
 (PIDوثيقة معلومات المشروع )

 المرحلة المفاهيمية

 2016أغسطس/آب، 
 AB7862رقم التقرير: 

 يقطاع صالحاتبإ المعني التنمية سياساتألغراض  الثاني امجينالبر قرضال اسم العملية
 الطاقة والمياه 

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا المنطقة
 األردن البلد

والصرف الصحي  ،المياه العامقطاع  في المائة(؛ 65)قطاع الطاقة العام  القطاع
 %(35الفيضانات )من حماية وال

 P160236 عرف العمليةُم
  التنمية اتتمويل سياس أداة اإلقراض

 وزارة المالية الجهة المقترضة/الجهات المقترضة
   المنفذة الهيئة
 2016 /حزيرانيونيو 27  اعداد وثيقة معلومات المشروع تاريخ

 2016 /أيلولسبتمبر  22 جازة التقييمإلالتاريخ المتوقع 
موافقة للحصول على التاريخ المتوقع 

 مجلس المديرين التنفيذيين
 2016 / كانون األولديسمبر 1

 للعملية االعدادفي  لمضي قدمًالالقرار  تم اتخاذ، المؤسسيستعراض الاعقب  المؤسسيستعراض القرار ا
 

 مشاركة البنك لالقضايا اإلنمائية الرئيسية واألساس المنطقي  أواًل.  

عمليات من  إلثنينامجية نفي سلسلة بر ةالثانيوهي  –دوالر أمريكي  مليون  250 البالغةهدف العملية المقترحة ت    .1
حكومة المملكة األردنية الهاشمية )الحكومة(  تضطلع بهارامج اإلصالح المالي والسياسات التي بإلى دعم  -سياسات التنمية 

الطاقة والمياه المخطط لها في إطار  يفي قطاعي الطاقة والمياه. سوف تضمن هذه العملية استمرار تنفيذ إصالحات قطاع
المدى  على لمساعدة األردن في تحقيق االستدامة والسالمة المالية ةامجينالبر القروض المقدمة ألغراض سياسات التنمية

دعو إلى تحقيق االعتماد على الذات التي ت 2025ا مع رؤية األردن تماًم تتوافق العمليةوتجدر اإلشارة إلى أن المتوسط. 
االقتصادية. كما يدعم برنامج القطاعات واالستقرار المالي من خالل تعزيز االستدامة المالية واإلنتاجية عبر مختلف 

 - 2017للسنوات المالية الخاص بالبنك ( CPF)القطرية طار الشراكة إل ف الرئيسيةالعملية األهداات الخاص بالسياس
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 ما زالت والتيعلى تحسين إدارة قطاعي المياه والطاقة، القطرية طار الشراكة إ، لألردن. يركز ، قيد اإلعداد حاليًا2022
واالنضباط المالي وتنمية القطاع الخاص،  تحسين تقديم الخدمات، والنمو االقتصادي،ولتعزيز بالنسبة استراتيجية  تعد

 لحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.وهما امجموعة البنك الدولي ل ن المزدوجينهدفيالفي تحقيق  بذلك مساهمة

من  استلزمآثار التداعيات األمنية، مما  في األساس إلى، ويرجع ذلك 2015تباطأ االقتصاد في األردن في عام      .2
لتصدي لعدد من في ااألردن  تعثرت أوضاع المالية العامة والنمو االقتصادي. صحيحالشروع في برنامج جديد لتالحكومة 

الصدمات الخارجية بعد األزمة المالية العالمية، ال سيما انقطاع إمدادات الغاز من مصر والتدفق الهائل لالجئين السوريين 
لنمو االقتصادي منذ لمطرد ال ستئنافمن اإلعلى الرغم وفي المائة.  2.7التي أسفرت عن معدل نمو سنوي متوسط نسبته 

فضل من األداء األو 2014في المائة في  3.1من صندوق النقد الدولي( إلى  تمانيإلئا ستعدادالا اتفاق)بدعم من  2010
انخفاض إلى  مما أدى 2015اإلقليمية في عام التداعيات  بعض مخاطر تجلت، 2015عام  فيقبل شركة الكهرباء الوطنية 

األردن. نتيجة لذلك، زاد الدين العام إلى  المخرجات في ، وزيادة اتساع فجوة2015في المائة في عام  2.4النمو إلى 
المرفق الموسع . نتيجة لذلك، طلبت الحكومة استخدام 2015في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول نهاية عام  93.4

االختالالت المالية وا لبطء النمو االقتصادي، . ونظًر2019-2016صندوق النقد الدولي للفترة الخاص ب( EFF) 1لصندوقل
السياسات لدعم الجهود التي إصالحات تنفيذ اإلصالحات الهيكلية و أن تواصللألردن  بالنسبةمن األهمية بمكان والخارجية، 

