن االعتبــار التوجهــات الفلســطينية بإســتقاللية
قطــاع الطاقــة وتنســجم مــع التوجهــات اإلقليميــة والعالميــة المتمثلــة بعولمــة قطــاع
الطاقــة ورفــع نســبة الطاقــة المنتجــة مــن مصــادر الطاقــة النظيفــة فــي الخليــط اإلجمالــي
للطاقــة ،وزيــادة كفــاءة اإلســتخدام للطاقــة فــي اإلنتــاج واإلســتهالك ،والــذي يتمثــل فــي
مشــاريع الربــط اإلقليمــي وتبــادل الطاقــة ،ومواءمــة النظــم والتشــريعات المتعلقــة بإنتــاج
ونقــل وتوزيــع واســتهالك الطاقــة ،وتشــجيع مشــاريع اســتغالل مصــادر الطاقــة المتجــددة،
وترشــيد اســتهالك الطاقــة وكفــاءة االنتــاج والنقــل واإلســتهالك للطاقــة للتقليــل مــن األثــار
البيئيــة الســلبية والحــد مــن إنبعاثــات الغــازات الضــارة.

ـاء علــى دراســات محليــة شــاملة للســوق تضمنــت
وقــد اعتمــد اعــداد هــذه السياســات بنـ ً
تحليــل الواقــع وتحديــد االولويــات لقطــاع الطاقــة الزالــة المعوقــات والفجــوات وتلبيــة
احتياجــات القطــاع ،اضافــة الــى التطــورات الحاصلة على القطاع بجوانبه المختلفة؛ التشــريعية
منهــا والمؤسســاتية والفنيــة ومــا تــم إنجــازه خــال الفتــرة المنصرمــة .2017-2019
كمــا وشــملت التعديــات فــي السياســات توجهــات الحكومــة الفلســطينية فــي توحيــد جميــع
مكونــات الطاقــة تحــت اطــار سياســاتي واحــد ،ليكــون هــذا اإلطــار السياســاتي مفوضــاً لــكل ما
يتعلــق بالتخطيــط لقطــاع الطاقــة بجميــع مكوناتــه واعــداد اإلســتراتيجيات الخاصــة بتطويــر
القطــاع واإلشــراف عليهــا وتعديلهــا لضمــان ديمومــة تطــور هــذا القطــاع وتنميتــه ليكــون
قــادراً علــى تلبيــة اإلحتياجــات الوطنيــة مــن الطاقــة.

وقــد تــم تبنــي عــدة خيــارات سياســاتية لتحقيــق كل هــدف مــن األهــداف اإلســتراتيجية بمــا
وصــوال
يضمــن اســتمرارية التقــدم فــي تحقيــق الهــدف علــى المــدى القصيــر والمتوســط
ً
للرؤيــة القطاعيــة المنشــودة.
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5.5.1السياســات الخاصــة بالهــدف اإلســتراتيجي األول  :قــدرة اكبر علــى تلبية احتياجات
الطاقــة وتأمينها
5 5.1.1المصادر وتوفير إحتياطي إستراتيجي من الطاقة

فمــن جانــب التزويــد ،يجــب اســتغالل جميــع مصــادر الطاقــة المتاحــة محليــاً وذلــك مــن اجــل
توفيــر خليــط طاقــة متنــوع و وقــادر علــى اإلســتمرار فــي توفيــر احتياجــات الســوق المحلــي
مــن انــواع الطاقــة المختلفــة.
•الطاقة الكهربائية

أن الطلــب علــى الطاقــة الكهربائيــة وعلــى الســيناريو المتوســط ســيصل عــام 2022
الــى  1605MWبمعــدل نمــو ســنوي  ،7%وأن تأميــن هــذه اإلحتياجــات يمكــن تحقيقــه
مــن خــال سياســة تنويــع المصــادر وذلــك مــن خــال زيــادة القــدرة االنتاجيــة الوطنيــة
 بحيــث تغطــي حتــى عــام  2024مــا نســبته  40%مــن هــذه اإلحتياجــات علــى انتتــم الزيــادة باعتمــاد خليــط متــوازن لمصــادر الطاقــة الكهربائيــة مــن كل مــن المصــادر
التقليديــة والمتجــددة المتاحــة حتــى تشــكل هــذه الطاقــة المتجــددة فــي عــام  2022مــا
نســبته  6%مــن مجمــل الطاقــة الكهربائيــة المنتجــة محليــا وأن يتــم ربــط مصــادر الطاقــة
المتجــددة علــى الشــبكة الكهربائيــة العامــة.

•العناصر الهيدروكربونية ( الغاز والبترول)

إن الدراســات الخاصــة بتحديــد توقعــات االســتهالك مــن المحروقــات ومعــدل النمــو
فــي االســتهالك والبدائــل المتاحــة لتأميــن هــذه االحتياجــات والتــي اخــذت بعيــن االعتبــار
الجــدوى االقتصاديــة واالســتثمارات وامكانيــة توفيرهــا وامــن االمــداد تبيــن ان الزيــادة
علــى الطلــب علــى المحروقــات هــو .7.2%
والخيارات الممكنة لـتأمين هذه اإلحتياجات :

.1

.2

1تفعيــل سياســة تنويــع المصــادر مــن خــال تفعيــل االســتيراد مــن الــدول المحيطــة
بحيــث يكــون هنالــك اكثــر مــن مصــدر للتــزود بهــذه االحتياجــات مــن المحروقــات
والغــاز.

2زيــادة القــدرة التخزينيــة واالحتياطــي مــن مشــتقات البتــرول والغــاز تكفــي اســتهالك
مناطــق دولــة فلســطين لفتــرة زمنيــة معينــة بحيــث ال تكــون عرضــة لالنقطاعــات
المتكــررة واالزمــات فــي تزويــد المحروقــات

5 5.1.2تبادل الطاقة مع الدول المجاورة من خالل مشاريع الربط الكهربائي

الربــط الكهربائــي مــع الــدول المجــاورة لتأميــن طاقــة كهربائيــة كافيــة مــن عــدة مصــادر
بحيــث ال يتعــدى نســبة االعتمــاد علــى مصــدر واحــد أكثــر مــن  50%فــي الوضــع المثالــي
مــع إمكانيــة اســتيراد كامــل االحتياجــات فــي حــاالت الطــوارئ.
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5 5.1.3مخرجات تنفيذ سياسات الهدف اإلستراتيجي األول
ان نتائج تنفيذ الخيارات السياساتية الوارده اعاله بحلول العام  2022هي :
•نظام ربط كهربائي بين الضفة الغربية واألردن على الجهد العالي وقادرة على تزويد  160ميغاواط
•نظام ربط كهربائي بين قطاع غزة ومصر على جهد  220Kvوقادر على تزويد  150ميغاواط
•محطة توليد كهرباء غزة بقدرة اجمالية  280ميغاواط
•محطتين توليد كهرباء في الضفة الغربية بقدرة إجمالية  600ميجا واط ( 450جنين  150 +الخليل)
•محطات توليد كهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة اجمالية قصوى  200ميغاواط
•خط تزويد غاز طبيعي من الشبكة اإلسرائيلية الى محطة توليد غزة
•نظام تخزين احتياطي استراتيجي للمشتقات النفطية
•مركز لمعلومات الطاقة باشكالها المختلفة للتخطيط الفني واإلقتصادي

5.5.2السياســات الخاصــة بالهــدف اإلســتراتيجي الثانــي  :طاقــة مؤمنــة للمســتهلك
بكميــات كافيــة وبمواصفــات فنيــة وبيئيــة تحقــق المعاييــر الدوليــة.

ان تحقيــق هــذا الهــدف يتطلــب ايصــال الطاقــة مــن مصادرهــا المختلفــة الــى المســتهلك
بالكميــات الالزمــة وبالمواصفــات الفنيــة والبيئيــة المعتمــدة دوليــاً وذلــك عــن طريــق تبنــي
السياســات والمبــادرات التاليــة:

5 5.2.1تطوير منظومة النقل والتوزيع
.1

1باســتثناء محطــات التحويــل علــى الضغــط العالــي األربعــة التــي تــم اإلنتهــاء منهــا منــذ
العــام  ، 2017يمكــن اعتبــار فلســطين خاليــة مــن نظــام نقــل الطاقــة الكهربائيــة مــن
مصادرهــا ،لــذا يجــب البــدء ببنــاء هــذا النظــام بشــكل متكامــل لنقــل الطاقــة الكهربائية
مــن الــدول المجــاورة ومــن محطــات التوليــد المحليــة الــى مراكز التوزيــع ،على ان يلبي
هــذا النظــام متطلبــات تدفــق الطاقــة مــن مصــادر إنتاجهــا إلــى مراكــز التوزيــع ويلبــي
النمــو المتزايــد فــي األحمــال كمــا ويحقــق الميــزات الفنيــة واالقتصاديــة ومتطلبــات
الحفــاظ علــى البيئــة وشــروط الســامة العامــة.

.3

3رفــع كفــاءة شــركات التوزيــع فــي مجــال تطويــر أنظمــة القيــاس الذكيــة والتحكــم عــن
بعــد للحــد مــن ظاهــرة الفاقــد األســود.

.

 2االســتمرار فــي تطويــر واعــادة تأهيــل وصيانــة شــبكات توزيــع الكهربــاء وذلــك
كمتطلــب لضمــان جــودة الخدمــات التــي يتــم تقديمهــا الــى المســتهلك الفلســطيني،
وتطويــر منشــات البنيــة التحتيــة الالزمــة بمــا يســاعد فــي التنميــة االقتصاديــة وحمايــة
البيئــة.

.4

4بنــاء نظــام تخزيــن احتياطــي و تطويــر منظومــة نقــل لمشــتقات الغــاز والبتــرول مــن
مصادرهــا الــى مراكــز التخزيــن ومراكــز اإلســتهالك.
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5 5.2.2تطبيــق التقنيــات الحديثــة واتمتــة المراقبــة والتحكــم بمنظومــة نقــل وتوزيــع
الطاقــة

ان تطبيــق التقنيــات الحديثــة فــي انشــاء انظمــة تحكــم فــي تدفــق الطاقــة الكهربائيــة مــن
مصادرهــا المتعــددة ومراقبــة والتحكــم بطريقــة ســريانها حتــى وصولهــا الــى المســتهلك
لضمــان موثوقيــة منظومــة نقــل وتوزيــع الطاقــة ومراقبــة فاعليــة إســتخدام المنظومــة
وتقليــل الضياعــات وتوافــر الطاقــة للمســتهلك بالكميــات والمواصفــات الالزمــة يضمــن
تحقيــق اإلســتثمار األعلــى مــن هــذه الطاقــة .

5 5.2.3كفاءة استخدام الطاقة وترشيد االستهالك

ويتــم ذلــك مــن خــال تبنــي مزيــج مــن السياســات الخاصــة بهــذا المجــال علــى مســتوى
المســتهلك ومســتوى منظومــة المصــدر والنقــل والتوزيــع.

5 5.2.4مخرجات تنفيذ الخيارات السياساتية للهدف اإلستراتيجي الثاني
يعتبــر تنفيــذ السياســات الخاصــة بالهــدف اإلســتراتيجي الثانــي مــن اهــم مؤشــرات النجــاح فــي تنفيــذ
هــذه اإلســتراتيجية حيــث ســيؤدي ذلــك الــى انشــاء نظــام طاقــة فلســطيني قــادر علــى تزويــد
احتياجــات الســوق مــن الطاقــة بأشــكالها المختلفــة  ،حيــث ان تحقيــق هــذه النتائــج بحلــول العــام
 2022تتلخــص فيمــا يلــي :
•أربــع محطــات تحويــل ضغــط عالــي إضافيــة فــي الضفــة الغربيــة علــى جهــد  161/33Kvوبقــدرة اجماليــة
720ميغــاواط
•محطــة تحويــل ضغــط عالــي فــي الضفــة الغربيــة علــى جهــد  161/22Kvبيــن طولكــرم وجنيــن وبقــدرة 120
ميغــاواط
•ثالث محطات تحويل ضغط عالي في قطاع غزة على جهد  220/66/22Kvوبقدرة اجمالية  600ميغاواط
•نظام التحكم الوطني في الضفة الغربية
•نظــام توزيــع علــى الضغــط المتوســط مترابــط وقــادر علــى نقــل الطاقــة مــن محطــات التحويــل الرئيســية الــى مراكــز
األحمــال وبفاقــد فنــي قليــل ال يتجــاوز .12%
•نظام تزويد الى مراكز األحمال محكوم اوتوماتيكياً
•ترشيد استهالك طاقة في القطاعات المختلفة بقيمة 384غيغاواط ساعة سنوياً
•محطات طاقة شمسية تجارية بقدرات من  5-10ميجا واط
•توريد عدادات وأنظمة مراقبة ذكية لشركات التوزيع
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5.5.3السياســات الخاصــة بالهــدف اإلســتراتيجي الثالــث  :مؤسســات كفــؤة وفاعلــة
فــي قطــاع الطاقــة

ان تنفيــذ اإلســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع الطاقــة بشــكل فاعــل وتحقيــق األهــداف التــي
تــم تبنيهــا يتطلــب اســتكمال وتفعيــل البنــاء المؤسســاتي الموجــود حاليــاً وتعديــل بعضــاً
منــه ،اضافــة الــى انشــاء مؤسســات جديــدة وذلــك مــن اجــل بنــاء نظــام طاقــة فاعــل وذو
ديمومــة  ،ولتحقيــق هــذا الهــدف فــإن الخيــارات السياســاتية الخاصــة بتحقيــق هــذا الهــدف
هــي :

5 5.3.1استكمال بناء وتفعيل المؤسسات العاملة في قطاع الطاقة

لقــد تــم انجــاز معظــم األطــر المؤسســاتية العاملــة فــي قطــاع الكهربــاء بمــا يتوافــق وقانــون
الكهربــاء العــام ،ولكــن هنــاك حاجــة الــى اســتكمال وتفعيــل بعــض هــذه األطــر المؤسســاتية
باإلضافــة الــى ادخــال بعــض التعديــات علــى مهــام ومســؤوليات بعضهــا اآلخــر ليتوافــق
وخطــة توحيــد قطــاع الطاقــة بمكوناتــه الثــاث مثــل :
.1

1اســتكمال بنــاء وتفعيــل قطــاع الطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة وذلــك بمــا
يتوافــق ونصــوص قانــون الطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة.

