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ــة  ــوارد الطبيعي ــة وامل ــلطة الطاق ــنوي لس ــر الس ــم التقري ــاهم يف تقدي ــعدين أن أس يس

ــي حققتهــا يف محافظــات  ــذي يلقــي الضــوء عــى أهــم اإلنجــازات الت لعــام ٢٠١٨ وال

ــايئ  ــار الكهرب ــاء وتوصيــل التي الوطــن لتلبيــة حاجــات املواطنــن املتزايــدة مــن الكهرب

ــع أنحــاء الوطــن.  إىل جمي

ــة  ــود االحتاللي ــم املامرســات والقي ــة الفلســطيني وتطــور رغ ــد قطــاع الطاق ــد صم لق

ــادر  ــل للمص ــتنزاف إرسائي ــاً اس ــرته، متحدي ــة مس ــه وعرقل ــق تبعيت ــة إىل تعمي الهادف

األرايض  الحكومــي يف  للعمــل  وعرقلتهــا  االســتيطاين،  وبنائهــا  بتوســعها  الطبيعيــة 

املســامة )ج(، وســيطرتها عــى كافــة املعابــر، واقتطــاع فاتــورة الكهربــاء مــن الرضائــب 

ــول إىل  ــروع يف الوص ــا امل ــا لحقن ــك، ومصادرته ــل بذل ــد املتواص ــطينية والتهدي الفلس

مصادرنــا الطبيعيــة كالغــاز والبــرول واســتغاللها. إننــا يف فلســطن ال نواجــه كباقــي دول 

العــامل أخطــار وتحديــات االعتــامد الحــري عــى مصــادر الطاقــة التقليديــة فقــط، بــل 

ــا ومواردهــا.  ــة مكوناته ــة بكاف ــة ضــد األرض والبيئ ــه املتواصل ــه وانتهاكات ــّي وتعديات ــالل اإلرسائي نواجــه أيضــاً تبعــات االحت

ــاس  ــذي رســمته الحكومــة بتعليــامت ومتابعــة مبــارشة مــن فخامــة األخ الرئيــس محمــود عب ــق ال يســر قطــاع الطاقــة عــى الطري

ليتحــدى كل الصعــاب التــي اعرضتــه ويعــزز االســتجابة لحاجــات وتطلعــات املواطنــن ويســتثمر يف املــوارد املتاحــة، فتزايــدت مشــاريع 

تنويــع مصــادر الطاقــة ســواء كان ذلــك الطاقــة الشمســية أو تلــك املولـّـدة مــن الريــاح لتــأيت يف صلــب جهــود دعــم التنميــة والصمــود، 

ــطينية  ــة فلس ــة دول ــاء وإقام ــة بن ــطيني، وعرقل ــود الفلس ــالع الوج ــة القت ــات اإلرسائيلي ــة املخطط ــرى يف مواجه ــة أخ ــكل حلق وتش

مســتقلة متواصلــة جغرافيــاً وذات ســيادة. ومتناغمــة مــع التوجهــات العامليــة الراميــة اىل بيئــة نظيفــة واالقتصــاد االخــرض نحــو تنميــة 

مســتدامة. 

إن تعاوننــا مــع الــدول الصديقــة والقطــاع الخــاص لزيــادة رقعــة التجمعــات املخدومــة وتوســعنا يف اســتخدام الطاقــة املتجــددة يف 

الكثــر مــن املؤسســات واملرافــق الوطنيــة زاد مــن كفــاءة اســتخدامنا واســتهالكنا للكهربــاء، كــام وتواصــل العمــل البّنــاء مــع الــدول 

الصديقــة والجهــات املانحــة لزيــادة املشــاريع االقليميــة لتحســن كفــاءة الطاقــة يف فلســطن، وتوالــت مشــاريع بنــاء محطــات التحويــل 

ــة  ــات الجنوبي ــامة )ج( واملحافظ ــق املُس ــا املناط ــا فيه ــق مب ــع املناط ــل يف جمي ــادة التأهي ــاريع إع ــامل ومش ــز األح ــات ملراك واملغذي

لخدمــة التجمعــات الســكانية بكميــات كافيــة مــن الكهربــاء ومبواصفــات فنيــة وبيئيــة تحقــق املعايــر الدوليــة.

تحتــم املعانــاة االنســانية املتفاقمــة والتحديــات والصعــاب التــي يحياهــا شــعبنا الصامــد علينــا أن نكثــف الجهــود لتحقيــق التمكــن 

ســيام يف املناطــق املهــددة واملتــرضرة واملســتهدفة مــن االحتــالل اإلرسائيــي ومســتوطنيه، عــى نحــو يعــزز ثبــات املواطنــن وينهــض 

مبســتوى حياتهــم. وميثــل قطــاع الطاقــة أحــد أهــم أركان هــذا العمــل، وتشــكل الخطــوات التــي تحققــت لتحســن كفــاءة اســتخدام 

واســتهالك الطاقــة، أبــرز أدوات دعــم الصمــود والبقــاء الفلســطيني.

اليــوم نفخــر أن نقــول أنــه ال يوجــد مدينــة أو قريــة أو مخيــم يف فلســطن بــدون كهربــاء، ونعتــز أن نقــول انــه رغــم معيقــات االحتــالل 

اصبــح لدينــا العديــد مــن قصــص النجــاح يف قطــاع الطاقة. 

د. محمد اشتية

 رئيس الوزراء
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كلمة	رئيس	سلطة	الطاقة	
والموارد	الطبيعية

ــر الســنوي لســلطة الطاقــة واملــوارد الطبيعيــة الــذي  يــرين أن أضــع بــن أيديكــم التقري

يســتعرض أهــم  اإلنجــازات وأحــدث التطــورات التــي شــهدها قطــاع الطاقــة يف فلســطن يف 

عــام ٢٠١٨. فعــى الرغــم مــن التحديــات الجســام التــي واجههــا ويواجههــا هــذا القطــاع 

الحيــوي إاّل أننــا اســتطعنا أن نحقــق مــا يســتحق أن نســلط عليــه الضــوء. 

ــة يف  ــاع الطاق ــاملة لقط ــة الش ــراتيجية الوطني ــن االس ــزة ع ــاريع املنج ــت املش ــد انبثق لق

فلســطن )٢٠١7-٢٠٢٢( والتــي تــم صياغتهــا بنهــج تشــاريك ســاهمت بــه جميــع األطــراف 

ــة  ــت ســلطة الطاق ــذا، عمل ــة. ل ــدة السياســات الوطني ــع أجن ــق م ــا يتواف ــة مب ذات العالق

ــاً يف املشــاريع االســراتيجية يف  ــرم عــى الســر قدم ــام املن ــة خــالل الع ــوارد الطبيعي وامل

مجــاالت توليــد ونقــل وتوزيــع الطاقــة الكهربائيــة، ووضعــت نصــب أعينهــا التقليــل مــن 

االعتــامد عــى مصــدر واحــد للطاقــة والعمــل عــى تنويــع مصــادر الطاقــة حســب رؤيــة 

ــوزراء والحكومــة الرشــيدة. ــة رئيــس ال ــة فلســطن ودول ســيادة األخ رئيــس دول

ــاء خــط  ــاس مــن خــالل بن ــن مــع محافظــة طوب ــط محافظــة جن ــا: رب  شــهد العــام ٢٠١٨ مجموعــة مــن املشــاريع كان مــن أهمه

33 كيلــو فولــت بطــول١4 كيلــو مــر، واالنتهــاء مــن بنــاء 4 محطــات تحويــل، وزيــادة حصــة الطاقــة املولــدة مــن الطاقــة الشمســية 

إىل حــوايل ١% مــن مجمــوع احتياجــات فلســطن و ١4% مــن نســبة الطاقــة املنتجــة محليــاً ، البــدء مبشــاريع تحســن كفــاءة الطاقــة، 

واســتكامل صيانــة شــبكات الكهربــاء يف غــزة لتحســن الخدمــة املقدمــة للمواطنــن.  

