
ترابط املياه والطاقة 
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يعيةتحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام واالستغالل األمثل للموارد الطب

دام إعداد وتطوير السياسات والتشريعات المالئمة لتحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مست
واالستغالل األمثل للموارد الطبيعية وفق أفضل الممارسات العالمية

العمــــــــل بـــــــــروح الفريـــــق•
نشـــــر واستخـــــدام المعرفـة•
النـــــــــــزاهـــة والشفــــــــافيــــــة•

التــــميـــــــــــز والـــــــــريــــــــــادة•
الـــــــــــــــوالء واالنتــــمـــــــــــــاء•

وزارة الطاقة والثروة المعدنية



ترابط المياه والطاقة

روةوالثالطاقةوزارةعامأمينعطوفةبرئاسةعملفريقتشكيلتم•
للجهاتالعامينوالمدراءاألمناءعطوفةمنكلوعضويةالمعدنية
رتأطيخاللمنوالطاقةالمياهترابطمأسسةلغاياتوذلكالمعنية،

علىفعبالنتعودمشتركةحلولإليجادالقطاعينبينالتنسيقآليات
عملالسيتمالتيالمحاوروأهمالعملاولوياتتحديدبهدفالقطاعين

كلفوخفضالكهربائيةالشبكةاستقرارتحسينخاللمنعليها
.المياهلقطاعالطاقة



ترابط المياه والطاقة

أهم المواضيع التي يتم دراستها من خالل فريق العمل:

 مدى امكانية )دراسة ادارة األحمال الكهربائية لمحطات ضخ المياه
هذه األحمال بحيث تتوافق مع أوقات الذروة في انتاج الكهرباءادراة

(خصوصاً من مصادر الطاقة المتجددة

تخزين الطاقة باستخدام مياه السدود

تحلية المياه



ترابط المياه والطاقة

الجهات المعنية:

 وزارة الطاقة والثروة المعدنية

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

 وزارة المياه والري

 شركة الكهرباء الوطنية

سلطة وادي األردن



نشأة فلس الريف

فالريكهربةبمشاريعالدولةمنإهتماما ًواألردنيةالحكومةنجاحلقصةتمثيلاً•
اًتتصفوالتياألردني لريفافلسنشأة،جاءت،متواضعةأقتصاديةبجدوىعموما
.المستفيدةللفئاتالكهربائيالتيارإليصال



نشأة فلس الريف

ابلمقماليهمبالغاورسومايةالمعدنيةوالثروةالطاقةوزارةتتقاضىوال•
فلسمننوالمستفيديالمعتمدةللشرائحالكهربائيالتيارإيصالخدمةتقديم
.الريف



رسالة مديرية كهربة الريف

دةًعزيزًرؤيةًالوزارةًمنًخللًايصالًالتيارًالكهربائيًللشرائحًالمعتمت•
.بمستوىًعاليًمنًالكفاءةًوالمهنيةًوبماًيحققًالعدالةًواهدافًالمديرية



أهداف فلس الريف

كانيةالسوالتجمعاتالقرىلجميعالكهربائيالتيارايصال-1
اسسوضمنشموليةخطةضمنالمملكةانحاءجميعفي

.الغايةلهذهمعدةومعايير

ىالالهجرةمنوالحدوالباديةالريفتنميةفيالمساهمة-2
.المدن

طاقة)المحليةالطاقةمصادراستغاللفيالمساهمة-3
عاتالتجملبعضالكهرباءانتاجفي(الرياحطاقة،شمسية

خطوطمساراتعنالبعيدةوالتجمعاتالمعزولةالريفية
.الشمسيةبالطاقةالمتوسطالجهد



منزال ( 150,244)2018ولغاية 1992بلغ عدد المنازل المستفيدة من المشروع من عام 
:كما يليمليون دينار، كما دعم  المشروع القطاعات المختلفة( 177)وبكلفة 