.3

3اعــادة هيكلــة قطــاع الهيدروكربــون مــن خــال اقــرار األطــر القانونيــة والتشــريعية
لتنظيــم القطــاع وانشــاء وتفعيــل المؤسســات الالزمــة إلدارتــه وتشــغيله.

.2

2ضــم كافــة الهيئــات المحليــة والبلديــات لشــركات توزيــع كهربــاء تعمــل بمهنيــة
وكفــاءة عاليتيــن.

5 5.3.2التخطيــط المتكامــل والشــامل لقطــاع الطاقــة مــن خــال اطــار سياســاتي
واحــد

ان توحيــد المرجعيــة السياســاتية لمكونــات الطاقــة فــي فلســطين (الكهربــاء ،الطاقــة
المتجــددة وكفــاءة الطاقــة ،والهيدروكربــون) يــؤدي الــى تحقيــق كفــاءة عاليــة فــي التخطيــط
لتطويــر قطــاع الطاقــة ،والــى قــدرة اكبــر علــى اعــداد الدراســات الخاصــة بنمــو الطلــب علــى
الطاقــة.

5 5.3.3رفع كفاءة الكوادر العاملة في قطاع الطاقة

اعــداد وتنفيــذ الخطــط والبرامــج الخاصــة بتأهيــل وتدريــب الكــوادر العاملــة فــي قطــاع الطاقة
ورفــع كفاءتهــا لتضطلــع بدورهــا فــي تطويــر وادارة وتشــغيل القطــاع بشــكل فاعل.

5 5.3.4مخرجات السياسات الخاصة بالهدف اإلستراتيجي الثالث:

ان نتائــج تنفيــذ السياســات الثــاث الــواردة اعــاه تقــود الــى وجــود نظــام مؤسســاتي موحــد
كفــؤ وفاعــل وذو ديمومــة  ،حيــث ســيتمتع بالشــفافية والشــمولية والفاعليــة اإلداريــة
والفنيــة ،والهيــاكل التنظيميــة التاليــة تبيــن مــدى ترابــط هــذا البنــاء المؤسســاتي:
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5 .5.3.0.1اإلطار السياساتي الموحد لقطاع الطاقة

ويتمثــل ذلــك فــي توحيــد مكونــات الطاقــة الثــاث تحــت مظلــة ســلطة الطاقــة والمــوارد
الطبيعيــة لتصبــح هــي الجهــة الحكوميــة الواحــدة التــي تعنــى بــكل مــا يتعلــق بالتخطيــط
لقطــاع الطاقــة واعــداد الخطــط واإلســتراتيجيات الخاصــة بتطويــر القطــاع ،واإلشــراف
علــى تنفيــذ هــذه الخطــط والسياســات ،والتوصيــة الــى الحكومــة بتعديــل واصــدار النظــم
والتشــريعات الخاصــة بقطــاع الطاقــة.

5 .5.3.0.2قطاع الهيدروكربون:
ويتضمن ذلك :

•اقرار قانون الهيدروكربون.

•تعريف المؤسسات العاملة بالقطاع وبما يراعي فصل الصالحيات.

5.5.4السياســات الخاصــة بالهــدف اإلســتراتيجي الرابــع  :زيــادة الكفــاءة اإلقتصاديــة
لقطــاع الطاقــة

يشــكل قطــاع الطاقــة رافــداً حيويــاً ومهمــاً للدخــل القومــي ،فهــو رافــد مهــم للخزينــة العامــة،
وبالتالــي فــإن هنــاك فرصــة كبيــرة لزيــادة الكفــاءة اإلقتصاديــة لقطــاع الطاقــة فــي فلســطين
وذلــك مــن خــال التدخــات السياســاتية التاليــة:

5 5.4.1تزويــد الغــاز الطبيعــي لمحطــة كهربــاء غــزة وتوفيــر مصــادر الغــاز الطبيعــي لبنــاء
محطــات كهربــاء فــي الضفــة

ان تكلفــة تشــغيل محطــة كهربــاء غــزة بالغــاز الطبيعــي يشــكل  30%مــن تكلفــة التشــغيل
الحاليــة بالوقــود الصناعــي ممــا يــؤدي الــى وفــر كبيــر علــى خزينــة الدولــة.

كمــا ان توفيــر مصــادر الغــاز لبنــاء قــدرات انتــاج كهربــاء وطنيــة يقلــل مــن تكاليــف اإلســتيراد
التــي تتحمــل الخزينــة العامــة جــزءاً كبيــراً منهــا.

5 5.4.2اســتغالل الغــاز الطبيعــي المكتشــف فــي بحــر غــزة ومصــادر البتــرول المحتملــة
فــي الضفــة الغربيــة

تقــدر العوائــد الماليــة المباشــرة علــى خزينــة الدولــة مــن اســتغالل حقــل غــاز غــزة بأكثــر مــن
ثالثــة مليــارات دوالر امريكــي موزعــة علــى عشــرين عامــاً وهــي مــدة رخصــة اإلســتغالل ،وهــذا
باإلضافــة الــى العوائــد غيــر المباشــرة علــى اإلقتصــاد الوطنــي والمتعلقــة بتوفيــر احتياجــات
ـدال مــن اســتيرادها والتــي ال
الســوق المحلــي مــن الغــاز الطبيعــي والكهربــاء المولــدة منــه بـ ً
تقــل قيمتهــا عــن العوائــد المباشــرة لهــذا المصــدر.
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كمــا ان التوقعــات األوليــة إلســتغالل وتطويــر حقــل بتــرول رنتيــس فــي الضفــة الغربية ســتوفر
دخــا مباشــراً لخزينــة الدولــة يتــراوح مــن ( ) 700 - 300مليــون دوالر وذلــك حســب نتائــج
ً
اإلستكشــاف التــي ســيقوم بهــا المطــور الحاصــل علــى امتيــاز التطويــر لهــذا الحقــل وهــو (
اإلئتــاف الوطنــي بقيــادة صنــدوق اإلســتثمار الفلســطيني ).
5 5.4.3انهاء ظاهرة صافي اإلقراض

لقــد تــم تبنــي هــذا التدخــل السياســاتي فــي االســتراتيجيتين الســابقتين لقطــاع الطاقــة حيــث
اســتطاعت ســلطة الطاقــة مــن تحقيــق انجــاز كبيــر فــي هــذا اإلطــار مــن خــال عــدة برامــج تــم
تنفيذهــا اضافــة الــى التدابيــر القانونيــة واإلجرائيــة الصــادرة عــن مجلس الــوزراء بهذا الخصوص،
ومــن أجــل تعزيــز هــذه الجهــود فإنــه يتوجــب علــى الحكومــة الفلســطينية تســريع ضــم الهيئــات
المحليــة والبلديــات لشــركات توزيــع قائمــة او شــركات جديــدة وباســرع وقــت ممكــن
5 5.4.4االنتهــاء مــن صياغــة اإلتفاقيــة التجاريــة مــع شــركة كهربــاء اســرائيل فيمــا يخــص
اســتيراد الكهربــاء

بمــا ان شــركة كهربــاء اســرائيل مــا زالــت هــي المــزود الرئيســي للكهربــاء للضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة فــإن تأطيــر هــذه العالقــة قانونيــا وفنيــاً وماليــاً مــن خــال التوصــل الــى اتفاقيــة
تجاريــة لشــراء الطاقــة ســيكون لــه انعــكاس اقتصــادي ايجابــي كبيــر علــى اإلقتصــاد المحلــي
مــن حيــث ســعر الطاقــة المســتوردة ،وادارة عمليــات الشــراء بطريقــة فاعلــة وهــو مــا تســعى
إليــه ســلطة الطاقــة مــن خــال إدارة المفاوضــات مــع شــركة كهربــاء اســرائيل.
5 5.4.4مخرجات السياسات للهدف اإلستراتيجي الرابع

ان من اهم نتائج تطبيق السياسات الواردة اعاله هي ما يلي:
§عوائــد ماليــة مباشــرة علــى خزينــة الدولــة بقيمــة  150مليــون دوالر ســنويا ناتجــة عــن تصديــر الغاز الطبيعي المكتشــف
فــي بحــر غزة
§عوائد مالية مباشرة على خزينة الدولة بقيمة  15 - 10مليون دوالر سنوياً ناتجة عن تطوير حقل بترول رنتيس
§اتفاقيــة شــراء طاقــة بيــن الشــركة الفلســطينية لنقــل الكهربــاء وشــركة كهربــاء اســرائيل ينتــج عنهــا انخفــاض فــي ســعر
تكلفــة الطاقــة للمســتهلك النهائــي بقيمــة  %8-10عــن التعرفــة الحاليــة
§انخفاض في سعر انتاج الطاقة من شركة توليد كهرباء غزة بنسبة  %60عن سعر التكلفة الحالي
§تخفيــض مديونيــة الكهربــاء للحكومــة علــى الهيئــات المحليــة وشــركات التوزيــع بشــكل تدريجــي للوصــول إلــى إنهــاء
ظاهــرة صافــي اإلقــراض بمــا يتطلبــه ذلــك مــن إلتــزام الحكومــة بتســديد إلتزاماتهــا للشــركات والهيئــات.

القسم السادس
التدخالت السياساتية وتوزيع المهام والمسؤليات
والموارد المالية ()2020-2022
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القسم السادس
6 .6الفصل السادس :التدخالت السياساتية وتوزيع المهام
والمسؤليات والموارد المالية ()2020-2022
6.6.1التدخالت السياساتية وتوزيع المسؤليات والموارد المالية

لكــي تقودنــا السياســات التــي تــم تبنيهــا فــي الفصــل الســابق الــى تحقيــق اإلهــداف
اإلســتراتيجية القطاعيــة ســيتم تنفيذهــا مــن خــال حزمــة محــددة مــن البرامــج والمشــاريع .
وسيتم تحديد األولويات لتنفيذ البرامج والتدخالت زمنياً من خالل تقسيمها كما يلي:

•األولويــة قصيــرة المــدى :وهــي التدخــات التــي ســتعطى اولويــة لتنفيذهــا خــال
فتــرة زمنيــة تمتــد مــن :عــام  -عاميــن

•التدخــات متوســطة المــدى  :وهــي التدخــات التــي ســيتم تنفيذهــا خــال الفتــرة
الزمنيــة الالحقــة والتــي ســتمتد مــن  5 :اعــوام حتــى العــام2024

كمــا وســيتم تحديــد المؤسســات التــي ستشــارك فــي تنفيــذ هــذه التدخــات وذلــك حســب
القوانيــن واألنظمــة النافــذة فــي الدولــة.
والجدول التالي يوضح هذه التدخالت:

6.6.2توزيع المهام و المسؤوليات

ان توزيــع المهــام والمســؤوليات بيــن المؤسســات العاملــة في القطــاع يتطلب وجود قوانين
وتشــريعات تحــدد المؤسســات العاملــة فــي القطــاع وتبيــن ادوار ومهــام ومســؤوليات كل
مؤسســة مــن هــذه المؤسســات.

فقانــون الكهربــاء العــام وقانــون الطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة حدد جميع المؤسســات
العاملــة فــي القطــاع ودور كل مؤسســة ،بينمــا مــا زال قطــاع الهيدروكربــون بانتظــار اقــرار
مســودة قانــون الهيدروكربــون للبــدء فــي بنــاء وتفعيــل المؤسســات العاملــة فــي القطــاع
ودورهــا ومهامهــا.

والجدول التالي يوضح المؤسسات المرتبطة في تطوير ادارة قطاع الطاقة:
مجلس تنظيم قطاع الطاقة

مراقبــة أنشــطة توليــد ونقــل وتوزيــع وبيــع الطاقــة
الكهربائيــة فــي اطــار االلتــزام بالقوانيــن واللوائــح
واالنظمــة المعتمــدة.

وضــع الضوابــط التــي تكفــل المنافســة المشــروعة
فــي انشــطة انتــاج وتوزيــع الطاقــة الكهربائيــة ضمانــا
لمصالــح المســتهلك.

التحقــق مــن أن تكلفــة انتــاج ونقــل وتبــادل وتوزيــع
الطاقــة الكهربائيــة تضمــن مصالــح جميــع االطــراف
المعنيــة بالقطــاع الكهربائــي.

ضمــان جــودة مســتوى الخدمــات الفنيــة واالداريــة
التــي تقدمهــا شــركات التوزيــع للمســتهلكين.

مراقبــة تطبيــق االتفاقيــات المتعلقــة بالتوليــد
والنقــل والتوزيــع والبيــع.

انشــاء قاعــدة بيانــات بالمعلومــات الفنيــة والماليــة
واالحصائيــة ونشــرها وفقــا للتعليمــات التــي تصدرهــا
ســلطة الطاقــة لهــذه الغايــة.