ــا ودعــم مشــارع الطاقــة املتجــددة يف فلســطن مــن خــالل  ــا لتكثيــف جهودن ــاء دافعــاً لن ــادة الطلــب عــى الكهرب لقــد شــكلت زي

ــدول املانحــة.   الــركاء املحليــن ومجموعــة مــن ال

اســتمر عملنــا الــدؤوب لتحســن  قطــاع الطاقــة يف فلســطن وتحــدي الظــروف الصعبــة التــي يفرضهــا االحتــالل مــن خــالل توطيــد  

أطــر التعــاون االقتصــادي واملــايل والفنــي مــع رشكائنــا املحليــن والدوليــن مــام يســاهم يف تحقيــق التنميــة املســتدامة. 

ــات  ــة واملؤسس ــوارد الطبيعي ــة وامل ــلطة الطاق ــن يف س ــن العامل ــة م ــود املبذول ــع الجه ــن جمي ــام إال أن أمث ــذا املق ــعني يف ه وال يس

ذات العالقــة املتمثلــة بالركــة الفلســطينية لنقــل الكهربــاء ومجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء ومركــز أبحــاث الطاقــة ورشكات توزيــع 

ــه وأداء مهامــه، مــام ســاهم يف ارتقــاء  ــويل مناصب ــر بت ــق العمــل جدي ــان لتثبــت أن فري ــج واضحــة للعي ــي أمثــرت نتائ ــاء الت الكهرب

العمــل لتقديــم األفضــل.

م. ظافر ملحم

رئيس سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية
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اإلطار	القانوني	لسلطة	
الطاقة

نشأت سلطة الطاقة مبوجب قانون رقم )12( لسنة 1995، حيث نصت املادة الثانية من هذا القانون عى:

ــطينية تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة املســتقلة  تنشــأ ســلطة طاقــة فلس

وتكــون لهــا ميزانيتهــا الخاصــة وتتبــع رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 

ويكــون لهــا رئيســاً يعــن بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية.

ومــع صــدور القــرار بقانــون رقــم 13 لســنة 2009 بشــأن قانــون الكهربــاء العــام، ألغيــت غالبيــة األحــكام القانونيــة الــواردة يف قانــون 

ــم عــى ثــالث مســتويات: املســتوى  ــك يت ــاء بذل ــم قطــاع الكهرب ــح تنظي ــاء. حيــث أصب ــة بقطــاع الكهرب ــة ذات العالق ســلطة الطاق

الســيايس ومتثلــه ســلطة الطاقــة، واملســتوى الرقــايب وميثلــه مجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء، واملســتوى التنفيــذي ومتثلــه رشكات توليــد 

ونقــل وتوزيــع الكهربــاء، وغــدت بذلــك صالحيــات واختصاصــات ســلطة الطاقــة تنصــب عــى رســم وإعــداد السياســات والعالقــات 

الدوليــة والربامــج والخطــط الخاصــة بقطــاع الكهربــاء.

وتخضع سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية لجميع السياسة الرقابية أسوة بجميع الوزارات. 

ومــع صــدور القانــون األســايس الفلســطيني املعــدل يف عــام 2003 ونصــه يف 

املــادة 69/9 منــه عــى تبعيــة املؤسســات العامــة غــر الوزاريــة اىل مجلــس 

الــوزراء وليــس لرئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، فقــد أصبحــت ســلطة 

الطاقــة تتبــع قانونــاً ملجلــس الــوزراء.

 وقــد تــم التأكيــد عــى هــذه التبعيــة مؤخــراً يف املرســوم الرئــايس الــذي صــدر يف العــام 2014 ونــص عــى تــويل مجلــس الــوزراء صالحية 

االرشاف عــى ســلطة الطاقــة واملــوارد الطبيعية. 

ويتكون قطاع الطاقة يف فلسطن من املصادر التالية:

الطاقة التقليدية

الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة 

قطاع الهيدروكربون )مشتقات البرول والغاز(

ويقــع املصدريــن األول والثــاين ضمــن اختصــاص ســلطة الطاقــة واملــوارد الطبيعيــة، بينــام تتــوىل هيئــة البــرول اإلرشاف عــى قطــاع 

الهيدروكربــون.

ــإدارة وتشــغيل وتنظيــم قطــاع  ــد مــن القوانــن والتريعــات واللوائــح والنظــم املتعلقــة ب ــم إقــرار العدي ــه ت وتجــدر اإلشــارة إىل أن

ــا: ــة يف هــذا القطــاع ومنه ــة يف فلســطن واملؤسســات العامل الطاق
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اإلطار	القانوني	لسلطة	
الطاقة

قرار رقم )12/ 1995(: والخاص بإنشاء سلطة الطاقة وتحديد صالحياتها ومسؤولياتها.

القــرار بقانــون رقــم )13/2009( بشــأن قانــون الكهربــاء العــام: وهــو القانــون الرئيــي الــذي ينظــم قطــاع الكهربــاء ويحــدد 

املؤسســات العاملــة يف القطــاع ويحــدد هيكليتهــا ودورهــا ومســؤولياتها.

القــرار بقانــون رقــم )14( بشــأن الطاقــة املتجــددة وكفــاءة الطاقــة يف فلســطن لعــام 2015 والــذي يعنــى بتشــجيع اســتغالل 
مصــادر الطاقــة املتجــددة ويحــدد مهــام املؤسســات ذات العالقــة بهــذا القطــاع ومنهــا ســلطة الطاقــة، مركــز أبحــاث الطاقــة 

ومجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء، اضافــة اىل اآلليــات املتعلقــة بإنشــاء محطــات توليــد الكهربــاء مــن مصــادر الطاقــة املتجددة 

وأحجامهــا وآليــات التعاقــد عــى إنشــائها.

11



التقرير السنوي ٢٠١٨

12

سلطة	الطاقة	والموارد	الطبيعية	
)رسم	السياسات،	وضع	القواعد	والخطط	االستراتيجية،	تطوير	األنظمة	والقوانين(
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المؤسسة

اإلطار	المؤسساتي	لقطاع	
الطاقة	

المهام	والمسؤليات

وضع السياسات والقواعد العامة املتعلقة بتطوير قطاع الطاقة وعرضها عى مجلس سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية

الوزراء القرارها.

اعداد الدراسات ووضع التريعات الخاصة بتطوير استغالل مصادر الطاقة املتجددة

التعاقد مع الدول املجاورة لغايات الربط الكهربايئ وتبادل الطاقة الكهربائية بعد موافقة 

مجلس الوزراء.

إصدار رشوط وتعليامت السالمة العامة الواجب توافرها يف منشآت  الطاقة وأعامل 

التمديدات الكهربائية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة. 

منح تراخيص إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مروعات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها 

وتوزيعها وبيعها.

مراقبة أنشطة توليد ونقل وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية يف اطار االلتزام بالقوانن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء

واللوائح واالنظمة املعتمدة.

وضع الضوابط التي تكفل املنافسة املروعة يف أنشطة انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية 

ضامنا ملصالح املستهلك.

التحقق من أن تكلفة انتاج ونقل وتبادل وتوزيع الطاقة الكهربائية تضمن مصالح جميع 

االطراف املعنية بالقطاع الكهربايئ.

ضامن جودة مستوى الخدمات الفنية واالدارية التي تقدمها رشكات التوزيع للمستهلكن.

التوصية اىل سلطة الطاقة بتحديد التعرفة الكهربائية ورسوم االشراك وبدل تكاليف 

التمديدات والتامينات والخدمات األخرى الالزمة اليصال التيار الكهربايئ للمستهلك بعد 

التشاور مع الجهات ذات العالقة ومع مراعاة مقاربة االسعار بن مختلف محافظات 

الوطن.

