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 الملخص التنفيذي 

ويعرف االقتصاد االخضر  السبل لتحقيق االقتصاد األخضر تتزايد يوما بعد يوم ،و إن الدول والمؤسسات التي تبحث عن أفضل الطرق  
 وإجياد املرونة جتاه تغري املناخ، والتنوع احليوي، والعمل على ختصيص املوارد بكفاءة، ، ةعلى أنه االقتصاد املعين بتخفيض مستويات الكربون املنبعث

 ودي، وبالتايل ال بد أن يهتم صانعفضاًل عن تعظيم املنافع االجتماعية، وضمن هذا اإلطار فإن اإلدارة البيئية ال تعترب مقيدة للنمو االقتصا
ة فرص العمل تعزيز النمو االقتصادي واإلنتاجية واالزدهار وتعظيم الثروة بشكل كلي، وثانيا زيادة تتمثل أوالً يف يثالثة أهداف رئيسبالسياسات  

 .وذلك بالقدرة على خلق الوظائف اخلضراء، وثالثاً إمكانية حتقيق امليزة النسبية يف جماالت جديدة  باألسواق العاملية

اصة اخلبوضع إسرتاتيجيتها   2011قامت احلكومة األردنية يف عام  ، حيثحاليًا ومستقبلياً  مهم األخضراالقتصاد  وبالنسبة لألردن فإن
 -حنو اقتصاد أخضر  " يف تقريره( UNEP)كما قام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   ،تبني مفهومة وأمهيته اليت االقتصادي األخضربالنمو 

بتحديد ستة قطاعات ذات أمهية خاصة  (’Towards a Green Economy – A Scoping Study‘) "دراسة استطالعية 
 .والزراعة ،املياه، والطاقة املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، والنقل، وإدارة النفايات، والسياحةألردين، وهي  ااألخضر  بالنسبة لالقتصاد

 ،من الناتج المحلي اإلجمالي سنوياً %  2ويتكلف االردن في الوقت الحالي نتيجة إلهمال االقتصاد األخضر تدهور بيئيا بأكثر من   
حيث أن  ؛كبري لألردن   مصدر قلقها يشكل استخدامكفاءة الطاقة، إىل جانب اخنفاض   مستورداتعتماد على الاوعالوة على ذلك، فإن 

دعم قطاع ويكلف  ،(GDP)من الناتج احمللي اإلمجايل% 19ما ميثل  وهو 3100يف عام  من الطاقة احتياجاتهمن %  96ستورد أاألردن 
عاين األردن من اخنفاض كفاءة ي، كما و ( a2012صندوق النقد الدويل، )من الناتج احمللي اإلمجايل %  6.25الطاقة احلكومة األردنية حوايل  

مصدر قلق   واليت تعترب على الرغم من ندرة املياهف يف قطاع املياه كذلك هو احلال و،إفريقياومشال  األوسطستوى الشرق مقارنة مباستخدام الطاقة 
مبتوسط األنتاجية مقارنة  األقلإنتاجية املياه و  ،من حيث كميات املياه واحد من البلدان األكثر ندرة يف العامل ردنأن األ عتباربا، ايضاً  كبري

ناك فرص كبيرة لألردن لمتابعة النمو ه.عاما 25  لخال%  50استخدام املياه بنسبة ارتفاع يالحظ  خرآمن جانب و  بدول األقليم،
يتمتع االردن   ؛إمدادات المياه واإلنتاجية تحسن الطاقة كفاءة استخدامألن   المتجددةاألخضر، وعلى األخص في مجال الطاقة 

على مدى  %31 ل استهالك الطاقة بنسبةيتقل سوف تعمل على الشمسية، واالستثمارات يف جمال الطاقةيف جمال الطاقة  ةاستثنائيإمكانات ب
مدادات املياه ومعاجلة مياه املياه وإ لقطاع البنية األساسية ات يف جمالستثمار الاكما ستساهم   .(UNDP,2012)ة املقبل 03السنوات 
هلذه  سيكونكما   ،(non-revenue water) اليت ال تدر ايرادات املياهنسبة وخفض استخراج املياه اجلوفية  من تقليلبال  الصرف،
تشمل وسائل  واليت القطاعات األخرى من املمكن العمل على  أنهإىل باالضافة  ،يف االجل الطويل استدامة املياهبكبري ال األثر اتاالستثمار 

 .النقل، وإدارة النفايات، والسياحة والزراعة

 :منهاو التحديات، لسنوات القليلة الماضية الحتواء خالل االحكومة  تحركات  ونالحظ أن هنالك تقدم في 

 .األخضراألخضر، يف مجيع قطاعات االقتصاد  مبادرات وزارة البيئة، كمركز تنسيقي لقضايا االقتصاد «

من الطاقة املتجددة ، واحلد من  ميجاوات 1,800بإنتاج األخضر طموحات االقتصاد  تعرب عناإلسرتاتيجية الوطنية لقطاع الطاقة، واليت  «
 .3131يف املائة حبلول عام  31استهالك الطاقة بنسبة 

،  والذي ينص على اإلطار التنظيمي واملايل ملشاريع الطاقة املتجددة وخلق  3103سنة إصدار قانون الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة ل «
 .استخدام الطاقةاحلوافز ولتحسني كفاءة 
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، واليت هتدف إىل حتسني إمدادات املياه بكميات كبرية عرب 3133-3111اإلسرتاتيجية الوطنية للمياه  -تطوير املياه من أجل احلياة  «
البنية التحتية للمياه، واحلد من استخراج املياه اجلوفية، وزيادة معاجلة مياه الصرف الصحي ورفع كفاءة استخدام  استثمارات واسعة يف

 .املياه

 ،الوكالة الفرنسية للتنمية مبا فيها(وهي غري حمددة)تمويل البرامج اجلهات املاحنة لتعزيز االقتصاد األخضر وحتسني فرص احلصول على  «
بناء البنية التحتية  واليت هتدف إىل  للتنمية الدولية األمريكيةوكالة ال، و وترشيد استهالك الطاقةان للطاقة املتجددة برنامج خط االئتمو 
 .حتسني كفاءة استخدام املياه و 

املتحدة  األممبرنامج  تقديراتفحسب ، لتحقيق فرص النمو األخضر، ستكون هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة في المستقبل القريبو 
لتلبية سلسلة من األهداف يف كل قطاع من القطاعات الستة ذات األولوية   3131مليار عام  0.0 إىلحاجة هنالك البيئي  ستكون 

هذا وحتدد االسرتاجية الوطنية لطاقة احلاجة الستثمار   ،منها يف قطاع  الطاقة املتجددة واملياه% 21من  أكثرواستثمار   ،لالقتصاد األخضر
مليون  021 إىل 11لطاقة املتجددة و من ا يف مشروعات 3131 إىل 3111خالل الفرتة من  دوالرمليون  3011 إىل  0011 من

 .لتحسني كفاءة استخدام الطاقة

الوضع االقتصادي الكلي حيث يفرض  ؛األخضر في تمويل االستثمار رئيسيدور له القطاع الخاص، وال سيما القطاع المالي األردني، و 
متويل اجلزء األكرب من و  ،أن يتم متويلها من قبل القطاع اخلاصجيب أن نسبة كبرية من االستثمار ( للحكومة وخاصة الوضع املايل)األردن يف 

، وبالتايل االقتصاد األخضرمهمة جًد لتمويل عملية تعترب املشاركة الفعالة هلذه اجلهات بالتايل فإن احمللية، و األردنية ستثمارات من البنوك الاهذه 
 .الشركاء يف التنمية بالتشارك معاالستثمار األخضر تنسيق اجلهود تحتاج 

 ضمنميكن تصنيف هذه املعيقات  ؛ حيثرفع مستوى االستثمار في االقتصاد األخضر مأماومع ذلك، فإن هنالك عددا من العوائق 
املعيقات العامة يف التمويل واليت تؤثر على االستثمارات غري املالية بشكل عام،  وهي ،أدناه 0يف الشكل  هو موضح  كما  جمموعاتثالث 

 .لتحدد املعيقات املتعلقة بتمويل االقتصاد األخضر حتد من تنمية االقتصاد األخضر،  وتداخل كل منهم،واليت  واملعيقات العامة يف االقتصاد

 :مام االقتصاد األخضر حيث ميكن تصنيفها بثالثة جمموعاتالعوائق أ1 الرقم  الشكل

 
 Adam Smith International and Vivid Economicsh: املصدر

وليس  ككلالحصول على التمويل و التي تنطبق على االقتصاد األردني   وإمكانيةأوال، هناك عدد من المعيقات العامة ترتبط باالستثمار 
، ككلاإلقراض وكفاءة لرأس املال من خالل البنوك األردنية للقطاع اخلاص  بفعالية تعطل هذه املعيقات  حيث، فقط على القطاعات الخضراء

 النقصومن هذه املعيقات  ،لشركات اليت تركز على االقتصاد األخضرلمن أجل زيادة اإلقراض  على هذه املعيقات من الضروري التغلب وبالتايل
ل الشركات يف القدرة اإلقراضية يف النظام املصريف األردين، وأمناط نشاط اإلقراض اليت تقيد الوصول إىل االئتمان ألجزاء كثرية من االقتصاد، مث

 .الصغرية
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هذه  متنع حيث ؛بعض الخصائص التي تنفرد بها مشاريع االقتصاد األخضرل نتيجةهذه المعيقات العامة في التمويل  تتزايدثانيا، كثيرا ما 
متنع رجال األعمال من احلصول على التمويل ويف املقابل البنوك من االستثمار بشكل فعال وبكفاءة يف الشركات واملشاريع اخلضراء،  املعيقات
بني االحتياجات ما ، وعدم التوافق االقتصاد األخضر واملمارسات داخل البنوك املعرفة بتكنولوجيا ستوىمب تتعلق يف املقام األول إذ ،املناسب

 .خطط عمل فعالة وقابلة للتمويلإضافة اىل عدم وجود لبنوك، لدى ااملالية للمشاريع اخلضراء وقواعد اإلقراض 

يف حال العديد من جوانب االقتصاد األخضر حاليا مرحبة ف ،العامة حساسة جدا لبيئة السياساتسمة أساسية ثالثا، لالقتصاد األخضر 
واضحة االستثمارات اخلضراء املعمرة عندما تكون هناك أهداف  جتاه، وتظهر التجارب الدولية أن املستثمرين يشعرون بثقة أكرب تدخل احلكومة

تسقة وااللتزامات املالقلق من أولويات احلكومة املتطورة وغري  هي يف االقتصاد األخضر يف األردن ملعيقات العامةومن ا ،العامةلسياسة ددة لحمو 
مستوى احلوار بني القطاعني العام عن القلق من أخنفاض  فضالً  ،التنظيمية، وعدم اليقني بشأن اإلطار املؤسسييف القدرة شك السات و والسيا

 .(غريها من السلعو )مستوى الدعم املقدم للطاقة الوقود األحفوري واملياه كذلك و ، واخلاص

االستثمار إىل  لتعزيزالوسائل املقرتحة  ، إنلفتح مزيد من االستثمارات الخضراء في األردن الرئيسي لتغلب على الحواجز هو المفتاحوا
تعترب يف واليت  ،بعد دراسة السوق اليت مت حتديدهاو  تهامعاجتكمن بربط هذه االستثمارات باالخفاقات اليت حدثت بالسابق و  أقصى حد ممكن 

بشأن   توصياتمشلت بعض ال كذلكو ، اخلضراء على وجه التحديد ستثمارأليف ا امةاحلواجز العبتدخالت ذات أولوية تتعلق  هامعظم
 .ؤسسيةاملئة بالبيو  امتكينالسياسات األوسع 

 :لحكومة األردنية في األنشطة التاليةا يجب أن تنظرلتشجيع تمويل االستثمارات الخضراء، و 

ينطوي ذلك على توفري و  ،والمؤسسات المالية على حد سواءتقديم المساعدة الفنية لمطوري المشاريع الخضراء المحتملين  «
تم التعرف بوضوح يوعليه  ،الطلباتاملؤسسات املالية على تقييم مساعدة طلبات القروض و  وتطويرلتطوير املشاريع اخلضراء  الفنيةاملساعدة 

لمؤسسات الصغرية لأمهية خاصة هنالك  املرجح أن تكون، ومن  لمؤسسات املالية األردنية ومطوري املشاريعل الفنيةلمساعدة لعلى احلاجة 
شركاء التنمية قبل متاحة من هلذه املساعدات املوارد  ، كما وجد أنيف االقتصاد األردين( املشاريع الصغرية واملتوسطة)واملتوسطة احلجم 

 .الدوليني

 يف حال ختلفجزء من دفعات القرض والفائدة تسديد حيث تكون مهمتها   ،تسهيل ضمان قروض التمويل االخضرلاستحداث آلية   «
ملؤسسات املالية من االستثمارات اخلضراء االعالية اليت قد تتحملها  املخاطرتقليل لقروض للضمان اهذا ومن شأن  ،عن السداد املقرتض

استفادة و  عالية هذا التدخلدل على فيف هذا اجملال ت الدولية التجاربو  ،احلجم متوسطةو الشركات الصغرية ب ترتبطوخاصة تلك اليت 
الوجود احلايل ملقدمي ضمان القروض ف ،لبناء عليهااكن ميقائمة يف األردن قد  ممارسات، وهناك من هذا الضمان استثمارات القطاع اخلاص

ميكن إدخال هذا  هنإىل أالتقييم  يشريكما و  املشاريع،ملؤسسة األردنية لتطوير والضمان القروض يتمثل يف الشركة االردنية  يف األردن
 . يف األردن ةالتدخل بسهولة نسبي

وحىت يصبح الصندوق املمارسات الدولية،  أفضل استنادا إىل ،وترشيد استخدام الطاقةطاقة المتجددة لتشجيع اصندوق إنشاء  تعجيل «
 :ما يلي إجراءفعاالً البد 

لتحصيل  والدول املاحنة األخرى جملس التعاون اخلليجي دولوميكن مناقشة قضايا الطاقة املتجددة مع  -ضخ المزيد من الموارد «
 .الدعم
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وهذا يتطلب قدرا كبريا ، التدخالت السياسية تقلق القطاع اخلاص حيث أن –بشكل متزايد  الحكومة عنوظيفيا  مستقلكون يأن  «
 .من الوقت ليدخل حيز التنفيذ

بشكل مباشر لمشاريع االئتمان لتقدمي ب سيقوم بدورهموارد كافية صندوق تشجيع الطاقة املتجددة وترشيد استخدام الطاقة تلقى إذا و 
 . األردنيةوذلك يف ضوء القيود على االئتمان املقدم من قبل البنوك 

 يتطلب و  ،قطاعات االقتصاد األخضرللشركات في مؤسسة اإلقراض الزراعي  هاتقدمالتي من التسهيالت كجزء حد أدنى   تحديد «
وهذا سيعمل على  الستثمارات اخلضراء يف قطاع الزراعةمينح ل ( أرضية) أساسيختصيص مؤسسة اإلقراض الزراعي ملبلغ    األمرهذا 

 قيف حتقية لزراعأمهية امما يزيد من مسامهة قطاع الزراعة من التسهيالت االئتمانية املمنوحة من البنوك التقليدية تعديل مشكلة استبعاد 
، ناآل إىل اوحتقق جناحبالفعل مدعومتان لدى مؤسسة اإلقراض الزراعي نافذتني فإن بالواقع و  ،االقتصاد األخضر إىلالطموح للوصول 

 .وتطبيق هذا التدخل يعترب سهل نسبياً، ورمبا ذو تكلفة قليلة على احلكومة

جميع األحجام من كذلك في االقتصاد األخضر  ذات األولوية جميع القطاعات الرئيسية  تشمل يجب أن التدخالت  هذه جميعو  «
القطاعات الستة من قطاعات  كافةجيب أن تشمل  على سبيل املثال، فإن املساعدة التقنية والتسهيالت لضمان القروض ، فاتالشرك

الزراعي  اإلقراضمؤسسة تسهيالت و  ترشيد استخدام الطاقةصندوق تشجيع الطاقة المتجددة و إنشاء  الرتكيز علىو  ،االقتصاد األخضر
عالوة على  ،طموحات االقتصاد األخضريف األردن على حد سواء لتحقيق املياه و الطاقة  يلكل من قطاع تهامناسبة نظرا ألمهيستكون 
والتسهيالت لضمان  الفنيةمن املرجح أن تكون املساعدة و الشركات،  أحجامستكون مفتوحة جلميع  فإن التسهيالت املقدمة ذلك، 

 .احلجمشركات الصغرية واملتوسطة للمهمة أيضاً القروض 

 : منهاتوصيات عدة  فييجب على الحكومة أن تنظر والبيئة المؤسسية  األنظمة، من حيث أوسعبشكل  لتحسين السياساتو 

 وإجيادصنع السياسات ضرورة و  يةالتغلب على احلواجز غري التمويل ضرورة على  توكدكل التجارب الدولية والدروس املستفادة من األردن   أن
 : ، ويكون ذلك عن طريقبيئة التنظيم لقضايا ومكمالً عنصرا حامسا  واليت تعتربالتغيريات املؤسسية 

العليا وااللتزام بالسياسات يف قضايا  اإلدارةعن تنسيق اجلهود من حيث السياسات ووضع  مسولةإنشاء وحدة حكومية تكون  «
 .األخضراالقتصاد 

 .(مبا يف ذلك القطاع املايل)للحوار بني القطاعني العام واخلاص  إطارإنشاء  «

 .ذوي الدخل املنخفض األسرقطاع  إىلبالدعم املوجه قطاعي الطاقة واملياه، واستبداهلا املوجه لخفض الدعم، وخاصة  «

 .اخلضراءالتشريعات االنضباط بحتسني  «

 .دعم البحث والتطوير يف االقتصاد األخضر «

 .األخضر باالقتصاد املتعلقة اإلحصاءات مجع حتسني« «

 الوحدات احلكومية بعض مع جنب إىل جنبا ، املمكن اختاذها يف الوقت احلايل اجلدول أدناه يلخص التوصيات املقرتحة وتحدد بعض اخلطواتو 
 :الرئيسية
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 ملخص التوصيات واخلطوات اليت من املمكن اختاذها 0اجلدول رقم  

  اخلطوات اليت من املمكن اختاذها التوصية رقم 

تقدمي املساعدة الفنية لكل من املطورين  0
للمشاريع اخلضراء واملؤسسات املالية اليت 

 .حد سواء سرتعاهم على 

إجراء مناقشات مفتوحة مع الشركاء يف التطوير  .0
الذين ميكن أن يوفروا املوارد واخلربات الالزمة ملثل 

 .هذه املبادرة

إجراء مشروع جترييب الختبار الطلب على هذه  .3
املساعدة وحتديد تفاصيلها، واملعايري املوضوعية 

 للمشروعات اخلضراء

 البيئة وزارة -

 يةردناأل البنوك مجعية -

 االقتصادية املشاريع لتطوير واملؤسسة األردنية  -

3 

 

ضمان القروض لتمويل االقتصاد 
 االخضر

إجراء مناقشات مفتوحة مع الشركاء يف التطوير  .0
الذين ميكن أن يوفروا املوارد واخلربات الالزمة ملثل 

 .هذه املبادرة

إجراء دراسات جدوى بشأن ما إذا كانت املوارد  .3
 .أن تدعم مثل هذه اخلطة احمللية ميكن

 . حتديد مسؤولية املؤسسة اليت ستعىن هبذا اجلانب .2

 البنك املركزي األردين -

 وزارة املالية -

الطاقة دعم صندوق إنشاء يف اإلسراع  2
 المتجددة وترشيد استخدام الطاقة

إجراء مناقشات مفتوحة مع جملس التعاون  .0
بشأن دعم صندوق تشجيع  ودول أخرى اخلليجي

 .  الطاقة املتجددة وترشيد استخدام الطاقة

إجراء مناقشات مع الوكاالت املاحنة احملتملة يف  .3
األردن، وحتديد العوائق القانونية واهليكلية واإلدارية 

 .لدعم الصندوق

واليت من شأهنا أن توفر فعالية حتديد وسائل أكثر  .2
لصندوق كفاءة  القصرياملدى  يف إستقاللية وظيفية

 الطاقة والطاقة املتجددة يف األردن

حتديد جدول زمين إلجراء التعديالت التشريعية  .0
واليت من شأهنا أن توفر قدرا أكرب من االستقالل  
لصندوق تشجيع الطاقة املتجددة وترشيد استخدام 

 الطاقة

الطاقة دعم صندوق  -
المتجددة وترشيد استخدام 

  الطاقة

 والثروة املعدنيةوزارة الطاقة  -

وضع حد أدىن من التسهيالت اليت  0
تقدمها مؤسسة اإلقراض الزراعي 
للشركات يف قطاعات االقتصاد 

إجراء دراسة شاملة ومفصلة للسوق حتديد حجم  .0
 .اإلقراض يف القطاع الزراعي األخضر

 مؤسسة اإلقراض الزراعي -

 وزارة الزراعة -
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التشاور مع أصحاب املصلحة على نطاق واسع  .3 األخضر
 .يعمل هبا املخططبشأن الكيفية اليت ميكن أن 

إنشاء وحدة حكومية تكون مسئولة عن  2
تنسيق اجلهود من حيث السياسات 

ووضع اإلدارة العليا وااللتزام بالسياسات 
 يف قضايا االقتصاد األخضر

ترشيح مؤسسة أو وزارة  تكون مسئولة عن دفع  .0
 املبادرة إىل األمام

 وزارة البيئة -

 وزارة التخطيط والتعاون الدويل -

 مكتب رئيس الوزراء -

لحوار بني القطاع العام لإنشاء قنوات  3
مبا يف ذلك القطاع )والقطاع اخلاص 

 (املايل

حتديد اجلهة احلكومية اليت ستكون مسؤولة عن  .0
 تطوير إطار احلوار

حتديد األعضاء املناسبني من القطاع العام واخلاص  .3
االستثمار ومجعية البنوك مثل مؤسسة تشجيع 

 .األردنية  واجلمعية األردنية للطاقة املتجددة

 وزارة البيئة -

 وزارة التخطيط والتعاون الدويل -

 مكتب رئيس الوزراء -

خفض الدعم، وخاصة املوجه لقطاعي  2
الطاقة واملياه، واستبداهلا بالدعم املوجه 

 .إىل قطاع األسر ذوي الدخل املنخفض

عام وواسع حول دور الدعم املشاركة يف نقاش  .0
 .وآثار إزالته

التشاور بشأن الشكل املالئم لتعويض األسر ذات  .3
 .الدخل احملدود

 وزارة الطاقة والثروة املعدنية -

 وزارة املياه والري -

 وزارة املالية -

 القائمة واألنظمة قواعدحتسني إنفاذ ال 1
 ا األخضر، االقتصاد دعمت اليت

لوزارة البيئة من حيث تعزيز القدرات املؤسسية  .0
 .الرتخيص والتفتيش

ختصيص املزيد من األموال يف امليزانية القادمة للبيئة  .3
وذلك لضمان أعلى مستويات االستقرار املؤسسي 

 .والقيادة

 وزارة البيئة -

 وزارة املالية -

 وزارة الصناعة والتجارة -

دعم البحث والتطوير يف االقتصاد  4
 .األخضر

إجراء دراسة للتعرف على التحديات الرئيسية يف  .0
األخضر يف األردن البحث والتطوير زيادة 

والسياسات واآلليات املناسبة اليت من شأهنا 
 .التغلب على هذه التحديات بشكل أفضل

يف البحث والتطوير صندوق  إعادة هيكلة ومتكني .3
 وزارة التعليم العايل

 وزارة البيئة -

 وزارة التعليم العايل -

 

  اإلحصاءات مجع اتعمليتطوير  01 
اليت تتعلق باألداء البيئي واالقتصاد 

 األخضر

 الصلة ذات البيانات وتنسيق ودقة مجع طويرت .5
 األخضر القتصادبا

 واستخدامها تلك البيانات نشر التأكد من عملية .2
 واجملتمع اخلاص والقطاع احلكومة من كل لدى

يف  البيئية االحصاءاتقسم  -
 دائرة اإلحصاءات العامة
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 القرار صنع عمليات أثناء املدين
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 المقدمة  5

حول   (Adam Smith International / Vivid Economics)يعترب هذا التقرير النسخة النهائية للمشروع املشرتك بني 
ويتمثل اهلدف العام من هذه الدراسة التعرف على  ،يف األردن األخضرآليات حتفيز القطاع املايل األردين لتوسيع نطاق متويل االستثمار 

من شئنها تذليل اليت سبل بعض التقرتح الدراسة ؛ حيث يف األردن األخضر االقتصاد" ألنشطةتمويل القطاع اخلاص باحلواجز املرتبطة 
على منتدى إجراء هذه الدراسة  بناًء   3101عام وزارة البيئة يف و  رئاسة الوزراء توقد قرر  ،أخرى دولجتارب  قات بناًء على املعي

كما تتبع الدراسة االستطالعية اليت قام هبا برنامج   ،األول الذي نظمته مجعية البنوك يف األردن بالتعاون مع وزارة البيئة البيئيالتمويل 
 .بعنوان حنو اقتصاد اخضر  3100بالتعاون مع وزارة البيئة  يف عام  للبيئةاألمم املتحدة 

 .الحاجة الملحة لالستثمارات الخضراء في األردن تؤكدالتي مسارات الك عدد من لهناو 

واليت كانت  من الطاقة املستهلكة حملياً % 43حمدودية موارد الوقود اإلحفوري ، على العكس من دول اجلوار، يستورد األردن حوايل  «
، كما وتقدم احلكومة (3103صندوق النقد الدويل )من إمجايل الناتج احمللي اإلمجايل % 04ما يعادل  3103تشكل يف عام 

ومن جانب أخر (. 3103صندوق النقد الدويل، )من الناتج احمللي اإلمجايل % 3.32يصل إىل دعمًا كبري هلذا القطاع والذي 
 (.دول الشرق األوسط ومشال إفريقيا)يعترب استهالك الطاقة يف األردن كنسبة من الناتج احمللي االمجايل األعلى بني دول املنطقة 