التوصيــة الــى ســلطة الطاقــة بتحديــد التعرفــة
الكهربائيــة وتعرفــة مشــتقات البتــرول والغــاز،
ورســوم االشــتراك وبــدل تكاليــف التمديــدات
والتامينــات والخدمــات األخــرى الالزمــة اليصــال
التيــار الكهربائــي للمســتهلك بعــد التشــاور مــع
الجهــات ذات العالقــة ومــع مراعــات مقاربــة
االســعار بيــن مختلــف محافظــات الوطــن.

التوصيــة لســلطة الطاقــة بقبــول او رفــض الرخــص
او تجديدهــا او ســحبها او التنــازل عنهــا لشــركات
التوليــد والتوزيــع التــي تقــدم طلبــات بهــذا الشــأن.

مراقبــة التــزام الشــركات المرخصــه للتوليــد او التوزيــع
بالشــروط الــواردة فــي الرخــص.

الســعي لحــل الخالفــات بيــن شــركات قطــاع الكهربــاء
والمســتهلكين وبيــن شــركات قطــاع الكهربــاء
نفســها بمــا يحفــظ المصلحــة العامــة.

إصــدار و تجديــد و تعليــق و إلغــاء التراخيــص
الخاصــة
أو
العامــة
الشــركات
لجميــع
أو الجهــات التــي تعمــل فــي العمليــات
الوســطى والنهائيــة بقطــاع الهيدروكربــون.

تشــغيل النظــام الكهربائــي ذا الجهــد
العا لــي.

شــراء الطاقــة الكهربائيــة مــن المصــادر
المختلفــة وبيعهــا لشــركات التوزيــع
المزوديــن مــن شــبكة
المســتهلكين
َ
النقــل.

بنــاء محطــات تحويــل جديــدة وتوســعة
المحطــات القائمــة كلمــا لــزم األمــر.

تملُّ ــك وصيانــة وتطويــر شــبكة النقــل
الوطنيــة ذات الجهــد العالــي وفقــا
للقانــون ،ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن
أقامــة وصيانــة شــبكات نقــل ومحطــات
تحويــل مــن جهــد ضغــط عالــي الــى جهــد
متو ســط .

شركة نقل الكهرباء

جدول ( :)1مهام ومسؤوليات المؤسسات العاملة في قطاع الطاقة

سلطة الطاقة الفلسطينية

تطويــر اإلســتراتيجيات ،والسياســات والخطــط الوطنيــة
لقطــاع الطاقــة علــى أســس التخطيــط المتكامــل للطاقــة
والتقــدم بهــا لمجلــس الــوزراء للمصادقــة عليهــا.
مراقبــة تنفيــذ اإلســتراتيجيات ،والسياســات والخطــط
الوطنيــة عــن طريــق تحليــل تأثيــر إســتراتيجيات وسياســات
الطاقــة فــي االقتصــاد ،والبيئــة ،والصحــة ،والســامة،
والمجتمــع ،وتقديــم تقاريــر مراقبــة ومراجعــات دوريــة
لمجلــس الــوزراء.
تطويــر التشــريعات األساســية والتشــريعات الثانويــة
المتعلقــة بقطــاع الطاقــة بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة.
تحديد سياسة التعرفة لكل قطاعات الطاقة.
ضمــان التوريــد اآلمــن للطاقــة فــي دولــة فلســطين عــن
طريــق اإلشــراف علــى تأميــن توريــد الطاقــة فــي ضــوء
التــوازن بيــن العــرض والطلــب ،وتوقعــات الطلــب ،وتوقعــات
قــدرات التوليــد والتوســعات المخططــة لشــبكات النقــل
والتوزيــع.
اإلشــراف علــى تطويــر قطــاع الطاقــة مــن حيــث
ا ال ســتثما ر ا ت .
اإلشــراف علــى جميــع المؤسســات والشــركات العاملــة فــي
قطــاع الطاقــة.
اإلشــراف علــى تنفيــذ برامــج توســعة شــبكة النقــل والتوزيــع
والكهرباء.
جمــع وتخزيــن ومعالجــة البيانــات اإلحصائيــة فيمــا يتعلــق
بإمــدادات الطاقــة والطلــب ،واســتخدامات الطاقــة،
والمســتخدمين ،والتقنيــات ،والمشــاريع ،باإلضافــة إلــى
جميــع البيانــات اإلحصائيــة للطاقــة الالزمــة للتخطيــط
المتكامــل للطاقــة.
إنشــاء قواعــد البيانــات ونظــم المعلومــات واســتخدامها
لتخزيــن ومعالجــة البيانــات اإلحصائيــة للطاقــة.
القيــام بالتنبــؤ بالطلــب علــى الطاقــة باســتخدام نمــاذج
متخصصــة فــي نظــم الطاقــة.
إصــدار قــرارات بشــأن منــح تصاريــح فيمــا يتعلــق باســتخدام
األراضــي لتركيــب مرافــق إلنتــاج الطاقــة ،ونقــل وتوزيــع
الطاقــة.
التعــاون مــع دول الجــوار لغــرض الربــط الكهربائــي وتبــادل
الطاقــة الكهربائيــة.
إعــام المســتثمرين بشــأن اإلطــار القانونــي والتنظيمــي
لالســتثمارات الخاصــة فــي قطــاع الطاقــة.
وفقــا للقانــون المعمــول بــه ،تملــك األمــوال المنقولــة
وغيــر المنقولــة ،وإبــرام العقــود ،والتقاضــي وتتولــى جميــع
األنشــطة القانونيــة لتنفيــذ أحــكام هــذا القــرار بقانــون.
تتولــى أي أنشــطة للتفتيــش وأنشــطة مراقبــة الســوق
للتأكــد مــن االلتــزام بالقانــون.
تقــوم ســلطة الطاقــة دوريــا بتقييــم مســتوى األداء ودرجــة
تحقيــق األهــداف ،وتعــدل وبشــكل دوري سياســاتها
وخططهــا وفقــا لذلــك.

شركات توزيع
الكهرباء

توزيــع الطاقــة الكهربائيــة
علــى المســتهلكين.
الحفــاظ علــى شــروط
حمايــة البيئــة والســامة
العامــة والخدمــة الدائمــة
للمســتهلكين
المقدمــة
بشــكل كفــؤ واقتصــادي
للمواصفــات
وفقــاً
والمقاييــس المعتمــدة .
إعــداد الخطــط التوســعية
بالنســبة شــبكات التوزيــع
وملحقاتهــا
وســعاتها
وتقديمهــا دوريــاً إلــى
مجلــس تنظيــم قطــاع
الكهربــاء ،علــى أن تلتــزم
الشــركات بتنفيــذ المشــاريع
واألعمــال المعتمــدة فــي
الخطــط المذكــورة ضمــن
البرامــج الزمنيــة المحــددة
لهــا .

القطاع لخاص

يــدار قطــاع الكهربــاء وتوزيــع
مشــتقات البتــرول والغــاز مــن
قبــل شــركات يتــم ترخيصهــا
لهــذه الغايــة ،علــى أن يراعــى
فــي ذلــك االتــي:
أن تكــون الشــركة المرخــص
لهــا شــركة مســاهمة.
عــدم جــواز جمــع أي شــركة
بيــن رخصتــي التوليــد والتوزيــع.
عــدم جــواز ان تكــون الشــركة
الواحــدة مســاهم رئيســي فــي
شــركة توليــد وشــركة نوزيــع.

مراكز االبحاث

المســاهمة فــي ايجــاد الحلــول
العلميــة المناســبة لمشــاكل
الطاقــة والبيئــة وعمــل دراســات
وابحــاث وتنفيــذ مشــاريع تطبيقيــة
مــن اجــل اســتغالل مصــادر
الطاقــة المتاحــة وخاصــة مصــادر
الطاقــة المتجــددة.
اعــداد جيــل مــن الخبــراء
بحــوث
فــي
والمختصيــن
ودراســات الطاقــة والبيئــة.
تقييــم
فــي
المســاهمة
اســتخدامات المــوارد الطبيعيــة
والحيويــة فــي فلســطين ،فــي
محاولــة لتوفيــر االســتغالل
األمثــل لهــذه المــوارد وبشــكل
دا ئــم.
نشــر الوعــي اتجــاه الطاقــة والبيئــة
فــي المجتمــع الفلســطيني
وترشــيد األنمــاط الســلوكية.
القيــام بــدور نشــط فــي تنميــة
القــدرات البشــرية الســتخدام
التقنيــات الحديثــة.
تجربــة التقنيــات الحديثــة فــي
مجــاالت التطويــر الطاقــي
والبيئــي وإمكانيــة توطينهــا
لتكــون أكثــر مالءمــة الحتياجــات
المجتمــع
ومتطلبــات
ا لفلســطيني .
العمــل علــى خلــق المنــاخ لحــوار
موضوعــي ومشــاركة مســتمرة
مــن جميــع شــرائح المجتمــع
الفلســطيني مــن أجــل ضمــان
تنميــة مســتدامة فــي فلســطين.
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6.6.3توزيع الموارد المالية

ان الجــدول التالــي يبيــن توزيــع المــوارد الماليــة الالزمــة لتنفيــذ التدخــات الــواردة فــي جــدول
رقــم ( ) 6-1والــذي يظهــر ان احتياجــات القطــاع لتغطيــة كلفــة التدخــات الرئيســية لالعــوام
 2020-2022تبلــغ تقريبــا 780مليــون دوالر أمريكــي.

جــدول ( :)2توزيــع المــوارد الماليــة الالزمــة لتغطيــة كلفــة التدخــات الرئيســية لالعــوام
(بالمليــون دوالر أمريكــي) 2020-2022
مصدر الموارد

مــوارد مطلوبــة مــن الحكومــة الفلســطينية عــن طريــق منــح او قــروض او مــن
الخزينــة (باأللــف دوالر)

موارد يتم تغطيتها من القطاع الخاص (باأللف دوالر)
المجموع (باأللف دوالر )

.6.4

الطاقة الكهربائية
263,856
522,600
786,456

اهداف المتابعة والتقييم

تهدف عملية المتابعة والتقييم الى تحقيق مايلي:

•توفيــر مــا يلــزم مــن معلومــات التخــاذ قــرارات مســتنيرة بشــأن العمليــات أو السياســة
أو االســتراتيجية المرتبطــة بالتدخــات الجاريــة أو المقبلــة؛ وايجــاد الحلــول والتكيــف مــع
المتغيــرات مــن أجــل تحســين االداء واســتخالص العبــر.

•إظهار المساءلة أمام صنّ اع القرار

 .6.5المؤشرات

ان المؤشــرات الخاصــة بالمتابعــة وبتقييــم التقــدم نحــو تحقيــق أهــداف وأولويــات القطــاع
هــي مؤشــرات عالميــة ولكــن تــم تطويعهــا لتالئــم واقــع قطــاع الطاقة الفلســطيني ،وتتالءم
هــذه المؤشــرات مــع نظــام المتابعــة والتقييــم الوطنــي الــذي تعمــل علــى تطويــره الحكومــة
الفلسطينية.

ويمكــن تقســيم المؤشــرات الخاصــة بقطــاع الطاقــة الــى اربعــة اقســام رئيســية :اجتماعيــة
واقتصاديــة وبيئيــة ومؤسســاتية وكل قســم يمكــن تقســيمه الــى عــدة مواضيــع فرعيــة:

6 6.5.1المؤشرات االجتماعية

ان الطاقــة لهــا تأثيــر مباشــر علــى الفقــر وفــرص العمــل والتعليــم والتلــوث والصحــة،
والمصــروف علــى الطاقــة لــه اثــر كبيــر علــى دخــل األســرة المعيشــية ،ولذلــك يمكــن تقســيم
المؤشــرات االجتماعيــة الــى موضوعيــن همــا رأس المــال والصحــة.
ان المؤشــرات الخاصــة بموضــوع رأس المــال تعنــى بوصــول الطاقــة الــى كافــة الســكان
وتوفرهــا بأســعار مناســبة للجميــع وعــدم وجــود تفــاوت بتوفــر الطاقــة بمختلــف انواعهــا بيــن
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مناطــق الوطــن المختلفــة وشــرائح المجتمــع المختلفــة .بينمــا المؤشــرات الخاصــة بالصحــة
تعنــى بالســامة العامــة فالطاقــة ال يجــب ان تؤثــر ســلباً علــى صحــة المواطــن بــل علــى
العكــس يجــب ان تؤثــر ايجابــاً عــن طريــق تحســين مســتوى المعيشــة.

 6 6.5.2المؤشرات االقتصادية

ان االقتصــاد الحديــث يعتمــد علــى وجــود إمــدادات طاقــة كافيــة وموثوقــة .جميــع قطاعــات
االقتصــاد — الســكنية والتجــارة والنقــل والخدمــات والزراعــة والســياحة– تتطلــب توفــر
خدمــات طاقــة حديثــة .هــذه الخدمــات بدورهــا تعمــل علــى تعزيــز التنميــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة علــى المســتوى المحلــي ورفــع مســتوى اإلنتاجيــة.
ان المؤشــرات االقتصاديــة تضــم موضوعيــن« :اســتخدام وأنمــاط اإلنتــاج» و» األمــن».
فالموضــوع االول يشــمل االســتخدام اإلجمالــي واإلنتــاج اإلجمالــي والكفــاءة وإالنتــاج
واالســتخدام النهائــي والتنويــع (مزيــج الوقــود) واألســعار .امــا الموضــوع الثانــي فيشــمل
علــى الــواردات و االســتراتيجية الخاصــة بمخزونــات الوقــود.
6 6.5.3المؤشرات البيئية

ان إنتــاج وتوزيــع واســتخدام الطاقــة لــه آثــار مختلفــة علــى البيئــة و ينشــئ ضغــوط علــى البيئــة
وعلــى المســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والعالميــة .ان اآلثــار البيئيــة يمكــن أن تعتمــد بشــكل
كبيــر علــى كيفيــة الطاقــة المنتجــة و اســتخدام خليــط الوقــود واإلجــراءات التنظيميــة ذات
الصلــة وهيــاكل التســعير.
والمؤشرات البيئية تضم ثالثة مواضيع وهي الغالف الجوي واالرض والمياه.