التوصية لسلطة الطاقة بقبول او رفض الرخص او تجديدها او سحبها او التنازل عنها 

لركات التوليد والتوزيع.

رشاء الطاقة من الركة الفلسطينية لنقل الكهرباء وتوزيعها عى املستهلكن حسب رشكات توزيع الكهرباء

التعرفة املوحدة التي تقرها سلطة الطاقة.  

إعداد الخطط لتطوير شبكات التوزيع وتقدميها دورياً إىل مجلس تنظيم قطاع 

الكهرباء، عى أن تلتزم الركات بتنفيذ املشاريع واألعامل املعتمدة يف الخطط 

املذكورة  ضمن الربامج الزمنية  املحددة لها.

متلُّك  وتطوير وادارة وصيانة نظام النقل الكهربايئ وفقا للقانون، وما يرتب عى ذلك من الرشكة الفلسطينية لنقل الكهرباء 

إقامة وصيانة محطات تحويل الجهد العايل.

بناء محطات تحويل جديدة وتوسعة املحطات القامئة كلام لزم األمر.

رشاء الطاقة الكهربائية من املصادر املختلفة وبيعها لركات التوزيع الكهرباء.

ادارة نقاط الربط الكهربايئ للهيئات املحلية غر املنضمة لركات توزيع الكهرباء

وضع التعرفة الكهربائية ورسوم االشراك وبدل تكاليف التمديدات والتأمينات 

والخدمات األخرى الالزمة إليصال التيار الكهربايئ للمستهلك، ورفعها ملجلس الوزراء 

للمصادقة عليها.
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المهام	والمسؤلياتالمؤسسة

املركز الفلسطيني ألبحاث الطاقة 

والبيئة

اإلرشاف عى اعداد الدراسات الخاصة بإستغالل مصادر الطاقة املتجددة وتشجيع 

استغاللها

اإلرشاف عى تنفيذ اسراتيجية قطاع الطاقة املتجددة 

االرشاف عى اعداد الدراسات الخاصة برشيد استهالك الطاقة وتشجيع استخدامها

اإلرشاف عى تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة

تنفيذ الربامج والنشاطات الخاصة بتدقيق الطاقة يف املؤسسات العامة

14

اإلطار	المؤسساتي	لقطاع	
الطاقة	
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الرؤية	واألهداف	
اإلستراتيجية	والقيم

النزاهة	والشفافية

اإللتزام

تكافؤ	الفرص

تعزيز	القدرات	الداخلية

التعاون	مع	الشركاء	
المحليين	واإلقليميين	والدوليين

القيـــــم

الرؤية:

ــة مــن مصادرهــا املتعــددة  ــادر عــى تأمــن الطاق ــي فلســطيني  شــامل ومتكامــل وق ــة وطن ــاء نظــام طاق “»بن

بحيــث تكــون كافيــة لســد احتياجــات التنميــة الشــاملة املســتدامة وبأســعار تعكــس الكلفــة الحقيقيــة للتزويــد 

واالســتهالك، مــع اســتغالل كافــة مصــادر الطاقــة املتوفــرة محليــا وخاصــة مصــادر الطاقــة النظيفــة ،كــام وتكــون 

ــة الالزمــة للتطــور االجتامعــي والنمــو  ــة تحقــق مواصفــات الجــودة العاملي ــة عالي ذات كفــاءة وجــودة وموثوقي

االقتصــادي، بحيــث تكــون الوســائل املســتخدمة يف تأمــن وتزويــد احتياجــات الطاقــة ذات تقنيــة عاليــة ومتوافقــة 

مــع املعايــر البيئيــة الدوليــة«

األهداف	االستراتيجية	

قدرة أكرب عى تلبية احتياجات الطاقة وتأمينها والناجمة عن حجم الطلب املتزايد عى الطاقة.

طاقة مؤمنة للمستهلك بكميات كافية ومبواصفات فنية وبيئية تحقق املعاير الدولية.

مؤسسات كفؤة وفاعلة تعمل يف قطاع الطاقة.

قطاع طاقة أكرث فعالية لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتامعية





حقائق	إحصائية
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كمية الطاقة الكهربائية املستوردة واملشرتاة يف فلسطن )غيغا واط /ساعة ( 

كمية الطاقة الكهربائية املستوردة حسب املصدر )غيغا واط/ ساعة ( للضفة الغربية والقدس
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حقائق	إحصائية	لعام	
2018

الطاقة الكهربائية املستوردة و املشرتاة حسب املصدر )غيغا واط/ ساعة ( لقطاع غزة  

املجموع مر   رشكة الكهرباء اإلرسائيلية   رشكة  كهرباء غزة    

1321   36   254            1031   

نسبة الفاقد من الطاقة الكهربائية يف التوزيع لفلسطن 

العام                         نسبة الفاقد    

  22%         2017    

  22%         2018    

أعداد املشرتكن بالكهرباء حسب القطاع )باأللف مشرتك(

املجموع أخرى   صناعي   تجاري   منزيل     

502.2   64     4      80.3   354   

استهالك الطاقة الكهربائية حسب القطاعات )غيغا واط/ ساعة(

املجموع أخرى   صناعي   تجاري   منزيل     

2,946   492.1   608.5   665.9   1,179.5   
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حقائق	إحصائية	لعام	
2018

كمية السوالر املزود للرشكة الفلسطينية لتوليد الكهرباء ) محطة توليد كهرباء غزة( يف قطاع غزة وكمية الطاقة الكهربائية املنتجة منها 
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حقائق	إحصائية	لعام	
2018





إنجازات	سلطة	الطاقة	
والموارد	الطبيعية



مشاريع
	قطاع	التوليد

1-	الطاقة	التقليدية:
يلعــب القطــاع الخــاص دوراً هامــا يف تطويــر قطــاع الطاقــة يف فلســطن مــن خــالل مســاهمته يف بنــاء محطــات توليــد الكهربــاء ســواء  

محطــات الطاقــة التقليديــة او املتجــددة، ويزيــد مــن انتاجيــة قطــاع الطاقــة مــام يشــكل مصــدر دخــل لخزينــة الدولــة.

إن التريعــات والقوانــن الحاليــة تؤمــن دوراً حيويــاً وفعــاالً للقطــاع الخــاص لالســثامر يف مجــال الطاقــة. وتجــدر اإلشــارة إىل ان محطــة 

التوليــد يف قطــاع غــزة قــد صممــت أساســا لتعمــل بالغــاز الطبيعــي، ولكــن بســبب املعيقــات املفروضــة عــى اســتخراج الغــاز عملــت 

املحطــة بواســطة الوقــود الثقيــل. ومــن املخطــط أن تعمــل املحطــة بالغــاز الطبيعــي حــال تجــاوز املعيقــات القامئــة.. 

كــام بــارشت ســلطة الطاقــة بالتفــاوض مــع رشكــة فلســطن لتوليــد الكهربــاء للتوصــل التفاقيــة رشاء مــن خــالل محطــة توليــد يف مدينــة 

جنــن بقــدرة 450 ميغــا واط، وتــم توظيــف استشــارين إلنهــاء املفاوضــات بــن الركــة الفلســطينية لنقــل الكهربــاء و رشكــة فلســطن 

لتوليــد الطاقــة )محطــة توليــد جنــن( و توقيــع اتفاقيــة رشاء بــن الطرفــن.