إنجازات فلس الريف

القطاع
30/11/2019-2015الفترة 

الكلفةعدد المواقع

القوات المسلحة 
واالجهزة االمنية

258.600,955

31,733,000قطاع المياه

11653,934قطاع السياحة

623,709,359القطاع الزراعي

22292,526قطاع الشباب

251,041,708فةاسكانات االسر العفي

القطاع الصناعي في 
مناطق جيوب الفقر

6739,022

50144,9185انارة الطرق

متنزهات )االطفال
(وحدائق

4137,188

المدارس)قطاع التعليم
)

6144,879

جمعيات )تمكين مرأة 
(تعاونية 

11215,311



لسفحسابعلىالكهربائيالتيارايصالتنفيذفيالعملبدأ•
معالمرتبطةغير)الشمسيةالخالياانظمةبواسطةالريف

فةالكلذات)الكهربائيةالشبكاتعنالبعيدةللمنازل(الشبكة
عددمنازلوكهربةتنفيذتمحيث2016العاممناعتباراً (المرتفعة

.منزل(60)

ن إنجازات فلس الريف في مجال الطاقة المتجددة للفترة م
(:2019وحتى 2013)

خاتللمضالكهربائيالتيارإيصالمشاريعتنفيذفيالعملبدأ•
ةالشمسيالخالياأنظمةبواسطةاالرتوازيةاالبارفيالغاطسة

في(4)عددمواقعوتنفيذاستقبالتمحيث2013عاممناعتباراً 
.المملكةمحافظاتمختلف



ن إنجازات فلس الريف في مجال الطاقة المتجددة للفترة م
(:2019وحتى 2013)

الواقعةازلللمنالكهربائيالتيارإيصالمشاريعتنفيذفيالعملبدأ
منوالمستفيدينالعفيفةلألسرالتنظيمحدودوخارجداخل

معالمرتبطةالشمسيةالطاقةأنظمةبواسطةالمعونةصندوق
عددمنازلربطتمحيث.2019عاممنابتداءً الكهربائيةالشبكات

.االنظمةبهذهمنزل(5,500)



مشاريع ضخ المياه من اآلبار االرتوازية

13



في محافظة الطفيلة( KWP 30)مشروع ضخ المياه بقدرة 



محول العكس وصندوق التجميع



صندوق التجميع



في محافظة البلقاء( KWP 25)مشروع ضخ المياه بقدرة 



المضخة الغاطسة







في ( KWP 168.35)مشروع ضخ المياه بقدرة 
الخريم –محافظة العاصمة 



المضخة الغاطسة



المضخة السطحية







في ( KWP 38)مشروع ضخ المياه بقدرة 
تحت التنفيذ–محافظة الكرك 





للجامعة ( KWP 11)مشروع ضخ المياه بقدرة 
ذتحت التنفي–محافظة العقبة / األردنية 





ة في التحديات التي تواجه مشاريع الطاقة الشمسي
ميةالمناطق الريفية في المملكة األردنية الهاش

التضاريسلطبيعةنتيجةالمواقعإلىالوصولوصعوبةالطرقوعورة•
.اطقالمنتلكفيالتركيبوصعوبة.المنطقةفيالطبيعيةوالتكوينات

عدمبفتراتاألنظمةمنلالستفادة(بطاريات)للطاقةتخزينلنظامبحاجة•
.المطلوبالنظامكلفةفييزيدمماالشمسوجود

ةالطاقبأنظمةالخاصةالحكوميةوالتشريعاتوالقوانيناألنظمةتغير•
دوترشيتوفيروألنظمةلهاوالضريبيةالجمركيةواإلعفاءاتالمتجددة
.الطاقةاستهالك

لتحميعلىوعملهمالشمسيةالطاقةبأنظمةالمستفيدينوعيقلة•
اطفاءالىيؤديمماالنظاماستطاعةمنأكبركهربائيةبأحمالاألنظمة
.المستفيدعنالكهرباءوفصلالنظام



 
 
شكرا

2019كانون األول 