إىل وصول األردن  التوقعات صادر املائية من اقل النسب العاملية، وتشريحيث تعترب حصة الفرد من امل األردننقص املوارد املائية يف  «
، كما وتشري األرقام إىل تضاعف استهالك املياه خالل (وزارة املياه والري، غري مرتخة)  3132 عام عجز مائي كلي حبلولإىل 

دول الشرق األوسط )على مستوى دول املنطقة  األقلهي  األردناملياه يف  إنتاجية أنعام املاضية، وعلى الرغم من ذلك، جند  32الـ
 (.ومشال إفريقيا

 املياه، وترشيد استهالك الطاقة و ، وخاصة يف جماالت الطاقة املتجددة، األخضرامتالك األردن الفرصة الكاملة لتعزيز النمو واالستثمار  «
 حوايل توفرحيث من املتوقع أن  الطاقة الشمسية، باستخداماليت ميتلكها األردن  استغالل الفرصة االستثنائيةوذلك من خالل 

املتحدة  األممبرنامج )من خالل االستثمار يف جماالت الطاقة املقبلة عام  03ـاستهالك الطاقة على مدى ال فاتورة من% 31
القطاعات األخرى   فضاًل عن االستثمار يف ،حتسني إنتاجية املياه من خالل االستثمار يف قطاع املياهكذلك   ،(3103اإلمنائي، 

 .النقل، وإدارة النفايات، والسياحة والزراعة لة يف قطاعمثواملت

 :وجود تحركات خالل السنوات القليلة الماضية الحتواء هذه التحديات، منهاوفي االردن نالحظ 

 .األخضر ، يف مجيع قطاعات االقتصاداألخضر لقضايا االقتصاد يمركز تنسيقكمبادرات وزارة البيئة،   «

من الطاقة  ميجاوات 1,800بإنتاج  األخضر، واليت حتتوي على طموحات االقتصاد  اإلسرتاتيجية الوطنية لقطاع الطاقة «
 .3131يف املائة حبلول عام  31واحلد من استهالك الطاقة بنسبة ، املتجددة 

التنظيمي واملايل ملشاريع الطاقة املتجددة ، والذي ينص على اإلطار  3103وترشيد الطاقة لسنة  إصدار قانون الطاقة املتجددة «
 .وخلق احلوافز ولتحسني كفاءة استخدامها
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، واليت هتدف إىل حتسني إمدادات املياه بكميات  3133-3111اإلسرتاتيجية الوطنية للمياه  -تطوير املياه من أجل احلياة  «
اج املياه اجلوفية، وزيادة معاجلة مياه الصرف الصحي ورفع  كبرية عرب استثمارات واسعة يف البنية التحتية للمياه، واحلد من استخر 

 .كفاءة استخدام املياه

برامج اجلهات املاحنة لتعزيز االقتصاد األخضر وحتسني فرص احلصول على متويل مثل الوكالة الفرنسية للتنمية وبرنامج خط  «
لتحسني   للتنمية الدولية يف بناء البنية التحتية والقدراتاالئتمان للطاقة املتجددة وترشيد استهالكها، وجهود الوكالة االمريكية 

باإلضافة إىل دعم املوازنة الذي منحه االحتاد األورويب من خالل توفري القروض لدعم الطاقة املتجددة  كفاءة استخدام املياه
 .  وكفاءة الطاقة

فقا فو  ،األخضر االقتصاد هبا لتحقيق طموحاته للوصول إىل األردن القيام علىيتعني  من األمور اليتومع ذلك، ال يزال هناك الكثري  
طموحات األردن حنو االقتصاد لتلبية   3131حىت عام مليار دينار  0.2األردن حوايل  يلزم( 3100)اإلمنائي  لربنامج األمم املتحدة

 البنوك وخاصة ،باعتبارها جزء ال يتجزأ من العملية  تشجيع أسواق رأس املاليتطلب  الطموح الرأمسايل هذهكما أن حتقيق  ،  األخضر
ولتحقق  كبري،الستثمارات االاجلزء من االقتصاد حبيث ميكن تلبية االحتياجات  املخصصة هلذازيادة كمية رأس املال ، وذلك بالتجارية 

ويهدف هذا البحث إىل تقدمي توصيات عملية  لتحقيق ذلك،جمموعة من السياسات واحلوافز واملهارات الالزمة  ذلك البد من إجياد 
 .األخضر االقتصاديف  االستثماربيئة وقابلة للتنفيذ بشأن كيفية زيادة حتسني 

 :ويتمحور ما تبقى من هذا التقرير على النحو التايل

التوصيات اليت  فوائد يركز على وجه خاص علىحيث يناقش سياق االقتصاد األخضر يف األردن وبقية أحناء العامل،  3القسم  «
 .هنا التغلب على التحدياتمن شأ

يف األردن، مع الرتكيز على ظروف االقتصاد الكلي والقطاع املصريف  ةحمدد اتاالقتصادي وقطاع جوانبيبحث  2القسم  «
 .وقطاعي الطاقة واملياه

التمويل والسياسة والبيئة  يف املتعلقةيتناول احلواجز اليت حتول دون النمو األخضر واالستثمار يف األردن، سواء  0القسم  «
 .التنظيمية

يقدم جمموعة من التوصيات حول كيفية التغلب على هذه احلواجز، مبا يف ذلك عدد قليل من التوصيات ذات  2القسم  «
 .األولوية حلكومة اململكة األردنية اهلامشية وشركائها للمضي قدما

أو املخطط هلا أو اإلجراءات اليت مت أو سيتم تنفيذها يف بلدان أخرى  يعرض أربع دراسات حالة للربامج قائمة 3القسم  «
 .لتعزيز االقتصاد األخضر، ومجيع الدروس اليت ميكن أن تقدم لألردن

سياسات والبيئة التنظيمية الأوسع ، بالنسبة لألردن، وخاصة فيما يتعلق ب بشكل جيعل سلسلة من التوصيات 2القسم  «
 .واملؤسسية
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 العالم واألردنفي  األخضراالقتصاد  2

مفهوم النمو األخضر  جذبفقد  ،ر في تزايد مستمرالسبل لتحقيق النمو األخض التي تستكشفعدد الدول والمنظمات  إن
البلدان املتقدمة جذب كل من   هنا أن هذا املوضوعومن املثري لالهتمام  ،اجلدل يف اآلونة األخرية من كثريال (االقتصاد األخضر)

 3103 حزيرانيف   ’Rio+20‘ قمة األمم املتحدةو   G20 احملافل الدولية مثل يف الكثري منوالبلدان النامية، وقد نوقش 
(Jacobs, 2013)،  البنك الدويل، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنميةو (OECD) البيئي، وبرنامج األمم املتحدة   

(UNEP)  واسعة وبرامج دعم تحتليالعلى  هامجيعملت تشاقد و (OECD, 2011; UNEP, 2011; World Bank, 2012a, 

2012b)  . معهد النمو األخضر العاملي مثل كما قامت مؤسسة علمية جديدة(the Global Green Growth 
Institute (GGGI) )  ليكون  األخضرللنمو  األساسيةمن خالل تأسيس املعارف  األخضردعم االقتصاد لوبشكل صريح
 .1هنالك مشارك يف اخلربات

المنذا،، وتنذوع حيذوي،  اتمذن الكربذون، ولديذه مرونذة تجذاه تغيذر  ةمسذتويات منخفضذ هاالقتصاد األخضر هو االقتصاد الذذي لديذ 
 حيــثاالقتصــاد األخضــر،  الــيت تعــرف تعريفــاتمــن الوهنالــك العديــد  ،العدالذذة االجتماعيذذةو كفذذاءة فذذي اسذذتخدام المذذوارد إضذذافة إلذذى  
أن السياســات بــاإلدارة البيئيــة الســليمة تتســق مــع النمــو االقتصــادي طــول األمــد، فيمــا يعــرض آخــرون  إن مــن االقتصــاديني عــرف الكثــري

بـأن هنالـك قواسـم مشـرتكة مـا  الـرييتني، ومـن هنـا نـرى القاسـم املشـرتك بـني (Jacobs, 2013)هـي الـيت ختلـق النمـو االقتصـادي البيئية
التعريـــف الســـابق مـــن  أخـــذ .  وقضـــايا االقتصـــاد( وعلـــى وجـــه اخلصـــوص مســـتويات منخفضـــة يف منـــو الكربـــون)البيئيـــة اجليـــدة  اإلدارةبـــني 

Bowen and Fankhauser (2011). 

اختالفات باملفهوم ما بني النمو  إال أن هنالكمفهوم مصغر عن التنمية املستدامة،  عناالقتصاد األخضر  يعرب هدف تشغيليوك
التنمية املستدامة تركز على القضايا  أنللعوامل االقتصادية يف حني  اكرب ايعطي قدر  األخضراالقتصاد ف ،والتنمية املستدامة األخضر

يف حني  ية،تغريات املناخال ةشديدوكثافة بشكل أكثر دقه األخضر كما يناقش االقتصاد   ،البيئية واالجتماعية بشكل متوازي ورمبا اكرب
للتبادل  نذه الدراسة، فإن املفهومني قابالوهلومع ذلك، ألغراض عملية للسياسة البيئية  ،املوارد الطبيعية إدارةتركز التمنية املستدامة على 

 .يبشكل أساس

، حيث ينقسم هذا القسم يلخص هذا القسم الدوافع النظرية والعملية لألردن ودول أخرى للمشاركة يف االقتصاد األخضر الناشئو 
 :إىل ثالثة أقسام

 ؛النمو األخضر االهتمام الدويلجذب يناقش ملاذا  (0.3)القسم  «

 ؛األردن يف يستكشف بروز النمو األخضر  (3.3)القسم  «

 .يوفر األدلة املتاحة على تكاليف االستثمار يف االنتقال حنو اقتصاد أخضر (2.3) وأخريا القسم «
                              

 
1 See : http://www.greengrowthknowledge.org/Pages/GGKPHome.aspx  

http://www.greengrowthknowledge.org/Pages/GGKPHome.aspx
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 ؟األخضر االهتمام الدوليلماذا جذب النمو  2.5

 ، هي أوال آفاق النمو االقتصادي واالزدهار على املستوى اإلمجايل،السياسات بشكل أساسي في ثالثة جوانب رئيسية ويهتم صانع
  .الدولية االسواقالوظائف اخلضراء، وثالثا إمكانية احلصول على جماالت جديدة للميزة النسبية يف  خلق ثانيا إمكانية

األساسية ال تزال غري  ةولكن هذه احلقيقي، النمو االقتصاديبمن مبادئ االقتصاد األخضر أن اإلدارة البيئية الجيدة ال تضر إن  
سواء  من االزدهار االقتصادي، وذلكالنمو االسرتاتيجي األخضر ملاذا قد يعزز  :السؤال ، كما أن هنالك أربعة أسباب جتيب علىةمثبت

السياسات البيئية النمو وتعزز  ،(Bowen and Fankhauser, 2011)الطويل يف املدى أودية احلالية يف ظل الظروف االقتصا
 :واإلنتاجية لألسباب التالية

بيئية يف كل من الطاقة املتجددة، وإمدادات املياه  وغريها من البنية التحتية اخلضراء احلافز االستثمارات التعطي  القصري األجليف  «
 ,Barbier, 2010a))نقص الطلب  عن الناشيء التعثر يف حاالت لتعايف االقتصاد العاملي( نزياملستمد من نظرية ك)

2010b)، ولكن العديد كبرية يف هذا اجملال  ةحكومي يةاستثمار برامج  إجيادمن  ستقيدن القيود على املالية العامة أ جند ولكن ،
 االستثمارات اخلاصة أمامستعمل على فتح الطريق ( يف سياق السياسة الصحيحة) من مشاريع البنية التحتية اخلضراء 

(Zenghelis, 2011) 

إنشاء نظم ب األخضراالستثمارية املرتبطة باالستثمار عوائق الو  ميكن إزالة احلواجز وإخفاقات السوقفإنه على املدى املتوسط أما  «
على إخفاقات السوق ومن األمثلة ، اقتصادية ليست صديقة للبيئة فحسب، بل أيضا أكثر كفاءة من الناحية االقتصادية

التلوث ووجود عوائق احلد من  والسياسات املتكررة اليت تؤثر على كل من االقتصاد والبيئة اإلعانات الضارة للطاقة واملياه، وعدم
ومع ذلك، فإن إزالة هذه العوائق  ،ألضرار البيئية إىل اخنفاض اإلنتاجيةحيث إنه من املمكن أن تؤدي إىل ا ،متعلقة باالبتكار

تدابري للتخفيف من اآلثار اجلانبية غري املرغوب بكون يف كثري من احلاالت مصحوبة تلتحفيز اإلنتاجية ليست سهلة، وسوف 
 .اجملموعات السكانية الفقريةال على ذلك ومثفيها، 

ة صناعية ر ثو  وإجيادحتقيق مكاسب يف اإلنتاجية واالبتكار، من خالل تعزيز النمو األخضر  فإنه من املمكن الطويلوعلى املدى  «
 النمو االقتصاديأن يف املالحظة التارخيية  منأساس هذا االدعاء يرجع  ، حيث(Stern and Rydge, 2012) ةجديد
 وحتسنعلى نطاق أوسع،  االقتصادإعادة هيكلة  إىل تؤدي واليت ةالتكنولوجي اتللتغري  يأيت على شكل موجات نتيجة  عادة

االستثمارات اخلضراء  نظم الطاقة الذكية، على ذلك يف جمال  األمثلةومن  ،(Perez, 2010)اإلنتاجية واالستثمار واالبتكار 
  .نقل وتوليد الكهرباء، كذلك يف نتاج الزراعيإللجديدة وأشكال تقنيات وظهور 

االقتصاد األخضر التغلب على القيود املعوقة على توفر املوارد مثل النفط يساعد رمبا إىل أبعد من ذلك يف املستقبل، قد  ،وأخريا «
 ،الطاقة حدة التخوف من ذروة التخفيف منإىل ظهور موارد الطاقة غري التقليدية مثل الغاز الصخري  أدىقد ف ،والغاز واملعادن

هذا هو احلال يف األردن حيث االعتماد على الغاز املصري و  ،ارض الواقععلى  موجودة زالتومع ذلك، فإن قضية أمن الطاقة ال 
 الفسفورإزاء نقص حمتمل يف املواد اخلام األخرى مثل  دويل قلق، وهناك أيضا اإلمداداتبعد انقطاع  مقلقةقضية  أصبح

(Grantham, 2012). 
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من حصاءات فاإل ،فرص العمل في االقتصاد األخضرب ونالعديد من صانعي السياسات مهتم فإن ،ما سبقوباإلضافة إلى  «
مقارنة مع عمالة لل امااستخدنخفضة الكربون، والطاقة املتجددة على وجه اخلصوص، هي أكثر املالطاقة أن عرض تالطاقة قطاع 

 مناملطلوب أضعاف  01 إىل 2 من  عماليةكثافة    تطلبتالشمسية  الطاقة فإن وفقا إلحدى الدراسات،و  ،الطاقة التقليدية
 ,.Kammen et al)الرياح والكتلة احليوية  يف طاقة كثافة العمل إىل ثالثة أضعاف تصل ميكن أنو  التقليدي،الفحم والغاز 

 .، يف ظاهرها، جذابةوخاصة يف البلدان ذات القوة العاملة الشابة واملتنامية، مثل األردن، فإن هذه اإلحصائيات 2 .(2006

حيث ميكن تسليط الضوء   ،تقدير تأثير العمالة في االقتصاد األخضربعندما يتعلق األمر  ةولكن هناك بعض التعقيدات المهم
أنه يف بعض احلاالت هناك أسباب للشك يف أن هذه احملاذير هي أقل أمهية  من رغمبالمسائل على وجه اخلصوص،  ةأربععلى 

 :بالنسبة لألردن

عمال مناجم فعلى سبيل املثال  ،سوق العمليف ك مجود لقصرية األجل إذا كان هنا إضافية ك تكاليفلأوال، سيكون هنا «
يف بلد مثل  منخفضةقد تكون اجلمود مشكلة ولكن  ،هااة وضحيللالطاقة الشمسية خالل يف خرباء  نالفحم ال يصبحو 

 .ومرنة يف العمل ةابشعمالة وجود  األردن، مع

( الواحد ملاأي، اخنفاض إنتاجية الع)نسبيا  ةمنخفض هي، ارتفاع كثافة العمل يعين أن قيمة وأمهية أي عامل واحد اثاني «
الطاقة املتجددة أن تصبح توقع فمن املعالوة على ذلك، مع مرور الوقت،  ،عين اخنفاض األجورتواليت، بدورها، قد 

 .يكون أقلالدخل املتوقع للعامل الواحد سوف أرخص، مما يعين 

على سبيل  التعدينظائف فو  ،لصاحل األردن وقد يكون هذا ،حتدث يف مراحل خمتلفة من سلسلة القيمة وظائفالثالثا،  «
 ,Pew Research Centre)بناء واهلندسة اليف  تكونوظائف الرياح  يف حني أن ،أوليةيف الغالب  تكون املثال

 مما هو موجود يفهنالك العديد من الفوظائف يف قطاع الطاقة املتجددة تغطى األردن يستورد الفحم، ولكن و  ،.(2011
 .األردن

االقتصاد األخضر هلا آثار ضارة على القدرة التنافسية االقتصادية اخلاصة بن ارتفاع تكاليف بعض التكنولوجيات إ، اً رابع «
  فإن يف املقابل، ،املياه ةحتليالطاقة املتجددة وتقنيات املياه مثل يف على وجه اخلصوص تكون و القضية  ههذو  ،واألسعار

ومع ذلك، تكاليف توليد الطاقة احلالية يف األردن هي بالفعل مرتفعة  ،ؤدي إىل خفض التكاليفتكفاءة الطاقة واملياه 
 .بشكل استثنائي

                              

 
العمل فقط يف االوقات اليت تراعي طريقة األحتساب الفرق يف معامل االمحال، ويف الواقع العملي فإن حمطات التوليد من الطاقة املتجددة تستطيع  2

 تعمل هبا احملطات العادية
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وال سيما يف عامل يتجه حنو  ،ساحات للميزة النسبيةنقطة جاذبة لالقتصاد األخضر هي إمكانية خلق فرص جديدة للتصدير وم خرآو  
، أن خضرأن تكون يف طليعة التغري التكنولوجي األ اليت ترغب يف أشكال أكثر عاملية صديقة للبيئة يف اإلنتاج، كما ومن  املهم للبلدان

تدرك ذلك  اليت وهناك عدد متزايد من البلدان وإال فإهنا لن تؤيت مثارها، للكربون بشكل عايل يف عامل منخفض الكربون جاتمن ال تكون
  :ومن األمثلة البارزة ،وبدأت يف وضع نفسها يف االقتصاد األخضر

مثل )يف االقتصاد األخضر  إسرتاتيجيةسبعة قطاعات ذات أمهية  بتحديد قامت الثانية عشر اخلماسيةيف خطتها  الصني «
 خضراأل هامن اقتصادأن تزيد  على مدى العقد القادمتتطلع  هناحيث إ( الطاقة املتجددة واملواد اجلديدة والسيارات النظيفة

  ;(Stern, 2010, 2011)تريليون دوالر 0.2مبقدار 

عل البالد رائدة يف االقتصاد جي اهدف حيث وضعت هلااالقتصاد األخضر، تنظم كوريا اجلنوبية، اليت لديها قوانني واضحة  «
 ؛(Korean Ministry of Government Legislation, 2010)األخضر 

يف القطاعات  اءضر اخل اتتثمر بكثافة يف االبتكار اليت تسشركات تقود المنظمة التعاون االقتصادي مثل اليابان وأملانيا،  دول «
 .(Fankhauser et al., 2012)مثل صناعة السيارات  اإلسرتاتيجية

 ألردن؟مهم لماذا النمو األخضر ل 2.2

 هتاألردن اسرتاتيجي طوروقد  ،والمستقبلي في األردنلتحقيق االزدهار الحالي  ضرورياالقتصاد األخضر أمر يعتبر  «
السبب الذي ما هو لألردن، و  اهامالنمو األخضر  سبب كون، واليت تؤكد (3100حكومة األردن، )النمو األخضر ب اخلاصة

برنامج االمم املتحدة تقرير  إن .3األخضرلنمو لالتخطيط و مبادرة النمو االخضر العاملية ناقشات مع مب أبدتجعل احلكومة 
لتحقيق االزدهار يف  كبريةهي أيضا ذات أمهية  و األردين  األخضرحدد ستة قطاعات ذات أمهية خاصة بالنسبة لالقتصاد للبيئة 

 :وهذه القطاعات هي. األردن بشكل عام

 املياه؛ «

 الطاقة املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة؛ «

 النقل؛ «

 إدارة النفايات؛ «

 السياحة؛ «

                              

 
3 See: http://en.openei.org/wiki/GGGI-Jordan_Green_Growth_Planning  

http://en.openei.org/wiki/GGGI-Jordan_Green_Growth_Planning
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 .الزراعة «

ففي دراسة البنك الدويل  ،في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في السنة 2حاليا أكثر من  األردنالتدهور البيئي يكلف إن  
 واإلمراضتقاس من حيث الوفيات  -تشري التقديرات إىل أن تكلفة التدهور البيئي يف االقتصاد األردين ( 3114البنك الدويل، )

سلوك ال، وتكلفة (مثل الزراعة والسياحة )النامجة عن تلوث اهلواء واملياه والدخل الضائع من األنشطة املرتبطة باستخدام املوارد الطبيعية 
من الناتج  % 3.0عادل واليت ت( ألمراض املنقولة باملياهلعلى سبيل املثال شراء املياه املعبأة يف زجاجات للحد من التعرض ") السليب

 ،يف االعتبار األردنيةالبيئية األنشطة التأثريات العاملية عل  تأخذ ما إذا % 0تفع إىل ما يقرب لرت ، 3113حمللي اإلمجايل يف عام ا
 % 1.1)الصحية و ، وعدم كفاية إمدادات املياه النظافة (من الناتج احمللي اإلمجايل % 0.3)تلوث اهلواء  شتق بشكل رئيسي منوامل

 (ي اإلمجايلمن الناتج احملل

مقارنة مع ما أوسع من التقدم االقتصادي  الب مفهوميتطباتجاه النمو األخضر من المحتمل أن  تحركال فإن عالوة على ذلك،
المتوفرة حاليا تشير إلى أن هناك بعض المخاطر الستدامة االقتصاد ( المنقوصة)اإلجراءات ف: الناتج المحلي اإلجمالي يقدمه

تدفقات الدخل ويقيس س انتاج امجايل لقياس النشاط االقتصادي يامقأنه ( أو القومي)السمة الرئيسية للناتج احمللي اإلمجايل ف ،األردني
هذا يؤدي إىل و  ،هذا النشاط تنتجاليت ( قيمة االستهالك )أخذ باحلسبان التغريات يف قيمة األصول يال  وبالتايلللمواطنني األردنيني، 

( توليد الدخل املستقبلي احملتملتؤثر على وبالتايل )يف األصول  احتقق اخنفاضقد إمكانية أن املستويات احلالية للنشاط االقتصادي 
راكم أو خيفض خمزونه من األصول ي أن قتصاداال يستطيع الذي تحاول التقاط مدى ما هو هذا املقياسويعترب  ،لالقتصاد األردين

لرأس املال املادي، ولكن ينبغي أيضا التقاط اخنفاض املوارد الطبيعية أي على ا، مع التسليم بأن ال يقتصر رصيد األصول فقط (ةالثرو )
 ،4األصول النامجة عن التلوثبكما جيسد األضرار اليت حلقت   ،مدى نضوب املوارد الطبيعية من خالل حتقيق منو يف األصول األخرى

االخنفاض، ورفاه األجيال املقبلة سيكون أقل من بعين أن االقتصاد غري قابل لالستمرار، والثروة آخذة ت واليت هلذا املقياس قيمة سالبة 
ض ااخنفلكن هنالك أدناه، بالرغم من أن األردن لديه وفورات صافية فوق الصفر لكل مائة، و  3كما يبني الشكل . األجيال احلالية

 .ةيف السنوات األخري  متسارع

 

                              

 
4  

 .ك الدويل، وال سيما موارد املياه، واليت من املناسب أن تدرج ضمن هذا املقياسهناك أيضا عدد من املوارد األخرى اليت مل تأخذها إحصاءات البن
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 مؤشرات التنمية يف العامل :املصدر

 كبير  مصدر قلق حيث يشكل  -الطاقةإلى جانب انخفاض كفاءته في استخدام  - عتمد األردن على استيراد الطاقة،وي
لعام  من الناتج احمللي اإلمجايل السنوي% 04حوايل  ميثل ذا الطاقة، وهإحتياجاته من  من% 43على استرياد  يعتمد األردنف ،لألردن
ها قدر تتوقعات فالبسبب الزيادة الكبرية يف الطلب على الطاقة أيضاً من املرجح أن تتفاقم و  لالقتصاد ضعفا يشكل مواطن مم ،3100

 استرياد يف فيتمثل االردين االقتصاد يواجه  الذي االخري التحدي أما. 3131و  3111بني عامي  % 2.2 حوايل أن تكون الزيادة
 فإن ذلك، على وعالوة احلالية، الطاقة إمدادات يف الوضع هشاشة إىل أدت الكهرباء توليد تكاليف يف الكبرية فالزيادة مصر، من الغاز

 وفقا الثابت، بالسعر) اإلمجايل احمللي الناتج من دوالر لكل األساسي الطاقة استخدام أن حيث بكفاءة تستخدم ال املستوردة الطاقة
%  11 ب أكثر يولد لبنان  فنرى اإلقليمي، املتوسط من بكثري أقل(  PPP الشرائية القوة لتعادل تعديلها بعد ،3112 عام ألسعار