ومــن جانــب آخــر، عملــت ســلطة الطاقــة عــى رشاء مولــدات كهربائيــة لتزويــد املناطــق )مؤقتــاً( التــي ال يصلها التيــار الكهربــايئ والتي 

تقــع خلــف الجــدار، حيــث مينــع االحتــالل اإلرسائيــي ربــط تجمعــات بدويــة أو مناطق تقــع خلــف الجــدار بالشــبكة الكهربائية . 
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مشاريع
	قطاع	التوليد

أهداف ومربرات اسراتيجية الطاقة املتجددةالهدف الرئيس لالسراتيجية

االستخدام

املستدام للطاقة

املتجددة

الوصول اىل 130 ميغا واط

)240 غيغا واط ساعة/سنة(

من مصادر الطاقة املتجددة بحلول عام 

2020

PSI املبادرة الفلسطينية للطاقة الشمسية -

- نظام صايف القياس

- العطاءات املبارشة

- العطاءات التنافسية

اهداف

اإلسراتيجية

التنمية اإلجتامعية

واالقتصادية

االستقالل الطاقي

وأمن التزود بالطاقة

2-	الطاقة	المتجددة:

ســاهم إصــدار التعليــامت والنظــم التــي تنظــم االســتثامر يف مشــاريع الطاقــة املتجــددة عــى زيــادة اإلقبــال عــى مثــل هــذه املشــاريع. 

وتقــوم ســلطة الطاقــة بــإدارة قطــاع الطاقــة املتجــددة؛ إذ يقــع هــذا ضمــن رؤيتهــا االســراتيجية لزيــادة اإلعتــامد عــى مصــادر الطاقــة 

املتجــددة وتخفيــض االعتــامد عــى املصــدر الواحــد لتأمــن احتياجــات فلســطن مــن الطاقــة الكهربائيــة.

ــة الشمســية يف مختلــف محافظــات الوطــن  ــد مــن املشــاريع الخاصــة بالطاق ــذ العدي ــة يف العــام 2018 بتنفي نجحــت ســلطة الطاق

وبقــدرات مختلفــة ويف جميــع القطاعــات حيــث بلغــت القــدرة اإلجامليــة املركبــة حتــى يومنــا هــذا أكــرث مــن 30 ميغــا واط ســواء 

ــذايت او  ــاين لغــرض االســتهالك ال ــة الشمســية- او عــى أســطح املب ــادرة الفلســطينية للطاق ــازل -حســب املب ــت عــى أســطح املن كان

مشــاريع كبــرة ذات طابــع اســتثامري، موفــرة بذلــك مــا نســبته حــوايل %14 مــن الطاقــة املنتجــة محليــاً ومــا نســبته %1 مــن مجمــل 

الطاقــة املســتهلكة يف دولــة فلســطن، ومــن املتوقــع ان ترتفــع هــذه النســبة بشــكل كبــر بعــد االنتهــاء مــن بنــاء املحطــات الحاصلــة 

عــى الرخــص خــالل األعــوام املقبلــة.  

25



26

مشاريع
	قطاع	التوليد

ومن	هذه	المشاريع	والمبادرات	:

1- إصدار تعليامت لتنظيم مشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة املتجددة بقدرات متوسطة )999-5 كيلو واط (.

2- منح وتجديد رخص تجارية للقطاع الخاص إلنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 53 ميغا واط يف مناطق مختلفة.

3- اعداد دراسة الستخدام الطاقة الشمسية عى أسطح املباين الحكومية بقدرة إجاملية 700 كيلو واط وبتكلفة 

    تقديرية 744,000 دوالر يف املرحلة األوىل.  
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مشاريع	تحت	التنفيذ:	

1. مرشوع الطاقة الشمسية يف مسافر بني نعيم بقدرة 30 ميغا واط وبتمويل من الحكومة الصينية

يهدف املروع إىل تغطية احتياجات مناطق بني نعيم، السعر، الشيوخ وآبار املياه التي تديرها سلطة املياه يف املنطقة.

وتم االنتهاء من املرحلة األوىل التي تشمل:

البنــى التحتيــة الخاصــة باملــروع الصينــي يف منطقــة بنــي نعيــم وذلــك بفتــح الشــوارع وإمــداد خطــوط املــاء والكهربــاء 

ملوقــع املــروع.

الدراسات الفنية للربط مع شبكة رشكة الكهرباء القطرية.

تحديــث الدراســة الفنيــة والتجاريــة للمــروع مــن قبــل الجانــب الصينــي كمرحلــة متهيديــة لطــرح عطــاء بنــاء املحطــة 

مــن قبــل الــركات الصينيــة.

2. مرشوع الخاليا الشمسية عى مبنى الجامعات واملدارس وآبار املياه

ــة عــام 2017 لركيــب عــدة أنظمــة طاقــة شمســية عــى أســطح 35 مدرســة  ــن يف نهاي ــذ العقــد األول املوقــع مــع املقاول ــم تنفي  ت

حكوميــة بقــدرات متفاوتــة تعتمــد عــى اســتهالك املدرســة مــن الطاقــة الكهربائيــة، باإلضافــة اىل أنظمــة طاقــة شمســية عــى عــدة 

ــو واط. جامعــات بقــدرات تــراوح بــن 30 و50 كيل

ويتكــون املــروع أيضــا مــن نظــام طاقــة شمســية بقــدرة 160 كيلــو واط عــى بــر مــاء الفارعــة يعمــل عــى تغطيــة فاتــورة الكهربــاء 

ــليامن،  ــرك س ــو واط يف ب ــدرة 50 كيل ــية بق ــة شمس ــام طاق ــة إىل نظ ــة باإلضاف ــم الفارع ــح مخي ــر لصال ــاه الب ــن ضــخ مي ــة ع الناتج

ومجموعــة مــن الجمعيــات الخريــة، واملــروع ممــول مــن الحكومــة التشــيكية بقــدرة اجامليــة 550 كيلــو واط.

مشاريع
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مشاريع
	قطاع	التوليد

سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية

29

3. مشاريع الطاقة الشمسية عى أسطح املدارس

يهــدف هــذا املــروع إىل تزويــد املــدارس الحكوميــة بأنظمــة خاليــا شمســية كمصــدر طاقــة آمــن ونظيــف لتلبيــة احتياجــات املــدارس 

املســتفيدة مــن الطاقــة الكهربائيــة ويســاهم يف تحســن العمليــة التعليميــة مــن خــالل التعــاون بــن ســلطة الطاقــة ووزارة الربيــة 

ــة  ــع مناطــق الضفــة الغربي ــاً عــى جمي ــة االوىل 82 مدرســة موزعــة جغرافي ــم العــايل. وينتفــع مــن هــذا املــروع يف املرحل والتعلي

وبقــدرات مختلفــة تصــل مبجملهــا إىل 720 كيلــو واط. املــروع بتمويــل حكومــي وبتكلفــة إجامليــة 1,160,000 دوالر أمريــي. 

4. إطالق مرشوع صندوق االستثامر للطاقة الشمسية عى املدارس واملؤسسات التعليمية 

يهــدف املــروع إىل تركيــب أنظمــة طاقــة شمســية عــى أســطح 500 مدرســة بقــدرة إجامليــة 35 ميغــا واط مــام ســيخفف فاتــورة 

الكهربــاء عــى املؤسســات املســتفيدة.
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5. املراكز الطبية

تزويــد 11 مركــز طبــي باملحافظــات الجنوبيــة بالطاقــة الكهربائيــة باســتخدام الطاقــة الشمســية مــع توفــر نظــام تخزيــن احتياطــي 

 .JICA بالتعــاون مــع وكالــة التنميــة اليابانيــة

6. مشاريع الطاقة املتجددة التجارية

تــم منــح عــدد مــن الرخــص التجاريــة للقطــاع الخــاص إلنشــاء محطــات للخاليــا الشمســية بقــدرة 53 ميغــا واط  يف مناطــق مختلفــة 

مــن الضفــة الغربيــة مــع العلــم بأنــه تــم االنتهــاء مــن تنفيــذ وربــط 4 مشــاريع بقــدرة اجامليــة 6.7 ميغــا واط.

مشاريع
	قطاع	التوليد



سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية

31

مشاريع
	قطاع	التوليد

1. مرشوع تزويد مضخة مياه للري لصالح جامعة االستقالل يف العوجا- اريحا 

تــم تزويــد املضخــة بنظــام طاقــة شمســية بقــدرة 45 كيلــو واط وبتكلفــة   70,000 دوالر مــن خــالل مــروع التكيــف مــع تغــر املنــاخ 

وبالراكــة مــع ســلطة امليــاه والبيئــة ووزارة الزراعة.