فموضــوع الغــاف الجــوي يشــمل التغيــر المناخــي ،نوعيــة الميــاه ،واألراضــي ،هــي مواضيــع
مهمــة ومــا قــد ينتــج عــن أنشــطة الطاقــة تدهــور األراضــي و التحمــض التــي تؤثــر علــى نوعيــة
الميــاه واإلنتاجيــة الزراعيــة .قــد ينتــج عــن اســتخدام الخشــب كوقــود إزالــة الغابــات ممــا يــؤدي
إلــى تــآكل و فقــدان التربــة.

6 6.5.4المؤشرات العبر قطاعية

إن ترابــط القطاعــات (طاقــة ,ميــاه ,بيئــة وغــذاء) أصبــح مــن األولويــات الواجــب إتباعهــا
عنــد تخطيــط وتنفيــذ المشــاريع المتعلقــة بــكل قطــاع مــن القطاعــات المذكــورة خاصــة أن
الترابــط والتأثيــر بيــن القطاعــات المذكــورة أصبــح مــن أكبــر التحديــات التــي تواجههــا هــذه
القطاعــات فعلــى ســبيل المثــال يعــد توفيــر الطاقــة الكهربائيــة أكبــر تحــدي لتنفيــذ مشــاريع
الميــاه والصــرف الصحــي فــل فبســطين ,وقــد قامــت ســلطة الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة
بالتعــاون مــع القطاعــات المذكــورة بطــرح مجموعــة مــن المشــاريع بهــذا المجــال وال ســيما
الطاقــة والكهربــاء .وقــد أضيــف مؤشــر خــاص بالمؤشــرات الخاصــة بســلطة الطاقــة فيمــا
يخــص ضــرورة ضمــان التنســيق والتكامــل مــا بيــن هــذه القطاعــات.
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6 6.5.5المؤشرات المؤسساتية

لقــد تــم اختيــار  22مؤشــر لقيــاس مســتوى التقــدم فــي بلــوغ اهــداف االســتراتيجية كمــا هــو
مبيــن فــي الجــدول التالــي:
جدول ( :)3مؤشرات قطاع الطاقة

المؤشرات االجتماعية
الدخل

السالمة العامة

المؤشرات االقتصادية

نسبة السكان المتصلين بالشبكة الكهربائية
عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث
معدل استهالك الطاقة للفرد

الفاقد الفني وغير الفني

االحتياطي في االنتاج

االستهالك في القطاع الصناعي
االستهالك في القطاع الزراعي

االستخدام و أنماط اإلنتاج

االستهالك في القطاع التجاري

االستهالك في قطاع الخدمات
االستهالك في القطاع المنزلي
االستهالك في قطاع النقل

نسبة مشتقات البترول والغاز من اجمالي الطاقة المستهلكة

نسبة الطاقة المتجددة من اجمالي الطاقة المستهلكة
معدل سعر الكيلو واط ساعة المباع للمستهلك

المؤشرات االجتماعية
الدخل

السالمة العامة

المؤشرات االقتصادية
امن الطاقة

مبلغ صافي االقراض

نسبة السكان المتصلين بالشبكة الكهربائية
عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث

نسبة الطاقة المستوردة

نسبة الطاقة المنتجة محلياً
مدة المخزون االستراتيجي
مؤشرات بيئية

نسبة الطاقة النظيفة من إجمالي الطاقة المستهلكة

نسبة مشاريع الطاقة التي تحصل على الموافقات البيئية
نسبة توفير الطاقة (برنامج كفاءة الطاقة)

االلتزام بمعايير جودة البيئة العالمية في تصميم مشاريع الطاقة

عدد المشاريع العبر قطاعية (طاقة ,مياه ,بيئة وغذاء) المنفذة في فلسطين

القسم السابع
بيان سياسة البرامج ومغلفات الموارد
المالية للقطاع
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القسم السابع
7 .7الفصل السابع  :بيان سياسة البرامج ومغلفات الموارد المالية
للقطاع

يتضمــن هــذا الفصــل الخطــة الفنيــة والماليــة التفصيليــة للتدخــات والمشــاريع المتعلقــة
بالبرامــج المتعلقــة بالموازنــات التــي ســيتم تنفيذهــا فــي الفتــرة الزمنيــة مــن العــام (2020-
 )2022وذلــك بالتوافــق مــع خطــة الحكومــة فــي اعتمــاد نظــام موازنــة البرامــج فــي التخطيط
المالــي ،كمــا ويتضمــن البيــان المالــي التقديــري للبرامــج التــي ســيتم تبنيهــا فــي الفتــرة الزمنية
مــن ( )2020-2022إلســتكمال تنفيــذ التدخــات السياســاتية المتعلقــة بتحقيــق األهــداف
اإلســتراتيجية حتــى العــام .2022
7 .7.1بيان سياسة البرامج عن الفترة ()2020-2022

اعتمــدت ســلطة الطاقــة فــي موازنــة سياســة البرامــج لألعــوام الثــاث التاليــة ثالثــة برامــج
أساســية لتحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية لقطــاع الطاقــة فــي فلســطين ،وتتلخــص هــذه
البرامــج بمــا يلــي:
1 .1البرنامــج األول :ادارة وتطويــر مصــادر الطاقــة التقليديــة :وينــدرج هــذا البرنامــج فــي اطــار
تحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية األول والثانــي والرابــع
2 .2البرنامــج الثانــي :تطويــر مصــادر الطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة :وينــدرج هــذا البرنامج
فــي اطــار تحقيــق األهــداف األول والثانــي والرابــع ايضاً .

3 .3البرنامــج الثالــث :البرنامــج اإلداري والمالــي :ويهــدف هــذا البرنامــج الــى خدمــة البرنامجين
الســابقين اضافــة الــى تحقيــق الهــدف االســتراتيجي الثالــث المتعلــق ببنــاء مؤسســات
كفــؤة وفاعلــة تعمــل فــي قطــاع الطاقــة.
والجــداول التاليــة تلخــص البيــان السياســاتي لموازنــة البرامــج للفتــرة  2022 -2020شــاملة
التفاصيــل المتعلقــة بالمــوارد الماليــة المطلوبــة لتحقيقهــا والفجــوات الماليــة القائمــة.

البرنامج

تطوير مصادر
الطاقة
التقليدية

تطوير مصادر
الطاقة
المتجددة

اهداف ساسة
البرنامج الفرعية

معايير هدف سياسة البرنامج الفرعية

غاية سياسة البرنامج
إنشاء نظام طاقة كفؤ
ومتكامل ينسجم مع القانون
والتشريعات ذات الصلة
وذو هيكلية وبناء تنظيمي
ومؤسساتي فاعل وقادر على
تنميته وتطويره بما يضمن تلبيته
لالحتياجات المحلية ويتوافق مع
المواصفات الدولية والمعايير
البيئية بجميع مكوناته ( الكهرباء
والغاز والبترول) وفي مراحل
انتاجه ونقله وتخزينه وتوزيعه.
فاعال اقتصادياً
كما ويكون
ً
ورافداً لخزينة الدولة ويعكس
هذا النظام مبدأ التكلفة
الحقيقية النتاجه ونقله وتوزيعه.
توفير 1%من مجمل الطلب على
الطاقة الكهربائية في القطاعات
المختلفة بحلول العام  2022أو
ما يعادل  66غيغااواط ساعة
سنوياً  ،وذلك من خالل تنفيذ
مشاريع ترشيد استخدام الطاقة
في القطاعات المختلفة.

شــوارع المــدن الرئيســية تعمــل بنظــام انــارة حديــث وفعــال ( )LED systemيمكــن
مــن تخفيــض  50%مــن اســتهالكها للطاقــة.

تغطيــة مجموعــة مــن المؤسســات الحكوميــة والخدمــات ونســبة مــن القطــاع
الخــاص تطبــق معاييــر الترشــيد فــي اســتهالك الطاقــة مــا يمكــن مــن تخفيــض 20%
علــى االقــل مــن إســتهالك المؤسســات المشــمولة.

جميــع المــدارس والمؤسســات الحكوميــة والخدمــات ونســبة مــن القطــاع الخــاص
مربــوط بانظمــة الطاقــة المتجــددة.

كل مناطــق فلســطين مــزودة بالتيــار الكهربائــي وبنســبة تصــل الــى  99.5%مــن
الســكان يتوفــر لهــم خدمــة الكهربــاء.

• بنــاء وتطويــر وتنظيــم مصــادر الطاقــة التقليديــة وتوليــد مــا نســبته  40%فــي
نهايــة العــام  2024مــن القــدرة االجماليــة انســجاماً مــع الخطــة االســتراتيجية
لقطــاع الطاقــة.
• بنــاء وتطويــر نظــام النقــل الكهربائــي المحلــي وخطــوط الربــط الكهربائــي مــع
االردن ومصــر ويتضمــن بنــاء محطــات تحويــل جهــد  kv/33kv161فــي الضفــة
الغربيــة كمرحلــة اولــى ويشــمل انشــاء مشــروع المركــز الوطنــي للتحكــم والحمايــة
لنظــام التزويــد الكهربائــي.
• بناء خطوط تزويد غاز طبيعي لمحطة كهرباء غزة
• بنــاء وتطويــر نظــام التوزيــع الكهربائــي واعــادة تأهيلــه وترشــيد االســتهالك بهــدف
ايصــال التيــار الكهربائــي الــى المســتهلك بالجــودة والمواصفــات المناســبة وتقليــل
الفاقــد الفنــي فــي الشــبكات وذلــك مــن خــال تنفيــذ مشــاريع تتعلــق بإعــادة
تأهيــل شــبكات التوزيــع القائمــة وبنــاء نظــام توزيــع علــى الضغــط المتوســط يتوافــق
وخطــة بنــاء محطــات التحويــل الجديــدة.

جدول رقم ( : )1البيان السياساتي لموازنة البرامج ( )2022 - 2020
الوصف

 .قدرة اكبر على تلبية 1بناء نظام وطني إلنتاج
الطاقة التقليدية لتلبية
احتياجات الطاقة
االحتياجات الحالية
وتأمينها.
والمستقبلية وتنويع
مصادر الطاقة وبناء
1.1طاقة مؤمنة
وتطوير منظومة النقل
بكميات
للمستهلك
والتوزيع القادرة على
وبمواصفات بيئية
وفنية تحقق المعايير استيعاب زيادة الطلب
على الطاقة بحيث تكون
الدولية.
مؤمنة وكفؤة وذات
2.2قطاع طاقة اكثر
كفاءة اقتصادية تعكس
كفاءة اقتصادية
التلكلفة الحقيقية النتاج
ونقل وتوزيع الطاقة
الكهربائية.

 .1قدرة اكبر على تلبية

احتياجات الطاقة

وتأمينها.
 .طاقة مؤمنة2
للمستهلك بكميات
وبمواصفات بيئية
وفنية تحقق المعايير
الدولية.
 .قطاع طاقة اكثر3
كفاءة اقتصادية

يهدف البرنامج إلى
زيادة مصادر الطاقة
المتجددة (من إجمالي
الطاقة المستهلكة
في فلسطين وتعزيز
ترشيد استهالك الطاقة
وحماية البيئة من
خالل تشجيع االستثمار
من القطاع الخاص
في مشاريع الطاقة
المتجددة وكفاءة
الطاقة.
زيادة مساهمة مصادر الطاقة
المتجددة في مجموع الطاقة
الكهربائية الكلي بما يعادل12.5
 %بحلول العام  2022وذلك من
خالل تركيب وتشغيل محطات
الطاقة المتجددة بقدرة انتاجية
اجمالية تصل الى200 MW

مهــارات وثقافــة وممارســة كافيــة لــدى الجمهــور بتقنيــات وتطبيقــات الطاقــة
المتجــددة وأســاليب توفيــر الطاقــة.
االطــر التشــريعية والمؤسســاتية والفنيــة كافيــة لتنظيــم العمــل فــي قطــاع الطاقــة
المتجــددة وكفــاءة الطاقــة
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البرنامج

 .البرنامج
اإلداري

اهداف ساسة
البرنامج الفرعية

 -1قدرة اكبر على تلبية

احتياجات الطاقة

وتأمينها.

 -2طاقة مؤمنة

للمستهلك بكميات

وبمواصفات بيئية

وفنية تحقق المعايير

الدولية.

كفاءة اقتصادية

 -3قطاع طاقة اكثر

 .مؤسسات فاعلة4

تعمل في قطاع

الطاقة

معايير هدف سياسة البرنامج الفرعية
•كوادر مؤهلة إلدارة المؤسسات العاملة في القطاع.
•هيــاكل تنظيميــة واضحــة وأوصــاف وظيفيــة تتالئــم مــع مهــام المؤسســات
العاملــة فــي القطــاع (كل حســب إختصاصــه).
•مؤشرات مالية إيجابية لمؤسسات القطاع الخاص العاملة في القطاع.
•زيادة االستثمار في قطاع الطاقة.
•إقرار كودات الشبكات.