تحسين السالمة المالية لكال فإن تبذلها الحكومة لمعالجة الضغوط المالية الناجمة عن قطاعي الطاقة والمياه. ولذلك، 
القصير والمتوسط من شأنه أن يقلل العبء المالي لتلك القطاعات على  يينتفادة من مكاسب الكفاءة على المدالقطاعين واالس

 .استدامة النمو االقتصادي مع لعامة في األردنالموارد ا
 

 ةالمقترح )األهداف( .     الهدفثانيًا 

 الكفاءة في قطاعي الطاقة والمياه.مكاسب سالمة المالية وزيادة الهو تحسين  ةعملية المقترحال منالهدف     .3
 

 الوصف األولي  .    ثالثًا
( تحسين أمع التركيز على: )امجي نالبرلقرض سياسات التنمية  تيناألصلي الركيزتينتم بناء العملية المقترحة على   .4

الطاقة والمياه بهدف الحد من العبء  ي( زيادة مكاسب الكفاءة في قطاعبالكهرباء والمياه؛ و ) يالمالية لقطاع السالمة
هذه القطاعات، مع ضمان تحقيق وفورات في التكاليف متوسطة إلى طويلة األجل. وستدعم بالتالي الذي تشكله المالي 
األولى،  خطة الحكومة للحفاظ على استرداد التكاليف في قطاع الكهرباء من خالل الموافقة على السياسات الرامية  الركيزة

-2011لتجنب تجربة صدمات أسعار الوقود خالل  لياتاآلمن خالل  السليم المرورالكهرباء مع  تعرفة لوائحإلى تعزيز 

                                                           
1
 دعم( الذي IMFصندوق النقد الدولي )الخاص ب  2015 ،أغسطس/ آبفي  ( SBA)االستعداد اإلئماني  إنجاز اتفاقنجاح المرفق الموسع للصندوق  هذايتبع   

 .2012-2015الذي ساعد على تحقيق االستقرار وتحسين الثقة في إطار االقتصاد الكلي لألردن خالل الفترة  ضبط أوضاع المالية العامةبرنامج 



شركة الكهرباء لا جهود الحكومة الستعادة الجدارة االئتمانية األولى أيًض الركيزةستدعم السياسات في إطار و. 2014
ليون دينار بي 5.2 البالغةالوطنية من خالل تنفيذ خطة إلدارة الدين العام متعددة السنوات للتعامل مع الديون المتراكمة 

 الرسوم زيادة كفاءة جمعلاألولى التنفيذ المستدام لبرنامج الحكومة في قطاع المياه  الركيزةكفل تأردني. عالوة على ذلك، س
 الركيزةوستدعم تحسين األداء المالي لقطاع المياه. لوالزيادات في التعرفة وغيرها من التدابير الرامية إلى زيادة اإليرادات 

في تنويع توليد الوقود  2015اسات الرامية إلى الحفاظ على التجربة الناجحة التي تحققت في األردن منذ عام الثانية السي
تهدف هذه االستراتيجية إلى الحفاظ وفي األردن. والطاقة من خالل تنفيذ استراتيجية إمدادات الوقود على المدى المتوسط 

جديدة لزيادة الشفافية في مجال تنمية الطاقة المتجددة،  لوائحعلى حصة مستهدفة إلمدادات الغاز في توليد الطاقة ووضع 
في كبيرة من الطاقة المتجددة قيد التطوير الحصة ال إلدماجشركة الكهرباء الوطنية لفضال عن تعزيز القدرات المؤسسية 

تعاني بشدة في تحقيق االستخدام األمثل للموارد المائية في بيئة  الثانية للعملية أيضًا الركيزةساعد تسوف وة الكهرباء. شبك
للحد من تكلفة المياه في  اهاًم اباعتباره إجراًءرفع مستوى كفاءة استخدام الطاقة في قطاع المياه ت بينما، من شحة المياه

 البالد.

من بين  . المدعوم بالقرض المقدم ألغراض سياسات التنميةا في تنفيذ برنامج اإلصالح ا كبيًرتقدًمأحرزت الحكومة    .5
 :ثمانيةتنفيذ  حاليًابالفعل تم ، تم تفعيلهممقترح برنامج  11

 تحسين السالمة المالية لقطاعي الكهرباء والمياه 
 توافق هيئة تنظيم قطاع ( الطاقة والمعادنEMRC على لوائح التعرفة الجديدة للحفاظ على استرداد التكاليف )

 مع األخذ بعين االعتبار قدرة المستهلك على تحمل التكاليف 
 مجلس الوزراء يقر وينفذ خطة إدارة الديون المتعددة السنوات لشركة الكهرباء الوطنية 
 وفقا  2لقطاع لتعزيز استرداد التكاليفوزير المياه والري يوافق على التدابير الرامية إلى زيادة إيرادات ا