2. مرشوع الطاقة الشمسية ملقر املقاطعة يف طولكرم

يهــدف املــروع اىل تركيــب خاليــا شمســية لصالــح مبنــى املقاطعــة يف مدينــة طولكــرم بقــدرة 355 كيلــو واط مــن اجــل تغطيــة العجــز 

يف توفــر الطاقــة الكهربائيــة للمقــر والــذي يعــاين مــن انقطــاع للتيــار الكهربــايئ بشــكل مســتمر.

3. مرشوع الطاقة الشمسية املركزة CSP يف مجمع رام الله الطبي

والــذي متــت املوافقــة عــى متويلــه بشــكل كامــل مــن البنــك الــدويل حيــث أن املــروع ســيوفر الطاقــة الالزمــة لتوليــد البخــار لكافــة 

مرافــق املجمــع الطبــي.
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كام تحرص سلطة الطاقة عى تنفيذ مشاريع الطاقة املتجددة يف قطاع غزة.

1. مرشوع محطة معالجة مياه العادمة يف محافظة رفح بتمويل من اليابان بقدرة 177 كيلو واط . 

ــر  ــر يف توف ــذا املــروع دور كب ــو واط ، وكان له ــل مــن IDB بقــدرة 380 كيل ــة الشمســية بتموي ــر زراعــي بالطاق ــد 13 ب 2. تزوي

ــن األرايض املكشــوفة  .  ــم م ــد عــن 1000 دون ــة وملســاحات تزي ــة الخرضي ــأرايض الزراعي ــة ل ــاه الالزم ــات املي كمي

3. محطــة إعــادة اســتخدام امليــاه العادمــة يف رفــح بتمويــل مــن UNDP بقــدرة 200 كيلــو واط  ، االمــر الــذي يحــول إىل منــع ضــخ 

امليــاه العادمــة للبحــر وإســتخدامها للزراعــة بــدالً عــن ذلــك حيــث كان يســبب هــذا العديــد مــن املشــاكل الصحيــة والبيئيــة. 

4. تزويــد 188 وحــدة ســكنية بالطاقــة الشمســية بتمويــل مــن UNOPS بقــدرة 564 كيلــو واط  حيــث اســتهدف املــروع املنــازل 

املدمــرة وذات االحتياجــات االجتامعيــة الخاصــة للحــد مــن معانــاة االرس الفقــرة مــن خــالل توفــر مصــدر بديــل ودائــم للكهربــاء . 

 عمل املختربات وتوفر الخدمة للمواطنن عى مدار الساعة .

5. تزويــد مختــرات وزارة الصحــة بالطاقــة الشمســية بتمويــل مــن UNDP بقــدرة 100 كيلــو واط ، وكان لــه دور كبــر يف اســتمرار 

عمــل املختــربات وتوفــر الخدمــة للمواطنــن عــى مــدار الســاعة .

 

6. تزويــد 9 مــدارس حكوميــة بالطاقــة الشمســية بتمويــل مــن UNDP بقــدرة 200 كيلــو واط ، حيــث تــم تغطيــة كافــة األحــامل 

اليوميــة للمــدارس دون اللجــوء للشــبكة العامــة للكهربــاء مــع إمكانيــة االســتفادة مــن فائــض الطاقــة، مــام انعكــس عــى مســتوى 

التحصيــل الــدرايس وتنفيــذ الربامــج التعليميــة املختربيــة لكافــة املــدارس. وحتــى اللحظــة يســتفيد مــا ال يقــل عــن 50 مدرســة حكوميــة 

يف محافظــات القطــاع مــن مشــاريع الطاقــة الشمســية . 
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مشاريع
	قطاع	التوليد

االتفاقيات	مع	القطاع	الخاص	

تم يف عام 2018 توقيع االتفاقيات التالية:

1- رشكة الجبل: 

 ميثلون / جنن  بقدرة 1.35 ميغا واط.

2- رشكة يافا:

 طوباس بقدرة 5 ميغا واط.

3- رشكة القنديل:

 طوباس بقدرة 2 ميغا واط.

4- رشكة جرين بانيل:

 النزلة الرقية/الشعراوية / طولكرم بقدرة 

5 ميغا واط.
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مشاريع
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مقارنة مشاريع الطاقة املتجددة )املنفذة ويف طور التنفيذ( مع اجاميل الطلب يف فلسطن
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تــم االنتهــاء مــن بنــاء أربــع محطــات تحويــل رئيســية يف الضفــة الغربيــة والتــي ستســاهم بتخفيــض عــدد نقــاط الربــط 

والحصــول عــى قــدرات أكــر بأســعار مخفضــة  

1-	محطــة	الجلمــة	)جنيــن(: تقــع املحطــة يف قريــة الجلمــة شــامل مدينــة جنــن عــى مســاحة 10 دومنــات، تعمــل املحطــة عــى 
تحويــل الطاقــة الكهربائيــة مــن الجهــد العــايل )161 كيلــو فولــت( اىل الجهــد املتوســط )33 كيلــو فولــت( بســعة )135 ميغــا واط( 

قابلــة للزيــادة مســتقبال لتصــل )180 ميغــا واط(.

ــة املــدن  ــع هيئ ــاون م ــة بالتع ــة الصناعي ــة املنطق ــع لتغذي ــة محــول راب ــدء مبــروع توســعة هــذه املحطــة وإضاف ــم الب يف 2018 ت

ــاء. ــل الكهرب ــة الفلســطينية لنق ــل الرك ــن قب ــدار م ــذ 1/7/2017وت ــا من ــل مــن KFW. واملحطــات تعمــل جزئي ــة و بتموي الصناعي

محطة الجلمة

ــا خلــف الجــدار، و بقــدرة  180 ميغــا واط،  ــه و تقــع يف منطقــة قلندي ــاء محطــة رام الل 2-		محطــة	رام	اهلل: تــم اســتكامل بن
وهــي األكــرب بــن املحطــات األربعــة.

 محطة رام الله

مشاريع
	قطاع	النقل
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3-	محطــة	ترقوميــا: تقــع املحطــة يف قريــة بيــت اوال شــامل مدينــة الخليــل مبســاحة 10 دومنــات، تعمــل عــى تحويــل الطاقــة 
ــادة  ــة للزي ــا واط( قابل ــت ( بســعة )90 ميغ ــو فول ــد املتوســط )33 كيل ــت( إىل الجه ــو فول ــد العــايل )161 كيل ــة مــن الجه الكهربائي

مســتقبال لتصــل إىل )180 ميغــا واط( ومــن املنتظــر أن تقــوم املحطــة بتغذيــة محافظــة الخليــل.

 محطة ترقوميا

4-	محطــة	صــّرة: تقــع املحطــة يف قريــة رصّة إىل الجنــوب الغــريب مــن مدينــة نابلــس عــى مســاحة 10 دومنــات، تعمــل املحطــة 
عــى تحويــل الطاقــة الكهربائيــة مــن الجهــد العــايل )161 كيلــو فولــت( إىل الجهــد املتوســط )33 (كيلــو فولــت، بســعة 90 ميغــا واط.

 

محطة رصة

مشاريع
	قطاع	النقل
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مشاريع	بناء	المغذيات	التابعة	لمحطات	التحويل:	

مالحظات 	 	 	القيمة	 	 				اسم	المشروع																						التمويل	 	

متويل الركة بناء مغذي طوباس قباطية

الفلسطينية لنقل 

الكهرباء 

تم تشغيل الخط مؤقتا بقدرة 8 ميغا 4,000,000 شيكل

واط

بناء مغذين ملحافظة جنن 

بناء مغذي من محطة بيت 

أوال 

كل مغذي سيوفر قدرة 20 ميغا واط 1,000,000 يوروالقرض االيطايل

بانتظار التشغيل حسب األصول

املبارشة يف بناء أربع مغذيات من 

محطة بيت أوال لتزويد منطقة امتياز 

كهرباء الجنوب

متويل الركة 

الفلسطينية لنقل 

الكهرباء

متت املبارشة باملروع11,000,000 شيكل 

مشاريع	نقاط	الربط:

تم رفع القدرة يف نقطة ربط يطا من 2.5 ميغا اىل 22 ميغا ضغط متوسط، ويف نقطة ربط مسحة من من 1 ميغا اىل 3 ميغا.