غاية سياسة البرنامج
انظمــة ادارة فعالــة وذات
شــفافية ومســاءلة وحديثــة تعمــل
بحلــول عــام .2018

الوصف

اإلدارة العليا وخدمات
الدعم التي تُ عتبر غير
مسؤولة مباشرة
عن تقديم خدمات
المؤسسة الرئيسية،
مثل الوزير ووكيل
الوزارة والموظفين
الذين يقدمون لهم
الخدمات المباشرة،
باإلضافة إلى شؤون
الموظفين والدوائر
المالية والتخطيط
والشؤون القانونية
واللوجستية والعالقات
العامة والدولية التي
ال تُ ستخدم في تقديم
الخدمات الرئيسية
للمؤسسة .كما يشمل
البرنامج اإلداري
العمليات والصيانة
والتطوير لألبنية الرئيسية
أو الموجودة في
المحافظات أو ألجزء من
هذه األبنية التي تحوي
مكاتب اإلدارة العليا.

) (2020-2022الجدول رقم  :2برامج الموازنة
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رقم
برنامج
الموازنة

اسم برنامج
الموازنة

غايات سياسة برنامج الموازنة

أهدف برنامج الموازنة

بناء نظام تخزين احتياطي استراتيجي لمشتقات الغاز*
والبترول في الضفة وبناء خط تزويد غاز طبيعي لمحطات
توليد الكهرباء في الضفة الغربية وقطاع غزة.

• بناء و تطوير نظام نقل وتخزين الطاقه في فلسطين:
بناء وتطوير نظام نقل الطاقة الكهربائية ونظام الربط مع
مصر واالردن تفعيل الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء وبناء
محطات تحويل وإنشاء المركز الوطني للتحكم لمراقبة نظام
النقل والتوزيع

بنــاء نظــام لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة محليــاً و بنــاء قــدرة انتــاج
كهربائــي وطنيــة تســهم فــي زيــادة امــن الطاقــة ومشــاركة
القطــاع الخــاص فــي االســتثمار فــي مجــال إنتــاج الطاقــة
الكهربائيــة مــن خــال المســاهمة فــي إنشــاء محطــات توليــد
تعمــل بالغــاز الطبيعــي فــي الضفــة الغربيــة وزيــادة القــدرة
االنتاجيــة لمحطــة توليــد كهربــاء غــزة وايصــال الغــاز الطبيعــي
اليهــا

الهدف االستراتيجي )1( :قدرة اكبر على تلبية احتياجات الطاقة وتأمينها

5813

ادارة وتطوير
مصادر
الطاقة
التقليدية

إنشاء نظام طاقة كفؤ
ومتكامل ينسجم مع القانون
والتشريعات ذات الصلة
وذو هيكلية وبناء تنظيمي
ومؤسساتي فاعل وقادر على
تنميته وتطويره بما يضمن تلبيته
لالحتياجات المحلية ويتوافق مع
المواصفات الدولية والمعايير
البيئية بجميع مكوناته وفي
مراحل انتاجه ونقله وتخزينه
وتوزيعه.

نتيجة الهدف االستراتيجية التي يدعمها هدف
البرنامج

بنــاء وتطويــر وتنظيــم مصــادر الطاقــة التقليديــة وتوليــد§
مــا نســبته  40%فــي نهايــة العــام  2024مــن القــدرة
المســتخدمة محليــاً انســجاماً مــع الخطــة االســتراتيجية
لقطــاع الطاقــة.
بنــاء وتطويــر نظــام النقــل الكهربائــي المحلــي وخطــوط
الربــط الكهربائــي مــع االردن ومصــر ويتضمــن بنــاء محطــات
تحويــل جهــد عالــي إلــى جهــد متوســط فــي الضفــة الغربيــة
كمرحلــة اولــى ويشــمل انشــاء مشــروع المركــز الوطنــي
للتحكــم والحمايــة لنظــام التزويــد الكهربائــي .مــع العلــم
بأنــه تــم االنتهــاء مــن تجهيــز رفــع قــدرة الخــط الحالــي مــع
األردن (تجاريــاً وفنيــا) لرفــع القــدرة إل  80ميجــا واط

بنــاء خطــوط تزويــد غــاز طبيعــي لمحطــات توليــد الكهربــاء
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة

اسم المؤسسة المسؤولة

سلطة الطاقة.

القطاع الخاص.
سلطة جودة البيئة.
وزارة المالية.
الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء.
مجلس تنظيم قطاع الكهرباء.
مجلس الوزراء.
سلطة الطاقة.
القطاع الخاص.
وزارة المالية.
الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء.
شركات توزيع الكهرباء.

بنــاء وتطويــر منظومــة التوزيــع فــي الضفــة الغربيــة وغــزة :بنــاء
خطــوط جهــد متوســط أرضيــة وشــبكات هوائيــة وتوقيــع عقــود
توريــد مــواد التوزيــع الكهربائيــة الالزمــة إلنشــاء خطــوط الجهــد
المتوســط فــي شــمال وجنــوب ووســط الضفــة الغربيــة و غــزة
اعــادة هيكلــة قطــاع الغــاز والبتــرول وتوحيــد وتكامــل البنــاء
المؤسســاتي والقانونــي لمكونــات الطاقــة
زيــادة الكفــاءة االقتصاديــة لقطــاع الطاقــة :اســتغالل مصــادر
الطاقــة المتاحــة مثــل اســتغالل غــاز غــزة فــي توليــد الكهربــاء
محليــاً  ،وايصــال الغــاز الطبيعــي لمحطــة توليــد كهربــاء غــزة
لتشــغيلها بالغــاز

سلطة الطاقة.
القطاع الخاص.
سلطة جودة البيئة.
وزارة المالية.
سلطة األراضي الفلسطينية.
هيئة المواصفات والمقاييس.
الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء.
مجلس الوزراء.

تأهيــل وتطويــر نظــام التوزيــع الكهربائــي بهــدف ايصــال
التيــار الكهربائــي الــى المســتهلك بالجــودة والمواصفــات
المناســبة وتقليــل الفاقــد الفنــي فــي الشــبكات وذلــك مــن
خــال تنفيــذ مشــاريع تتعلــق بتطويــر وإعــادة تأهيــل شــبكات
التوزيــع القائمــة وبنــاء نظــام توزيــع علــى الضغــط المتوســط
يتوافــق وخطــة بنــاء محطــات التحويــل الجديــدة.
اعادة هيكلة قطاع الغاز والبترول

اعداد وتفعيل قانون الهيدروكربون

سلطة الطاقة.
القطاع الخاص.
سلطة جودة البيئة.
وزارة المالية.
شركات توزيع الكهرباء.
وزارة الحكم المحلي.
سلطة الطاقة.
القطاع الخاص.
وزارة المالية.
مجلس الوزراء.
سلطة الطاقة.
القطاع الخاص.
وزارة المالية.
مجلس الوزراء
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قدرة اكبر على تلبية احتياجات
الطاقة وتأمينها.

زيــادة مســاهمة مصــادر الطاقــة المتجــددة فــي مجمــوع الطاقــة
الكهربائيــة الكلــي بمــا يعــادل  12.5%بحلــول العــام ،2022
وذلــك مــن خــال تركيــب وتشــغيل محطــات الطاقــة المتجــددة
بقــدرة انتاجيــة اجماليــة تصــل الــى MW 200لتشــكل حوالــي
 12.5%مــن الطاقــة الكهربائيــة المنتجــة محليــاً بحلــول .2022

إيصــال التيــار الكهربائــي لكافــة التجمعــات الســكنية والمراكــز
الصناعيــة والتجاريــة بمواضفــات فنيــة عاليــة وأســعار معقولــة
وكميــات كافيــة وذلــك عبــر إنشــاء نظــام نقــل كهربائــي متكامــل
يتيــح إمكانيــة توزيــع الطاقــة إلــى كافــة المناطــق بحســب حاجــة
نظــام النقــل الكهربائــي مــن خــال شــبكاته المترابطــة.

الهدف االستراتيجي )2(:طاقة مؤمنة للمستهلك بكميات كافية وبمواصفات فنية وبيئية تحقق المعايير الدولية

5812

برنامج ابحاث
وتطوير
الطاقة
المتجددة
وكفاءة
الطاقة

طاقة مؤمنة للمستهلك
بكميات وبمواصفات بيئية وفنية
تحقق المعايير الدولية.

قطاع طاقة اكثر كفاءة اقتصادية.

سلطة الطاقة.
القطاع الخاص.
سلطة جودة البيئة.
وزارة المالية.
الشركة الفلسطينية لنقل
الكهرباء.
شركات توزيع الكهرباء.
وزارة الحكم المحلي
سلطة الطاقة.
القطاع الخاص.
سلطة جودة البيئة.
شركات توزيع الكهرباء.
مجلس تنظيم قطاع الكهرباء.

كل مناطــق فلســطين مــزودة بالتيــار الكهربائــي وبنســبة
تصــل الــى  99.9%مــن الســكان يتوفــر لهــم خدمــة الكهربــاء.

معظــم المــدارس والمؤسســات الحكوميــة والخدمــات
ونســبة مــن القطــاع الخــاص مربــوط بانظمــة الطاقــة
المتجــددة.
تغطيــة مجموعــة مــن المؤسســات الحكوميــة والخدمــات
ونســبة مــن القطــاع الخــاص تطبــق معاييــر الترشــيد فــي
اســتهالك الطاقــة مــا يمكــن مــن تخفيــض  20%علــى
االقــل مــن إســتهالك المؤسســات المشــمولة.

سلطة الطاقة.
وزارة المالية.
شركات توزيع الكهرباء.
وزارة الحكم المحلي
البلديات.

سلطة الطاقة.
القطاع الخاص.
وزارة المالية.
الوزارات.

تنفيــذ برامــج ترشــيد االســتهالك فــي القطــاع الحكومــي
والترويــج لبرامــج ترشــيد االســتهالك فــي القطاعــات
اال خــرى.
شــوارع المــدن الرئيســية تعمــل بنظــام انــارة حديــث وفعــال
يمكــن مــن تخفيــض  50%مــن اســتهالكها )(LED system
للطاقة.

مهــارات وثقافــة وممارســة كافيــة لــدى الجمهــور بتقنيــات
وتطبيقــات الطاقــة المتجــددة وأســاليب توفيــر الطاقــة.

سلطة الطاقة.
القطاع الخاص.
مؤسسات المجتمع المدني.
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البرنامج
اإلداري

بناء مؤسسات كفؤة في مجال
الطاقة

اعداد وتفعيل قانون الهيدروكربون

اســتكمال إنضمــام الهيئــات المحليــة كافــة إلــى شــركات
التوزيــع الحاليــة أو شــركات توزيــع جديــدة.

االطــر التشــريعية والمؤسســاتية والفنيــة كافيــة لتنظيــم
العمــل فــي قطــاع الطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة
تطويــر الهيــكل التنظيمــي بمــا يتناســب مــع عمليــة تحديــث
هيكليــة ســلطة الطاقــة.
تنميــة قــدرات الموظفيــن والموظفــات العامليــن فــي
القطــاع ،واســتقطاب كفــاءات جديــدة.

التخطيــط المتكامــل والشــامل لقطــاع الطاقــة مــن خــال اطــار
سياســاتي واحــد

استكمال بناء وتفعيل المؤسسات العاملة في قطاع الطاقة

إســتكمال التشــريعات والنظــم لتفعيــل المؤسســات العاملــة
فــي القطــاع

الهدف االستراتيجي )3(:مؤسسات كفؤة وفاعلة تعمل في قطاع الطاقة
سلطة الطاقة.
القطاع الخاص.
وزارة المالية.
مكتب رئيس الوزراء.
سلطة الطاقة.
وزارة المالية.
شركات توزيع الكهرباء.
وزارة الحكم المحلي.
البلديات.
سلطة الطاقة.
مجلس تنظيم قطاع الكهرباء.
مجلس الوزراء
سلطة الطاقة.
ديوان الموظفين العام.
مجلس الوزراء
سلطة الطاقة.
ديوان الموظفين العام.

رفــع كفــاءة طواقــم الــوزارة مــن خــال تطويــر بيئــة العمــل
وأتمتــة االنظمــة.

رفع كفاءة الكوادر العاملة في قطاع الطاقة

سلطة الطاقة.
ديوان الموظفين العام.
الحاسوب الحكومي.
وزارة المالية.

 .إجــراء مراجعــات تقييميــة لمــدى مالئمــة السياســات،
القوانيــن والتشــريعات ،وإعــداد اللوائــح التنفيذيــة للقوانيــن
المتعلقــة بقطــاع الطاقــة.

سلطة الطاقة.
مجلس تنظيم قطاع الكهرباء.
مجلس الوزراء.
القطاع الخاص.
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ادارة وتطوير
مصادر
الطاقة
التقليدية

زيادة الكفاءة اإلقتصادية لقطاع
الطاقة

    انهاء ظاهرة صافي اإلقراض

تحســين مســتويات الجبايــة عــن مبيعــات الكهربــاء للبلديــات
وشــركات التوزيــع.
تعزيــز دور الشــركة الفلســطينية لنقــل الكهربــاء عبــر تعزيــز
الكفــاءة الماليــة للشــركة وتقديــم الكفــاالت الســيادية
المطلوبــة للمطوريــن وفــق مــا هــو متبــع عالميــاً

تفعيــل إتفاقيــات االمتيــاز الموجــودة وتفعيــل عمليــة
البحــث واالستكشــاف

   تمكيــن الشــركة الفلســطينية لنقــل الكهربــاء لالنتهــاء مــن
تمكيــن الشــركة الفلســطينية لنقــل الكهربــاء فنيــاً وماليــاً صياغــة اإلتفاقيــة التجاريــة مــع شــركة كهربــاء اســرائيل فيمــا
وتفعيــل دورهــا الرئيســي فيمــا يخــص بنــائ نظــام نقــل كهربائــي يخــص اســتيراد الكهربــاء
التمكيــن الفنــي والمالــي للشــركة الفلســطينية لنقــل
فلســطيني مســتقل
الكهر بــاء.