 وتركيزها الطاقة توجيه على ما حد إىل هذا ويعزى. األردن يف النفط استهالك مع مقارنة الطاقة من طن لكل اإلمجايل احمللي الناتج من
 منطقة يف للطاقة بالصايف الوحيد املستورد هو األردن أن  2 الشكل ويبني. والفوسفات االمسنت مثل األردن يف الثقيلة الصناعات على

 ) على الرغم من ندرة المياهف :نفس المشاكل في قطاع المياه ونجد .الطاقة استخدام كفاءة يف  متوسط أقل مع األوسط، الشرق
األمم املتحدة لألغذية والزراعة تشري بيانات حيث  ،اإلقليميأقل من المتوسط هي إنتاجية المياه ف، (مصدر قلق كبيروالتي هي 

(FAO ) 001 حيث تبلغ حصة الفرد السنوية فقط العامل  دولة يف 00أقل من فرد هي لكل املائية املتجددة األردن إىل أن موارد 
حبلول عام  مرت مكعب 41إىل توقع أن ينخفض ي، و (2012، والزراعة العاملية األغذيةمؤسسة ) 3100سنويا يف عام  مرت مكعب

مرت  0111 منقل ا كانت حصة الفرد يف السنة  إذامائيًا  االبلد فقري يعترب و  ،مستوياته احلالية لىع اثابتالعرض  مع بقاء  3132
إمدادات املياه السطحية هذا فضالً عن اخنفض  ،املاضية امتد ألربع أو مخس سنواتالسنوي والذي األردن من اجلفاف يعاين و  .مكعب

على و  ،(USAID ،2012)بشكل حاد خالل السنوات العشر املاضية، ويرجع ذلك يف جزء منه إىل اخنفاض هطول األمطار 
يف ظل النمو السكاين  أيضا، ومن املتوقع أن تزداد 3112و  0412بني عامي  % 21بنسبة ك املياه تزايد استهالالرغم من هذا، 

يف خفض اإلفراط يف ضخ املياه اجلوفية من قبل القطاعني العام واخلاص وقد ساهم (. وزارة الطاقة والثروة املعدنية، غري مؤرخ)املتزايد 
من إمدادات  %  02حوايل  نكما يفسر فقدا ، (USAID ،2012)التغذية الطبيعية يفوق قدرة إعادة والذي املوارد املائية عرض 

مجع مياه األمطار يف  حمدوديةو  ،(3103وزارة الزراعة، )إنتاجية املياه يف األردن املياه اخنفاض  أمثاند يسدعدم تاملياه والتسرب أو 
املائية مقارنة مع  األردنموارد أن أدناه،  0من الشكل يالحظ حيث  ،يكبري على الوضع املائاملناطق الريفية واحلضرية، كان هلا تأثري  

 .اقل من املتوسط إنتاجيتهومع ذلك  أقل من املتوسط هي جمموعة فرعية من بلدان يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا 
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األردن البلد الوحيد من بني دول الشرق األوسط ومشال أفريقا صايف مستورد للطاقة ومتوسط استخدام الطاقة يف إنتاج الناتج احمللي  3    رقمالشكل 
 اإلمجايل أعلى من املتوسط

 
 Vivid Economics based on World Bank and International Energy Agency :املصدر 

 إطالقهذه النقاط  أبرزومن  ،النمو األخضروالمتعلقة ب الهامة في معالجة هذه القضايااألولى بعض الخطوات األردن  اتخذوقد 
حيث ، أعالهاليت نوقشت و ، (UNEP ،2011)وزارة البيئة / برنامج األمم املتحدة للبيئة االقتصاد األخضر من قبل  إسرتاتيجية

وباإلضافة إىل ذلك، أعطيت وزارة البيئة سلطة  ،(أدناه 2.3انظر القسم )لالنتقال حنو اقتصاد أخضر  االنسبالقطاعات  تحدد
اإلدارة ما يسمى ب األردن أطلق 3113 حزيرانيف و ، 3113لعام  32التفتيش وإنفاذ األنظمة البيئية وفقا لقانون محاية البيئة رقم 

البيئة األردنية من قبل وزارة  محاية ، مت إنشاء صندوقهلذاواستكماال  للقانون النافذ أعاله، الاالمتثو لتنظيم التفتيش امللكية حلماية البيئة 
اخلاص يف مشاريع تساهم يف حتسني البيئة وإعادة تأهيل النظم البيئية املتدهورة وضمان استدامة العام و القطاع  استثماراتالبيئة لدعم 

نمو ت من املتوقع أن املباين اخلضراء يف األردنو لقطاع السكين والتجاري ل لإلمناء الوكالة االمريكيةمشاريع كما أن  ،املوارد الطبيعية للبالد
 (.، سيصدر قريباOECD)السنوات اخلمس املقبلة  خاللسنويا  %31أكثر من ب

على ف ،وكفاءة الطاقةمواصلة النمو األخضر، وعلى األخص في مجال الطاقة المتجددة لكبيرة لألردن   اك فرصلهنا ونالحظ أن
  2 إىل 2 األردنيتلقى  -سبيل املثال، من حيث مصادر الطاقة املتجددة، وإمكانات استغالل الطاقة الشمسية يف األردن بشكل كبري 

وهناك  -يوم من الشمس سنويا  211، وهنالك حوايل الواحد يف اليوم الشمس إشعاعاتكيلو واط لكل ساعة  ولكل مرت مربع من 
مجعية األعمال األردنية ( )على سبيل املثال يف وادي األردن ووادي عربة مقابل البحر امليت وخليج العقبة)الستغالل طاقة الرياح  انيةكام

وفقا ف ،تلوث اهلواء تقليل أيضاسيساهم الذي و هناك أيضا إمكانية استخدام النفايات الصلبة خللق الغاز احليوي (. 3114األوروبية، 
على مدى  %31فض استهالك الطاقة بنسبة خباالستثمار يف احلفاظ على الطاقة  يساهم، برنامج األمم املتحدة للبيئة لتقديرات 

تدابري   استخدامإمكانية  قاموا بدراسة لمجلس الوطين لبحوث الطاقةلدراسة ويف  ،(UNEP ،2011)املقبلة  03السنوات ال 
أن متوسط فرتة االسرتداد   هذه الدراسة وقد وجدت( ةصحيالكز ا ر امللك الفنادق والبنوك و مبا يف ذ)شركات أردنية يف عشر كفاءة الطاقة 

Malta

Tunisia

Morocco
Israel

Lebanon
Yemen

Algeria
Egypt

UAELibya

Qatar Oman Syria
Jordan

Kuwait
Iran

Saudi Arabia

Iraq
Bahrain

0

2

4

6

8

10

12

14

-600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200

G
D

P
 p

er
 tk

g 
oi

l e
qu

iv
al

en
t

Imports as percentage of energy use

Net energy exporter, 
above average energy efficiency

Net energy exporter, 
below average energy efficiency

Net energy importer, 
below average energy 
efficiency

Net energy importer, 
above average energy 
efficiency



 المملكة األردنية الهاشمية

 

24 
 

وباملثل،  ،(، سيصدر قريباOECD)من استخدام الطاقة  %31 سنة على االستثمارات اليت من شأهنا أن توفر 0.3اقل من كانت 
الكفاءة يف استخدام الطاقة ومشاريع الطاقة املتجددة مع معدالت  اساليب اقرتحت مؤسسة تشجيع االستثمار أن هناك العديد من

 (.3101مؤسسة تشجيع االستثمار، )% 02إىل  01عائد من 

القدرة على حتسني اإلنتاج  اعلى سبيل املثال، الزراعة العضوية لديهف ،موجودة خارج القطاعات الرئيسيةالوهنالك مزيد من الفرص 
وميكن أيضا أن  ،(، سيصدر قريباOECD)الزراعي بشكل كبري، وجتديد مغذيات الرتبة، وبالتايل تناقص األثر البيئي للزراعة التقليدية 

 ،ياه يف األردنقلل من كمية استخدام املياه الالزمة للزراعة واليت تعترب مهمة نظرا إىل أن هذا القطاع يشكل حنو ثلثي استخدام املت
كما ميكن من خالل حتويل احملاصيل وتكثيف اإلنتاج،   ميكن احلصول عليهازيد من التحسينات يف زيادة إنتاجية املياه الزراعية امل وهنالك
 ،USAID)تطوير الطاقة الشمسية يف املرتفعات باحلصول عليها من  من خاللكفاءة استخدام املياه   من حتسنأن املتجددة للطاقة 
ناطق مثل منطقة امل بعض وجود فرص كبرية الستغالل السياحة البيئية يف إىلتقرير منظمة التعاون والتنمية  أيضا أشاركما   ،(2012

على الرغم من أهنا مل تدرس حىت اآلن، وهذا الفحص هو خارج نطاق هذه الدراسة، وقد يكون هناك فرص أيضا يف جمال  ،البادية
 .الية مثل االتصاالت واملعلومات الدوائية والتكنولوجياالصناعات ذات القيمة الع

ففي دراسة استطالعية  ،لالقتصاد الكلي األردني إضافيةوجود فرص يمكن أن تجلب منافع نالحظ التحليالت السابقة ومن 
ميكنه خلق  الستة قطاعات الأن حتقيق التقدم حنو النمو األخضر يف  توصلت اىل" حنو اقتصاد أخضر" أجرها برنامج االمم املتحدة للبيئة

عدم التأكد من هذه التقديرات بشكل مستقل كجزء من هذه االشارة هنا اىل  معفرصة عمل جديدة يف األردن،  210111أكثر من 
 .الدراسة

 تعاين األردن على حد سواء من نقص املياه وعدم كفاءة يف استخدامها 4   رقم  الشكل
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قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة و  ،العاملية التنمية  مؤشراتوقاعدة بيانات  استنادا إىل Vivid Economics: املصدر
 وقاعدة بيانات االحصاءات املائية ،التنمية

 األردنفي  األخضراالستثمار في االقتصاد  ات التي تواجهتحديال 2.9

باستخدام أدناه  2 طور الشكل  ،لتحقيق فرص النمو األخضر، ستكون هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة في المستقبل القريب 
مليار دينار  0.2 من كثرألاحلاجة إىل    األرقامحيث تشري ، برنامج األمم املتحدة للبيئة هااجر أة اليت بيانات من الدراسة االستطالعي

أن  ومن املتوقع ،لتلبية سلسلة من األهداف يف كل قطاع من القطاعات الستة ذات األولوية لالقتصاد األخضر 3131عام  أردين
من  كثرألاحلاجة  إىلتشري مماثلة دراسات أخرى ويف  ،5من هذا االستثمار يف قطاعي الطاقة واملياه املتجددة % 21أكثر من  يكون
مليون  30011 إىل 00011من  خطة االستثمار يف الطاقة املتجددة حتتاجأن دد حتقطاع الطاقة  إسرتاتيجيةعلى سبيل املثال، ف ذلك،
 .لكفاءة الطاقة مليون دوالر 021 إىل 11من  إضافةمع  3131عام  إىل 3111خالل الفرتة من دوالر 

ه تقشانوهذا ما مت م ،رئيسي في تمويل هذا االستثمارالدور ال ايكون لهمن المتوقع أن القطاع الخاص، وخاصة البنوك األردنية، 
ومن كما   ،من قبل القطاع اخلاص تنفيذهامن ال بد  اتض أن نسبة كبرية من االستثمار رت االقتصاد الكلي يف األردن يففيف اجلزء التايل، 

التحول يف الشركاء  البنوك احمللية األردنية، وبالتايل فإن إشراك هؤالءتم متويل اجلزء األكرب من هذه االستثمارات من خالل املتوقع أن ي
 .األمهيةبالغ االقتصاد األخضر هو أمر  إىل

وهناك عدد من الشركاء الداعمني للتنمية،  إن االستثمار األخضر سوف يحتاج جهودًا إضافية بالتنسيق مع الشركاء في التنمية،
 والبنك ،(UNDP) اإلمنائي املتحدة األمم وبرنامج األملاين، التنمية بنك والوكالة األمريكية للتنمية الدوليةلوكالة الفرنسية للتنمية ا مثل

، واليت من املتوقع أن تدعم جهود االقتصاد األخضر يف األردن بشكل  (األورويب االحتاد) األورويب االحتادو  والتعمري لإلنشاء األورويب
البيانات اليت جتيب على ماذا جيب أن يعمل وأن ال يعمل، وكذلك  تتيح الفرصة للتعرف على أهم املبادرات ستوفر قاعدة من و كبري،  

 اجليدة، ويف الوقت نفسه، متكن األردن من إجراء حتول طويل األجل ومستدام لالقتصاد األخضر بإطالق السياسات واحلوافز

                              

 
.االستثمار يف كفاءة الطاقة أيضا هذا يشمل ما إذا كان غري الواضح لربنامج األمم املتحدة للبيئة تبني أنه من الدراسة االستطالعية 5
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 3131مليار دينار يف عام  0.3خضر يف األردن تحتاج استثمارات تتجاوز االقتصاد األ  5   الشكل

 
 "حنو اقتاص اخضر يف االردن"استنادا إىل الدراسة االستطالعية اليت قام هبا برنامج االمم املتحدة للبيئة بعنوان  Vivid Economics: املصدر
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 األردنفي  األخضرالقتصاد لزياد التمويل الموجه  9

عتمد على ظروف ي كبيرا  تحدياً تمويل للمساعدة في تلبية النمو في االستثمار األخضر الالسياسات المناسبة لتحفيز تبر تع
لوضع الراهن يف ل من الدراسة وهلذا يتطرق هذا القسم ،عتمدة عامليااملوال يوجد يف هذا اجملال جمموعة من التوصيات املناسبة  ،البلد

 .وهي مقسمة إىل ثالثة أقسام رئيسية الفرعي ،بعني االعتبار عند توصياتناه أخذي البد ذاألردن، وال

جتاه النمو بااحلركة أمهية  يوضحمع التأكيد بأن هذا اإلطار األوسع س،  احلايلالقتصاد الكلي األرديناتحدد مناخ  0.2اجلزء  «
 .عوبةاألخضر وكذلك املعوقات والفرص اليت من شأهنا أن جتعل من هذا أكثر أو أقل ص

تقدمي ل األردنيةهو االجتاه الرئيسي للدراسة وذلك بتحفيز البنوك و  ،تحدد الوضع احلايل للقطاع املصريف يف األردن 3.2اجلزء  «
 .وبالتايل فإن فهم أداء هذا القطاع مهم لصياغة التوصيات اء،ضر اخلأكرب حنو األنشطة  بشكل اإلقراض

واحلوافز احلالية لدعم النمو األخضر يف األردن، مع الرتكيز بشكل خاص على قطاعات السياسات جملموعة تحدد فهمنا 2.2 اجلزء «
 .الطاقة واملياه

 األردنيحالة االقتصاد الكلي  9.5

 حيالسياوعلى الدخل مفتوح يعتمد إلى حد كبير على واردات الطاقة والسلع،  اقتصاد فهو، معتدلةتنافسية  ذواألردن يعتبر 
 ،راخمؤ  صعوبات ليشهدعاود  لكنه منواً كبرياً  3111منذ عام  األردينشهد االقتصاد  ، لقدوالمساعدات الدولية وحواالت العامين

العقد املاضي، ولكن يف أعقاب األزمة املالية،  أواسطسنويا يف  % 1وايل حب يقدر اطردًا متمنو  شهد الناتج احمللي اإلمجايل األردينف
الدين  نالحظ أن يف الوقت نفسه،و  ،للتحسن، مع توقعات معتدلة % 3.2من  بقليلمستويات أعلى  إىلاخنفض النمو بسرعة 

عند مستويات فهي لبطالة كذلك بالنسبة ل، و (3111و  3111بني عامي  الكبرييف أعقاب االخنفاض ) بشكل سريع يتزايداحلكومي 
 .االخنفاضبآخذ  فهو االستثمار األجنيب املباشرأما مرتفعة 

االستثمار  كل من  يف تكاليف الوقود املستورد واخنفاض ةالكبري  لتعامل مع الزيادةاأولويات األردن هي فإن على املدى القصري، و  
األجلني يف  أما ،العجز يف احلساب اجلاريارتفاع  والذي أدى إىلوعائدات السياحة  وحتويالت العاملني( FDI)األجنيب املباشر 

لقطاع لاحلد من العجز احلكومي وخفض البطالة املزمنة إىل جانب حتسني البيئة التجارية تتمثل ب األردنفأولويات والطويل، املتوسط 
 .تشكل حتديات للنمو يف األردنواليت اخلاص 
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 .بشكل معتدلإخنفاض معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل يف األردن بسرعة يف السنوات القليلة املاضية، ومن املتوقع أن يتعاىف  6   الشكل رقم 

 
 (3103).، وصندوق النقد الدويلاستنادا إىل بيانات مؤشرات التنمية  العاملية Vivid Economics: املصدر

 فإن األغلبعلى ف، 3كما نوقش يف القسم   تجاه الصدمات الخارجية، األردنياالقتصاد  تعكس التحديات السابقة مواطن ضعف
لتقلبات  ةعرضوبالتايل فهو  وغريها من املنتجات الزراعية مثل احلبوب اكبري   ا، وكذلك جزءكافة احتياجاته من الطاقة األردن يستورد

ارتفاع كبري ب ( الربيع العريب )طفرة أسعار النفط واالضطرابات يف مصر و األزمة املالية، سامهت كل من  وقد ،األسعار يف هذه األسواق
استخدام الديزل  إىلاالنتقال من استخدام الوقود الرخيص واملتمثل بالغاز  على األردن أجربتاملشاكل يف مصر ف ،أسعار الوارداتيف 

يف املائة  02وحده، شهد األردن اخنفاضا بنسبة  3100في عام ف ،لتوليد الكهرباء املرتفعة جدا مقارنة بالغازوالوقود الثقيل ذو التكلفة 
 وحتويالتاعتمادا كبريا على االستثمار األجنيب املباشر،  األردن عتمديوعالوة على ذلك، (. IMF a ،2012)يف شروط التجارة 

من  % 31أكثر من وحدها حواالت العاملني وفقا ملؤشرات البنك الدويل عن التنمية يف العامل، تشكل و : ، والسياحة، واملنحالعاملني
يف  الربيع العريب مع جنبا إىل جنبذلك وأدى بشكل حاد  حواالت العاملنييف أعقاب األزمة املالية، اخنفضت و  ،الناتج احمللي اإلمجايل

 .املخاطر السياسية  زيادةو اورة إىل اخنفاض عائدات السياحة البلدان اجمل

 IMF (2012a)  ، وصندوق النقد الدويل املصدر
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 8002  عام منذ زادت األردني الحكومي الدين مستويات 7 رقمالشكل 
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 منها ميزانية احلكومة تعتمد يف أجزاء كبريةف ،على موقف الحكومة المالي سلبي وضارهذه الصدمات الخارجية كان لها أثر إن 
، (OECD, 2011)على حتويالت العاملني واالستثمار األجنيب املباشر وعائدات السياحة وكذلك على اإلعانات املختلفة 

من  يف حواالت العاملني واالستثمار األجنيب املباشر وعائدات السياحة%  31بنسبة   امؤقت اأن اخنفاضف الدويلصندوق النقد  فحسب
 تجلأ يبوقت قر  يفوعالوة على ذلك، و  (IMF, 2012 a)سنويًا  % 01تزيد من ميزانية احلكومة بنسبة تصل إىل املتوقع أن 

 IMF)يقدر صندوق النقد الدويل  ، حيثد من زيادة تكاليف الطاقة املستوردة على املواطنني من خالل زيادة الدعماحلاحلكومة إىل 
,2012 a ) مليار  0.0حبوايل قد سامهت اململكة العربية السعودية وحدها فمن الناتج احمللي اإلمجايل، % 3.32دعم الطاقة بنسبة

كما قدم   ، (IMF, 2012 a) %6 بنسبة لمساعدة يف دعم الوقود، مما حال دون زيادة العجز احلكوميل 3100دوالر يف عام 
هذا  أتىليار دوالر للمساعدة على زيادة خدمة الديون وارتفاع أسعار استرياد الطاقة، وقد م 3بقيمة  اصندوق النقد الدويل مؤخرا قرض

مستويات الدين احلكومي يف السنوات األخرية كنسبة من الناتج  فإننتيجة هلذه التحديات، و  ،مع شرط احلد من دعم الوقود األحفوري
 ، 2بإزدياد ومن املتوقع أن تبقى كذلك كما هو مبني يف الشكل  احمللي اإلمجايل

الزيادة يف أسعار  إال أن ،أضعفت الصدمات الحساب الجاري، على الرغم من أن الحكومة لم تغير سياسة ربط سعر الصرفلقد 
 هذهوتشكل   ،3100 اإلمجايل يف عاممن الناتج احمللي %  4.2إىل حنو زيادة العجز يف احلساب اجلاري  إىل أدت الطاقة املستوردة

والثابت حىت )التصنيف االئتماين، فضال عن زعزعة استقرار سياسة ربط الدينار األردين  وذلك بتخفيض ياملخاطر حتدياً للعجز احلكوم
حلساب اجلاري على الرغم من ذلك، يتوقع صندوق النقد الدويل أن العجز يف او  ،(دينارمقابل الدوالر األمريكي 1.214عند  اآلن

ومع  ،(3103aصندوق النقد الدويل، )وجود دالئل على انتعاش االقتصاد العاملي و  يمع زيادة الواردات من الغاز املصر سينخفض 
 .ك خماطر سلبية كبرية يف حال استمرار زيادة أسعار السلع العاملية أو استمرار االضطرابات يف املنطقةلهنافذلك، 

يف أعقاب األزمة املالية شهد  األردنف ،التشدد في السياسة النقديةمستويات معتدلة بسبب  عندالتضخم أن يستقر  المتوقعومن 
مقابل تسجيلها % 02لتسجل  3111بلغت ذروهتا يف عام  إذتضخم، ت المعدالتقلبًا شديداً يف   3114و  3111عامي  بني

 يف عام% 2حو التضخم لن وسعر الصرف الثابت إىل استقرار احلصيفةوقد ساعدت السياسة النقدية  ،3114 يف عام ملعدالت سالبة
 إىلأسعار النفط ومصادر الطاقة األخرى  الرتفاعغري املباشر  واألثر الوقود األحفوري أن يؤثر خفض الدعم على ومن املتوقع  ،3101

 ,IMF) ببطء مع مرور الوقت كبعد ذل نخفضلتو % 3 إىللتصل % 0 مبا يقدر بزيادة معدالت التضخم بشكل طفيفزيادة 
2012). 