 .2013 ،آب/أغسطس بتاريخعمل للحد من خسائر قطاع المياه" الخطة  –الهيكليللمعيار "
 

 زيادة مكاسب الكفاءة في قطاعي الطاقة والمياه 
  الطاقةتضع شركة الكهرباء الوطنية وتنفذ استراتيجية إمدادات الوقود لزيادة حصتها من إمدادات الغاز لتوليد 
 لبيانات العامة لنشئ غرفة تمباشر واللتنفيذ لوائح االقتراح  الالزمة لوائحال وزارة الطاقة والثروة المعدنية تصدر

 تحسين الشفافية من أجل تنمية الطاقة المتجددةل
  إدماج موارد الرامية إلى  بها ةالخاصإجراءات التشغيل والتوزيع مراقبة الفي مركز تنفذ شركة الكهرباء الوطنية

 والتوزيعمراقبة الا لدليل عمليات مركز الطاقة المتجددة في شبكة نقل الكهرباء وفًق

                                                           
2
 وزارة المياه والري على النحو الذي قامت بقياسه والصيانة التشغيل تكاليف استرداد الحالة هذه في والصيانة التشغيل تكاليف استرداد يعني   

 .المياه وشركات األردنيةالمياه  سلطة والذي يغطي



  وجود مع  باألردن الخاص الطاقة استخدام كفاءةو المتجددة الطاقة صندوقاثنان على األقل من نوافذ تمويل يعمل
 باألردن الخاص الطاقة استخدام كفاءةو المتجددة الطاقة لصندوقسنوية التقارير ال، ويتم إصدار مدراء النوافذ

  هيئة تنظيم قطاع الشبكة المتفق عليه بين خسائر لحد من لسنوات البرنامج متعدد على يتم وضع اللمسات األخيرة
 قيد التنفيذ حاليا وشركات التوزيع مع أهداف خفض الخسائر السنوية وهو الطاقة والمعادن

 الطاقة استخدام كفاءة المعنية ب تهالتنفيذ أنشط يكفيمخصص ميزانية ال في لبند ااداعتم لدى وزارة المياه والري
 قطاع المياه.لالطاقة والطاقة المتجددة  استخدام كفاءة اتالمخطط لها على النحو المنصوص عليه في سياس

  البديلة المياهوافق على سياسة يوزير المياه والري 
  لتعظيم االستفادة ميزانية كافي لتنفيذ اإلجراءات المخطط لها الفي  لبندمخصص  ااعتمادلدى وزارة المياه والري

 .قطاع المياهل البديلة المياهومواردها المائية على النحو المنصوص عليه في سياسات استغالل المياه السطحية  من

 البيئةوجوانب والفقر واآلثار االجتماعية      رابعًا.

 الفقر واآلثار االجتماعية

سكان األردن يعيشون في فقر، يتعرض الجزء األكبر من في المائة  14.4أن  األخيرة األرقام الرسمية تبينبينما     .6
 يعانون منالسكان في األردن  من في المائة 33عابر والموسمي )مع نحو الفي المائة لخطر الفقر  40 أدنى الطبقاتمن 

سوف تزيد اإلجراءات وعلى األقل(. قد تلحق السياسات المقترحة الضرر بالفقراء والضعفاء. في السنة  أشهرثالثة  الفقر 
من للمستهلكين. بالنسبة التعرفات لخدمات الطاقة والمياه، والتي سوف تؤدي إلى زيادة تكلفة الخدمة  1 الركيزةفي إطار 

ؤدي إلى تحقيق وفورات في أنها ت حيث أثير إيجابيت 2 الركيزةفي إطار في الكفاءة المتحققة لمكاسب المرجح أن يكون ل
ا هياكل التعرفات في هذين القطاعين استخدام أيًضتشمل والتعرفة.  فيالزمة  التكاليف، وبالتالي تقليل حجم أي زيادات

المقدم  قرضالأثناء إعداد وطاقة ومياه أقل.  يسخدمون الذينعلى المستهلكين  التأثيرقلل من ت التياإلعانات المتبادلة 
اآلثار الضارة المحتملة لإلصالحات المقترحة، لتقييم  االجتماعية وآثاره الفقر تحليل سياسات التنمية، سيتم إجراء ألغراض

تدابير التخفيف المحتملة للفقراء والضعفاء. كانت الحكومة قادرة على التخفيف من أثر القضاء على تقييم وعند االقتضاء، 
الذي قدم تحويالت نقدية إلى والوقود عن لتعويض لنقدية التحويالت العن طريق إدخال برنامج  2012في  إعانات الوقود 