كام تم تحويل نقطتي دوما و الفندق من ضغط منخفض اىل ضغط متوسط بقدرة 1 ميغا.

بناء	نظام		SCADA	لمراقبة	و	التحكم	بنظام	النقل	الكهربائي
تم بالتعاون مع الوكالة االمريكية USAID لبناء النظام و املروع قيدالفحص والتشغيل.

ــل	 ــطينية	لنق ــركة	الفلس ــنوات)2027-2017(الخاصة	بالش ــر	س ــة	لعش ــل	المحدث ــة	العم ــاز	خط إنج
ــاء	:	 الكهرب

تم انهاء العمل عى الخطة  الخاصة بالركة الفلسطينية لنقل الكهرباء بالتعاون مع مانحن لتغطي عر سنوات .

تشكيل لجنة فلسطينية أردنية للربط االقليمي عى الجهد العايل

تم تشكيل اللجنة لعمل الدراسات الالزمة و خطط االنجاز المتام الربط االقليمي.

رفــع	قــدرة	اريحــا	عبــر	نقطــة	الربــط	التــي	يتــم	تغذيتهــا	مــن	الجانــب	األردنــي	ضمــن	خطــة	الربــط	
االقليمــي	

تــم رفــع قــدرة أريحــا مــن20 إىل 36 ميغــا فولــت أمبــر عــرب نقطــة الربــط التــي تتــم تغذيتهــا مــن الجانــب األردين لتغطيــة االحتيــاج 

املتزايــد للطاقــة الكهربائيــة ملنطقــة أريحــا واألغــوار.

مشاريع
	قطاع	النقل
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مشاريع
	قطاع	النقل
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مشاريع	قطاع	التوزيع

مشروع	حماية	اإليرادات	
ــتوى  ــر مس ــة إىل تطوي ــي باإلضاف ــر الفن ــد غ ــل الفاق ــع وتقلي ــدى رشكات التوزي ــة ل ــتويات الجباي ــن مس ــروع إىل تحس ــدف امل يه

ــركن. ــة للمش ــات املقدم الخدم

ســيتم خــالل املرحلــة األوىل توريــد مــا يقــارب 20 ألــف عــداد ذيك وتركيــب أنظمــة معلومــات متطــورة لــدى هــذه الــركات مــام يرفــع 

مــن كفاءتهــا املاليــة والتجاريــة ، و يحّســن الخدمــة املقدمــة للزبائــن. تــم االنتهــاء مــن تحضــر املواصفــات الفنيــة لهــذه املشــاريع 

باإلســتعانة مبستشــارين وخــرباء دوليــن وســيتم البــدء بتنفيــذ هــذه املشــاريع خــالل العــام 2019.

توريد	عدادات	متطورة	
تــم توريــد )11 ألــف عــداد( لركيبهــا يف املناطــق التــي ســوف 

يتــم ضمهــا لــركات التوزيــع والتــي تعــاين مــن تدين مســتويات 

الجبايــة بشــكل كبــر.

ــة  ــة الفلســطينية مبيزاني ــل وزارة املالي املــروع ممــول مــن قب

ــون شــيكل. قدرهــا 4 ملي

كــام تــم تركيــب عــدادات دفــع مســبق لبعــض مشــريك مخيــم 

نــور شــمس والتابعــن إداريــا لبلديــة طولكــرم والحكــم املحــي 

ــة األوىل والعمــل جــاري يف  ــاء العمــل يف املرحل ــم إنه ــث ت حي

املرحلــة الثانيــة.
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مشاريع	قطاع	التوزيع

توسعة	الشبكات	
ــون  ــة وقدرهــا 1.3 ملي ــة الفلســطينية مبيزاني ــن وزارة املالي ــل م ــواد لتوســعة الشــبكات يف املناطــق املهمشــة بتموي مــروع رشاء م

شــيكل.

مشروع	االتحاد	االوروبي
قيمــة املــروع 2.5 مليــون يــورو، وقــد اســتفاد أكــرث مــن 80 مجلــس محــي مــن هــذا املــروع الــذي يهــدف إىل إعــادة تأهيل شــبكات 

القــرى واملــدن والــركات يف الضفــة الغربية مــام أدى:

1. تقليل الفاقد الفني يف الشبكات.

2. ايصال تيار كهربايئ للمستهلك بكفاءة عالية.

3. توسعة الشبكات الكهربائية.

4. تحسن الجباية بسبب تقليل الفاقد الفني واملايل.

5. إيصــال التيــار الكهربــايئ لتجمعــات ســكنية كانــت غــر موصولــة بالشــبكة الكهربائيــة كمنطقــة ظهــر املالــح وضاحيــة 

الرشيد يف مدينة طولكرم .
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إعادة	صيانة	شبكات	الكهرباء	في	غزة
ــاء يف غــزة  ــة شــبكات الكهرب ــة األخــرة مــن مــروع إعــادة صيان ــة يف العــام املــايض املرحل ــة واملــوارد الطبيعي أنهــت ســلطة الطاق

الــذي تــم إطالقــه يف عــام 2012 والــذي يهــدف إىل إعــادة تأهيــل وتوســيع شــبكات قطــاع الكهربــاء يف قطــاع غــزة بعــد اإلعتــداءات 

ــج  بقيمــة 23  ــدوق املانحــن وخاصــة الرنوي ــدويل وصن ــك ال ــة املتكــررة يف عامــي 2012 و2014، املــروع ممــول مــن البن اإلرسائيلي

ــة: مليــون دوالر أمريــي تــم إســتثامرها يف املجــاالت التالي

أ. إعادة توصيل التيار الكهربايئ لتجمعات سكنية يزيد تعدادها عن 200 ألف نسمة من خالل بناء وصيانة

  خطوط توزيع كهرباء بطول 460 كيلو مر.

ب. إعادة توصيل التيار الكهربايئ ملا يزيد عن 700 مؤسسة ومنشأة تجارية ومضخات مياه.

ج. تخفيض نسبة الفاقد الفني يف شبكات الكهرباء بنسبة 7%.

د. تزويد رشكة كهرباء غزة ببديل عن كافة املواد التي تم تدمرها خالل العدوان اإلرسائيي املتكرر.

ه. صيانة وبناء خطوط نقل كهرباء بطول 157 كيلو مر.

و. بناء مركز مراقبة وتحكم SCADA لصالح رشكة توزيع كهرباء غزة للتحكم باألحامل عن بعد.

ز. إطالق دراسة شاملة لقطاع الكهرباء لأعوام 2035-2018 لقطاع غزة تشمل التوليد, النقل والتوزيع

كــام وضعــت ســلطة الطاقــة خطــة قصــرة إىل متوســطة األمــد لتصويــب أوضــاع قطــاع الكهربــاء يف غــزة، وتــم عقــد عــدة ورشــات مــع 

املانحــن لعــرض هــذه الخطــة ودفعهــم لتوفــر الدعــم الفنــي واملــايل لتنفيذهــا؛ بهــدف تطويــر قطــاع الكهربــاء ملــا عانــاه مــن أرضار 

تســبب بهــا االحتــالل اإلرسائيــي مــن خــالل االســتهداف املبــارش للبنــى التحتيــة.

مشاريع	قطاع	التوزيع
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مشاريع	المناطق	المصنفة	)ج(	
والتي كان أهمها: 

مــروع تطويــر مناطــق )ج( بقيمــة 930 الــف شــيكل حيــث تــم توريــد مــواد كهربائيــة 

لتطويــر مناطــق )ج( واملناطــق القريبــة مــن الجــدار. 