 معدل التضخم متقلبة جدا يف املاضي ولكن من املتوقع أن تستقر بني أربعة وستة يف املائة8   الشكل رقم 

 
 .، وصندوق النقد الدويلاستنادا إىل بيانات مؤشرات التنمية  العاملية Vivid Economics :املصدر
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هيكلية تؤدي إلى استمرار ارتفاع معدالت  ةمشكلهنالك بالرغم من أن األردن لديه قوة عمل متعلمة تعليما جيدا، لكن و 
يف املائة من القوى  21رب من اما يق إن، عواقب على االستقرار االجتماعيما يتركه ذلك من البطالة، وخاصة للشباب، مع 

باستمرار عند حوايل  مرتفعةمستويات البطالة فإن العاملة األردنية متتلك درجة التعليم العايل، ولكن، وفقا ملؤشرات التنمية العاملية، 
 من يف الفئة العمريةفالبطالة  ،لشبابا بنيسلبية على البطالة بشكل عام وخاصة  أثارااالقتصادية األخرية  األزمةتركت كما و  ،02%
 .األردنية اتوفقا لدائرة اإلحصاء%  32من  أعلى 31-30

مؤشرات القدرة التنافسية وسهولة و المنتدى العالمي االقتصادي  حسب مؤشراتفيقع االردن التنافسية  بالنسبة لمؤشرات أما
املنتدى تقرير التنافسية الصادر عن بلدا يف  000من أصل  30 األردن فمرتبة ،في موقع متوسط في البنك الدولي ممارسة األعمال
، ةالكلي يةبيئة االقتصادالوانب وضعف جباجلوانب مثل الصحة والتعليم االبتدائي  مع تقدم يف ،(WEF, 2012)االقتصادي العاملي

حسب مؤشرات القدرة التنافسية وسهولة  األردنالبنك الدويل صنف كما  ،(WEF, 2012)ميزانية احلكومة يف وخاصة التوازن 
ولكن  -احلصول على الكهرباء، ودفع الضرائب والتجارة عرب احلدود وبأداء قوي يف  012من أصل  013ممارسة األعمال مبرتبة 

 (.3103، الدويلالبنك )العقود  وتنفيذأضعف بكثري يف احلصول على االئتمان 

 األردنالقطاع المصرفي في  9.2

الناتج احمللي  من%  00.3يساهم  إىل جانب قطاع التأمني بنحو حيث ، المصرفي دعامة هامة لالقتصاد األردنييعتبر القطاع 
من يف ميزانية البنوك املرخصة املوحدة  األصول، منا القطاع بشكل كبري، حيث ارتفعت 3111منذ عام و  ،3100 اإلمجايل يف عام

 .(Jordinvest, 2012) 3100يف هناية  مليار دينار 22.34إىل  3111 ر يف عام دينا مليار 00.02

وتتبع  ،ومن مث تنقسم إىل بنوك جتارية وبنوك إسالمية ،بنوك وطنية وفروع لبنوك أجنبية إلىالبنوك  األردنييصنف البنك المركزي و 
 البنوك التجارية منوذج األعمال املعتمد يف البنوك التجارية العاملية، يف حني يطلب من املصارف اإلسالمية االلتزام مبتطلبات الشريعة

 .عاليت تعود بالنفع على اجملتم ساط، واليت تشمل فرض قيود على الفائدة واالقاإلسالمية

وقد  ،دخولهم تحد منمن خالل إزالة القيود التي  ةاألردني وقد شجع البنك المركزي األردني دخول بنوك جديدة في السوق
 لسوقلبنك لبنان واملهجر و بنك عودة، و بنك الكويت الوطين،  دخل ،3110في عام ف ،عدد من البنوك األجنبية لدخولأدى هذا 

 .يف اململكة أعمالهبنك الراجحي بدأ  3100يف عام و السوق  إىلدخل بنك أبو ظيب الوطين  3101يف عام و  ية،األردن
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 يستحوذ على نصف السوق تقريباً لكل من التسهيالت االئتمانية املباشرة والودائع يف األردن هالبنك العريب لوحد9   الشكل رقم 

 
 Vivid Economics based on Jordaininvest: املصدر

احلد رفع من هذه األجراءات و  ،االندماج بين البنوكلتشجيع جهود المن  امزيد ياألردن البنك المركزي بذلوباإلضافة إلى ذلك، 
 33يوجد حاليا و  ،القطاعاملقاومة داخل من عض وقد قوبل هذا القرار ببمليون دينار أردين،  011 إىلاحمللية  لريوس أموال البنوكاألدىن 

ما يقرب  على ثالثة بنوك حيث تستحوذ اكرب ؛األردينذلك يوجد تركز يف القطاع املصريف  على الرغم منو عمل يف األردن ي بنك
من %  32إىل  01من  بأكثرأعلى يعترب  ، 4 رقم كما هو موضح يف الشكلف، والودائعاالئتمانية  سهيالتالت إمجايلمن   21%

 Demirguc-Kuntاستنتج كل من واتساقا مع ذلك،  ،نسبيا عالتونس أو تركيا، مما يدل على تركيز السائدة يف  املستويات
and Peria (2010)   بشكل تنخفض مع مرور الوقت و  يف هذا القطاع املنافسة منخفضةأن فيما يتعلق بالقطاع املصريف األردين

 ".أكرب

 ارتفعت خمصصات القروض غري العاملة بشكل كبري منذ بداية األزمة10   الشكل رقم 

 
 Vivid Economics based on Jordaininvest: املصدر
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العاملي،  االقتصادلتباطؤ  نتيجة، تحديات جديدة للقطاع المصرفي األردني 2008عام في األزمة المالية العالمية  لقد إضافت
ك بعض القلق لكان هناحيث   ؛للمساعدة يف تعزيز النشاط االقتصادي مرات ةوخفض البنك املركزي األردين أسعار الفائدة الرئيسية عد

كل ذلك بعض الصعوبات  تعاين كربى كانت خليجية  البنك العريب، أكرب بنك يف األردن، لشركات  نكشافأو بشأن قوة البنوك احمللية، 
ألموال من البنوك لسحب  كان هنالككما    ،(Jordinvest, 2012)ن عدم اليقني بشأن مستقبل البنوك األردنية م خلق حالة

واستعاد ذلك  3101ضمان مجيع الودائع يف البنوك حىت هناية عام باألردنية مما أدى اىل قيام احلكومة واحمللية على حد سواء،  االجنبية
ولتصل  3101و  3111بسرعة بني عامي غري العاملة ومع ذلك، ارتفعت خمصصات القروض  ،بعض الثقة يف القطاع املصريف األردين

أدى ذلك إىل اخنفاض صايف الدخل كما هو مبني يف ا مم. 01كما هو مبني يف الشكل   ،ما قبل األزمةمن أعلى بكثري  مستويات  إىل
 .00الشكل 

 اخنفاض صايف دخل قطاع البنوك بشكل ملحوظ منذ بداية األزمة املالية 11  الشكل رقم 

 
Source: Vivid Economics based on Jordaninvest 

كفاية رأس املال   ةنسبجاءت هذه النتيجة يف ظل و  ،نسبياً  لدى البنوك رأس مال كاف ضد الصدمات فإن ،على الرغم مما سبقو 
ق ويف تقييم لصندو  ،البنك املركزياليت وضعها بسبب القيود البنوك  قوي لسيولةالواقف املفضال عن  ، IIبازل تفوق متطلبات اليت 

واإلشراف على يف رقابته احلصيفة  امستمر البنك املركزي األردين ما زال  النظام املصريف األردين ال يزال سليما و"أن  أظهرالنقد الدويل 
 .(IMF, 2012 a) يةتمويلالاملمارسات  علىالبنوك ظلت حمافظة كما أن النظام املصريف،  

 تحملالنظرة المستقبلية للنظام المصرفي األردني إال أن الحصيفة نسبيا في القطاع المصرفي،  اإلجراءاتوعلى الرغم من 
ستاندرد أند بورز وضع ية هذه املخاوف املستقبل جعلتو   .2.0 اجلزء، كما نوقش يف ةالكلي شاكل االقتصاد األردينمب ةمتأثر  ،تحديا

اليت تقيم وتقارن النظم و ، لدولةاملصرفية  القطاعملخاطر  اعشرة يف تقييمهالالقطاع املصريف يف اجملموعة السابعة من جمموعات التصنيف 
تفع نسبيا مع البلدان املتضررة من أزمة الديون األوروبية مثل الربتغال وأيرلندا يف خطر مر  األردنهذا يضع و  ،املصرفية على املستوى الدويل

 .03، كما هو مبني يف الشكل الدول اجملاورة واملنتجة للنفطوغريها من البلدان النامية وأكثر خطورة من 
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البنوك عموما ف ،زايد عن اإلقراضاألثر الصافي نتيجة هذه التحديات التاريخية والمستقبلية هي أن البنوك تحجم بشكل متإن 
املمارسة و  ،يف كثري من األحيان قيمة القرض نفسهتتجاوز ن أو ضمانات للقروض واليت ميكن أن اتتطلب مستويات عالية من األم

املستقبلية تدفقات النقدية القوة ل اتقييم من قيمة القرض وذلك أعلى أصول مادية لتأمني القروض املمنوحةضمانات التقليدية هي أخذ 
يف منطقة أقل من املتوسط  وهي %22 بالدينار تبلغ الودائع إىل، كانت نسبة القروض 3100حىت كانون أول و . من األنشطة التجارية

 02هو مبني يف الشكل كما األردن يف الطرف األدىن   هذه النسبةضع وت%  41يف الواليات املتحدة و  %  021 اليت تبلغ اليورو
يف االئتمان احمللي  اكبري   اقاعدة بيانات مؤشرات التنمية يف العامل اخنفاضتظهر واتساقا مع ذلك،  ،(3103املركزي األورويب، البنك )

يف  % 20 و%  22  إىل،  3112و 3113من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام %  43لقطاع اخلاص داخل األردن من املقدم ل
على وجه اخلصوص على القروض املؤسسات الصغرية ومتوسطة احلجم كذلك صعوبة حصول  ،على التوايل 3100و  3101 يعام

 (.3100البنك الدويل، )

 لناميةالقطاع املصريف األردين األعلى خماطرة مقارنة بالدول اجملاورة واملتجة للنفط  وبنفس مستوى الدول األوروبية وغريها من البلدان ا12 الشكل رقم 

 
Note: The index ranges from one, the best, to ten, the riskiest. 

Source: Vivid Economics based on S&P Banking Industry Country Risk Assessment 

 المباشر من البنوك المحلية واالعتماد عليها لقطاع الخاص في األردن هو اقتراض الحكومة األردنيةاوثمة تحد آخر إلقراض 
 % 1حوايل تصل إىل وبأسعار فائدة عالية نسبيا ( CD)هذا التمويل عادة ما يكون عن طريق شهادات اإليداع و  ،بشكل كبير

ومع  ،القروض جمدياً على تلك سعر الفائدة و أفضل من أي مقرتض يف األردن، احلكومة  باعتباراالئتمان  وتسعى البنوك ملثل هذا ،سنويا
، ومن تحد من القروض املتاحة للقطاع اخلاصذلك، يف حني توفري التمويل الضروري ألنشطة احلكومة، فمن املمكن أن هذا النشاط 

 .قطاع الشركات والقطاع اخلاصيتكبدها احملتمل زيادة التكاليف اليت 

 :راض في االقتصاد األردنيك عدد من المبادرات التي هدفت لتحفيز اإلقلهناوبالمقابل فإن 

 الفائدة املعومة؛ إدخال «
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 لقروض؛ملختلف اضمانات  «

 .استكمال قانون الصكوك «

عن عرب الفائدة املعومة تو   ،لدينلوضع األموال المنقولة تأمينًا  خيارب 2052سمح مشروع القانون الجديد للبنوك في عام لقد 
من خالل عدد من  ةتتحول اىل ثابت، وميكن أن اىل ثابتةحويلها بت' تعوم'أو ' تتحرك'، واليت 6االمان مقابل األصول املتغرية للشركة

، مثل ثابتة ليس هلا أصوال أنجدا للشركات، مما يتيح هلم االقرتاض على الرغم من  إن هذا التعومي مفيد ،تفق عليها مسبقااملاألحداث 
االصول  شراء وبيع  هاميكنكما  للشركة أن تواصل استخدام األصول،أيضا ميكن و  ،اليت ميكن استخدامها كضمانو العمل،  ماكنات

بشكل اجيايب  ذلك أثرإذا ومن غري الواضح حىت اآلن ما  ،موافقة جديدة من املقرض اىل يف سياق العمل املعتاد دون احلاجةغري املنقولة 
 .أم ال على نشاط اإلقراض يف األردن

واملتوسطة   تشجيع إقراض الشركات الصغريةعلى يف كثري من األحيان وتركز  األردن، ضمان القروض فيأشكال هناك العديد من و 
نظام رعاية مؤسسة االستثمار و ويشمل هذا الشركة األردنية لضمان القروض،  ،(البنوكاملطلوبة من ضمانات الالذين ليس لديهم )

تفصيل يف  أكثربشكل  األمرويناقش هذه  ،التنميةاحلكومة من خالل صندوق  تشغلهونظام ( OPIC)اخلاص فيما وراء البحار 
 .القسم اخلامس أدناه

 ليسنشاط البنوك اإلسالمية يف األردن فإن حىت اآلن،  ولكن ،قانون الصكوك اإلسالميةالبرلمان األردني أقر ، 2052في عام و 
الكثري من  كما وجتمد،  الصكوكفرص اإلقراض املناسبة اليت تتفق ومبادئ  اجيادتكن قادرة على أهنا مل  حيث بشكل كاف؛ ناضجا

لتمويل متوافقة لتوفري آليات إىل يهدف إصدار قانون الصكوك اإلسالمية بذلك و  ،من دون فائدةودائع يف البنك املركزي كاالحتياطيات  
إال  ،كبري لصاحل األعمال املناسبة واإلقراض الشخصيبشكل  مية مع الشريعة اإلسالمية، وبالتايل متكني تعبئة ريوس أموال البنوك اإلسال

 .7ليس من الواضح حىت اآلن ما هو تأثري هذا القانون على التمويل اإلسالمي يف األردن أنه

                              

 
 .أسهمهامثل يف كثري من األحيان تكون الدفعات املطلوبة أكرب من أن تصنف على أهنا من أصول الشركة   .6

 إلى بالنظر الصكوك تحديد العوائد المعومة على سيتم كيف المرحلة هذه في الواضح من ليس فإنه ،المبادرتين األخيرتين بين بالتفاعل يتعلق فيما  7

 .حاليا تنظر والتي القانون، ىعل ترتكز سوف التي اللوائح في تناوله سيتم هذا أن المتوقع ومن. بعينه محدد أصول تمويليشترط 
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 متوسط القروض إىل الودائع يف األردن منخفضة وفقا للمعايري الدولية13   الشكل رقم

 
القروض إىل الودائع لدى البنوك التجارية يف األردنمتوسط % اخلط األمحر ميثل : مالحظة  

 استنادا إىل تقارير الشركة املختلفة، باركليز كابيتال واألردن االستثمار  Vivid Economics :املصدر 

 لالقتصاد األخضر في األردن الراهن الوضع 9.9

فإن احلكومة ( 3كما هو مبني يف القسم )من خالل التحول إىل االقتصاد األخضر فرص الاحلكومة االردنية خللق  انعكاسًا حلاجة
التنمية االقتصادية كانت   3102-3113الوطنية األردنية  األجندةففي إطار  ،تدعم جمموعة من السياسات لتحقيق هذه الغاية

-3100وضعت وزارة التخطيط والتعاون الدويل ضمن الربنامج التنفيذي التنموي  كمالسياسات،  ل الرئيسي دفاهل يهاملستدامة 
ك جمموعة كبرية من السياسات لهناو  ،(MOPIC, 2012) أولوياهتاحنو اقتصاد أخضر على سلم  األردنتحول لدف اهل 3102

 هذه القطاعات تفاصيلو  ،الطاقة، والنفايات، واملياه، والنقل، والزراعة، والغابات، وتلوث اهلواء مثلوالربامج موجودة يف عدة قطاعات، 
 .وردت أدناه

جماالت النفايات اخلطرة وإدارة  مثلهود يف قطاع البيئة، فهي تقود اجل ،وزارة البيئة هي مركز التنسيق لقضايا االقتصاد األخضرإن 
العمل مع القطاع اخلاص واملنظمات غري باالضافة إىل واملركبات الصناعية ومعايري اجلودة والكفاءة، و  املوارد املائية، وتلوث اهلواء،

األنشطة احلالية إعادة تأهيل حوض هنر الزرقاء، وبرنامج اإلنتاج األنظف واملدن اإليكولوجية ملبادرة البحر األبيض كما تشمل  ،احلكومية
تزايدت أعداد حيث  ؛أصبحت أكثر وضوحا فهي اجلهود الرامية إىل إقامة اقتصاد أخضرب تعلق فيماأما  ،(3 انظر القسم)املتوسط 

وزارة و وزارة الطاقة والثروة املعدنية، ووزارة األشغال العامة واإلسكان،  اجلهات املسؤولة اليت تشارك يف تعزيز االقتصاد األخضر مثل
 .الشؤون البلدية ووزارة التخطيط والتعاون الدويل

 برنامج األمم املتحدة للبيئة ها اليت أجر  الدراسة االستطالعية فإن ،3كما هو مبني يف القسم ف ،الطاقة والمياه يعلى قطاعونركز هنا  
اإلجراءات يف  و  ،الطاقة والنقل واملياه والنفايات والزراعة والسياحةهي و  د ستة قطاعات رئيسية لالقتصاد األخضر األردينيحدتب قامت

خاص على  تركيزك لومع ذلك، هنا. تصل مجيع هذه القطاعات 2هذه القطاعات ضرورية والتوصيات الواردة يف القسم كل من 
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 تواجه هذه، 3أوال، كما هو موضح يف القسم  هياملياه لثالثة أسباب  وقطاع، (كفاءة استخدام الطاقة والطاقة املتجددة)الطاقة 
، 2ثانيا، كما هو مبني يف الشكل . ندرة املياه واحلاجة إىل تنويع مصادر الطاقة يف يتعلق القطاعات حتديات أكثر حدة وال سيما فيما

حسب من االحتياجات اليت حددها االستثمار الكلي  % 21أكثر من االحتياجات املالية يف هذه القطاعات هي أكرب، وهو ما ميثل 
لنقطة الثانية، تركز اجلزء األكرب من النشاط من قبل احلكومة وتكملة لثالثا، . ةبرنامج األمم املتحدة للبيئ هاأجر اليت  الدراسة االستطالعية

ويتجلى ذلك من خالل السياسات واالسرتاتيجيات املشار إليها أعاله، من خالل التصرتحات احلكومية  ،األردنية على هذه القطاعات
 .(3103 آبعلى سبيل املثال من قبل وزير املالية يف )يف هذا الشأن 

 قطاع الطاقة 9.9.5

 ميغاوات 0111هدفا لتطوير  حتددفهي  ،فرص االقتصاد األخضر يف هذا القطاع 3131-3112 الوطنية للطاقة اإلسرتاتيجيةتعرف 
وهذه تعترب ( طاقة من النفايات ميغاوات 21صل إىل الو ميجاوات من الطاقة الشمسية و  311من طاقة الرياح و  ميغاوات 0311)

مت وضع هدف كما  ،من جمموع إمدادات الطاقة %01 حوايل إىلالطاقة املتجددة  لتصل، 3131تجددة حبلول عام املصادر من امل
ويقارن هذا مع التقديرات احلالية من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء . 3102عام  يف % 2 إىلبأن تصل إمدادات الطاقة  األجلمتوسط 

(ERC ) 011 ستخلق أن الطاقة املتجددة MW من إمجايل الكهرباء املولدة يف األردن  % 2.2ؤولة عن حنو ومس(ERC ،
 21، وتوفري أنظمة الطاقة الشمسية لتسخني املياه إىل % 31أيضا إىل توفري الطاقة بنسبة   الوطين  اإلسرتاتيجيةوهتدف (. 2010

 .31318حبلول عام  -من األسر، واستغالل احتياطيات الصخر الزييت والتنقيب عن النفط والغاز  %

في عام  RE & EE Law 59) رقمقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة تم تطبيق  فقدللمساعدة في تحقيق ذلك،و 
 ،احلوافز لتشجيع كفاءة استخدام الطاقةتقدمي قام القانون بإنشاء اإلطار التنظيمي واملايل إلنتاج الطاقة املتجددة و  ؛ حيث(2052
 .3103صدرت أيضا لوائح منفصلة لتنفيذ القانون يف عام وقد  وترشيد الطاقةالطاقة املتجددة  تشجيعل صندوق وإنشاء

 بالعمل على األردن بدأ رئيسية يمكن من خاللها إنتاج الطاقة المتجددة ك ثالث طرقلهنا فإنه،األردني القانون وحسب «
 :تطبيقها

 من القانون، 2مبوجب املادة ، طاقةلاقدرات توليد تبع يف األردن لشراء املالنهج النموذجي  حيث يعرب املناقصة؛من خالل عملية  «
، وبالتايل الستثمارباالتعريفات بتقدمي عطاء اىل موقع التكنولوجيا، والقدرة، وتدعو مقدمي العروض و احلكومة حتدد نوع على أن 

يف وقت كتابة هذا التقرير، كان هناك مناقصة و فائزا بالعطاء،  يعترباألكثر من الناحية االقتصادية  املناقص الذي يتقدم بالفائدة فإن
 .قيد النظروهي ميجاوات  41و  21طاقة من الرياح ما بني  اتملشروع

من القانون،  3بموجب املادة فهذا هنج أكثر ابتكارا لشراء اجليل اجلديد من الطاقة يف األردن ،  ة،مقترحات المباشر من خالل ال «
تمويل الجيب أن تتضمن املقرتحات تفاصيل عن و  ؛األطراف مدعوة إىل حتديد املواقع اخلاصة هبا لتوليد الكهرباء املتجددةمجيع 

                              

 
8 By BP. 
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جيب على املتقدمني إثبات خربة ال تقل عن مخس سنوات يف جمال الطاقة كما  ،املدخالت احمللية املتعلقة بكل مشروعو تصميم الو 
 واليت ترغب، (املذكورة أدناه)سلسلة من األسعار املرجعية وقد حدد القانون  واملشروعات املنفذة من قبل العارض، املتجددة،

هذه ومن بني  ،مقرتحاً  30بتقدمي وقد ولدت هذه الطريقة اهتماما كبريا  ، هذاعندها شراءالبية اهلامشية حكومة اململكة األردن
 ملديه نياملتقدموإلعداد هذه املقرتحات فإن  للمشروع، كاملال قرتحاملإعداد وطلب منهم  اجيدصرا و خمت مقرتحا 20، املقرتحات

 ، وتتوقع(وطاقة الرياح على التوايل( CSP)لطاقة الشمسية املركزة ل)شهرا  30-01من و (( PV)للطاقة الشمسية )ستة أشهر 
 .بني الرياح والطاقة الشمسية  مناصفةمن القدرة،  ميغاوات 121تقدم هذه العروض حوايل أن احلكومة األردنية 

تكون ( ميغاوات 2أقل من )على نطاق صغري و من القانون،  01بموجب املادة فتوليد الطاقة وتوزيعها والقياس الصايف، ما يسمى ب «
وبالتايل تحسب صايف استهالك املنشأة بالفرق بني انتاجها ، ( بدال من نقلها) الشبكة/مصادر الطاقة املتجددة مرتبطة مبواقع التوزيع

أما  ،ائض الطاقة إىل الشبكةف بيعبترتيبات القياس الصافية يف املكان يسمح وبالتايل فإن  للطاقة املتجددة واستهالكها ( توليدها)
ساعة  واتفلس لكل كيلو  42ساعة للحصول على الطاقة الشمسية، و  كيلوواتفلس لكل   031من فهي التغذية تعرفة 

% 02ويضاف أيضًا  ، فلس لكل كيلو واط ساعة لألشكال األخرى من الطاقة املتجددة 12للحصول على الطاقة اهلجينة و 
إذا كان جمموع القدرة املركبة لنظم الطاقة هذه االضافة  الغاءكما ميكن ،  حمليمنشأ  منالطاقة املتجددة  إذا كان نظامعلى التعرفة 

 وهي  توزيعالشبكة برتبطة املوعالوة على ذلك، هناك حد أقصى لقدرة الطاقة املتجددة . ميغاوات 211 ت الاملتجددة جتاوز 
 .فقط على الشبكة املسجلمن احلمل الكهربائي  % 0.2

قائمة .3اجلدول ظهر ي ،أسعار مرجعية للمقترحات المباشرة هي أقل من تكاليف توليد الطاقة المقدرة حالية للوقود األحفوري
 .بالكامل أردين من منشأ، إذا ما اعترب هذا املرفق % 02 اإليهمضاف األسعار املنصوص عليها يف الالئحة التنفيذية 

 من قانون الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة 3األسعار املرجعية مبوجب املادة 2  اجلدول رقم  

ساعة/ واتدوالر للكيلو  ساعة/ واتفلسا للكيلو    نوع التكنولوجيا 

 الرياح 85 0.12

 (csp) الطاقة الشمسية املركزة 135 0.19

 (pv)اخلاليا الضوئية الطاقة الشمسية  120 0.17

 الكتلة احليوية 90 0.13

 الغاز احليوي 60 0.08

الكهرباءاملصدر هيئة تنظيم قطاع   
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 وبالتايل ، (3اليت نوقشت يف القسم )انقطاع إمدادات الغاز من مصر اليت تفرتض استمرار تقارير صندوق النقد الدويل ب وباملقارنة
فلس  042 الكهرباء يبلغ حالياً  تكلفة توليدمتوسط  األحفورية  فإن مصادر الطاقة الوقود و االعتماد على الديزل وزيت الوقود الثقيل، 

 .ساعة يف ال  كيلوواتلكل   ردوال 1.31أو ما يعادل 

مبوجب األنظمة تعترب شركة الكهرباء الوطنية  ؛ حيثيتم شراء جميع الطاقة المتجددة من قبل شركة الكهرباء الوطنيةوسوف 
 .يستثىن من ذلك توزيعها، و املتوقع توليدها األردين للطاقة املتجددةاملشرتي الوحيد يف قطاع الطاقة 

فمن  ،الالزم لدعم مشاريع الطاقة المتجددة التمويلهناك أيضا مناقشات جارية مع دول مجلس التعاون الخليجي لتوفير و 
 021 إىل 011ما بني توليد احلكومة األردنية لتمويل  من املتوقع استخدامها من قبل مليون دوالر، 211تم توفري ياحملتمل أن 

من رأس املال اخلاص ما دخل إذا  من ذلك ، أو رمبا أكثراخلاليا الضوئيةمن  ميغاوات 22 إىل 21ما بني ميجاوات من الرياح و 
 اخلليجي التعاون جملس دول معذلك  مناقشة يف األردنية احلكومة ترغب قد ، وكذلك خالل برامج شراكة احلكومة مع القطاع اخلاص

 تقييم ال ميكن أنه من الرغم على، (انظر أدناه) وترشيد الطاقةالطاقة املتجددة تشجيع صندوق حتويل بعض هذه األموال إىل  من أجل 
 .العمل هذا من كجزء الفكرة هلذه اخلليجي التعاون جملس دول تقبل

مجيع "قانون المن  00مبوجب املادة  وحتديدا ،المتجددة وكفاءة استخدام الطاقةك عدد من الحوافز الضريبية لدعم الطاقة لهناو 
من مجيع  معفاهأو املستوردة، / النظم واملعدات ومصادر الطاقة املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة ومدخالت اإلنتاج املصنعة حمليا و 

األوىل من سنوات  هنائيا من ضريبة الدخل خالل العشرة معفياملتجددة  الطاقةأيضا أي استثمار يف و ". الرسوم اجلمركية وضريبة املبيعات
 .عمله

 بحلول عام%  20عدد من المبادرات في مجال كفاءة استخدام الطاقة تستهدف تخفيض الطاقة المستهلكة بنسبة  ويوجد
 :، وهي2020

 توردحيث  ؛(CFLs)ابيح الفلورسنت املدجمة مت إطالق مناقصة الستبدال كافة املصابيح املتوهجة يف املباين احلكومية مبص «
 .من املتوقع اختاذ القرار النهائي يف العطاء قريباو سبعة عروض للعطاء وقت كتابة هذا التقرير، 

 .وهناك خطة للقيام مببادرة مماثلة على مستوى املنازل، وقد مت إجراء دراسة جدوى «

تركيب نظام تسخني املياه  مرت مربع 321شرط جديد على مجيع املباين اجلديدة واليت تزيد مساحة البناء فيها عن   مت وضعو  «
 .بالطاقة الشمسية

من  املستهلكة ةالطاقعلى لنفط سنويا إجراء تدقيق لمكافئ وقود طن  21جيب على مجيع املنشآت اليت تستهلك أكثر من  «
 .اقبة دوريمر  إجراءك قبلها

 .كفاءة استخدام الطاقة  اليت حتققالفرص بخطة إعالمية مستمرة لرفع مستوى الوعي  يوجد «

ك عمل مستمر لوضع اللمسات األخرية على خطة العمل الوطنية لكفاءة استخدام الطاقة واليت من املتوقع أن لوباإلضافة إىل ذلك، هنا
 .3102عام يتم االنتهاء منها يف 