للتخفيف من اآلثار السلبية  ةلحكومة استخدام آلية تعويض مماثللاألسر المعيشية خالل فترة ارتفاع أسعار النفط. يمكن 
التي يتعين اتخاذها بموجب قرض سياسات التنمية الثاني.  اتالناجمة عن إجراءات السياسلطاقة والمياه التعديالت تعرفة 

بالكامل، سيؤدي إلى تحسين كفاءة تقديم  هذيتنف والذي عند، معمول بهموحد  وطنيا بوضع سجل الحكومة أيًض تقوم وأخيرًا،
 أهداف أخرى.، من بين في المستقبللكهرباء والمياه ا اتصالحات تعرفإلالتحويالت النقدية للتخفيف من أي أثر 

 البيئية اآلثار

على  اكبير ادعمها قرض سياسات التنمية المقترح تأثيرات التي يتنفيذ إجراءات السياسأن يكون ل المرجح غير من   .7
العديد من اإلجراءات السابقة سوف تفيد البيئة. ومن المرجح أن تساعد عملية فإن البيئة، والغابات والموارد الطبيعية. 



، أقل تدهور بيئيمما يؤدي إلى في الحد من الطلب على المياه والطاقة  ىاألول الركيزةإصالح التعرفات المدعومة في إطار 
الثانية  الركيزةكاسب الكفاءة في إطار برنامج مسوف يقوم وبما في ذلك خفض معدالت االستغالل المفرط للمياه الجوفية. 

عزز كفاءة استخدام الطاقة، ونمو الطاقة المتجددة، والتوسع في استخدام الغاز في توليد الطاقة )بداًل من الوقود الثقيل الذي ي
ثر استدامة ا عن استخدام أكسفر االستغالل األمثل الستخدام المياه السطحية أيًضيانبعاثات الكربون. قد  بخفضوالديزل( 

الصرف  مياه استخدام سوف يزيد منوإعادة استخدام المياه  المياه البديلةاعتماد سياسة كما أن للموارد المائية الشحيحة، 
مياه الصرف الصحي الحالية ل معاييروالمواصفات الا تعديل بالتوازي مع هذه السياسة، يجري حالًيوالصحي المعالجة. 

ستخدام اللبيئية ومعايير السالمة الصحية إلعادة اامعايير لمنظمة الصحة العالمية ل شروطق مع توقع أن تتطاب، وُيالمعالجة
 في المناطق التي توجد فيها فجوات حالية.

لمتطلبات  إعداد المشروع ن يمتثلأ. ينبغي في األردن السياسات واللوائح البيئية معمول بهاتجدر اإلشارة إلى أن    .8
الحكومة خطوات كبيرة في  أحرزتالماضية،  ةلبالد. على مدى السنوات الخمس عشرفي اتقييم األثر البيئي واالجتماعي 

، ثم لوائح تقييم األثر البيئي 2003لعام  1رقم  ، ابتداء من قانون حماية البيئةالمشروعاتمجال إدماج االستدامة البيئية في 
(EIA لعام )بوضوح عملية  ،2005تمت الموافقة عليها في عام والتي  ،37تقييم األثر البيئي رقم دت الئحة حدوقد . 2005

 تحت اإلشراف العاموذلك لتنفيذ؛ من أجل ا والرقابة واالستعراض ،هياكل الفحص وأنشأتتقييم األثر البيئي  ومتطلبات
 .لمديرية تقييم األثر البيئي في وزارة البيئة

 التمويل المؤقت     خامسًا.

 )مليون دوالر أمريكي( :المصدر
 0.00 الجهة المقترضة

 250.00 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير
   ةالمتلقيالجهة / الجهة المقترضة 

   األخرون
 250.00 المجموع

  

 

 االتصال جهات.     ًاسادس

 البنك الدولي 
 جهة االتصال: كارولين فان دن بيرغ

 المياهفي قطاع : كبير الخبراء االقتصاديين الوظيفيالُمسمى 
 8121-473 (202)هاتف: 

  cvandenberg@worldbank.orgالبريد اإللكتروني:  
 الموقع: واشنطن العاصمة، الواليات المتحدة األمريكية



 
 

 ل باتياوجهة االتصال: ميك
 قطاع الطاقةخبير اقتصادي أول في : الُمسمى الوظيفي

 0957-473 (202)هاتف: 
  mbhatia@worldbank.orgالبريد اإللكتروني:  

 الموقع: واشنطن العاصمة، الواليات المتحدة األمريكية
 

 الجهة المقترضة
 سعادة الدكتور صالح الخرابشة :جهة االتصال

 : أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الُمسمى الوظيفي
   saleh.kh@mop.gov.joالبريد اإللكتروني:  

 

 :بـمزيد من المعلومات يرجى االتصال لل . سابعًا
 

The InfoShop 

The World Bank 
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