بناء شبكات كهربائية للمناطق البدوية يف اريحا بقيمة 1,450,000 شيكل.

تطوير	شبكة	وخدمات	الكهرباء
 من خالل: 

مــروع إعــادة تأهيــل الشــبكات الــذي يهــدف إىل تحســن الخدمــات املقدمــة للمواطنــن 

ــاء،  ــاج مــن الكهرب ــة لتغطــي االحتي ــل الفاقــد الفنــي وتوســعة الشــبكات الكهربائي و تقلي

حيــث تــم توريــد مــواد كهربائيــة لـــتأهيل شــبكات كهربائيــة يف عــدد كبــر مــن الهيئــات 

ــع بقيمــة 1,092,000 شــيكل.  املحليــة ورشكات التوزي

ــه ، تعمــل ســلطة  ــاظ عــى ممتلكات ــان للمواطــن والحف ــر األم ــا عــى توف ــة : حرصــا منه ــة خطــر الشــبكات الكهربائي مــروع إزال

الطاقــة عــى إزالــة جميــع مصــادر الخطــر التــي تشــكلها شــبكات الكهربــاء التــي تــم بناؤهــا مــن قبــل الركــة القطريــة اإلرسائيليــة 

عــى ممتلــكات فلســطينية مــام يعيــق تطويــر هــذه األرايض والبنــاء فيهــا . 

يقــوم الفريــق الفنــي املختــص بعمــل جــوالت وزيــارات تفقديــة للتأكــد مــن أهليــة وســالمة الشــبكات كــام يســتجيب ألي شــكوى أو 

مالحظــة مــن املواطنــن. ويف هــذا الشــأن، تــم توريــد مــواد كهربائيــة إلزالــة خطــر الشــبكات القريبــة مــن املنــازل بقيمــة 2 مليــون 

شــيكل .

مشاريع	قطاع	التوزيع

بعدقبل
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مشاريع	كفاءة	الطاقة

تعددت	مشاريع	كفاءة	الطاقة	لتشمل:

ــخ  ــوزراء بتاري ــس ال ــن مجل ــرار م ــىء بق ــذي ان ــام ال ــة القطــاع الع ــة لخدم ــاءة الطاق ــدوار لالســتثامر يف مشــاريع كف ــدوق ال الصن

ــة. ــا وزارة املالي ــي تدفعه ــتهلكة الت ــة املس ــر الطاق ــل فوات ــهم يف تقلي ــروع أن يس ــأن امل ــن ش 3/5/2013. م

أهم املشاريع التي تم تطبيقها من ضمن الصندوق الدوار خالل العام 2018-2017:

											المشروع																							التكلفة	)$(													التوفير)$(/	سنويًا 	 الجهة	المستفيدة	

31,800    159,000 استبدال اإلنارة   أكادميية الرطة أريحا   

13,437    59,662 تركيب سخانات شمسية  أكادميية الرطة –أريحا  

88,796    237,000 تركيب سخانات شمسية  جامعة االستقالل   

25,850    127,775 استبدال اإلنارة   هيئة التدريب العسكري – أريحا  

32,545    140,502 نظام مراقبة املبنى   وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

                                                        واستبدال االنارة    

توقيــع اتفاقيــة Sunref لتمويــل مشــاريع الطاقــة املتجــددة وكفــاءة الطاقــة مــن خــالل البنــوك املحليــة. ويهــدف املــروع إىل 

تســهيل حصــول األفــراد واملنشــآت الصغــرة واملتوســطة الفلســطينية عــى التمويــل املــريف الــالزم لدعــم اســتثامرات مشــاريع 

ــة املســتدامة بأســعار  ــاخ يف فلســطن مــن خــالل الوصــول إىل الطاق ــة وتغــر املن ــاءة الطاق ــة املتجــددة ومشــاريع كف الطاق

معقولــة والســامح للــركات واألفــراد الحصــول عــى معــدات عاليــة الجــودة وتحقيــق توفــر يف التكاليــف وزيــادة القــدرة عــى 

املنافســة مــن خــالل إدارة الطاقــة بكفــاءة أكــرب مــع الحفــاظ عــى البيئــة.

طرح وترسية عطاء مروع تركيب وحدات انارة لصالح قرية هندازة بقيمة 150,000دوالر.

عقد العديد من الورشات التدريبية باالضافة اىل الحمالت اإلعالمية الخاصة برشيد استهالك الطاقة.

خفــض اســتهالك املبــاين الحكوميــة مــن خــالل تركيــب 422 مــر مربــع مــن الســخانات الشمســية، وتركيــب 2905 مــن وحــدات 

ــارة يف  ــتبدال اإلن ــة واس ــة والخاص ــات الحكومي ــى املؤسس ــي ع ــق الطاق ــات التدقي ــراء عملي ــة اىل اج ــارة LED ، باإلضاف ان

الشــوارع واملبــاين الحكوميــة.
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برنامج	إدارة	العالقة	مع	
المانحين	

تقــوم ســلطة الطاقــة بــإدارة العالقــة مــع املانحــن وفــق رؤيــة شــمولية تجســد تعزيــز قــدرة املؤسســات العاملــة يف القطــاع وتقديــم 

الدعــم الفنــي واملــايل لهــذه املؤسســات مــن أجــل تقديــم الخدمــة للمواطــن الفلســطيني عــى أفضــل وجــه. تقــوم ســلطة الطاقــة 

ومــن خــالل مجموعــة مــن اللجــان بالتواصــل الدائــم مــع الجهــات املانحــة وإطالعهــم عــى وضــع القطــاع والتحديــات وخطــط العمــل 

الالزمــة لتطويــر القطــاع. مــن أبــرز هــذه املحطــات خــالل العــام املنــرم:

مجموعة	العمل	القطاعية
قامــت مجموعــة العمــل القطاعيــة برئاســة ســلطة الطاقــة بعقــد مجموعــة مــن االجتامعــات وورشــات العمــل تــم 

ــات واملســاهامت السياســية، خاصــة يف  ــن تحدي ــه م ــا يواجه ــة يف فلســطن وم ــا مناقشــة وضــع قطــاع الطاق خالله

مجــال حريــة الوصــول إىل املــوارد الطبيعيــة يف املناطــق املســامة »ج« والقــدس الرقيــة واملســتوطنات والتهديــدات 

االخــرة مــن الجانــب اإلرسائيــي ملشــاريع الطاقــة الشمســية يف فلســطن بشــكل عــام. كــام ناقشــت املســاهامت الفنيــة 

واملاليــة الواجــب توفرهــا مــن قبــل املجتمــع الــدويل للرقــي بقطــاع الطاقــة يف فلســطن.

لجنة	الشراكة	الفلسطينية	األوروبية
تــرأس ســلطة الطاقــة اللجنــة الفرعيــة للبنيــة التحتيــة )طاقــة، ميــاه، مواصــالت وبيئــة(. وقــد تــم عقد عــدة اجتامعات 

لبحــث أولويــات التعــاون عــى املــدى القريــب، التحــاور بشــأن مســودة اتفاقيــة الراكــة الثنائيــة، وتحديــد أولويــات 

الراكــة عــى املــدى القصــر 2020-2018. حيــث عقــدت اللجنــة إجتامعــاً مــع الجانــب األورويب خــالل شــهر متــوز 

مــن العــام 2018 عــى مســتوى لجنــة البنــى التحتيــة تباحــث خاللهــا الطرفــان ســبل دعــم وتعزيــز الراكــة األوروبيــة 

الفلســطينية كــام حــرضت ســلطة الطاقــة اإلجتــامع األخــر عــى مســتوى رؤســاء اللجــان يف شــهر أيلــول يف بروكســل.