الهاشميةالمملكة األردنية   

39 

 

 إلنشاء اإلطاروضع قانون الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة كل من الطاقة املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة ، االستثمارات يف  ولدعم 
يف إىل توفري الدعم املايل العام لتشجيع االستثمار  الصندوق  ويهدف هذا ،األردينصندوق تشجيع الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة 

 ييةفحسب ر  ،األوليةه وال يزال يف املراحل الصندوق وقتا طويال لتطوير  اخذ تأسيسوقد  ،الطاقة املتجددة وكفاءة استخدامها فرص
 :نوافذ ةمخس خاللالدعم من  يستهدف تقدميطويلة األجل  الصندوق

أتفاقيات شراء نافذة إعانة الطاقة املتجددة لدعم تطوير الطاقة املتجددة وذلك لسد الفجوة بني تكاليف اإلنتاج وأسعار  «
 .ةالطاق

 .دراسات اجلدوى والتدريب، وإدارة جانب الطلب وبرنامج التنمية مثلنافذة لتعزيز التعاون التقين والدراسات،  «

مشاريع الطاقة املتجددة وذلك لتحفيز البنوك لتمويل ضمان القروض املمنوحة لقطاع الطاقة املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة  «
 .وكفاءة استخدام الطاقة

اليت من شأهنا أن تقلل من التكاليف اإلمجالية وكفاءة استخدام الطاقة و الطاقة املتجددة دعم سعر الفائدة على قروض ل نافذة «
 .للمطورين هلذه املشاريع

 .صناديق االستثمار إلدارةال عام رأمستوفري تعمل على  نافذة رأس املال «

 :دى القصريثالثة أنشطة حالياً خمطط هلا على امل يوجد، ويف مجيع األحوال

 .باين القطاع العامم الطاقة يف خطة دعم القطاع العام اليت سيتم استخدامها لدعم التحول إىل مصابيح توفري «

لتشجيع استخدام سخانات املياه  احلكومة ةودعم نافذحنو اجملتمعات احمللية اليت تساهم يف ترشيد استهالك الطاقة، التوجه   «
 .الشمسية

وزيادة الوعي  إىل باإلضافة خصالر على  ر عملية املوافقةيتطو على  اوبذلك يكون الصندوق قادر نافذة االستشارات الفنية   «
 .األستثمارية حول الفرص

الصندوق يف  يوجد لدى ،ممول محلياً ال المالرأس من رئيسي  وبشكلمحدودة،  ما زالت موارد الصندوقفحتى اآلن ولكن 
اليت مل يعد هناك حاجة و لدعم كهربة الريف  كانت تستخدم سابقا  فرض ضريبة على فواتري الكهرباء منمليون دينار  31الوقت احلايل 

مبيعات الطاقة املتجددة و  االنبعاثيف املائة من اإليرادات املتأتية من خفض  01ستالم اكما جيوز للصندوق   هلا يف الوقت احلايل،
من الوكالة الفرنسية للتنمية ومليون دينار من يوريو مليون  0.2 بقيمة  ك أيضا التزاماتلهناو  ،وكفاءة مشاريع الطاقة الكربون يف األردن

 .البنك الدويل للمساعدة يف إنشاء الصندوقوالتي يتم تنفيذها من قبل العالمية  البيئةتسهيالت 

 على معظم الكامل في الموافقة الحق وزارة الطاقة تمتلك ،صالت وثيقة مع الحكومةومن السمات الرئيسية للصندوق هي أن لديه 

وزير الطاقة والثروة املعدنية،  الننووق لجنة إوارةويرأس .  بما في ذلك القرارات الحاسمة التي تتعلق بالتمويلنشطة الننووق الجوانب التشغيلية أل
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 أي أغلبية -املالية، وثالثة ممثلني من القطاع اخلاص وزير التخطيط والتعاون الدويل و  وزيرو ضم أيضا األمني العام لوزارة البيئة، وي
 .حكومية 

استخدام الطاقة المتجددة وتطوير في كفاءة ال هذه اإلعانات تعيق وإعانات الوقود األحفوري واسعة في قطاع الطاقة إن 
شركة  ما زالت ساعة، واتفلس لكل كيلو  042 هي قليدية حالياعلى الرغم من أن تكاليف توليد الطاقة التف ،المشاريع الطاقة

كما احلوافز لكفاءة الطاقة وإنتاج الطاقة املتجددة،  وهذا يدمر  القيمة،نحو ثلث هذه شركات التوزيع بإىل  الكهرباءالكهرباء الوطنية تبيع 
وباإلضافة إىل ذلك، هناك دعم على الوقود  ،(IMF ،2012)احملرك الرئيسي لعدم االستقرار االقتصادي الكلي املذكور أعاله  ميثل

يف  هلا قد وصل الدعم احلكومي على سبيل املثال البنزين والديزل والكريوسني وغاز الطهيفلطاقة، ل األخرىيف االستخدامات األحفوري 
إزالة  3103 تشرين الثاينيف وقد قررت احلكومة (. 3103البنك الدويل، )، قيمتها السوقيةمن % 34.22 حوايل 3101عام 

 22و% 02بني ، واليت سوف تؤدي إىل ارتفاع األسعار (ولكن ليس على الكهرباء)املنتجات  عن هذهالدعم عن الوقود األحفوري 
 (.ملزيد من التفاصيل 0.2انظر القسم )% 

 جهتني فاعلتني ، حيث يوجدي األردنك أيضا مجموعة من المبادرات القائمة لدعم تنمية الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة فلهناو 
صندوق تشجيع الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة باإلضافة إىل دعم  ،كالة الواليات املتحدة للتنمية الدوليةو الوكالة الفرنسية للتنمية و  امه

، ودعم تنفيذ خطط احلكومة والطاقة املتجددةكفاءة استخدام الطاقة خلط االئتمان ل مليون يورو 22بتنفيذ  حيث قاموا ، األردين
هذه األخرية تدعم التحسينات التنظيمية و  ،مليزانية قطاع الطاقة دعميورو مليون  021كفاءة استخدام الطاقة، وتوفري لاألردنية 

 2و  0و  2وميكن االطالع على مزيد من التفاصيل يف اجلداول  ،واملؤسسية يف هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية
 .أدناه

 المياه قطاع 9.9.2

هي . 9أفقياومتكاملة  عن إمدادات المياه لألسر ولةومسؤ ملكية عامة  ذات ، شركاتثالثة  منيتكون قطاع المياه في األردن 
مسؤول أمام  وهذه الشركات. املياه يف اململكةإمدادات  % 21يقارب ما وتوزع هذه الشركات  مياه العقبة، و  ومياهنا،الريموك، شركة 

لمناطق اجلغرافية لمسؤولية مباشرة عن توفري املياه  ولةؤ مسسلطة املياه وتكون  ،هي حتت والية وزارة املياه والري سلطة املياه األردنية واليت
حبيث  يف قطاع املياه رأسينية إلدخال فصل  يوجدو  ،(حيث احلجممن )من العرض % 21لتغطي اليت ال تغطيها الشركات الثالث 

 .العادلتوزيع التحمل مسؤولية توثالث شركات ( إمدادات املياه)سلطة املياه مسؤولية إنتاج املياه تتحمل 

و تهدف هذه االستراتيجية  2022-2008الوطنية للمياه  اإلستراتيجية -الماء من أجل الحياة ب ما يسمى أنتجت األردنو 
يف املياه االردن من أدىن دول العامل فإن ، 3يف القسم  ناوكما عرض ،التي يواجهها هذا القطاع الكبيرةإلى التغلب على التحديات 

ني يف ح األردنمن املوارد املائية يف % 23حوايل  تستخدم الزراعةف ،ومع ذلك استخدامه احلايل للموارد املائية ال يزال غري فعال
 إمجايل استخدام الطاقةمن % 02قطاع املياه  كذلك  ويستخدم ،التوايلعلى % 0و% 01الصناعة والبلدية   ايستهلك قطاع

                              

 
 وهذه الوحدات هي املسؤولة بشكل كامل عن املياه .9
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(USAID, 2012) . وحبجم صغري  استخراج املياه اجلوفية،بالعقدين املاضيني وتركزت استثمارات احلكومة والقطاع اخلاص خالل
وزيادة  3133حبلول عام % 02 إىل 3111يف عام  % 23االستخراج من املياه إىل تقليص  إسرتاتيجيةوهتدف  ،املياه حتليه يف 

يف  حتسن  اإلجراءاتوهذه ، معاجلة مياه الصرف الصحي وغريها من مشاريع املياهو املياه،  حتليهبديلة مثل الياه املاستخدام مصادر 
 .كفاءة استخدام املوارد املائية احملدودة يف األردن  معظمها 

قدرت الدراسة االستطالعية  ، حيثوتلبية الطلب المتزايد، سوف تكون هناك حاجة كبيرة لالستثمار هذه الخطط لتحقيقو 
البنية التحتية ستثمارات اال تشمل وهذه ) ،مليون دينار 990احتياجات االستثمار في قطاع المياه لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 

 من إمدادات املياه سريتفع من  املرت املكعبوزارة املياه والري واملنظمات الدولية على أن تكلفة وقد اتفقت كل من  ،(واسعة النطاق
مدادات إل اموقع 021ما يقارب من  اوزارة املياه والري لديهو ، (USAID, 2012)دينار  0.01ومث  1.42 إىلدينار  1.22

بشكل عام، فإن التمويل متاح إلعادة تأهيل شبكات توزيع املياه والصرف و  ،يعاملياه بكميات كبرية، ومعاجلة املياه العادمة ومشاريع التوز 
للمساعدة يف متويل هذا االستثمار و  ،عمليات والصيانةالاستبدال وحتديث وتسهيل و الصحي، ورفع مستوى حمطات معاجلة املياه، 

وزارة التخطيط والتعاون الدويل، )العادمة املياه واملياه  يلقطاعالتنفيذي التنموي  ربنامجال أموال من% 03.2خصصت احلكومة 
ستويات أعلى من االستثمار لتلبية االحتياجات املائية على حنو مستدام يف األردن على ملومع ذلك، ستكون هناك حاجة (. 3100

 .املدى الطويل

 :، والتي تدل على تلك الطموحاتتنفيذها فعلبال جاريأو  األهمية العاليةومن المقرر تنفيذ عدد من المشاريع الكبيرة ذات 

مليـون مـرت  011يهدف لتوريـد  ؛ حيثيتم متويله من كال القطاعني العام واخلاص  خط الديسي هو مشروع: خط أنابيب الديسي «
يـتم متويـل التكلفـة املتوقعـة و  ،األردنكـم مـن جنـوب   211والـيت تبعـد مـن حـوض الديسـي، للعاصـمة مكعب من املياه العذبة سنويا 

مشروع مشـرتك بـني  و،  GAMAشركة )املشروع  منفذمليون دوالر من  311مليار دوالر مبسامهة باألسهم حبوايل  0.0بقيمة 
مـن خمتلـف شـركاء  االقـرتاضكذلك و من وزارة املياه والري مليون دوالر منحة  211و ،(وجنرال إلكرتيك GAMA الشركة الرتكية

 (.بروباركوو  ،، وبنك االستثمار األورويبOPICمبا يف ذلك )التنمية 

، والــيت  بامليــاه لتزويــد املنطقــة احمليطــة البحــريناملشــروع إلنشــاء اتصــال بــني  هــذا يهــدف ،البحــر امليــت -ناقــل البحــرين البحــر األمحــر «
وســيتم احلصــول علــى امليــاه  ،تشـمل إســرائيل والســلطة الفلســطينية واألردن، وإىل حتقيـق االســتقرار يف مســتويات امليــاه يف البحــر امليـت

تــوفري يف املشــروع هــي  الرئيســية واملشــكلة ،مليــون مــرت مكعــب 121تــوفر والــيت مــن املتوقــع أن ميــاه البحــر  حتليــهالعذبــة مــن خــالل 
ومـن املتوقـع أن . نـزوال إىل البحـر امليـت هاالبحـر األمحـر مـن أجـل تـدفقعن سـطح مرت  321 فوقضخ مياه البحر زمة لالالالكهرباء 

 (.3103البنك الدويل )مليار دوالر أمريكي  01تزيد جمموع تكلفة املشروع عن 

 332بقيمـة  علـى متويـل خطـة توسـيع  السـمرة ملعاجلـة ميـاه الصـرف الصـحي 3103مت االتفاق يف عام  ، لقدمشروع توسعة السمرا «
إىل زيادة كمية املياه املعاجلة اليت تضخ  يف هنر الزرقاء لتوفري مصدر إضايف للري وحتسـني السـالمة البيئيـة  هذاسيؤدي و  مليون دوالر،

توفري مصـادر بمن القطاع اخلاص و  على قروض احلصول بني القطاعني العام واخلاص معشراكة بوقد مت متويل هذا املشروع  ،يف النهر
 دوالرمليــون  42مؤسســة حتــدي األلفيــة ، و دوالر مليــون 31بقيمــة  األردنيــةومســامهة احلكومــة ، دوالرمليــون  011بقيمــة األســهم 

 .كمنحة مالية
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لقطاع العام، رغم أن هناك بعض العقود مع القطاع الخاص في ومن المتوقع تمويل الكثير من االستثمارات الضخمة من قبل ا 
يف  شركاء احلكومةبدعم من  ويف الوقت الراهن أن يتم متويل معظم املشاريع من خالل املوازنة العامة، حيث أنه من املتوقع، قطاع المياه

مستوى  وعلى ،ويقتصر معظم استثمارات القطاع اخلاص باملشاريع يف احلقول اخلضراء يف حمطات معاجلة املياه وأنظمة النقل ،10التنمية
حاليا شركة مياه الريموك مبوجب عقد إدارة ملدة مخس سنوات،  لكي تدير ، شركة فيوليا، ومقرها يف فرنسا،فإنه مت االتفاق مع  التوزيع

كما مت جلب املقاولني يف القطاع اخلاص للمساعدة يف إعداد الفواتري   ،مع مياهنا أيضا مبوجب عقد اإلدارة اخلارجيةمت بالسابق االتفاق و 
 ،املياه األردنية شركاتوالقصد من ذلك هو أن هذه العقود تسمح لنقل أفضل املمارسات إلدارة املياه يف قطاع  ،يف بعض أجزاء البالد

بالتايل فإن  ،القطاع اخلاصب ذعائقًا جل تشكلاملياه قطاع غري احملصلة  والرسوم املنخفضة يف  اإليراداتفإن مشكلة  ذلكومع 
 .طويل األجل اهدف تعتربيف األردن بالكامل خصخصة توزيع املياه 

 الشرائح أساسيتم بناء التعرفة على  ، حيثاسترداد التكاليفمستويات التي هي دون  التعرفة تعرقله اتاالستثمار  هتمويل هذإن  
هي مدعومة  ةري الصغالشرائح وبالتايل فإن  ةالكبري الشرائح مرتفعة على و اإلستهالك املنخفضة شرائح حبيث تكون التعرفة منخفضة على 

البيانات و  ،(USAID, 2012) الفقرية األسرالغنية مثل  األسر تستفيد الحبيث جيري تربيرها جزئيا ألسباب اجتماعية، و بشكل كبري 
بشكل كامل   تغطي هاولكن)من التكاليف الكاملة  % 31حوايل  تغطي تبني أن التعرفة، والريمن وزارة املياه 3111يف عام املقدمة 

الناتج احمللي اإلمجايل  من% 1.0يصل إىل أن دعم املياه  إىل رير صندوق النقد الدويلتق أشار قد، و  (التكاليف التشغيلية والصيانةكافة 
 وقالواالتكاليف احلالية لتشغيل الشبكة،  بشأنممثلني عن شركات املياه على نطاق واسع وحتدثنا إىل  ،(3101 ندوق النقد الدويل،ص) 

من  كما  .11على الشبكة وصيانتها احملافظةجيب أن تكون علية لتغطية من املستوى الذي  %32هي حوايل احلالية بأن التعريفات 
يف والري  املياهصرحت وزارة على الرغم من هذا، و  ،3102 الديسي يف عام عند تشغيل خط  إضافيةكون هنالك تكاليف ياملتوقع أن 

هذا يوضح مدى و (. OECD ،2012) خماطراإلعانات تشكل زيد يف املستقبل القريب، ولن تأن تعرفة املياه لن  3103 حزيران
كبريا   بشكلاستخراج املياه اجلوفية وخاصة ألغراض الري الزراعي  دعم وباإلضافة إىل ذلك، يتم ،سياسياً حساسية تسعري املياه 

(USAID, 2012). 

 فياالستثمار تمويل  التي تخلق المزيد من التحديات فيو ( إما تسرب أو إدارة)لمياه المفقودة ل بالنسبةك مشكلة كبيرة لهناو 
يف بعض بسبب عدم تسديد األمثان، و  تسرب أوال إما بسبب من املياه، % 02 الفاقد حبوايلعلى املستوى الوطين، يقدر ف ،المياه

 أسلوباستخدام  بسببيفسر سبب هذا الفقدان  وإداريا ،يف بعض األحيان% 21أكثر من  إىلهذه النسبة  تصلقد  أجزاء من البالد
أو عدم الدقة يف قياس كمية املياه أو الربط غري القانوين يف الشبكة ( مثل املياه املستخدمة ملكافحة احلرائق)بدون حدود ضخ املياه 

هي املياه  إمداد يكون أن تسبب يفهذه املشاكل و  ،صيانةالمشاكل  مدى املياه تسرب يعكس يف حني، (وخاصة يف قطاع الزراعة)
خالل السنوات  إخنفضتلتزويد املائي يف األسبوع لكل منطقة قد املتاحة لساعات العدد  جند أن هناميا يف شركةو  ة فقط،دوريعملية 

املياه املشار إليها  إسرتاتيجيةهتدف  ، لذلك(USAID, 2012) 3101يف  23إىل  3112يف عام  33اخلمس املاضية من 

                              

 
 (.، سيصدر قريباOECD)اخلاص من القطاع  على التمويل حصلت مت حتديدها الربنامج التنفيذي للتنمية املدرجة يف األنشطة واملشاريع ثالثة فقط من 10

 3103بعض اخلرباء ، حسب  11
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وكالة االمركية للتنمية هبا ال قامتاليت  االستطالعيةالدراسات و  ،3133 حبلول عام%  32بنسبة  املياه املفقودة إىل احلد من  أعاله 
تشري إىل أن خفض معدالت التسرب قد يكون هنجا أكثر فعالية من حيث التكلفة لزيادة إمدادات املياه من إجياد مصادر  الدولية 

  (.USAID, 2012)جديدة للمياه 

 ,USAID)في المقام األول على المياه مباشرة من المياه الجوفية تحصل أما بالنسبة للبلديات والزراعة والصناعة فإنها  
 كما أن ،(مبا يف ذلك الفنادق واملدارس) املنزيللقطاع لإمدادات املياه األول عن  املسؤولهي  املذكورة أعالهشركات املياه و  ،(2012

وتعترب  ،أو عن طريق مشروعات الري املمولة من القطاع العام/ و  مباشرة من إمدادات املياه اجلوفيةيكون لزراعة والصناعة امصدر مياه 
 ،لصناعة هي أكثر تعبريالقطاع اأسعار التكلفة  كما تعترب،  12ي تقدمه شركات املياهالذالزراعة نصف السعر  قطاع يفاملدفوعة  األسعار

من الناتج احمللي %  0وايل حبفقط  مسامهتة من إمجايل استخدامات املياه على الرغم من  %21أكثر من ويستهلك قطاع الزراعة 
 .اإلمجايل يف األردن

 عن طريق وذلك ،نجاحال اتليآفي تحديد  ةغير واضح هاك بعض المبادرات الرامية إلى تعزيز كفاءة استخدام المياه لكنلهناو 
إدارة الطلب على سياسة   3111يف عام  جملس الوزراء وقد قدم  ،املرافق لزيادة الكفاءة وخفض التكاليف وتعزيز اإليراداتمأسسة 

ال تزال هناك ولكن  ،" مأسسة إدارة الطلب على املياه"برنامج  3114يف عام  وزارة املياه والريهذه السياسة طورت لتنفيذ و املياه 
 .،3 اجلزءمت التطرق هلا يف  إنتاجية املياه يتعني التصدي هلايف قضايا رئيسية 

إجمالي استخدام الطاقة في من % 51حيث يستخدم قطاع المياه حوالي : بين قطاع المياه وكفاءة الطاقةمهم تداخل  ويوجد
استبدال على سبيل املثال  كفاءة استخدام الطاقة يف قطاع املياهلزيادة  العديد من الفرص بوجود الصناعة  وممثل اقركما  ،األردن

 (.بسعر التكلفة املياهاستخدام  عند شرط)سنوات سنتني إىل ثالث بفرتة اسرتداد من ، اتضخامل

خط الديسي ك بناء البنية التحتية إلمدادات املياه  يفتشارك للتنمية  الفرنسيةالوكالة قطاع المياه في األردن، ل ةالداعمكاالت التنمية 
أما الوكالة االمركية  ،التنظيميةواملسائل يف جمال البحوث  هذا باالضافة إىل الدعم املقدموغريها،  امليتالبحر  إىلوناقل البحر األمحر 

البنية التحتية، واإلصالح ومعاجلة املشاكل يف تنفذ جمموعة متنوعة من األنشطة مبا يف ذلك املياه والصرف الصحي  فإهنا للتنمية الدولية
الوكالة االمركية  ذلك وقعت باإلضافة إىلو  ،وزيادة الوعياملؤسسي والتنظيمي واحلفاظ على املياه والتشغيل والصيانة يف شركات التوزيع 

مليون دوالر لدعم البنية  322 بقيمة منحة مالية( حكومة الواليات املتحدةإحدى وكاالت )مؤسسة حتدي األلفية  /للتنمية الدولية 
 نشاط إىل مؤشر أدناه 2- إىل 2 اجلداولتشري (.  (.اليت نوقشت أعالهو السمرة  يف حمطة التوسعتكلفة جزء من )التحتية للمياه 

 .شاملة قائمةمنها اإلشارة إىل  املقصود وليس املختلفة التنمية يف الشركاء من جمموعة

                              

 
12.