اســتغالل الغــاز الطبيعــي المكتشــف فــي بحــر غــزة ومصــادر
البتــرول المحتملــة فــي الضفــة الغربيــة

    تزويــد الغــاز الطبيعــي لمحطــة كهربــاء غــزة وتوفيــر مصــادر
الغــاز الطبيعــي لبنــاء محطــات توليــد الكهربــاء فــي الضفــة

إصــدار القوانيــن المتعلقــة بالجهــات المســؤولة عــن
إتفاقيــات الغــاز الطبيعــي.
إتفاقية شراء الغاز

سلطة الطاقة.
وزارة المالية.
وزارة الحكم المحلي.
البلديات.
الشركة الفلسطينية لنقل
الكهرباء.
مجلس الوزراء.
سلطة الطاقة.
وزارة المالية.
الشركة الفلسطينية للكهرباء.
وزارة الشؤون المدنية.
سلطة الطاقة.
القطاع الخاص.
مجلس الوزراء.

سلطة الطاقة.
القطاع الخاص.
مجلس الوزراء
وزارة الشوؤن المدنية.
القطاع الخاص.
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جدول رقم (  : )3الموارد المالية لخطة تطوير قطاع الطاقة ()2020-2022
البرنامج

تطوير
مصادر
الطاقة
التقليدية

التدخل ( المشروع)

الكلفة
التقديرية
(1000
دوالر)

مصدر التمويل (  1000دوالر)

دوالر
أمريكي

خزينة الدولة

دول مانحة

قطاع خاص

بناء وتطوير محطتين توليد كهرباء بواسطة
الغاز الطبيعي في جنوب وشمال الضفة
الغربية بقدرة  600ميجا واط .

400,000

0

0

400,000

زيــادة القــدرة اإلنتاجيــة لمحطــة توليــد كهربــاء
غــزة لتصــل إلــى قــدرة 280MW

128,000

0

40,000

88,000

بنــاء  3محطــات تحويــل  220/22Kvفــي غــزة
بقــدرة 240MVA

15,000

0

15,000

0

بنــاء خطــوط نقــل  220Kvفــي غــزة بطــول
100Km

13,000

0

13,000

0

بنــاء محطــة تحويــل علــى الضغــط العالــي فــي
شــمال الضفــة الغربيــة وبقــدرة 120MW

19,000

0

19,000

0

بنــاء خطــوط ضغــط عالــي  161KVفــي الضفــة
الغربيــة بطــول 40Km

27,000

0

27,000

0

بنــاء خطــوط ضغــط متوســط فــي قطــاع غــزة
بطــول  200كــم

18,000

0

18,000

0

بنــاء خطــوط جهــد  33Kvفــي الضفــة الغربيــة
بطــول 20Km

5,000

1,000

4,000

0

بنــاء و اعــادة تأهيــل شــبكات توزيــع ضغــط
منخفــض طــول 200Km

9,000

3,000

6,000

0

تأهيل شبكات توزيع الضغط المنخفض
الداخلية لشركات التوزيع والهيئات المحلية

10,000

0

4,000

6,000

اعادة تأهيل وتطوير  173نقطة ربط على
الضغط المتوسط ونظام العدادات لهذه
النقط.

7,000

0

7,000

0

بناء المركز الوطني للتحكم في نظام التوليد
واالنقل الكهربائي
إيصال التيار الكهربائي للتجمعات غير المكهربة

5,100

5,100

0

0

تحسين كفاءة الطاقة في فلسطين

2,300

0

2,300

0

كهربة المناطق المحاذية للجدار
)Cوالمستوطنات)

2,000

2,000

0

0

تأهيل شبكات المخيمات

2,800

2,800

0

0

تركيب  60,000عداد مسبق الدفع في الضفة
وغزة

8,900

3,400

5,500

0

انجاز عقد دورات تدريبية ل 50%من الموظفين
في القطاع

1,000

0

1,000

0
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التدخل ( المشروع)

دوالر
أمريكي

خزينة الدولة

دول مانحة

بناء ثالث محطات طاقة شمسية في الضفة
الغربية بقدرة اجمالية  12 – 10ميغاواط

12,000

0

0

12,000

بناء انظمة توليد كهرباء في المدارس
الحكومية

2,800

2,800

0

0

انشاء محطة شرق الخليل الشمسية بقدرة
30MW

62,000

6,000

56,000

0

منح رخص النشاء محطات الطاقة المتجددة
بالعروض المباشرة

0

0

0

0

1,000

1,000

0

استكمال انجاز مشاريع التدقيق الطاقي في
القطاع الصناعي وقطاع الخدمات لتوفير ما
نسبته  1%من مجمل الطاقة المستهلكة
محليا حتى عام 2022

0

0

0

0

استكمال بناء وتفعيل شركات توزيع الكهرباء

4,200

4,200

0

0

مشاريع تفعيل نظام الفوترة لشركات التوزيع

5,000

0

5,000

0

استكمال تنفيذ مراحل الخطة الوطنية لكفاءة
الطاقة

25,142

3,514

5,028

16,600

تطوير برامج توعية ترشيد اإلستهالك للطاقة

100

100

0

0

تحديث كود البناء وتفعيله والمراقبة على
تنفيذه

14

14

0

0

انشــاء وتفعيــل نظــام ( )LABELINGلألجهــزة
الكهربائيــة المســتخدمة فــي الســوق المحلــي

100

100

0

0

1,000

1,000

0

0

مشروع انارة الشوارع بمصابيح LED
المجموع
الكلي

( الف
دوالر)

مصدر التمويل (  1000دوالر)
قطاع خاص

استكمال تنفيذ المبادرة الشمسية
الفلسطينية
تطوير
مصادر
الطاقة
المتجددة

الكلفة
التقديرية
(1000
دوالر)

786,456

36,028

227,828

522,600

االجهة

65
109.3

القطاع الخاص

المجاميع:

مالحظات

جدول رقم ( : )4الموارد المالية المتاحة للقطاع لألعوام ( 2020-2022بالمليون دوالر أمريكي)

حكومة

موازنة المؤسسة القائدة للقطاع

موازنة المؤسسات الحكومية الشريكة
في القطاع

الدول المانحة

عبر حساب الموازنة الموحد

مشاريع عبر شركاء آخرين

مؤسسات األمم المتحدة

2020
9.8
9
0.8
34.5
0
28.5
6

2021
12.5
10
2.5
95.028
0
84.028
10

2022
13.728
11
2.728
98.3
0
93.3
5

مؤسسات مجتمع مدني محلي

212.4
319.928

مؤسسات مجتمع مدني دولي
245.2
375.228
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جدول رقم ( : )5جدول نتائج األهداف االستراتيجية

2020

خط أساس

2021

استهداف
2022

زيادة نسبة الطاقة المستوردة من الدول المجاورة

نســبة مئويــة مــن انجــاز محطــة توليــد جنيــن (توقيــع
المخططــات) واعــداد االتفاقيــات،

ادراج خط أساس
المؤشر
20%
10%

قيمة ادراج
االستهداف على
المؤشر
40%

25%

االستهداف ادراج قيمة
على المؤشر
100%
60%

20%

80%

100%

50%

تحضيــر العطــاءات التنافســية بقــدرة أوليــة  17ميغــاواط
فــي مناطــق مختلفــة مــن مصــادر الطاقــة الشمســية

منح رخص بالعروض المباشرة النشاء محطات طاقة
شمسية تجارية بقدرة 20ميغاواط /تنفيذ الرخص

مشروع دمج أنظمة الخالليا الشمسية في المدارس
(الحكومة التشيكية)

تركيب أنظمة طاقة شمسية ل  800مشترك في قطاع
غزة من خالل مشروع القرض الدوار للمنازل والمؤسسات
الصغيرة في قطاع غزة

طرح عطاء لتركيب انظمة طاقة شمسية للمستشفيات
عدد ( )2و 5عيادات صحية

100%

60%
73%
98%
25%

17%

نسبة انجاز المشروع

100%
90%
100%
50%

100%

10%

نســبة مئويــة مــن انجــاز مشــروع تحويــل محطــة كهربــاء غــزة
إلــى الغــاز الطبيعي(اعــداد التصاميــم األوليــة ومناقشــتها)

2019

مؤشر

الهدف االستراتيجي األول :قدرة اكبر على تلبية احتياجات الطاقة وتأمينها

نتائج

12-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

1تنويع مصادر الطاقة
2زيادة نسبة اإلنتاج
المحلي من إجمالي
الطاقة
3زيادة اإلنتاج المحلي من
الطاقة
4زيادة كفاءة مشاريع
إنتاج الطاقة المحلية
5زيادة نسبة الطاقة
المتجددة من إجمالي
الطاقة
6الترويج لمشاريع الطاقة
المتجددة
7تمكين المؤسسات
واالفراد من مشاريع
الطاقة الشمسية ذات
الكفاءة االقتصادية
8توفير مصادر طاقة
بديلة للمؤسسات
الحساسة في فلسطين
9تمكين المؤسسات
الصغيرة في مجال
الطاقة المتجددة
40%

100%

ادراج قيمة االستهداف
على مؤشر

85%

100%
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2020

استهداف
2021

الهدف االستراتيجي الثاني :طاقة مؤمنة للمستهلك بكميات كافية ومواصفات فنية معينة تحقق المعايير الدولية

نتائج

مؤشر

خط أساس
2019
ادراج خط أساس المؤشر

زيادة فاعلية نظامالكهرباء في فلسطين

35

2022

80

ادراج
قيمــة
االســتهداف ادراج قيمــة ادراج قيمة االســتهداف
االســتهداف علــى
على مؤشــر
علــى المؤشــر
ا لمؤ شــر

عــدد نقــاط الربــط التــي ســيتم تحويلهــا
للشــركة الفلســطينية لنقــل الكهربــاء

زيادة كفاءة نظام إنارةالشوارع

توفير الطاقة الالزمة لسد
إحتياجات المشتركين
80%

0

عــدد وحــدات االنــارة التــي تعمــل بتقينــة
توفيــر الكهربــاء

بناء مغذيات بإتجاه مراكز االحمال

100%

25

مستمر

زيادة الطاقة النظيفةمن إجمالي الطاقة

مشاريع طاقة وفقمتطلبات جودة البيئة

وحدة إنارة550

نسبة الطاقة المتجددة المنتجة

عدد المشاريع الحاصلة على موافقات بيئية
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عدد التدقيق الطاقي المنجز في
المؤسسات الحكومية

2020

10

88%

استهداف
2021

100%

2022

2022

ادراج
قيمــة
االســتهداف ادراج قيمــة ادراج قيمة االســتهداف
االســتهداف علــى
على مؤشــر
علــى المؤشــر
ا لمؤ شــر
(جدد)6

95%

المتابعة والتنفيذ لمشروع SUNREF
لتمويــل مشــاريع الطاقــة المتجــددة وكفــاءة
الطاقــة

ادراج خط أساس المؤشر

الهدف االستراتيجي الثالث :مؤسسات كفؤة وفاعلة في قطاع الطاقة
خط أساس
مؤشر
نتائج
2019

1-

2-

3-

1زيادة كفاءة
النظام الطاقي
في المؤسسات
الحكومية
2زيادة نسبة الطاقة
المتجددة من إجمالي
الطاقة
3زيادة كميات الطاقة
الموفرة لمراكز
االحمال

تشغيل محطات التحويل

100%

95%

الهدف االستراتيجي الرابع  :زيادة الكفاءة االقتصادية

1-

2-

نتائج

1تقليل نسبة الفاقد
الكهربائي في
فلسطين

2رفع مستوى جودة
الخدمات المقدمة
للمواطنين في مجال
الطاقة

مؤشر

خط أساس
2019

تركيــب عــدادات كهربــاء ذكيــة لشــركات توزيــع
الكهربــاء فــي الضفــة وفــي قطــاع غــزة لكبــار
المشــتركين ( 30%مــن مبيعــات الشــركات)

توريــد وتركيــب انظمــة معلومــات لشــركات
التوزيــع فــي الضفــة وغــزة لتحســين الكفــاءة
الفنيــة واالداريــة – المرحلــة األولــى

2020

استهداف
2021

20%

15%

ادراج خط أساس المؤشر
80%

55%

ادراج
قيمــة
االســتهداف ادراج قيمــة ادراج قيمة االســتهداف
االســتهداف علــى
على مؤشــر
علــى المؤشــر
ا لمؤ شــر
100%

80%

100%
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الرقم

1

اسم الهدف
االستراتيجي

قدرة أكبر على
تلبية احتياجات
الطاقة وتأمينها

جدول رقم ( : )6ألهداف االستراتيجية وارتباطها بأجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة

التدخل السياساتي ألجندة السياسات الوطنية ذو العالقة

االولوية الوطنية االنفكاك عن االحتالل وتجسيد الدولة نحو االستقالل:
•بســط الســيادة علــى كامــل أرض دولــة فلســطين علــى حــدود  ،1967بمــا فــي ذلــك القــدس الشــرقية،
وعلــى مواردهــا الطبيعيــة وحدودهــا البريــة والجويــة والبحريــة ،ووضــع الركائــز القانونيــة لتجســيد هــذه
الســيادة.
•رفع الحصار عن المحافظات الجنوبية وضمان التواصل الجغرافي بين شطري الوطن.
•حشــد الدعــم الدولــي للحقــوق غيــر القابلــة للتصــرف للشــعب الفلســطيني ،بمــا فــي ذلــك حــق تقريــر
المصيــر وحــق العــودة وتحريــر االســرى والعمــل علــى تدويــل حــل الصــراع وفقــاً للمرجعيــات الدوليــة.
•اســتخدام أدوات الضغــط القانونيــة واالقتصاديــة والشــعبية علــى المســتوى المحلــي والدولــي إلنهــاء
االحتــال.
•إعــداد خطــط تنفيذيــة لتعزيــز الترابــط السياســي واالقتصــادي لفلســطين ال ســيما مــع المحيــط
اإلقليمــي العربــي.
االولوية الوطنية  :الحكومة المستجيبة للمواطن
•تطويــر اســتراتيجية تحســين الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن علــى المســتويات المختلفــة وتنفيذهــا
بالتعــاون مــع الشــركاء ،وبالتركيــز علــى المناطــق المهمشــة ال ســيما فــي المناطــق المهمشــة
والمهــددة مــن االحتــال.
•تعزيز الشراكة والتكاملية في تقديم الخدمات مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.
االولوية الوطنية  :االنفكاك االقتصادي عن االحتالل وتحقيق االستقالل االقتصادي
•إعــادة بنــاء القاعــدة اإلنتاجيــة لالقتصــاد الفلســطيني وتطويرهــا بالتركيــز علــى العناقيــد الصناعيــة
والزراعيــة والســياحية.
•جــذب االســتثمار المحلــي واألجنبــي المباشــر وتشــجيعه بالتركيــز علــى قطــاع اإلنشــاءات ،الســياحة،
الزراعــة ،والطاقــة ،االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات.
•تصميــم وتنفيــذ مشــاريع البنيــة التحتيــة الحيويــة الالزمــة لالقتصــاد (ال ســيما المطــار والمينــاء ،المناطــق
الصناعيــة ،شــبكات المواصــات والميــاه والكهربــاء واالتصــاالت).
االولوية الوطنية :مجتمع قادر على الصمود والتنمية

استعراض األهداف االستراتيجية مع الربط بأجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة

هدف التنمية المستدامة ذو العالقة
طاقة نظيفة وبأسعار معقولة.
•مــن خــال بنــاء نظــام كهربائــي فلســطيني مســتقل عــن االحتــال فــي كافــة
مناطــق الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
•ربــط مشــاريع الطاقــة فــي قطــاع غــزة مــع مشــاريع تطويــر قطــاع الطاقــة فــي
فلســطين والتركيــز علــى التوليــد المحلــي واإلســتيراد مــن الــدول المجــاورة
الصديقــة فــي مجــال الطاقــة.
•حشــد الدعــم الدولــي السياســي واالقتصــادي لتمكيــن الفلســطينيين مــن حريــة
الوصــول إلــى حقوقهــم الخاصــة فــي قطــاع الطاقــة الفلســطيني فــي المناطــق
المســماة (ج).
•رفــع قضايــا علــى شــركة الكهربــاء اإلســرائيلية فــي مجــال تعدياتهــا علــى الحقــوق
الفلســطينية مــن خــال الغرامــات واإلجــراءات المجحفة.
•البــدء بزيــادة البعــد االقليمــي لقطــاع الطاقــة فــي فلســطين عــن طريــق الربــط
الكهربائــي مــع كل مــن األردن ومصــر ،والتحضيــر إلســتيراد المحروقــات مــن أو
مــن خــال األردن.
•تنفيــذ مشــاريع مســتمرة لدعــم صمــود المواطنيــن فــي المناطــق المهمشــة
والمهــددة مــن االحتــال مــن خــال توصيــل وتوفيــر التيــار الكهربائــي لهــذه
المناطــق بالتعــاون مــع الشــركاء المحلييــن فــي هــذه المناطــق.
•تعزيــز دور القطــاع الخــاص فــي االســتثمار فــي مصــادر الطاقــة النظيفــة فــي
فلســطين وزيــادة اإلنتــاج المحلــي للكهربــاء.
•ســتعمل ســلطة الطاقــة علــى دراســة االحتياجــات الطاقيــة لمشــاريع العناقيــد
والتعــاون مــع الجهــات ذات الصلــة لتوفيــر التمويــل الــازم لتمكيــن العناقيــد.
•فتــح بــاب االســتثمار فــي قطــاع الطاقــة فــي مجــال التوليــد للقطــاع الخــاص،
كمــا ســيتم فتــح بــاب االســتثمار األجنبــي مــن خــال العطــاءات التنافســية فــي
قطــاع الطاقــة.
•بنــاء نظــام نقــل وتوزيــع كهربائــي فلســطيني مســتقل لتقديــم االحتياجــات
الطاقيــة للســوق الفلســطيني.
• مشــاريع ربــط المناطــق المحاذيــة للجــدار والمناطــق المهمشــة بشــبكات
الكهر بــاء
•العمــل علــى تشــجيع مشــاريع الطاقــة المتجــددة وتوفيــر البنــى التحتيــة الالزمــة
لتنفيذهــا.

ربط التجمعات السكانية بمصادر الطاقة التي يمكن االعتماد عليها.
•اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية وحمايتها ،ال سيما األرض والمياه والطاقة.
•زيادة االعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
األولوية الوطنية :توفير بيئة استثمارية مالئمة
توفير حوافز إستثمارية في قطاع الطاقة
تشجيع القطاع الخاص على زيادة االعتماد على مصادر الطاقة المتجددة (صافي القياس)
توفير رخص لإلستثمار في مجال الطاقة لمدة طويلة ( 20عاماً )
األولوية الوطنية :توفير فرص عمل الئقة للجميع
فتح باب االستثمار في مجاالت الطاقة المختلفة وتوفير فرص العمل
توفير برامج بناء قدرات للحريجين الجدد في مجال الطاقة
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الرقم

2

اسم الهدف
االستراتيجي

3

4

طاقة مؤمنة
للمستهلك
بكميات كافية
وبمواصفات
فنية وبيئية
تحقق المعايير
الدولية

مؤسسات
كفؤة وفاعلة
تعمل في
قطاع الطاقة

قطاع طاقة
اكثر كفاءة
اقتصادية

•توفيــر برامــج للمؤسســات المحليــة العاملــة بالقطــاع لرفــع
كفــاءة المــوارد البشــرية لتعزيــز فعاليــة وأداء المؤسســات
(برامــج تدريــب تخصصــي ,برامــج رفــع قــدرات فــي مجــال
التخطيــط الطاقــي ........ألــخ)

•تخصيــص مشــاريع طاقــة متجــددة بآليــات ســداد ميســرة
تســتهدف العائــات التــي تترأســها النســاء.

•زيادة االعتماد على اإلنتاج المحلي للطاقة

•بنــاء نظــام نقــل وتوزيــع كهربائــي فلســطيني مســتقل
لتقديــم االحتياجــات الطاقيــة للســوق الفلســطيني.
• مشــاريع ربــط المناطــق المحاذيــة للجــدار والمناطــق
المهمشــة بشــبكات الكهربــاء
•العمــل علــى تشــجيع مشــاريع الطاقــة المتجــددة وتوفيــر
البنــى التحتيــة الالزمــة لتنفيذهــا.
•تنويــع مصــادر الطاقــة لتحقيــق الكفــاءة االقتصاديــة
وتخفيــض تكلفــة إنتــاج الطاقــة.

هدف التنمية المستدامة ذو العالقة

استعراض األهداف االستراتيجية مع الربط بأجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة

التدخل السياساتي ألجندة السياسات الوطنية ذو العالقة

االولوية الوطنية :مجتمع قادر على الصمود والتنمية
ربط التجمعات السكانية بمصادر الطاقة التي يمكن االعتماد عليها.

•اإلدارة المســتدامة للمــوارد الطبيعيــة وحمايتهــا ،ال ســيما األرض والميــاه
والطاقــة.
•زيادة االعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
•األولويــة الفلســطينية :بنــاء مقومــات االقتصــاد الفلســطيني المرتكــزة علــى
التنميــة بالعناقيــد
•توفير الطاقة بكميات كافيةة لمناطق العناقيد.
• وضع أسعار للكهرباء تعكس التكلفة الحقيقية لدعم المنتج الوطني
•زيادة االعتماد على التوليد المحلي للطاقة

االولوية الوطنية  :الحكومة الفعالة
إدماج النوع االجتماعي في سياسات الحكومة وبرامجها وموازنتها.
•تنمية الموارد البشرية في قطاع الخدمة المدنية وإدارتها بفعالية.
•إصــاح المؤسســات العامــة وإعــادة هيكلتهــا لتعزيــز كفاءتهــا فــي تقديــم
الخدمــات.
إنشــاء مؤسســات مــزودي الخدمــات العامــة األساســية ال ســيما خدمــات الميــاه
والكهربــاء

األولية الوطنية :تعزيز إدارة المال العام.

•برامج حماية إيرادات الشركات العاملة في القطاع.
•مشــروع رفــع الكفــاءة الماليــة للشــركة الفلســطينية لنقــل
الكهربــاء.
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7.7.2بيان سياسة البرامج عن الفترة ()2020-2022
ســيتم خــال هــذه الفتــرة اعتمــاد نفــس البرامــج التــي تــم تبنيهــا فــي البيــان السياســاتي عــن
الفتــرة الزمنيــة ( ،)2019 - 2017ألن هــذه البرامــج تغطــي األهــداف السياســاتية الخاصــة
بتحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية لإلســتراتيجية القطاعيــة.
 .1البرنامــج األول :ادارة وتطويــر مصــادر الطاقــة التقليديــة :وينــدرج هــذا البرنامــج فــي اطــار
تحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية األول والثانــي والرابــع
 .2البرنامــج الثانــي :تطويــر مصــادر الطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة :وينــدرج هــذا البرنامــج
فــي اطــار تحقيــق األهــداف األول والثانــي والرابــع ايضــا.
 .3البرنامــج الثالــث :البرنامــج اإلداري والمالــي :ويهــدف هــذا البرنامــج الــى خدمــة البرنامجيــن
الســابقين اضافــة الــى تحقيــق الهــدف األســتراتيجي الثالــث المتعلــق ببنــاء مؤسســات كفــؤة
وفاعلــة تعمــل فــي قطــاع الطاقــة.
والجــداول التاليــة تلخــص البيــان السياســاتي لموازنــة البرامــج للفتــرة  2022 - 2020شــاملة
التفاصيــل المتعلقــة بالمــوارد الماليــة التقديريــة المطلوبــة لتحقيقهــا.
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جدول رقم ( : )7تفاصيل البرامج والمشاريع لموازنة البرامج ( )2020-2022
البرنامج

تطوير مصادر
الطاقة
التقليدية
()5813

الهدف الفرعي

وصف سياسة الهدف
الفرعي

معايير سياسة البرنامج

بناء نظام لتوليد الطاقة
الكهربائية محليا

بناء قدرة انتاج كهربائي وطنية
تسهم في زيادة امن الطاقة
ومشاركة القطاع الخاص في
االستثمار في مجال الطاقة
الكهربائية من خالل المساهمة في
إنشاء محطات توليد تعمل بالغاز
الطبيعي في الضفة الغربية وزيادة
القدرة االنتاجية لمحطة توليد
كهرباء غزة وايصال الغاز

استكمال بناء وتطوير محطة
توليد كهرباء في شمال الضفة
الغربية بقدرة  450 :ميجا واط.
التحضير لبناء محطة توليد
كهرباء بقدرة  150MWفي
جنوب الضفة
زيادة القدرة اإلنتاجية لمحطة
توليد كهرباء غزة لقدرة 280MW

بناء و تطوير نظام نقل الطاقه

بناء وتطوير نظام نقل الطاقة
الكهربائية

بناء محطتي تحويل 161/33Kv
في الضفة الغربية
بناء محطة تحويل 220/22Kv
في غزة بقدرة 180MVA
بناء خطوط نقل  220Kvفي
غزة بطول 20Km

بناء وتطوير منظومة التوزيع في
الضفه الغربية وغزة

التطوير المؤسسي لقطاع
الطاقة

 .زيادة الكفاءة االقتصادية لقطاع
الطاقة.

تطوير نظام التوزيع على الجهد
المتوسط في الضفة وقطاع غزة
لمواكبة الزيادة في الطلب على
الطاقة الكهربائية وتوسيع مناطق
الخدمة الكهربائية
اعادة تأهيل شبكات التوزيع
الكهربائية في المدن والقرى
الفلسطينية
استكمال اعادة تأهيل نقاط الربط
على الجهد المتوسط المزودة
للقرى والمدن في الضفة
 .1استكمال اعادة هيكلة
قطاع الغاز والبترول
 .2إستكمال إنضمام الهيئات
المحلية لشركات توزيع
الكهرباء.
استغالل مصادر الطاقة المتاحة
مثل الطاقة
الشمسية واستغالل غاز غزة
في لتوليد الكهرباء
وايصال الغاز الطبيعي لمحطة
توليد كهرباء غزة
لتشغيلها بالغاز
زيادة الكفاءة الفنية واالدارية
والمالية لقطاع الطاقة

بناء خطوط جهد  33Kvفي
الضفة الغربية بطول 100km
بناء خطوط جهد 22Kvفي
قطاع غزة بطول 50Km
بناء و اعادة تأهيل شبكات توزيع
ضغط منخفض طول 200Km
اعادة تأهيل وتطوير  70نقطة
ربط على الضغط المتوسط
ونظام العدادات لهذه النقاط.