Trust Fund		لصندوق	المانحين	نطاق	توسيع
يــدار هــذا الصنــدوق مــن قبــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية والبنــك الــدويل، كــام تــم تجديــد الدعــم املقــدم مــن 

ــغ إضــايف  ــة رفــع قيمــة مــروع رفــع كفــاءة الطاقــة يف فلســطن )ESPIP( مببل ــع إتفاقي ــة بتوقي الحكومــة الرنويجي

ــة املــروع 23 مليــون دوالر أمريــي. وقــدره 12 مليــون دوالر أمريــي لتصبــح موازن

اتفاقية	شراكة	مع	بنك	االستثمار	األوروبي	لتطوير	قطاع	توزيع	الكهرباء
ــورو لدراســة احتياجــات قطــاع  ــون ي ــك االســتثامر األورويب عــى توفــر منحــة بقيمــة 1.75 ملي ــم االتفــاق مــع بن ت

توزيــع الكهربــاء يف الضفــة الغربيــة مــع العلــم بــأن بنــك االســتثامر األورويب قــد وعــد بتمويــل جــزء مــن املشــاريع 

الناتجــة عــن الدراســة املذكــورة.

برنامج	التوأمة	مع	االتحاد	األوروبي
تــم التوافــق مــع اإلتحــاد األورويب عــى تزويــد الجانــب الفلســطيني بخــربات فنيــة يف مجــال قطــاع الطاقــة بقيمــة 

1.5مليــون يــورو مــن خــالل املســاعدات الفنيــة وتدريــب الكــوادر الفنيــة الفلســطينية.
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تحــرص ســلطة الطاقــة عــى تقويــة أوارص التعــاون الداخليــة والخارجيــة ســعيا منهــا لتحقيــق األهــداف التــي وجــدت مــن انطالقــا 

مــن أجلهــا

مذكرات	التفاهم	الخارجية
توقيــع إتفاقيــة مــع الحكومــة اإليطاليــة لتمكــن الــركات واملؤسســات الصغــرة يف فلســطن مــن الوصــول إىل مصــادر 

الطاقــة املتجــددة.

توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع الحكومــة الروســية بخصــوص التعــاون يف عــدة مجــاالت منهــا الغــاز والبــرول ومشــاريع 

الطاقــة املتجــددة والتحكــم بالخطــوط )SCADA( ومجــال التدريــب.

ــة الهاشــمية والتعــاون بــن البلديــن يف مجــال الطاقــة  ــاء مــع اململكــة األردني ــد أريحــا بالكهرب ــة تزوي ــع اتفاقي توقي

ــة، والغــاز ــاء محطــات قــدرات عالي املتجــددة، والربــط الثــامين، وبن

تجهيز مذكرة تفاهم مع مملكة املغرب.

تجهر مذكرة تفاهم مع دولة العراق.

ــة عــى  ــادل الخــربات بــن الجانبــن ونصــت االتفاقي ــة تعــاون مشــرك بــن الجانبــن الــريك و الفلســطيني لتب إتفاقي

ــة. ــة يف قطــاع الطاق ــوادر بعــض املؤسســات الفلســطينية العامل ــل ك املســاعدة يف تأهي

توقيع اتفاقية مع الجانب الصيني بخصوص التعاون يف مجال الطاقة املتجددة.

مذكرات	التفاهم

مذكرات	التفاهم	الداخلية
توقيــع مذكــرة تفاهــم بــن رشكــة كهربــاء طوبــاس وقريــة بــردال وكــردال وعــن البيضــا وعاطــوف حيــث تقــوم الركــة 

بــادارة الشــبكات يف القــرى املذكــورة متهيــدا لضمهــا.

توقيــع مذكــرة تفاهــم لربــط قريــة اللــن مــع الســاوية حيــث ســيتم  تغيــر اشــراك الســاوية مــن الضغــط املنخفــض 

إىل الضغــط املتوســط األمــر الــذي يرتــب عليــة تعرفــة اقــل وخدمــة بجــودة عاليــة.

توقيــع مذكــرة تفاهــم بــن بلديــة كفــر اللبــد وبلديــة بلعــا وبلديــة طولكــرم لرفــع القــدرة يف طولكــرم وربــط بلعــا 

وكفــر اللبــد عــى الضغــط املتوســط األمــر الــذي يرتــب عليــه تعرفــة اقــل وخدمــة بجــودة عاليــة.
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تعزيــز الراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص القامــة محطــات توليــد كهربــاء وتشــجيع املســتثمرين لبنــاء محطــات التوليــد 

باالعتــامد عــى الطاقــة الشمســية.

خفــض الفاقــد مــن خــالل توســعة برامــج تأهيــل وصيانــة وتطويــر الشــبكات واتخــاد اإلجــراءات الصارمــة ملعاقبــة الرقــات 

للتيــار الكهربــايئ 

ــوب  ــل وجن ــة الخلي ــل: رشك ــة مث ــة الجغرافي ــي تتواجــد يف نفــس املنطق ــاء الخاصــة الت ــع الكهرب ــج بعــض رشكات توزي دم

ــل.  الخلي

إعادة النظر والتقييم لحوكمة رشكات توزيع الكهرباء. 

العمــل عــى تنظيــم العالقــة مــع رشكــة الكهربــاء االرسائيليــة مــن خــالل التوصــل اىل اتفاقيــة رشاء الطاقــة تحــدد التعرفــة 

والــروط القانونيــة والفنيــة مــام يســاهم يف تخفيــض صــايف اإلقــراض. 

العمــل عــى إنهــاء ظاهــرة صــايف اإلقــراض وتهريــب املحروقــات مــن إرسائيــل، ومكافحــة الرقــة واالســتخدام الغــر قانــوين 

ــار  ــاء مــن خــالل تفعيــل العمــل بالقوانــن الحاليــة واللوائــح التنفيذيــة لتطبيــق العقوبــات املتعلقــة برقــة التي يف الكهرب

الكهربــايئ والتخلــف عــن الدفــع ورضورة الحفــاظ عــى االمــوال التــي يتــم جبايتهــا يف قطــاع الطاقــة وعــدم رصفهــا يف بنــود 

أخــرى خــارج نطــاق القطــاع. 

توسعة برنامج عدادات الدفع املسبق يف كافة املناطق الفلسطينية. 

تكثيــف الجهــود الالزمــة النضــامم الهيئــات املحليــة غــر املنضمــة لــركات توزيــع الكهربــاء، مــام يســاهم يف تطويــر وتنظيــم 

ــاع الكهرباء.  قط

زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة ملحطــة توليــد كهربــاء غــزة، ورفــع كفاءتهــا مــن خــالل تكثيــف الجهــود إلنجــاز مــروع خــط الغــاز 

الطبيعــي لتشــغيل محطــة توليــد كهربــاء غــزة، إضافــة اىل توســعة محطــة توليــد الكهربــاء القامئــة. 

ــات  ــر النفق ــرول، والعمــل عــى توف ــاز والب ــة ملشــتقات الغ ــدرة التخزيني ــادة الق ــن أجــل زي ــة م إجــراء الدراســات الالزم

ــزة.  ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــود يف الضف ــن الوق ــة إلنشــاء مســتودعات تخزي ــة الالزم التطويري

توســعة العمــل عــى برامــج ترشــيد االســتهالك مــن خــالل: برامــج توعيــة ملفهــوم ترشــيد االســتهالك، تطويــر نظــام تعرفــة 

ــجيع  ــة ، تش ــرة للطاق ــدادات املوف ــزة والع ــتخدام األجه ــة ، واس ــدر يف الطاق ــب اله ــى تجن ــتهلك ع ــجع املس ــب يش مناس

اســتخدام الطاقــة املتجــددة وعــى وجــه الخصــوص الطاقــة الشمســية، إقــرار انظمــة كــودات املبــاين الخاصــة بالعــزل املوفــر 

للطاقــة . 

توفر املواد املالية الالزمة الستكامل تنفيذ املبادرة الشمسية الفلسطينية. 
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