ريها من خالل املرشات على سبيل املثال، قدمت جلنة االئتمان الزراعي للمزارعني قروضا ميسرة حلفر اآلبار األرتوازية، وجتهيز مضخات الديزل، وتسوية األرض و  
 (.FAO ،3100)أو الري املوضعي 
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 ألردنمشاريع الوكالة الفرنسية للتنمية اليت تغطي قطاعي الطاقة واملياه واملتعلق  باالقتصاد األخضر يف ا3  اجلدول رقم 

 المشاريع الشركاء المدة المبلغ

 املياه   

قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية )مليون دوالر   200
 (وبروباركو

سلطة املياه األردنية  2009-2013
 Diwacoو

مشروع حوض الديسي نظام نقل 
 المياه

 نمذجة تدفق المياه الجوفية  وزارة املياه والري 2015-2012 يورو منحة 202111

 منتدى المياه المرتفعة وزارة املياه والري 2015-2012 يورو منحة 202111

املنح املقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية )مليون يورو   2
 ( للبيئة العاملية يسرنفالصندوق الو 

البنك الدويل، وزارة املياه والري  2006-2012
 وسلطة وادي األردن

مشروع دراسة ناقل البحرين البحر 
 البحر الميت -األحمر

وزارة املياه والري وسلطة املياه يف  -2012 تحدد الحقا
 األردن

 خط أنابيب نقل مياه

 الطاقة   

ألف يورو  211و( خط االئتمان)مليون دوالر  22
 (منحة املساعدة التقنية)

خط االئتمان لكفاءة استخدام الطاقة  كابيتال بنك وبنك القاهرة عمان 2011-2024
 المتجددة والطاقة 

اجمللس الوطين لبحوث الطاقة يف  2012-2009 يورو منحة 033111
وزارة الطاقة والثروة املعدنية وزارة 

 التخطيط والتعاون الدويل

 كفاءة استخدام الطاقة في اإلضاءة

الصندوق الفرنسي للبيئة مليون دوالر منحة من  0.23
  العاملية

دعم صندوق تشجيع الطاقة املتجددة  والثروة املعدنيةوزارة الطاقة  2008-2012
 األردينوترشيد الطاقة 

خارطة الطريق  لتنفيذتقديم الدعم  وزارة الطاقة والثروة املعدنية 2013-2011 يورو منحة 211111
 للكفاءة الطاقة 

وزارة التخطيط والتعاون الدويل،  2013-2012 مليون يورو قرض 021
ووزارة الطاقة والثروة وزارة املالية 

 املعدنية

دعم )قرض سياسات قطاع الطاقة 
 (الميزانية

 النقل   
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 حافلة النقل السريع أمانة عمان الكربى -2010 ميلون دوالر 033

 البيئة   

 نظام رصد جودة الهواء وزارة البيئة 2013-2008 مليون يورو منحة 0.2

 التنوع البيولوجي   

 الحديقة النباتية الملكية احلديقة النباتية امللكية 2016-2010 الصندوق الفرنسي للبيئة العامليةمليون دوالر منحة من  0

دعم الشركات الصغيرة ومتوسطة    
 الحجم

دعم الشركات الصغرية ومتوسطة برنامج  لتطوير املشاريع األردنية 2017-2012 يورو منحة 940,000
 منحاحلجم 

 الزراعة والتنمية الريفية   

 الري األمثل في وادي األردن سلطة وادي األردن 2012-2007 مليون يورو منحة 3.2

 الوكالة الفرنسية للتنمية: املصدر

 قطاع املياه مشاريع الوكالة األمريكية للتنمية يف االقتصاد األخضر يف األردن وهي يف الغالب يف4  اجلدول رقم 

 املشاريع الشركاء املدة املبلغ

  
 

 املياه

مليون  30.0) مليون دوالر  30.4
مليون دوالر من  2.2دوالر منحة و 

 (األردنيةسلطة املياه 
2007-2014 

 & Engicon ,سلطة املياه األردنية
NA Water Systems LLC 

تطوير حمطة معاجلة مياه الصرف الصحي 
 املفرق

 تعزيز التوعية املائية Peace Corps 2013-2011 دوالر منحة 242,000

 2015-2010 مليون دوالر منحة   20.0
وزارة املياه والري، سلطة املياه األردنية، شركة 

 البنية التحتية للمياه والصرف الصحي مياه العقبة و شركة مياه مياهنا 

 تعزيز ودعم املؤسسية والري، سلطة املياه األردنية، العقبةوزارة املياه  2013-2010 مليون دوالر منحة   00.2

وزارة املياه والري، وزارة البيئة، وزارة الصناعة  2015-2010 مليون دوالر منحة   31  إعادة استخدام املياه واحملافظة على البيئة



 المملكة األردنية الهاشمية

 

46 
 

 األردنوالتجارة وغرفة صناعة 

والري، ووزارة البيئة ووزارة الطاقة وزارة املياه  2014-2004 مليون دوالر منحة   30
 والثروة املعدنية

 والطاقة والبيئة للمياهاخلطة العامة 

N/A 2008-2012 برنامج التشغيل والصيانة شركة مياه الريموك 

N/A 2008-2012 برنامج التشغيل والصيانة جامعة البلقاء التطبيقية 

N/A 2012- بالدلو اجملاري تنظيف آلةعطاء  سلطة املياه يف األردن 

  
 

 الطاقة

 الشراكة يف نقل وتوزيع الكهرباء شركة الكهرباء الوطنية 2012-2009 مليون دوالر منحة  0.0

 هيئة تنظيم قطاع الكهرباءالشراكة مع  هيئة تنظيم قطاع الكهرباء 2012-2009 منحة 660,000

  األردن/  الدولية للتنمية األمريكية الوكالة

 مشاريع وكالة التنمية األخرى الداعمة لالقتصاد األخضر يف األردن هي يف الغالب يف قطاع الطاقة5  اجلدول رقم 

 املشاريع الشركاء املدة املبلغ

$6 million (grant) 2008-2013  تعزيز سوق طاقة الرياح يف األردن صندوق البيئة العاملية/ البنك الدويل 

$1 million (grant) 2009-2013  العام لدعم االستثمار يف   اإلطار صندوق البيئة العاملية/ البنك الدويل
 كفاءة الطاقة

$72 million (concessional 
loan) 

N/A  دعم صندوق التكنولوجيا النظيفة  صندوق البيئة العاملية/ البنك الدويل
 لربنامج اجملتمع املدين

€35 million (grant) 2011-2014 االحتاد االرويب 
وكفاء  املتجددةبرنامج الطاقة 

 األردنيف  استخدام الطاقة

$50,000 (grant) 2012-2013 برنامج األمم املتحدة للبيئة 
 العاملية السوق لو حتبرنامج 
 األردن يف كفاءةال ذات لإلنارة

$5.2 million (debt swap) 2010-2013 حكومة إسبانيا 
 PV طاقة الشمسية ميغاوات 1
 األزرق يف 

 األردينصندوق تشجيع الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة : املصدر
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 الحواجز التي تحول دون نمو االقتصاد األخضر في األردن

عامة، التمويل الهي حواجز و  جمموعات متميزة نسبياثالثة  إىلمنو االقتصاد األخضر يف األردن  تعيقاحلواجز اليت من املفيد فصل 
 الفعليتمويل الالعوامل احملددة املتعلقة ب انتجتل نااجملموعت هاتان تداخلذلك تاالقتصاد األخضر، وبعد  منووالعوامل العامة اليت حتد من 

 .يوضح الفكرة  00والشكل رقم . لالستثمارات اخلضراء

 تقسيمها إىل ثالثة جمموعاتمعيقات االقتصاد األخضر ميكن 14  الشكل رقم 

 
 Adam Smith International and Vivid Economics: املصدر

من خالل  اخلضراءتمويل السيكون من الضروري التصدي جلميع اجملموعات الثالث من احلواجز، وليس جمرد تلك اليت تتعلق بو 
 .عالالفالقطاع املصريف األردين، من أجل توسيع نطاق االستثمار األخضر 

 :التايل اهليكلتعتمد  ؛ حيثيعرض هذا القسم تقييمنا للحواجز الرئيسية في األردنو 

 ؛0.0يف القسم  تغطىواحلصول على التمويل  العام  الستثماراحلواجز اليت تعيق  «

العديد من هذه احلواجز اخلضراء  -االقتصاد األخضر بمتويل مشاريع حمددة مرتبطة  اليت تعيق  تحدد احلواجز 0.3القسم  «
 عرفة وفهم مشاريع االقتصاد األخضر؛املنتيجة نقص 

تعيق تطوير املشاريع اليت تتفق مع االقتصاد  اليت يذهب إىل مناقشة بعض السياسات األوسع وغريها من احلواجز 0.2القسم  «
 .األخضر

 عوائق التمويل العامة في األردن 9.7

كل وليس فقط كتنطبق على االقتصاد األردني   وهذه المعيقات هو الحصول التمويل  الستثمارات العامةقات امعيإن أحد  
بفعالية وكفاءة من خالل البنوك رأس املال  إقراضتعيق  ذه املعيقاته على هذا النحو، فإنو  ،األخضراالقتصاد قطاعات على 

من الضروري التغلب عليها من أجل زيادة اإلقراض لتلك الشركات اليت تركز  سيكونلذلك فإنه األردنية للقطاع اخلاص يف جمملها، 
 :إىل ثالث فئات تقسيمهاميكن و  ،على االقتصاد األخضر

 نقص يف القدرة اإلقراضية يف النظام املصريف األردين؛ال «
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 وصول الئتمان ألجزاء كثرية من االقتصاد؛المناط نشاط اإلقراض اليت تقيد أ «

 .عوامل أخرى «

 اإلقراضالقطاع الخاص على قدرة م نخفاضإ  9.7.5

 التمويل متطلباتعامة ل نتيجةك اإلقراضالجهاز المصرفي األردني على التقارير إلى زيادة الضغط على قدرة تشير أوال، 
يف حال عدم زيادة رأس مال )مليار دينار  3تقدر القدرة االقراضية للجهاز املصريف حبوايل فإنه البنك املركزي،  وحسب بياناتللحكومة

من الناتج  %01فقط  ةاالقراضي وتعادل القدرة ،خالل العامني املاضيني% 21قد اخنفضت  بنسبة القدرة  هذه علمًا بأن( البنوك
 ،ذكر سابقاواتساقا مع ذلك، وكما  ،من البنوك حمدودة اإلقراضية يف عدد وعالوة على ذلك ترتكز هذه القدر  ،احمللي اإلمجايل يف األردن

عليه يف  هوأعلى مما وهو ،  %22.2 إىل حالياليصل لقطاع اخلاص كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل لاإلقراض ض ااخنفجند  فإننا
من قبل القطاع العام  االئتمان سواقأل صاخلا القطاع مزامحة بشأن خماوف عن الدويل النقد صندوق أعرب حيث معظم بلدان املنطقة

الصناعة، والبناء، والتجزئة والتجارة  مثل بعض القطاعات وتظهر هذه املشكلة بشكل واضح يف ،(.3103b الدويل، النقد صندوق)
صعوبة يف احلصول على  هنالكأن  ذلك جند من االئتمان احمللي، وإىل جانب% 31ليبلغ االئتمان احمللي املمنوح هلذه القطاعات 

 .خاص حلصول قطاع الزراعة على التمويل يتمثل يف مؤسسة االقراض الزراعي اهنالك اطار أن  ، كماذه القطاعاتاالقرتاض من قبل ه

 يبلغ العائد على السندات احلكومية األردنية فإن، واتساقا مع ندرة رأس المال المقترض، وأسعار الفائدة المرتفعة على القروض
 .13ليخلق أرضية فعالة لسعر الفائدة%  1.2

القيود  من عانت البنوك اإلسالمية الكربى ، فقدحتى وقت قريب لصكوكلقانون  عدم وجودتفاقمت هذه المشاكل بسبب وقد 
البنك املركزي  لدىودائع كبرية تراكم على اإلقراض نظرا لعدم وجود آليات متويل متوافقة مع الشريعة اإلسالمية يف األردن، مما أدى إىل 

قانون الصكوك اإلسالمية  علىذلك من خالل املوافقة مؤخرا من قبل الربملان األردين  عوجلوقد  ،الفائدة مناألردين عند مستوى صفر 
من املبكر جدا  يف حني أنه ،اآلليات املتوافقة مع الشريعة اإلسالميةب، الذي يهدف إىل تزويد املصارف اإلسالمية يف األردن 3103
يف االقتصاد بشكل عام و لبنوك اإلسالمية يف األردن لتصبح أكثر نشاطا أمام اإن كان يستطيع يفتح الطريق هذا القانون على احلكم، 
 .بشكل خاصاألخضر 

 أنماط نشاط اإلقراض التي تقيد وصول االئتمان 9.7.2

على سبيل املثال، ف .مع توقعات ومتطلبات المقترضين المتاحة للقطاع الخاص ليست دائما متوافقةو  الحالية شروط اإلقراض
 :اليت تواجهه وتتمثل يف القضايا الرئيسية هنالك بعض
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ال يسمح للبنوك كما  ،كثر من مخس إىل سبع سنواتألنادرا ما تكون القروض ف ،بالقدر الكافي طويلة ليستأنها  «
البنوك التجارية يف ظل الظروف املناسبة، ولكن يف ميكن القيام بذلك يف حني  ،إلقراض ألكثر من مخس سنواتااإلسالمية 

وخباصة للمشاريع  مخس إىل سبع سنوات أقصر من ما تتطلبه الشركات يف خمتلف قطاعات االقتصادفمدة  ،نادرا ما تفعل
 .املرتفعاملال ذلت الرأس 

   أردنيةشركه  21تستحوذ   حيث؛ الشركات الكبرى والتردد في إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة إقراضتفضيل  «
هذا  ،14الشركات الصغرية واملتوسطة إىل الذي يذهب االئتمانوهذا يعين إخنفاض من اإلقراض احمللي، % 41كبرية على 

الشركات اليت ) احلجم ت صغرية ومتوسطةشركا أهناتصنف على  األردنألف شركة صناعية يف  02أن  على الرغم من
البنوك عن إقراض الشركات  وعادة ما حتجم  ،(ألف دينار 211 إىل 21تبحث عن متويل ما بني عامال أو  44لديها 

 وعدم مصداقيةالصغرية واملتوسطة جملموعة متنوعة من األسباب، مبا يف ذلك سوء نوعية خطط األعمال التجارية، 
ومن املالحظ يف السوق املصريف أن  ،يف تقييم طلبات القروضواملتمثلة صعوبة العامة هذا فضاًل عن الاحلسابات والتدقيق 

وقد شهد هذا القطاع  ،البنوك الصغرية أكثر مهارة يف إقراض املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم مقارنة مع البنوك الكبرية
 . احلجمالشركات الصغرية واملتوسطة  إلقراض ، إداراتمن البنوك وغريه البنك العريب، أنشئ على سبيل املثالف ،موخراً  اً حتسن

من قيمة %  031إىل %  011من  ضمانالبنوك متيل إىل فمبا يتفق مع النقطة أعاله،  ،االعتماد على القروض املضمونة «
 .ال تستطيع أن توفرها الشركات الصغرية واملتوسطة الغالبشكل عقارات، واليت يف  علىفضل أن تكون تو  القرض

على  القرضيصنف  ؛ حيثبالنظر إىل التكاليف والتحدياتذلك  ،البنوك عقالنيةالتي تمارسها  ةياألنماط اإلقراضغالبا ما تكون و  
 .لتقليل احتمال التخلف عن السداد واالسرع  األسهلباعتباره النهج  اجلودة ،' منخفض'أو ' عايل' أنه

 األخرىالعوامل  9.7.9

هذه  وتغطى ،مقيممن  ةلضريبلدخل خاضع  حصوله علىفي حال  المقيمعلى الشخص غير %  1فرض األردن ضريبة بنسبة ي
من مدفوعات الفائدة ملصلحة الضرائب  % 2 دفع، أي  لصاحل املقرض اخلارجيالفائدة املدفوعة من قبل املقرتض األردين  منالضريبة 

قد يكون مبثابة و  ،أكثر كلفة من اخلارج اإلقراضجيعل الضريبة، مما  مقابل هذهأسعار الفائدة على املقرتضني من يزيد وهذا  ،يةاألردن
 .اخلارجيالقرتاض لمثبطا 

حيث املبدأ، ميكن تعويض النقص يف اإلقراض املصريف من  ، فمنك نقصا واضحا في المصادر البديلة لرأس الماللهناونجد أن 
( الشركات الصغرية واملتوسطة وخاصة)األعمال التجارية  أصحاب ومع ذلك، ،مصادر أخرى لرأس املال مثل األسهم العامة أو اخلاصة

 إن املستثمرون يف األسهمكما يقول  ،ةغري البنوك األردنيوجود عدد قليل من املوردين لرأس املال املتاح للشركات يف األردن يؤكدون 
واملؤسسات املالية الدولية مثل مؤسسة التمويل الدويل، والوكالة الفرنسية للتنمية ر ال ميكنها تلبية كافة هنالك ندرة يف رأس املال 
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الشركات الصغرية واملتوسطة،  الشركات املتوسطة والكبرية بدال من  متويل حنو -يف الواقع إن مل يكن عن قصد  -الطلبات، وأهنا متيل 
 .من الصعب احلصول عليها أمروهو رأس مال  أن يكون هنالك حد املستثمرين دونالقروض أل البنوك الدولية ال متيل لتقدميكما أن 

بعض الشركات ال سيما تلك اليت حتقق ف ،مخاطر العملة الكامنةب ما يسمى بالنسبة لبعض المقرضين الدوليين، قد يكون هناكو 
بالدوالر الدينار األردين   ربط أن يساعد وينبغي ،لديها خيار االقرتاض دوليا، وعموما بالدوالر األمريكي بالعملة األجنبية كبريا اعائد

 إىلتخفيض قيمة العملة، ال سيما بالنظر بكامنة الملخاطر يتخوفون من ااملستثمرين ولكن خطر تقلبات سعر الصرف،  على تاليف
 .االقتصاد الكلي األرديناحلالية اليت تعصف بشاكل امل

 األخضرعوائق تمويل االقتصاد  9.1

الخصائص التي تنفرد بها مشاريع االقتصاد  بسبب بعض التي تم مناقشتها سابقاكثيرا ما تتفاقم حواجز التمويل العامة  
متنع رجال األعمال وكذلك البنوك من االستثمار بشكل فعال وبكفاءة يف الشركات واملشاريع اخلضراء،  هذه احلواجز تمنعف ،األخضر

هذه ومن أهم  ،لتغلب عليهاا جيب فإن هذه احلواجز من أجل زيادة االستثمار األخضر يف األردنو  ،من احلصول على التمويل املناسب
 :االمور

اخلضراء  اليت تعمل يف جمال املشاريع الشركات، حيث أن غالبية نوعيةالو يدة اجلعمال األعدم القدرة على إعداد خطط  «
وقد ظهرت  ،االستثمارو طلب القرض تربر اليت االردنية لبنوك الالزمة لال تقدم اخلطط اجليدة للمهارات ومطوري املشاريع 

من املشاركني وافقوا على %  21ن حيث ما يقرب م 3103يف أكتوبر  أجري الذييف مسح البنوك األردنية هذه النتيجة 
وهذا  ،زء نتيجة للحداثة النسبية للقطاعاجل هذا ويربر ،خضرلتمويل االيعيق ا الذي رئيسيهو احلاجز الاجز اعتبار هذا احل

معظم الشركات  وكذلك هو احلال يفلبنوك غري كافية، لدى ا بتقدمي االستثمارات اخلضراء املتعلقةهارات ذات أن امليعين 
 .راجعة احلسابات املالية لقطاع الشركات الصغرية واملتوسطةملاملهارات الالزمة  ومثال على ذلكصغرية واملتوسطة واخلضراء، ال

البنوك األردنية ال متيل إىل أن تكون على دراية بالتكنولوجيات واملمارسات ف ،بالتكنولوجيات واملمارسات البنوك عدم إملام «
نتيجة هلذا النقص يف و  ته،جتاهات السوق اخلضراء وديناميكيال مواكبة تليسع اخلضراء، كما أهنا ير االالزمة لتطوير املش

مل درجة عالية أصبحت تطبيقات القطاعات اخلضراء حتو ، بشكل جيد تقييم مستوى املخاطر ال تستطيع تنفيذاملعلومات 
يف  اتنولوجيات واملمارسات تبعا ملا إذا كان املشروعالتكختتلف و  ،تقييم القروضبعدم اليقني عندما يتعلق األمر حالة من 

هذه  يفات وإدارة النفايات، أو قطاع آخر، مما يتطلب خرب أكفاءة استخدام املياه، أو وكفاءة الطاقة، أجمال الطاقة املتجددة، 
العديد من مشاريع االقتصاد  التنظيمية التقليدية داخل البنوك مع  وبالتايل ال تتماشى اهلياكل  ،قطاعات داخل البنوكال

من املشاركني %  31 وجد أن فحسب استطالع القطاع املصرفية . الطاق،األخضر، وخاصة مشاريع كفاءة استخدام 
  .لتمويل االخضرل ةوافقوا على أن نقص املعلومات يعترب من العوائق  األساسي

تتطلب متويل االقتصاد األخضر ال اليت العديد من املشاريع ف ،يفبني متطلبات املشروع األخضر وقواعد اإلقراض املصر  عدم التوافق
جودة عالية ووجدت البنوك من السهل  اذو  اموثوقهذا يعين أنه حىت لو كان طلب القرض و  ،تتفق مع ممارسات اإلقراض املصريف

على سبيل املثال يف املسح املشار إليه ف. اخل....الضمان و  ،مبلغو مدة القرض، ك ةالعادي قواعد اإلقراض مع قلتي، فإنه لن هتقييم
االقتصاد األخضر واليت كان يف إىل أن عدم التوافق بني توقعات فحوى املقرتض  واممن مشلهم االستطالع أشار  % 01أعاله حنو 



الهاشميةالمملكة األردنية   

51 

 

ومن املرجح أن  هذا .عائقا أمام اإلقراض ملشاريع االقتصاد األخضر هنالك وجود ، كانالقرض هلا البنك على استعداد لتقدمي
تكون هذه مشكلة ذات أمهية أكرب بالنسبة لبعض جوانب إقراض االقتصاد األخضر خصوصا أهنا تتصف بارتفاع يف نسبة رأس 

 بوجود املال رأس نسبة فيها تنخفضعندما  أمهية أقلملشاريع و املال مثل ارتفاع تكلفة شبكة حمطات توليد الطاقة املتجددة، 
 (.مثل بعض مشاريع كفاءة الطاقة) ياسداد قصرية زمن فرتات

 المعيقات العامة لالقتصاد األخضر 9.6

من التحليل أعاله، تظهر مشكلة عدم الزيادة في حجم التمويل في األردن لالقتصاد األخضر بسبب عدم وجود الخبرة 
لى تقدير الفرص اليت توفرها هذه فهذا يعين أنه ال الشركات وال البنوك قادرة ع والمعرفة الكافية عن مشاريع االقتصاد األخضر،

األنواع من املشاريع، وهذا يثري السؤال عن كيف ميكن لعدد أكرب من املشاريع اليت قد تأيت من خالل خط أنابيب مثال وجتد التمويل، 
 .عن طريق زيادة متويل مشاريع االقتصاد األخضر يف األردن' تدفق الصفقات'واملمكن لزيادة مستوى 

فالعديد من جوانب االقتصاد األخضر تكون  جدا للبيئة السياسية، االرئيسية لالقتصاد األخضر أنه يعتبر حساسومن السمات 
مرحبة فقط نتيجة للتدخل املباشر للسياسة؛ حيث تظهر التجارب الدولية أن املستثمرين يشعرون بثقة أكرب جتاه االستثمارات اخلضراء 

حمددة بوضوح ، فعلى سبيل املثال، خفض انبعاث الغازات واجلداول الزمنية املرتبطة هبا، واليت  سياسةب مرتبطة عندما تكون هناك أهداف
 نيستجيبو فإن تغطي جمموعة من القطاعات يف االقتصاد، أو إزالة تشوه الدعم على الوقود األحفوري والطاقة واملياه، وباملثل املستثمرين 

 .وي على شفافية قوية وطويلة األجل وتكون على شكل تشريعات قانونية وحوافزبشكل إجيايب للحوافز املصممة بشكل جيد وحتت

 :ة لالقتصاد األخضريويف ما يلي بعض املعيقات الرئيس

تغري أولويات احلكومة، فطموحات احلكومة األردنية فيما يتعلق بإنشاء اقتصاد أخضر على املدى الطويل مل تكن قوية بشكل   «
وذلك وفقا للتغريات من داخل احلكومة، فعلى سبيل املثال، األستمرار بدعم الوقود كاف وواضحه من أجل التحول 

األحفوري يعترب دلياًل على عدم إلتزام احلكومة و يعترب غري كاف للنقل إىل مسار النمو األخضر، كما أن الدعم الكبري 
ة من عدم اليقني لدى املستثمرين والشركات يف للطاقة النووية مقابل الطاقة املتجددة يعطي نفس الرسالة، كل هذا خيلق حال
عدم تناسق أولويات احلكومة ' موضوعات  . )مصداقية احلكومة بتحقيق أهداف طويلة األجل، ومدى جدوى استثماراهتم

 .(مسائل مت التعرض هلا أدناه" عدم الوضوح يف السياسات واملخاطر التنظيمية " و"

فة إىل ذلك، ينظر املستثمرون والشركات إىل أن طموحات وأولويات احلكومة غري عدم تناسق أولويات احلكومة، وباإلضا «
متسقة داخليا، فعلى سبيل املثال، تدعم املستويات العليا من احلكومة الطاقة النووية أكثر من الطاقة املتجددة، ومؤخرا ترددت 

اليقني بشكل أكرب جتاه مدى التزام احلكومة احلكومة بإزالة أو تعديل دعم الوقود األحفوري والذي خلق حالة من عدم 
 3103و  3100باالقتصاد األخضر، وعلى صعيد أوسع، فإن حقيقة أن األردن قد غري مخسة ريساء وزراء خالل عامي 

ادل وعليه وحىت يتم تعزيز ثقة املستثمرين،  جيب ان يتم الدعم والتب. لتغيري األولويات والسياسة احلكومية اكبري   ايعطي انطباع
 –وكذلك أي دعم مايل مرتبطة هبا  -يف جماالت السياسات الضريبية، والتجارة، واألعمال التجارية، والطاقة والبيئة والقوانني 

 .لالقتصاد األخضر على املدى طويل األجللدعم ا
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هبا يف عدد من  عدم الوضوح يف السياسات واملخاطر التنظيمية، وخاصة يف أطر السياسات واالمور التنظيمية املعمول «
كفاءة استخدام ومشروع تنظيم الطلب على املياه لتعزيز  القطاعات اخلضراء، وال سيما قانون الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة، 

املياه، فهنالك تأخر كبري يف تنفيذ هذه األطر، فعلى سبيل املثال، صندوق تشجيع الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة مل يعني هلا 
تنفيذي إال يف اآلونة األخرية، وعلى الرغم من إصدار التشريعات االزمة واعتمادها خالل العامني املاضيني إال أن تنفيذ رئيس 

التشريعات البيئية كان متقطع، ومثال على ذلك التخلص من النفايات السامة أثارت خماوف بشأن السياسات اخلضراء 
 .واللوائح احلالية

سية؛ حيث أن وزارة البيئة، ووزارة الطاقة والثروة املعدنية، ووزارة التخطيط والتعاون الدويل، ووزارة عدم وضوح يف االطر املؤس «
األشغال العامة واإلسكان، ووزارة الشؤون البلدية مشاركة يف خلق  اقتصاد أخضر، لكن ال يوجد حتديد للمسؤوليات من 

 .عض األحيان التداخل يف صالحيات هذه الوزاراتحيث القيادة والتنسيق يف تطوير هذا القطاع، وينظر يف ب

عدم وجود الشفافية يف مشاركة القطاع اخلاص للقطاع العام خاصه يف احلوار والتفاهم، فهنالك تقصري من القطاع العام يف  «
مع  فهم احتياجات وأولويات القطاع اخلاص والعكس بالعكس، وهناك تصور بني الشركات واملستثمرين بأن فرص املشاركة

وعلى سبيل . واضعي السياسات املتعلقة بقضايا االستثمار اخلضراء ليست على املستوى الكايف، أو ذات مغزى شفاف
املثال، اإلطار التنظيمي لقانون الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة وتفاصيل صندوق تشجيع الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة 

كافية من قبل القطاع اخلاص، وباملثل، هناك تصور حكومي بأن القطاع األردين وضعت من قبل احلكومة دون مشاركة  
 .اخلاص غري مستعد للعمل على أولويات احلكومة دون حوافز أكرب من أي وقت مضى

تدعم احلكومة حاليًا قطاع الكهرباء، والبنزين واملياه بشكل متفاوت، وختلق هذه احلوافز تشوهات سعرية إذ اإلعانات،  «
يف املائة من تكلفة  21نمية املشاريع اخلضراء واالستخدام الفعال للموارد، فبعض اإلعانات تغطي أكثر من لالستثمار وت

يف املائة، وإن كان قد مشلت اإلصالحات االخرية اليت أقرت  21أو  31الوحدة الواحدة، وبعضها اآلخر يصل قيمتها إىل 
 وغاز الطهي، كما أدت اإلصالحات السابقة إىل زيادة تعرفة مياه رفع أسعار البنزين والديزل والكريوسني 3103يف ديسمرب 