إعتماد قانون جديد في قطاع
الهيدروكربون
استكمال العمل في تطوير
حقل غاز غزة
استكمال تنفيذ اتفاقية تطوير
حقل بترول رنتيس
استكمال انجاز مشاريع التدقيق
الطاقي في القطاع الصناعي
وقطاع الخدمات لتوفير ما
نسبته  5%من مجمل الطاقة
المستهلكة محلياً .
انجاز عقد دورات تدريبية ل50%
من الموظفين في القطاع
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البرنامج

الهدف الفرعي

وصف سياسة الهدف
الفرعي

تنفيذ بناء محطات توليد كهرباء
بالطاقة

تطوير مصادر
الطاقة
المتجددة
()5812

رفع نسبة مساهمة الكهرباء
المنتجة من مصادر الطاقة
المتجددة لتصل الى  5%من
مجمل الطاقة المستهلكة محليا

قدرة اكبر على تلبية احتياجات
الطاقة وتأمينها.
البرنامج
اإلداري لسلطة
الطاقة ()5814

طاقة مؤمنة للمستهلك بكميات
وبمواصفات بيئية وفنية تحقق
المعايير الدولية.
قطاع طاقة اكثر كفاءة
اقتصادية
مؤسسات فاعلة تعمل في
قطاع الطاقة

الشمسية من خالل القطاع
الخاص
استكمال تنفيذ المبادرة
الشمسية الفلسطينية

تنفيذ مشاريع تزويد كهرباء
بالطاقة الشمسية للمؤسسات
العامة والمدارس
اإلدارة العليا وخدمات الدعم
التي تُ عتبر غير مسؤولة مباشرة
عن تقديم خدمات المؤسسة
الرئيسية ،مثل الوزير ووكيل الوزارة
والموظفين الذين يقدمون لهم
الخدمات المباشرة ،باإلضافة
إلى شؤون الموظفين والدوائر
المالية والتخطيط والشؤون
القانونية واللوجستية والعالقات
العامة والدولية التي ال تُ ستخدم
في تقديم الخدمات الرئيسية
للمؤسسة .كما يشمل البرنامج
اإلداري العمليات والصيانة
والتطوير لألبنية الرئيسية أو
الموجودة في المحافظات أو
ألجزءا من هذه األبينية التي تحوي
مكاتب اإلدارة العليا.
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معايير سياسة البرنامج
بناء محطات طاقة شمسية
في الضفة الغربية بقدرة اجمالية
 200MWميغاواط
استكمال بناء انظمة طاقة
شمسية لتوليد الكهرباء في
المدارس والمؤسسات العامة
والمناطق المعزولة بقدرة
اجمالية 35MW

انظمة ادارة فعالة وذات
شفافية ومساءلة وحديثة تعمل
بحلول عام 2022

القسم الثامن
بيان سياسة البرامج ومغلفات الموارد
المالية للقطاع
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القسم الثامن
8 .8الفصل الثامن :اإلستراتيجية القطاعية وعالقتها مع األولويات
والتدخالت السياساتية لألعوام ( ( 2020-2022
إعتمــد تحديــث االســتراتيجية الخاصــة بقطــاع الطاقــة علــى أولويــات التدخــات السياســاتية
للحكومــة الفلســطينية لألعــوام ) ،( 2022-2020حيــث تشــكل هــذه االولويــات خطة التنمية
الوطنيــة التــي تحــدد اولويــات الحكومــة للمرحلــة القادمــة فــي االنفــكاك عــن االحتــال
التمنيــة والبنــاء.
وقــد اعتمــدت هــذه االولويــات سياســة واقعيــة فــي االنفــكاك عــن االحتالل وخطــة العناقيد
فــي طريــق تحقيــق االســتقالل الوطنــي يبقــي علــى نيــل اإلســتقالل واقامــة الدولــة محــوراً
اساســياً مــع التركيــز علــى اإلصــاح وجــودة الخدمــات المقدمــة وإســتمرار بنــاء مؤسســات
الدولــة الفلســطينية وتعزيــز قدراتهــا فــي اداء الصالحيــات المنوطــة بهــا لتكــون قــادرة علــى
تقديــم الخدمــات للمواطــن الفلســطيني بشــكل كفــؤ يحقــق لــه الرخــاء  ،ويمكــن مــن بنــاء
اقتصــاد فلســطيني يســتجيب إلحتياجــات المواطــن الفلســطيني مــن حيــث توفيــر فــرص
العمــل وتمكيــن القطــاع الخــاص فــي التطــور والمســاهمة فــي بنــاء المؤسســات اإلقتصاديــة
الوطنيــة.
ولقــد حرصنــا فــي اعــداد اإلســتراتيجية الشــاملة لقطــاع الطاقــة على تبني اهداف اســتراتيجية
يمكــن تحقيقهــا مــن خــال تطبيــق سياســات واقعيــة تتســاوق مــع اولويــة السياســات
الوطنيــة مــن حيــث التركيــز علــى تقديــم الخدمــة للمواطــن الفلســطيني بالجــودة والكفــاءة
المناســبة وباألســعار المعقولــة التــي تشــجع علــى التنميــة اإلقتصاديــة والصناعيــة وتطبيــق
الخطــة الحكوميــة فــي تقليــل االعتمــاد علــى الجانــب اآلخــر وتعزيــز العالقــة مــع الــدول العربية
المجــاورة.
اضافــة الــى ذلــك فقــد اخــذت الخطــة اإلســتراتيجية بعيــن اإلعتبــار البعــد البيئــي فــي انتــاج
واســتهالك الطاقــة لتكــون فلســطين دولــة تحتــرم اإلتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة التــي
تتعلــق بالمحافظــة علــى البيئــة والحــد مــن التلــوث البيئــي فــي عمليــات تطويــر قطــاع الطاقــة
بكافــة مركباتــه.
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8 .8.1السياســة الوطنيــة المتعلقــة باالنفــكاك عــن االحتــال وتجســيد الدولــة نحــو
االســتقالل
تأخــذ اإلســترايجية الشــاملة لقطــاع الطاقــة بعيــن األعتبــار هــذه السياســة حيــث تركــز علــى
بنــاء قطــاع طاقــة وطنــي مــن خــال بنــاء محطــات وطنيــة لتوليــد الكهربــاء لتقليــل اإلعتمــاد
علــى اإلســتيراد مــن الجانــب اآلخــر وتعزيــز اســتقالل القطــاع .كمــا تأخــذ الخطــة بعيــن االعتبــار
زيــادة االعتمــاد علــى الربــط اإلقليمــي مــع الــدول العربيــة المجــاورة إنســجاماً مــع مبــدأ تنويــع
مصــادر الطاقــة.
وتهتــم اإلســتراتيجية فــي اســتغالل مصــادر الطاقــة المتجــددة فــي فلســطين فــي انتــاج
الكهربــاء وذلــك مــن خــال بنــاء محطــات توليــد كهربــاء بالطاقــة الشمســية وغيرهــا وتوفيــر
البيئــة االســتثمارية المالئمــة للمســتثمرين فــي هــذا المجــال
وباإلضافــة الــى ذلــك فقــد اعتمــدت اإلســتراتيجية علــى تبنــي سياســات وطنيــة تقــوم علــى
حشــد الدعــم الدولــي لفلســطين فــي ممارســة حقوقنــا الوطنيــة فــي بســط ســيطرتنا الكاملــة
علــى قطــاع الطاقــة مــن أجــل ضمــان نقــل صالحيــات ادارة قطــاع الطاقــة الكهربائيــة فــي
فلســطين مــن الجانــب اآلخــر الــى الحكومــة الفلســطينية.
تقــوم اإلســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع الطاقــة علــى تعزيــز مفهــوم لحمــة الضفــة العربيــة
وقطــاع غــزة مــن خــال التخطيــط لمعالجــة المشــاكل والنقــص الحــاد الــذي يعيشــه أبنــاء
شــعبنا فــي قطــاع غــزة وذلــك مــن خــال زيــادة االعتمــاد علــى التوليــد المحلــي للطاقــة
وبتكلفــة أقــل مــع بــذل الجهــود الالزمــة إلعــادة تفعيــل ملــف إســتيراد الكهربــاء مــن جمهوريــة
مصــر العربيــة.
تتبنــى اإلســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع الطاقــة علــى تعزيــز المشــاركة فــي المنظومــة الدوليــة
مــن خــال المشــاركة فــي جميــع المعاهــدات الدوليــة المتعلقــة بقطــاع الطاقــة حيــث قامــت
فلســطين باإلنضمــام الــى معاهــدة الطاقــة الدوليــة ،كمــا وقعــت فلســطين علــى قانــون
البحــار وذلــك بهــدف حمايــة حقوقنــا فــي اســتغالل مواردنــا الطبيعيــة ضمــن حدودنــا البحريــة
ومنــع اإلحتــال مــن اســتغالل هــذه المــوارد.
وتتمتــع فلســطين بعضويــة كاملــة فــي منظمــة دول الربــط الثمانــي حيــث يتيــح ذلــك
لفلســطين تبــادل الطاقــة مــع الــدول العربيــة المنضمــة الــى هــذه اإلتفاقيــة.
كمــا وتســاهم فلســطين بعضويــة كاملــة فــي كثيــر مــن اإلتحــادات الدوليــة الخاصــة بقطــاع
الطاقــة مثــل اإلتحــاد مــن اجــل المتوســط  ،واتحــاد التغيــر المناخــي.
8 .8.2السياسة الوطنية المتعلقة اإلصالح وتحسن جودة الخدمات العامة
تأخــذ اإلســترايجية الشــاملة لقطــاع الطاقــة بعيــن األعتبــار هــذه السياســة حيــث تركــز علــى بنــاء
قطــاع طاقــة يمتــاز بالشــفافية واإلصــاح مــن خــال توزيــع األدوار بيــن الشــركاء فــي القطــاع

84

االستراتيجية القطاعية للطاقة والموارد الطبيعية

بيــن واضــع السياســات المتمثــل بالحكومــة الفلســطينية مــن خــال ســلطة الطاقــة والمــوارد
الطبيعيــة الفلســطينية ،ومســؤولية النقــل وتقــع علــى عاتــق الشــركة الفلســطينية لنقــل
الكهربــاء و التوليــد الــذي يقــع علــى عاتــق القطــاع الخــاص باإلضافــة إلــى توفيــر آليــة واضحــة
لمراقبــة عمــل القطــاع وهــو الــدور الملقــى علــى عاتــق مجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء.
كمــا وضعــت الخطــة القطاعيــة األســس العمليــة لتعزيــز كفــاءة الخدمــة المقدمــة للمواطــن
الفلســطيني بكافــة قطاعاتــه وأماكــن تواجــده مــن خــال توفيــر الطاقــة بالكميــات المطلوبــة
وباالســعار التــي تعكــس التكلفــة الحقيقيــة إلنتــاج الطاقــة مــن خــال المصــادر ذات التكلفــة
المنخفضــة والكفــاءة العاليــة مثــل مصــادر الطاقــة المتجــددة وتوليــد الطاقــة مــن خــال
الغــاز الطبيعــي ،كمــا وتعكــس اإلســتراتيجية تعزيــز دعــم المواطــن الفلســطيني فــي كافــة
أماكــن تواجــده مــن خــال توفيــر مصــادر الطاقــة للمواطــن الفلســطيني فــي كافــة التجمعــات
الفلســطينية.

8.8.3السياسة الوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة
إرتكــزت االســتراتيجية القطاعيــة علــى الدراســات التــي عقــدت محليــاً وأظهــرت ضــرورة توفيــر
مصــادر الطاقــة كلبنــة أساســية إلحــداث التنميــة المســتدامة فــي القطاعــات األخــرى وخاصــة
قطاعــات الصناعــة والزراعــة والســياحة والمواصــات والميــاه وتكنولوجيــا المعلومــات
والــدور األساســي لقطــاع الطاقــة فــي توفيــر البيئــة المناســبة للعمــل فــي قطاعــي الصحــة
والتعليــم.
وركــزت االســتراتيجية علــى مبــدأ االســتدامة فــي مصــادر الطاقــة مــن خــال تنويــع مصــادر
الطاقــة وتوفيــر المخــزون االحتياطــي الــازم لضمــان االمــن الطاقــي لدولــة فلســطين
وبأســعار معقولــة وبخيــارات فنيــة تعــزز االنفــكاك عــن االحتــال مــن خــال زيــادة التوليــد
المحلــي واالســتيراد مــن الــدول العربيــة المجــاورة.
وتضمنــت االســتراتيجية رفــع كفــاءة العامليــن فــي قطــاع الطاقــة فــي فلســطين وتوفيــر
فــرص عمــل أكبــر مــن خــال زيــادة االعتمــاد علــى اإلنتــاج المحلــي فــي قطــاع الكهربــاء.
وأخــذت اإلســتراتيجية بعيــن االعتبــار األبعــاد البيئيــة وطــرق التأكــد مــن تحســين البيئــة
الصحيــة للمواطــن الفلســطيني مــن خــال التركيــز علــى مصــادر الطاقــة النظيفــة وضــرورة
أخــذ الموافقــات البيئيــة الالزمــة لكافــة مشــاريع الطاقــة بالتعــاون مــع الجهــات ذات الصلــة.
8 .8.4السياسة الوطنية المتعلقة بالنوع اإلجتماعي
ضمــن توجهــات الحكومــة الفلســطينية فــي ضــرورة تعزيــز النوعــج اإلجتماعــي وتماشــياً مــع
اآلليــات المعمــول بهــا فــي ســلطة الطاقــة مــن دمــج النــوع اإلجتماعــي فــي كافــة األنشــطة
الخاصــة بالمؤسســة ,فــإن ســلطة الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة تقــوم بدمــج النــوع اإلجتماعــي
فــي كافــة أنشــطة ســلطة الطاقــة (المشــاريع ,القوانيــن ,التشــريعات ,االتفاقيــات .......ألــخ).