الزراعة، وإىل حد ما، بالنسبة لألسر، وهناك إعانات أخرى، على سبيل املثال بالنسبة للقمح، وميكن االقرار يف جناح 
 .لة املزيد من الدعماالصالحات االخرية اال أن هنالك اصالحات يف املاضي اقل جناحاً تثري الشكوك حول إمكانية إزا

وكذلك هنالك العوائق العامة، واليت تنطبق على نطاق واسع يف مجيع أحناء قطاعات االقتصاد األخضر، وعدد من العقبات  «
، ويتحدث اجلزئني (واليت تدرس على وجه اخلصوص لألسباب نفسها كما ذكر من قبل)احملددة يف قطاعات الطاقة واملياه 

 .التاليني عنهما

 المعيقات في قطاع الطاقة 9.6.5

 :تتضمن المعيقات في قطاع الطاقة ما يلي

الطاقة املشرتاة، إن سوق الكهرباء يستند على منوذج املشرتي الواحد، مما يقلل من قوة التفاوض بني منتجي الطاقة  «
بيل املثال، يقر املطورون املتجددة وميكن أن يؤدي إىل اخنفاض العوائد املتوقعة أو قد تكون غريجمدية اقتصادياً، فعلى س

دوالر لكل كيلووات  1.11أن شركة الكهرباء الوطنية، يف مفاوضاهتا مع مطوري املشاريع، غري مستعدة لدفع أكثر من 
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ملطوري مشاريع الطاقة املتجددة، وذلك على الرغم من حتديد قانون ( سعر التجزئة احلالية املدعومة دعما كبريا)ساعة 
واليت هي أعلى بكثري، وتتفاقم هذه   2.2.0رشيد الطاقة لألسعار املرجعية  كما نوقش يف القسم الطاقة املتجددة وت

 .املشاكل بسبب عدم وجود هيئة رقابية مستقلة يف جمال الطاقة

رب املشرتي تالغموض الذي يلف شركة الكهرباء الوطنية، فكما نوقش يف اجلزء السابق، شركة الكهرباء الوطنية، تع «
بسبب ارتفاع اإلعانات الضمنية يف الفروق يف التكاليف واإليرادات اليت ( مليار دوالر 0.0حنو )مثقلة بالديون الواحد، 

حتصل عليها من بيع الكهرباء، وهذا خيلق عدم االرتياح بني الشركات فيما يتعلق مبوثوقية عوائدها، وبني البنوك حول 
 .مصداقية استثماراهتم

لطاقة املتجددة وترشيد الطاقة ، انشئ الصندوق مبوجب قانون الطاقة املتجددة وترشيد الصندوق األردين لتشجيع ا «
الطاقة ومن خالل وزارة الطاقة والثروة املعدنية ومن وجهة نظر املستثمرين والشركات هنالك بريوقراطية مفرطة وال يتمتع 

ق، واملهارات اليت تطلب إلشراك القطاع اخلاص باالستقاللية الكافية عن احلكومة، ومن حيث امليزانية املخصصة للصندو 
يف الصندوق، ونوعية وفعالية الدعم الذي سيعطى للطاقة املتجددة واالستثمار يف كفاءة الطاقة وتطوير املشاريع، لذلك 

 .القطاع اخلاص يشكك يف إمكانيات تأثري الصندوق

قدرة الشبكة واالتصال، هنالك حمددات التصال شبكة مصادر الطاقة املتجددة ألسباب فنية، وتتغري وفقا لنوع  «
 .مقابل الرياح، وكذلك حسب املناطق CSPمقابل  PVالتكنولوجيا، على سبيل املثال الشمسية 

د الطاقة  متلي أن السعة القصوى لتوصيل القيود على التوليد الذايت، فالالئحة التنفيذية لقانون الطاقة املتجددة وترشي «
يف املائة من إمجايل الطاقة املستخدمة يف احلد األقصى من كل موزع، ووضع  0.2الطاقة املتجددة جيب أن ال تتجاوز 

 .غطاء على التوليد الذايت وعلى االستثمار يف النظم املوزعة

 معيقات قطاع المياه 9.6.2

 :تتضمن املعيقات يف قطاع الطاقة ما يلي

عدم وجود توافق يف اآلراء بشأن خطط قطاع املياه، فهناك نقصا واضحا باالتفاق بني املؤسسات احلكومية الرئيسية يف  «
، وهذا يتعلق بصحة هذه (USAID ،2012)قطاع املياه على املياه من أجل إسرتاتيجية احلياة وخطة قطاع املياه 

ها، ويتعلق األمر أيضا باألساس الختاذ القرارات، ومجع وتبادل اخلطط على حد سواء ، واملسؤول عن العناصر اليت في
 .املعلومات واملعارف الالزمة، وقياس التقدم الفعال

يف املائة من املياه املزودة للمستهلكني هي من غري إيرادات ، سواء  02ارتفاع اخلسائر اإلدارية والفنية، إن ما يقرب من  «
خاصة )ئر اإلدارية إىل حقيقة أن استخدام املياه بشكل عام وعدم وجود عدادات ألسباب إدارية أو فنية، وترجع اخلسا

أو / للسداد، واخلسائر الفنية سواء بسبب التصميم و  دقيقة أدى إىل اخنفاض القدرة على ضمانات( يف جمال الزراعة
املياه واخنفاض حوافز كفاءة احلفاظ على األنابيب وغريها من البىن التحتية، اخلسائر يف اإليرادات تؤدي إىل نقص 

 .استخدامها
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الدعم املرتفع للمياه ، إن أخنفاض االسعار ألقل من مستويات اسرتداد التكاليف واستهالك املياه من قبل األسر  «
واملزارعني والصناعيني وغريهم من املستهلكني تتسبب يف دعم تعرفة املياه بشكل كبري، والتعرفه حتتاج للمضاعفة تقريبا 

توفري املياه مستداما ماليا من حيث التشغيل والصيانة، وإىل أربعة أضعاف تقريبا لتوفري االستثمارات الكبرية يف  جلعل
 .تطوير البنية التحتية الالزمة

إمدادات املياه يف الزراعة، إن إمدادات املياه للمزارعني غري فعالة وتسبب مشكلة حادة بشكل خاص، فتكلفة استخراج  «
من إمجايل استخدامات املياه، وهو أقل بكثري من معدل اسرتداد % 21عها يف قطاع الزراعة، وهو ما ميثل املياه وتوزي

 .التكاليف سواء من حيث السماح واستخدامها، كما يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إىل تفاقم هذه املشكلة

سة احلكومية املسؤولة عن إمدادات املياه تعترب سلطة املياه، املؤسحيث الشكوك اليت حتيط بسلطة املياه األردنية،  «
بكميات كبرية وتوزيعها وكذلك معاجلة مياه الصرف الصحي من بني األمور األخرى املناط هبا، ولكنها مثقلة بالديون 
بسبب الدعم املرتفع واملتواصل، وهذا يقر وجود صعوبات يف التحكم يف التكاليف من الطاقة وغريها من املدخالت، 

ارات يف البنية التحتية وإمدادات املياه العادمة، وينظر هلذا على أنه نوع من املخاطر بالنسبة للمستثمرين واالستثم
من حيث  -سواء على مستوى إمدادات املياه بكميات كبرية، ومعاجلة مياه الصرف الصحي أو التوزيع  -احملتملني 

 .من أن تدفع( أو عدمه)اليقني 
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 يةالتغلب على العوائق المال 7

 بعض الخيارات األساسية للتغلب على معيقات التمويل الرئيسية بهدف زيادة االستثمار األخضر في األردن، الجزءم هذا ديق 
على أهنا العوامل اليت جتعل من الصعب حصول مطوري املشاريع والشركات على رأس املال الالزم لتنفيذ املشاريع ' عوائق التمويل'وتفسر 

لتحديد  2واليت سيتم تكملتها يف اجلزء .  أعاله 0.3واجلزء  0.0اخلضراء، كما ويتصل هذا اجلزء بالعوائق اليت نقاشناها  يف اجلزء 
 .يارات اليت تشمل السياسات املطلوبة لتحسني بيئة األعمال واالستثمار االخضر يف األردنجمموعة اخل

ويتمثل دور سوق رأس املال يف   فيه، اويتمثل التحدي الرئيسي بالتدخالت المباشرة في سوق رأس المال والتي قد تخلق تشوه 
عالية واليت توفر أكرب قدر من العوائد اخلاصة واالجتماعية، ولتحقيق حشد املدخرات لتوظيفها يف الفرص االستثمارية ذات اإلنتاجية ال

رأس املال وعدم توجيهه حنو الفرص االستثمارية األقل عائدا، وبغض ل السليم توجيهالاملؤسسات املالية قادرة على أن تكون ذلك حتتاج 
ستواجه خطر يتمثل يف متويل استثمارات طويل األجل إن مل تفعل املؤسسات ذلك  والنظر عما إذا كانت استثمارات خضراء أم ال، 

 .غري مالئمة وتضر بالشعب األردين

، واليت حتول دون التخصيص الفعال لرأس كما وتشير االقتراحات إلى وجوب ربط المقترحات بإخفاقات السوق التي تم تحديدها  
جتميع أهم اإلخفاقات يف سوق التمويل واليت ميكن رييتها فيما املال من قبل املؤسسات املالية، فمن التحليل يف القسم السابق، ميكن 

 :يتعلق بالفرص االستثمارية اخلضراء األردنية إىل أربع فئات رئيسية هي

نقص املعلومات وعدم فهم املؤسسات املالية ملتطلبات احلصول على التمويل، والنتيجة هي أن البنوك غالبا ما تضع  «
لى أهنا صارمة جدًا بالنسبة ملطوري املشاريع، أي أهنا متنح فقط القروض املضمونة من معايري لإلقراض ينظر إليها ع

وجهة نظرها وتكون قصرية االجل، هذا فضاًل عن ارتفاع أسعار الفائدة عليها، ويشكل هذا عائقا كبريًا  لإلقراض يف 
راء تستخدم تكنولوجيات جديدة نسبيا، أوال، العديد من االستثمارات اخلض: األردن وخاصة يف القطاع األخضر لسببني

ثانياً، طلبات القروض اخلضراء هلا خصائص مميزه تتأثر بشكل سليب . وبالتايل هنالك صعوبة يف  التقييم بالنسبة للبنوك
مع شروط البنك، فعلى سبيل املثال، تتطلب هذه القروض أن تكون مدد القروض طويلة األجل، كما أهنا تعد من قبل 

 .لصغرية ومتوسطة احلجمالشركات ا

يف احلصول على ( األخضر)القيود على رأس املال املتاح، ويتمثل ذلك يف مزامحة القطاع العام للقطاع القطاع اخلاص  «
التمويل، حيث ان االقرتاض احلكومي يضيق على االستثمارات اخلاصة ويرفع من أسعار الفائدة، وحىت وقت قريب  

على قانون الصكوك االسالمية الذي كان يفاقم من مشكلة عدم تسهيل مشاركة  كانت هنالك مشكلة عدم املوافقة
البنوك اإلسالمية يف متويل الفرص اخلضراء، وعلى كل حال فقد متت املوافقة على هذا القانون ولن تكون هذه مشكلة 

 .يف املستقبل

كذلك عدم وجود معرفة حول كيفية نقص املعلومات عن االستثمارات اخلضراء، وعدم فهم فرص االستثمار األخضر،   «
 .إعداد خطط العمل القابلة للتمويل وكيفية طلب القرض، ويشكل هذا  حتديا أمام االستثمار األخضر

مسببات أخرى، مثل الضريبة اليت تفرض على اإلقراض اخلارجي واليت حتد من مصادر متويل رأس املال اخلارجية، كذلك  «
 .ضني اخلارجينيخماطر سعر الصرف اليت ختيف املقر 
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واليت متثل جمموعة من التدخالت احملددة يف بعض اجملاالت، واليت مت اقرتاحها بناًء  وفي هذا السياق، سنقييم عدد من التدخالت،
 .الدولية يف هذه اجملال اتاألردن، واخلرب يف  االختصاصعلى مناقشاتنا مع أصحاب 

بات القروض للمشاريع املمكن تطويراها يف االقصاد االخضر، كذلك يناقش تقدمي املساعدة الفنية لتطوير طل 2.0القسم  «
 تقدمي املساعدة الفنية للمؤسسات املالية لتقييم تلك الطلبات؛

 اطار إنشاء نظام ضمان قروض االستثمارات اخلضراء؛ 2.3القسم  «

امي، ونسب كفاية رأس املال د الرقابة على البنوك مثل نسبة االحتياطي االلز ييستكشف إمكانية ختفيف تشد 2.2القسم  «
 فيما يتعلق بأنشطة اإلقراض اخلضراء؛

 يدرس توسيع نطاق صندوق تشجيع الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة والنظر يف ترتيبات حاكمية الصندوق؛ 2.0القسم  «

 يناقش ختفيض الضرائب على اإلقراض واالقرتاض الدويل ؛ 2.2القسم  «

 يدة وتوسعة القائم منها،إنشاء خطوط االئتمان جد 2،3القسم  «

 يتناول برامج القروض امليسرة؛ 2،2القسم  «

 يستكشف وضع القروض اخلضراء يف  مؤسسة االقراض الزراعي؛ 2،1القسم  «

 .يلخص النتائج 2،4القسم  «

 .ناقش هذه التدخالت يف كل قسم عرب عدد من األبعاد املختلفةنمت 

التدخل، واليت من املتوقع أن يساعد هذا التدخل على التغلب عليها، حيث يتم  أوال،  حتديد العائق أو العوائق اليت تستلزم  «
مستهدف أو حمدد أو يف قطاعات معينة، أو موجه حنو أنواع  هو وهل اعملي أو تدخال احتديد ما إذا كان التدخل مربجم

 .معينة من اإلقراض

، يتم تقييم مدى جناح التدخل يف التغلب على تلك العوائق ومن مث وباالعتماد على اخلربات احمللية واالجنبية على حد سواء  «
مبا يف ذلك حتديد شروط مسبقة لتحقيق النجاح حيثما كان ذلك متاحا، مع مجع أدلة كمية تدل على جناحها يف سياقات 

 . 15أخرى

                              

 
15.

، هناك ومع ذلك. االستثمار اخلاصما هو املمكن توقعه من  أداة املقدم ألي من املال العام دوالر 0مقابل كل  أي مدى اإلستفادة من حيث املعدالت هذه يتم قياس غالبا ما 
 (.CPI ،3100)هذه مدى اإلستفادة  العناية عند تقييمحاجة إىل 
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الل عقد جمموعة من ومؤشر آخر مهم وهو قياس فعالية التدخل من وجهات نظر املؤسسات املالية األردنية، ومت هذا من خ «
 02، وقد وردت الردود على االستبيان من 33ورش العمل وتوزيع استبيان على مجيع أعضاء  مجعية البنوك األردنية ال 

 .منهم

كون هنالك حتديات من تمن الناحية النظرية ولكن قد  ا بهتقييم اثر التطبيق العملي للتدخل، فقد يكون التدخل مرغوب «
بإطار قائمة أو مؤسسة   اشأهنا أن تعيق مهمة التنفيذ، ويف حاالت أخرى، قد يكون التدخل مرتبطالناحية العملية من 

 .وبالتايل سهولة التنفيذ بتكلفة منخفضة

أو جذابًا سياسياً ويصب يف سياق السياسة االقتصادية الراهنة، وخاصة احلاجة  اوقد يرتبط التدخل يف طبيعته إذا كان عملي «
 .3نظرا للعجز يف امليزانية احلكومة احلالية كما نوقش يف القسم  إىل التقشف املايل

نامجة عن التدخل الذي قد جيعلها غري جمدية أو حتتاج إىل أن ( سلبية)وأخريا، تقييم ما إذا كان هناك أي اثار غري مقصودة  «
 .تدار بعناية

تساعد على التغلب على معيقات التمويل نحصل على مجموعة من التوصيات  يمكن أنومن خالل هذا التقييم المنهجي 
كما أن هنالك أكثر من عائق يعيق متويل فرص االقتصاد األخضر يف األردن، ويف نفس الوقت   لالستثمارات الخضراء في األردن،

للغاية ال هنالك جمموعة من التدخالت املناسبة، وكذلك املزيد من التدخالت املقرتحة، ولكن تزداد املخاطر من خلق بيئة معقدة 
 .ن التعرف فيها على احلوافز املمنوحةو يستطيع املستثمر 

 المساعدة الفنية لمطوري المشاريع والمؤسسات  7.5

واحد من خيارات دعم االستثمارات الخضراء في االقتصاد هي تقديم المساعدة الفنية لكل من مطوري المشاريع الخضراء 
املشاريع  وكثري من األحيان ال يدرك مطور في  ف في تقييم هذه الطلبات،وتطوير طلبات القروض ومساعدة المؤسسات المالية 

اإلمكانيات اليت يقدمها االقتصاد األخضر، كما أهنم غري قادرين على وضع خطة عمل وطلب قرض واليت تشكل عنصر املصداقية من 
، مثل مشاريع كفاءة استخدام الطاقة أو املياه، ال تتطابق "االقتصاد األخضر"وجهة نظر املؤسسات املالية، وكذلك العديد من مشاريع 

جيد مع األقسام الوظيفية التقليدية داخل البنوك مما جيعل من الصعب على البنوك تقييمها، وللتغلب على هذه املعيقات،  دائما بشكل
 :جيب اجياد برامج هتدف إىل التغلب عليها من خالل أمور أخرى

 القتصاد األخضر؛الرتويج لزيادة الوعي حول فرص االقتصاد األخضر من خالل محالت  «

 التدقيق للطاقة واملياه داخل املؤسسة؛إجراء عمليات  «

 مساعدة الشركات واملؤسسات الصغرية واملتوسطة بشكل خاص، يف تطوير خطط العمل وطلبات احلصول على القروض؛ «

توفري التدريب للبنوك على خصائص التمييز داخل وبني خمتلف مشاريع االقتصاد األخضر واآلثار املرتتبة على املنتجات اليت  «
 قدم؛جيب أن ت
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ويف كثري من  وهناك مجموعة واسعة من األمثلة على مثل هذه البرامج التي يجري اعتمادها في جميع أنحاء العالم،
األحيان تكون حزم املساعدات الفنية مثل على هذه التدخالت واليت تكون مرافقة، مثل تلك اليت نوقشت يف بقية هذا القسم، 

( خطوط االئتمان)لإلنشاء والتعمري سلسلة من التسهيالت التمويلية املستدامة للطاقة  فعلى سبيل املثال أنشأ البنك األورويب
لدعم الطاقة املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة يف أكثر من عشر دول يف أوروبا الوسطى والشرقية، وكان توفري املساعدة الفنية 

 املساعدة العادة يف للتنمية الفرنسية الوكالة توفركما و  .الربنامججزءا رئيسيا من هذا  لدعم كل طلبات القروض وتقييم القروض
 .بلدان عدة يف االئتمان خطوط مع بالتزامن التقنية

كخلق لغة مشرتكة لتطوير خطط العمل بشكل جيد متكنها من أن تكون   تصميم برامج المساعدة الفنية تكون مرتفعة، إن فعالية 
للمؤسسات املالية القراض املشاريع اخلضراء، وهلذه التدخالت أثر كبري يف زيادة حتفيز التمويل االخضر يف كثري من  اسابق امتطلب

طريقة خمتلفة لتشجيع االستثمار منخفض الكربون من خالل آليات التمويل  03األحيان، فعلى سبيل املثال، يف دراسة مقارنة بني 
، UNEP)الذي صنف ذو جودة عالية ويرفع من احتماالت االستثمار هو املساعدة الفنية ،  وجد أن التدخل الوحيد 16  العام

مليون يورو لدعم املساعدة الفنية لكفاءة الطاقة  3 البنك األورويب لإلنشاء والتعمريواتساقا مع ذلك، خصص خط ائتمان (. 2008
مول نصفه من القطاع اخلاص ) من قيمة االستثمار الكلي يف هذا اجملال % 21الصناعية يف أوكرانيا، بالتوازي مع استثمار اكثر من 

الشركات الصغرية واملتوسطة  ةلبياويف األردن تواجه غ.  (UNEP, 2009) (البنك األورويب لإلنشاء والتعمريوالنصف الثاين من 
 .هذه القيود وهي أكثر وضوحا، كما أن هذا التدخل ميكن أن يكون قويا يف السوق األردنية

فمن خالل االلتقاء بالبنوك األردنية على طاولة ، اجيد اهذا التدخل اثر أن لواتساقا مع ذلك، تعتبر المؤسسات المالية األردنية 
من عدد قليل من التدخالت اليت ستحصد دعمًا عامليًا من الشركاء، ونتيجة  ةفنية ستكون واحدمستديرة، وجد أن املساعدات ال

( أكثر من أي تدخل أخر)أيدوا استخدام الدعم من خالل املساعدة الفنية للمستثمرين يف املشاريع %  41االستبيان وجد أن حوايل 
ن جمتمع األعمال ومطوري املشاريع وكذلك اجلمعيات عن الدعم الكبري على تقدمي املساعدة الفنية للبنوك، وقد اعرب كل م%  21و 

 .هلذا النوع من التدخل، وال سيما فيما يتعلق بالشركات الصغرية واملتوسطة ومدى قدرة البنوك

برامج المساعدة الفنية بشكل كبير من قبل شركاء التنمية أو من بعض األطراف االخرى، وإذا أمكن تحقيقه في يتم تمويل و 
وهناك جمموعة متنوعة من املنظمات متعددة األطراف اليت عادة ما متول هذه األنشطة  ،سيكون هنالك قبول سياسي كبير لهفاألردن 

، والشركاء الثنائيني مثل  التسهيالت البيئية الدولية كذلكو وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مبا يف ذلك برنامج األمم املتحدة للبيئة، 
، وإذا ما مت التشجيع الناجح هلذه اهليئات الوكالة األمريكية للتنمية الدوليةو  ، ، والوكالة الفرنسية للتنميةاجلمعية األملانية للتعاون الدويل

 .كجزء من أنشطتها القائمة فإن املسؤولية التنفيذية واملالية للحكومة األردنية ستكون منخفضةا  هذلتوسيع مثل  برنامج الدعم 

                              

 
 :تنويع المخاطرمن خالل ، وذلك بشكل أساسي استثمارات القطاع الخاص لوعم العامة استخوام الموارو اآلليات التي يمكن بها هي المالية العامة آليات .16

.للقطاع الخاص العائو المتوقع نسبة
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الوكالة ، فالتنمية في بعض قطاعات االقتصاد األخضر التي يمكن االستعانة بها بسهولةمن خالل شركاء وهنالك برامج موجودة 
للبنوك ومطوري املشاريع كجزء من خط ائتمان الطاقة املتجددة وكفاءة استخدام  ، على سبيل املثال، توفر املساعدة الفنيةالفرنسية للتنمية

 .الطاقة

يبقى كما   أقل فعالية من المطلوب يجعلهايتمثل في أن سوء تصميم البرامج أو تنفيذها قد  اوعلى الرغم من أن هناك خطر 
 .هنالك مجال لعواقب غير مقصودة

 .المهمة التي توجب تدخل وزارة البيئة للسعي قدما في االقتصاد االخضر وخالصة القول، هنالك الكثير من االمور

 نظام القروض المضمونة 7.2

ومقدم  تتكفل ضمانات القروض بسداد جزء من دفعات القرض والفائدة إذا تخلف المقترض عن سداد الفائدة أو األقساط، 
مما  االلتزام، ويقلل هذا من املخاطر اليت قد تواجهها البنوك،من قيمة % 11إىل %  21زم عادة بتسديد ما بني تيل( الضامن)الضمان 

كذلك ختفيض معدل الفائدة على القروض اليت تؤخذ على و يسمح هلا مبنح القروض للمقرتضني حىت لو كانوا غري قادرين على السداد، 
قرتض واملقرض، وحتدد رسوم هذه لتوفري خدمة الضمان اليت ميكن أن تدفع باملشاركة بني امل اشكل سلف، ويأخذ الضامن رمس

 .القطاع العاممن الضمانات مثل أسعار الفائدة على القروض، إما بشكل جتاري حبت، أو بتحديد سعر فائدة مدعوم تنص عليه هيئة 

الحد من المخاطر العالية التي تضعها المؤسسات المالية على االستثمارات الخضراء على ويساعد نظام ضمان القروض 
 وعن طريق احلد من اخلسائر اليت قد يواجهها البنك من خالل تقدميه للقرض تلك المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة،وخاصة 

يف تطبيق ( 3100)ملقرضني أكثر استعدادا لتوفري التمويل للمشاريع اخلضراء، وتشري مناقشة براون وجاكوبس ا، وجتعل الضمانات أيضا
البلدان ذات "طاقة منخفضة الكربون إىل أن ضمانات القروض سوف تكون فعالة بشكل خاص يف ضمانات القروض لدعم مصادر ال

و تكون هذه الضمانات مفيدة بشكل ".املخاطر السياسية العالية، وأسواق الطاقة املتأخره وظيفيا ، كذلك عدم وجود حوافز لالستثمار
بة يف تقييم خماطرها االئتمانية، وتتجسد هذه املشكلة يف األردن بشكل  ممتاز للشركات الصغرية ومتوسطة احلجم اليت جتد البنوك صعو 

كبري نظرا لعدد الشركات الصغرية واملتوسطة الكبري وحتفض البنوك بتطلبها للضمانات كبرية، وقد تساعد ضمانات القروض يف حل هذه 
وتتطلب أيضا حدا أدىن من االهتمام بني البنوك، كما اهنا  املشكلة، ومع ذلك فإهنا ال تعاجل نقص السيولة احمللية داخل النظام املصريف

 .من املمكن أن متول مشاريع غري مالئمة أو غري مرحبة

، فعلى سبيل هناك مجموعة واسعة من األمثلة الدولية الناجحة في نظام ضمان القروض لتشجيع االستثمار األخضرو 
، وقد 3112كأداة ملساعدة برنامج كفاءة الطاقة منذ عام   يف الصني املثال، قدمت مؤسسة التمويل الدولية ضمانات القروض

شركات لقدمي املعدات و ملتقسيم املخاطر الربعة اقسام مع ثالثة بنوك حملية لتقدم القروض للتسهيالت  و من هذا الربنامج  مكن
مليون  211أكثر من قرض بقيمة إمجالية تبلغ  011ضمنت ما يقرب من  3114و  3112فبني عامي . خدمات الطاقة 

 اليت ،ARIZمماثل فإن الوكالة الفرنسية للتنمية لديها مرافق دولية لضمان القروض،  وبشكل (.UNEP ،2011)دوالر 
نشاط إقراض على شكل سندات جتارية من قبل مؤسسة  شكل أو على يفرد بشكل إما قروض على للحصول ضمانات توفر

 لمليون يوريو ضمن نشاط اإلقراض  011 وايلتقدر حبقامت بتقدمي ضمانات  3100و  3111عامي  بنيف: مالية خاصة
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ويرافق عادة ضمانات القروض اليت تقدمها اهليئات الدولية مساعدات فنية مثل (.مؤرخ غري للتنمية، الفرنسيةالوكالة ) دولة 33
 .ضمانتلك اليت نوقشت أعاله، لضمان عدد اكرب من الصفقات لنظام ال

 التركيز على االقتصاد األخضر مثل الشركة األردنية لضمان القرض ،ال تقوم بفي األردن و هناك تسهيالت  لضمان القروض 
وهي منظمة مملوكة جزئيا من قبل البنوك التجارية والبنك املركزي األردين، وتوفر ضمانات القروض للشركات الصغرية ومتوسطة احلجم 

من قيمة القروض، وخالل  %   21وتغطي ما يصل إىل ( واحد للمؤسسات الصغرية، واحدة للمتوسطة احلجم)من خالل نافذتني 
مليون دوالر، كما أن لديها نافذتني، واحدة مدعومة من قبل املفوضية األوروبية لدعم  31فظة من حوايل كتابة هذا التقريركان لديها حم

الصناعات التحويلية، وواحدة مدعومة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدويل  لضمان القروض اليت قدمها صندوق التنمية والتشغيل 
ك فإن املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع تقدم ضمانات باستخدام أموال من مؤسسة ألصحاب املشاريع الصغرية، وباإلضافة إىل ذل

االستثمار اخلاص فيما وراء البحار فيما يتعلق باإلقراضات صغرية ومتوسطة احلجم، مبا يف ذلك نافذة خاصة ترتكز على تكنولوجيا 
 .املعلومات واالتصاالت

تقارير تشري  وعلى سبيل املثال ،51إلى  6تستطيع تحقيق معدالت استفادة من  واألدلة المتاحة تشير إلى أن ضمانات القروض
الشركة األردنية لضمان القروض أن حمفظته يبلغ حجمها أكثر من أربعة أضعاف قيمة حقوق املسامهني، من املمكن أن تزيد هذه النسبة 

ستفادة من ستة إىل عشرة لضمانات القروض، وتقارير معدل اال( 3100)من دون أية مشاكل،  كما تحدد براون وجاكوبس  1:8إىل 
أن ضمان االئتمان اجلزئي واملدار يف مؤسسة التمويل الدولية يف سبعة بلدان، حقق معدل استفادة 2009 برنامج األمم املتحدة للبيئة 

 .مرة 02إىل  03من 

حيث من املمكن أن تعمل إما للتدخل بسهولة، الوضع الحالي لمقدمي ضمان القروض في األردن يشير إلى أن هنالك إمكانية و 
على تقدمي تسهيالت الضمان لقروض حمددة لالستثمار األخضر،و أقرب  الشركة األردنية لضمان القروض أو األردنية لتطوير املشاريع

ية ترغب يف متابعة هذه إىل نوافذ خمصصة ألنشطة حمددة قدمتها بالفعل الشركة األردنية لضمان القروض، وإذا كانت احلكومة األردن
من هذه املؤسسات هي األكثر فعالية لدعم طموحات االقتصاد األخضر، ومثة خيار  اأيتحدد الفكرة مرة أخرى، فإهنا حباجة الختاذ قرار 

آخر، فيما يتعلق بتمويل استثمارات كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة، يكون ذلك من خالل التمويل الذي سيقدمة صندوق تشجيع 
 .هذا سيعتمد على مدى اعتماد التوصيات الواردة أدناه الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة األردين، على الرغم من أن الرغبة يف تنفيذ

شركاء التنمية من ومن غير الواضح ما إذا كانت الموارد الالزمة لتوفير مثل هذه الخطة سوف تأتي من مصادر محلية أو 
فرت احلكومة األردنية املوارد ، وقد و بإمكانات تنفيذ عالية و ويف أي من احلالتني فإنه جيعله جذابا الستكشاف املزيد الفرص الدوليين،

لشركة األردنية لضمان القروض ضمان ل املوارد وزارة التخطيط والتعاون الدويلوفرت لربامج ضمان القروض يف املاضي، فعلى سبيل املثال 
عالية اليت تضعها على ضمانات ال ةفائدالمعدالت  فإنية مواردها، دوعلى الرغم من حمدو  .القروض اليت قدمها صندوق التنمية والتشغيل
، ومن جانب أخر أعرب عدد من الشركاء يف التنمية مثل الوكالة الفرنسية للتنمية صعباالقروض جيعل من استخدام املوارد احملدودة 

 .جيريها األردن قدالضمان، كما إن إعالن باريس دعم هذه اإلجراءات اليت تعزيز  ططخبترحيبها 

، والذي من شأنه أن يضمن المشاريع السيئة "سوء االختيار"في توفير ضمانات القروض يتمثل في  ارئيسي اولكن هنالك خطر 
، حيث يعمل نظام ضمان القروض على نقل اخلطر من املقرض إىل الضامن، وهنالك احتمال أن ختتار البنوك فقط القروض ذات فقط

تدامة الوضع املايل للنظام مع وجود قروض ذات خماطر عالية وتعثر يف املخاطر العالية من اجل االستفادة، وقد يؤدي ذلك اىل عدم اس
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د، ومع ذلك وعلى املستويني الدويل والتجربة األردنية تشري إىل أن ضمان القروض هو األكثر انسجامًا مع البنوك نظراً للمخاطر االسد
ع العملي جند أن القليل من املقرتضني ختلفوا عن السداد، املرتفعة بسبب النقص يف املعرفة حول القطاع، ولكن أين حدث هذا؟ يف الواق

 .فقط% 3تشري تقارير الشركة االردنية لضمان القروض أن معدل التخلف عن السداد بلغ  حيث

 .حتى ينجح مشروع ضمان القروض البد من أن تتدخل وزارة البيئة بشكل كبير للمضي قدمافوخالصة القول، 

 

  الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة األردنيتسريع زيادة حجم صندوق  7.9

يهدف صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة األردني للمساعدة في تمويل استثمارات الطاقة المتجددة وكفاءة 
 :وهي( 2052حكومة األردن، )استخدام الطاقة في األردن، ورؤية الصندوق تكمن في توفير خمس نوافذ في االجل الطويل 

دعم الطاقة املتجددة لدعم تطوير الطاقة املتجددة عن طريق سد الفجوة بني تكاليف اإلنتاج وأسعار اتفاقية شراء  نافذة «
 ؛( PPA)الطاقة 

 نافذة تعزيز التعاون الفين والدراسات، مثل دراسات اجلدوى والتدريب، وإدارة جانب الطلب وبرنامج التنمية؛  «

املتجددة وترشيد الطاقة وهذا ضمانا لتعزيز اإلقراض املصريف ملشاريع الطاقة املتجددة لطاقة ضمان التسهيالت املقدمة ل  «
 وكفاءة استخدام الطاقة؛

 نافذة دعم أسعار فائدة الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة اليت تقلل من التكاليف اإلمجالية ملطوري املشاريع؛  «

 .الستثمارية نافذة األسهم لتقدمي أسهم للعموم إلدارة الصناديق ا  «

وعلى هذا النحو، ميكن لصندوق تشجيع الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة األردين أن يكون وسيلة ممكنة لتقدمي العديد من التدخالت 
بية الرئيسية اليت نوقشت أعاله داخل القطاعات األساسية يف االقتصاد األخضر األردين، ونظرا لألمهية املركزية هلذا القطاع باألردن يف تل

 .ا يربرهمد جيالطموحات الشاملة لالقتصاد األخضر األردين، فإن هذا الرتكيز 

الصندوق حاليا يقدم ، ، و 2052تأسيس الصندوق في أكتوبر  بداية التقدم في إنشاء الصندوق بطيئا نسبياً مع كانفحتى اآلن،  
تعمل على  السكين القطاع، ويف لتعزيز التحول إىل املصابيح املتوهجة من الفلورسنت يف املباين العامة إذ متنح الدعم   ثالثة مبادرات 

 .الشمسية بالطاقة املياه تسخني مانظ 2111 من أكثر تركيب

املقدم من دول  املستقبلي ، وواحد من اخليارات اليت جيب استكشافها هو الدعمالصندوق يتطلب المزيد من الموارد أيضافإن لذلك 
جملس التعاون اخلليجي لدعم الطاقة املتجددة األردين ، وميكن توجيه االستثمارات يف كفاءة الطاقة من خالل الصندوق، وبالنظر إىل 

 حتققمعدالت الضغط املرتبطة مع العديد من األدوات املقرتحة يف إطار الصندوق،وبالتايل ميكن التأكد من أن األموال اخلليجية سوف 
 . القيمة القصوى



 المملكة األردنية الهاشمية

 

62 
 

، ومن الممكن أن يقدم صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة األردني المزيد من القروض كرأسمال مباشر للمشاريع
يف وإذا تلقى صندوق تشجيع الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة األردين موارد أكرب بسبب النقص يف القدرة اإلقراضية احلالية يف النظام املصر 

ألردين، إىل جانب بعض املخاطر يف مشاريع الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، فإن الصندوق يستطيع تقدمي القروض بشكل مباشر، ا
 (.أدناه 3كما نوقشت مبزيد من التفصيل يف القسم )وهذا النموذج الذي اعتمد من قبل بنك االستثمار األخضر يف اململكة املتحدة 

إلشراك القطاع ية في صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة األردني يحتاج إلى تعديل فإن هيكل الحاكمومع ذلك، 
حيت تسيطر وزارة الطاقة على صندوق تشجيع الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة األردين، ومن املرجح أن  ؛ الخاص على نطاق واسع،

( إما لدعم أو لسحب الدعم ملشاريع معينة)ة توجهات القراراتيثري هذا التخوف بني املستثمرين من القطاع اخلاص حول طبيع
العتبارات سياسية، كما قد يكون هناك أيضا معيقات ثقافية بني الدوائر احلكومية والقطاع اخلاص اليت من الصعب التغلب عليها، 

ن التفاصيل يف اجلزء التايل؛ حيث ميكن ومثال على ذلك ما أحرزه بنك األستثمار األخضر الربيطاين ، والذي متت مناقشته يف مزيد م
 .لالستثمار يف املشاريع اخلضراء وهو مستقل وظيفيا عن احلكومة  الربيطانية اخاص اأعتباره صندوق

وعند وضع تصور محتمل لطبيعة صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة األردني مقارنة بالبنوك فإن هذا التصور  
فإذا كان الصندوق يقدم تسهيالت تقلل من خماطر االئتمان  يجب أن يعتمد على طبيعة العمليات التي سيقوم بها الصندوق،

إذا بدأ صندوق تشجيع الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة األردين فبل البنوك، ومع ذلك من ق لالستثمارات فإن هذا سوف يكون مفضال
بتوفري رأس املال مباشرة فإن هذا حباجة إىل تطوير اإلجراءات بعناية للتأكد من أن االستثمارات تدعم عمليات اإلقراض املصريف 

ربيطاين باإلضافة إىل جتربة املؤسسات املالية الدولية، كل ذلك سوف التجاري ال أن حتل مكاهنا، ومع دراسة حالة االستثمار االخضر ال
 .يعطي تصورا واضحا عن كيفية عمل هذا الصندوق

فإن العمل مع المؤسسات القائمة من أجل رفع مستوى االستثمار األخضر أسهل من إنشاء مؤسسات  ومن ناحية نظر عملية،
أنشأت بالفعل مثل صندوق تشجيع الطاقة املتجددة وترشيد قد إلنشاء   حتتاجاليت أن الكثري من املؤسساتسيما و  اخرى جديدة،

تغيري هيكل إدارة  بتطلفقد يومع ذلك، . كون منخفضةتاملرتبطة بالتدخل جيب أن " تكاليف املعامالت"كما أن الطاقة األردين ،  
 .طويال االصندوق وقت

وترشيد الطاقة األردني يعد من الممكن من الناحية السياسية إذا ما تم إن توسيع نطاق موارد صندوق تشجيع الطاقة المتجددة 
من املرجح أن يكون استخدام املوارد اخلارجية توفير تمويل من الموارد الخارجية؛ ويعتبر تعديل الهيكل اإلداري هدفا طويل األجل و

خطورة بكثري من الناحية السياسية مقارنًة باستخدام املوارد لتمويل رأس مال صندوق تشجيع الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة األردين أقل 
مل يكن  من املمكن تقييم مدى تقبل دول جملس التعاون اخلليجي لالقرتاح الذي ميكن من خالله وخاصة إذا  احمللية لدافعي الضرائب،

القصري  ىقة األردين، ويبقى التحدي على املدخدمة صندوق تشجيع الطاقة املتجددة وترشيد الطا املستقبلية  يفمواردها بعض أن توجه 
واملتوسط يف تعديل اهليكل االداري لصندوق تشجيع الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة األردين والذي انشئ مبوجب قانون الطاقة الذي مت 

يكون هدفا على املدى  ، ألن هذا من املرجح أن يكون أساسيًا لنجاح الصندوق يف االجل الطويل، وبالتايل3101يف عام تبنيه 
 كيفية لدراسة اجلهود بذل ميكن القصري، املدى وعلى ،الطويل لتوسيع نطاق التمويل جلوانب معينة من االقتصاد األخضر األردين

 كل الصندوق بتطبيقاتاليت تتعلق  بالقرارات يتعلق فيما وخاصة اإلدارية، للجنة الوظيفي االستقالل عملية من الزيادةاستشكاف وسيلة 
 .حدة على حالة
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وباختصار، ميكن لصندوق تشجيع الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة األردين أن يلعب دورا حامسا يف دعم متويل االقتصاد األخضر 
 (:ورمبا يكونوا ثالثة)األردين، ومع ذلك من أجل حتقيق هذا الدور هنالك شرطان مسبقان حرجان اثنان 

يتطلب وجود املزيد من املوارد املالية وبالنظر إىل الوضع املايل احلايل يف األردن، فإنه من املرجح أن يتطلب موارد خارجية،  «
من ومتربعون آخرون وقد ترغب حكومة اململكة األردنية اهلامشية يف مواصلة املفاوضات مع دول جملس التعاون اخلليجي 

 .أجل حتقيق ذلك

 اإلجراءات من كال تشمل واليت -فرص الستكشاف كيفية زيادة االستقالل الوظيفي من احلكومة متابعة ال وينبغي «
وأخريا ينبغي أن تستكشف .املدى الطويل علىالتنظيمية / التغيريات على املدى القصري والقانونية و يف الوظيفية واملمارسات

املصريف األردين تستطيع تربير تقدمي القروض بصورة مباشرة أم  ما إذا كانت القيود احلالية يف القدرة اإلقراضية داخل النظام
 .ال

ويف الوقت الذي ينبغي أن تتابع كل هذه األمور، فمن املرجح أن تكون هذه عملية طويلة األجل، لذلك سوف يكون هنالك وسائل 
 .واملتوسطأخرى لزيادة التمويل يف االقتصاد األخضر جيب أن يتم العثور عليها على املدى القصري 

 تقع مسؤولية اإلقراض االخضر للقطاع الزراعي على عاتق مؤسسة اإلقراض الزراعي 7.7

،  حيث تقوم الزراعي لتقديم القروض لدعم أعمال المزارعين وتنظيميا تتبع المؤسسة لوزارة الزراعةانشئات مؤسس اإلقراض 
على هذه القروض، % 2شكل قروض، وتتقاضى فائدة بنسبة مليون دينار أردين سنويا على  21املؤسسة مبنح مبلغ يقدر حبوايل 

 :وباإلضافة إىل ذلك لدى املؤسسة نافذتني لإلقراض يتم استيفاء الفائدة عليهما من قبل وزارة املالية

 مليون دينار سنويا؛ 02النافذة األوىل لتعزيز استخدام البيوت البالستيكية ويبلغ حجم اإلقراض من خالهلا حوايل  «

حيث تقدم للمزارع ما يصل ( مما تحسن من كفاءة استخدام املياه)'املياه املخصبة " الثانية تستخدم لتشجيع استخدام النافذة «
 .دينار أردين  0110111دينار بدون فائدة مع حجم أقصى للقرض يصل إىل  010111إىل 

 أصبحمنذ  3111سة  كان يف عام وتصل مدة هذه القروض يف مجيع احلاالت إىل مثان سنوات، وآخر دعم حكومي  للمؤس
، كما أن لديه مصدر إقرض من البنك اإقراضي االصندوق فائض لدى يف الوقت احلاضر فإنأما ، امتجدد اصندوق املؤسسة صندوق

 .املركزي ميكن االستفادة منه يف حاالت الطوارئ

وأحد الخيارات لتحفيز اإلقراض األخضر في االقتصاد األردني هو تحديد حد أدنى من مبالغ اإلقراض الموجهة من خالل  
وهذا يعين توجيه نسبة معينة من أموال مؤسسة مؤسسة اإلقراض الزراعي لغايات االستثمارات الخضراء  في قطاع الزراعة، 

إلجياد كافية لبداية  فإن نسبة األموال املخصصة من مؤسسة اإلقراض الزراعي قد تكون  اإلقراض الزراعي  للمشاريع اخلضراء، ويف ا
يف مرحلة الحقة من األموال اإلضافية املقدمة من شركاء التنمية أو احلكومة، ومن أجل احلفاظ  استكماهلاولكن ميكن الالزمة األرضية 

األدىن كمتوسط متحرك على مدى سنة أو ثالثة سنوات كإطار عام على مرونة مؤسسة اإلقراض الزراعي ، فإنه ميكن حساب احلد 
مينع اللجنة من االستجابة مبرونة هلذا التحدي، وجيب أن يكون  نواجه القطاع الزراعي يف سنة معينة، فهذا ليحبيث إذا كان هناك حتد 

مكن أن تحصلوا عليها عند احلصول على بالفوائد اليت من امل مذلك مصحوبا حبملة تسويقية موجهة للمزارعني من أجل تعريفه
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القروضو اليت تفي باملعايري، فعلى سبيل املثال اخنفاض استهالك املياه عند استخدام معدات ري أكثر كفاءة واخنفاض فواتري الطاقة 
 .عند استخدام الطاقة املولدة من الشمس

عة على التمويل من الجهاز المصرفي بالشكل ويمكن التركيز بشكل كبير على تخفيض الصعوبات عند حصول  قطاع الزرا
التقليدي إلى جانب أهمية تغيير الممارسات الزراعية لتلبية طموحات األردن في الوصول إلى االقتصاد األخضر، وكان المبرر 

سب و ذلك بس إلنشاء مؤسسة اإلقراض الزراعي  في المقام األول ضمان وصول التسهيالت االئتمانية الكافية للمزارعين
فقط من القروض املصرفية تذهب للقطاع %  0.0أن  USAIDفعلى سبيل املثال تشري تقارير ال  استبعادهم من النظام المالي،

وعلى هذا النحو فالعديد من املبادرات (. USAID ،2012) %3الزراعي على الرغم من أن حصته يف الناتج احمللي اإلمجايل تبلغ 
أعاله قد ال تكون متاحة للقطاع الزراعي، ويف الوقت نفسه هنالك ضرورة إلصالح القطاع من أجل  األخرى اليت نوقشت واملوصى هبا

٪ من املياه يف األردن وبينت 31تلبية طموحات األردن للوصول إىل االقتصاد األخضر، حيث يستخدم القطاع الزراعي أكثر من 
 .مليون دينار أردين 011الستثمارات املتعلقة بالزراعة املستدامة ألكثر من الدراسة االستطالعية لربنامج األمم املتحدة للبيئة حتتاج ا

وعلى الرغم  تطلب الدعم بالنسبة ألسعار الفائدة،تتكلفة التدخل إذا كان هنالك عدد كبير من المشاريع التي ال سوف تنخفض 
ني كفاءة استخدام الطاقة واملياه يف القطاع الزراعي يف من احلاجة لدراسة السوق وممارساته، وفرص االستثمارات املرحبة يف جماالت حتس

من  هيأن كفاءة املزارع يف استخدام املياه إىل  USAIDاألردن فإنه من املرجح أن تكون مرتفعة، فعلى سبيل املثال، تشري تقارير 
، وإذا كان هناك عدد كاف من مشاريع وهلا صايف قيمة حالية موجبة فإنه لن 17 (USAID ،2012)فقط يف املائة  21إىل  21

أو، مع مرور الوقت، كما يتم استنفاد الثمار السهلة  -هذا هو احلال  مل يكنتكون هناك حاجة لتقدمي دعم ألسعار الفائدة، أما إذا 
هذا بالواقع موجود ، كما نوقش أعاله، و ر القرض البدائيةلكلمة اليت حتتوي على عنصقد يكون من املمكن اجلمع بني هذه ا  -البيع 

 .ة االقراض الزراعي سعمليات مؤسيف خرى األوانب اجلبفيما يتعلق 

مت تأسيس مؤسسة اإلقراض الزراعي مع  ، فقدهذا التدخل لتحقيق سهولة في التشغيل يهدفأما من الناحية العملية فإنه ينبغي أن 
شبكة من املزارعني األردنيني، وكل ما سيفعله هذا التدخل هو أن توجه نسبة معينة من أنشطة اإلقراض لالستثمارات اليت تفي مبعايري 

، والعقبة الرئيسية ( لتنمويةأو ا/ يف مرحلة الحقة أن تصدر األموال املتاحة هلذا الغرض من الوكاالت احلكومية و  ميكن وإن كان)معينة 
هي يف حتديد ما هي هذه املعايري أوال وما نسبة اإلقراض اليت ينبغي أن توجه إىل هذه األنشطة، ومع ذلك جند من السابق أن املعايري 

النهج املماثل وعلى أساس )أو توفري الطاقة ينبغي أن تكون بشكل مباشر نسبيامن أجل تطوير هذه العملية / القائمة حول املياه و 
؛ واخريا فإن الدراسة االستطالعية املفصلة للسوق جيب أن تكون (لتقييم ما إذا كانت هذه املشاريع تستويف معايري كفاءة الطاقة

 .موجودة

، فمصدر القلق الرئيسي على هذا االقرتاح هو وإذا كانت االمور التنظيمية جيدة، فإنه من الممكن التغلب على المخاوف السياسية
أعاله، فإنه للحد من استخدام املياه، واليت  3الحتياجات امللحة للقطاع الزراعي، لكن وكما يبني القسم لأنه ميكن حتويل موارد أكثر 

                              

 
 على الرغم من أنه مت املناقشة الحقا أن أختبارات فحص السوق كانت مرضية .  17
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صاد األردين، وعالوة على ذلك من منها، هو يف حد ذاته أولوية مهمة جدا بالنسبة لالقت اكبري   ايتطلب العمل مع القطاع الزراعي جزء
خالل تقييم متوسط األرضية اليت توضع يف املدى املتوسط، فإنه ال يزال من املمكن االستجابة للمتطلبات األخرى يف القطاع يف األجل 

ستكون هنالك حاجة فقط القصري، ويصبح هذا التدخل ذو جاذبية للسياسيني إذا مل تحتاج بالبداية إىل الدعم املقدم من وزارة املالية، و 
 .لبعض املوارد املالية للحملة اإلعالنية املصاحبة

 .يتم ذلكويبدو أنه من المهم أن تضعط وزارة البيئة ووزارة الزراعة من أجل أن 

 ية على البنوكظالتخفيف من اإلجراءات التحف 7.1

من القروض لمستوى معين من رأس المال أو تخفيف الرقابة المصرفية على القروض الخضراء والتي تتيح للبنوك منح المزيد 
 :وهنالك خياران رئيسيان متاحتان الودائع ،

إما نقدا أو على الودائع يف البنك )يف الوقت احلاضر جيب على البنوك األردنية االحتفاظ  خفض نسبة االحتياطي، «
ميكن إقراضه، وميكن تطبيق % 42 ، والباقي(Gray, 2011)مببلغ يعادل سبعة يف املائة من ودائع العمالء ( املركزي

نسبة االحتياطي األقل على القروض املمنوحة للقطاع األخضر، وبالتايل توسيع حجم األموال املتاحة لإلقراض واليت ميكن 
 .أن توفرها البنوك األردنية لالقتصاد األخضر بالنسبة لودائع العمالء بالدينار

دد نسبة رأس املال اإلضايف اليت  جيب أن حتتفظ به البنوك  حترأس املال ختفيض نسب كفاية رأس املال، إن نسبة كفاية  «
، وبعبارة أخرى % 03، ويف الوقت احلاضر فإن النسبة يف األردن تبلغ حوايل (املرجحة باملخاطر)كنسبة من املوجودات 

على  ايضع حدود ، وهذا(وبشكل رئيسي بالنسبة للقروض) من أصوهلا على األقل، % 03جيب أن حتتفظ البنوك ب 
 ميكن أن تقرضها البنوك، ويزيد من تكلفة رأس مال البنك، وهنا يقرتح السماح للبنوك خبفض نسبة كفاية رأس يتاملبالغ ال

  18.%1املال لإلقراض على املشاريع اخلضراء إىل 

إن التحدي فأعاله،  0يف الفقرة فكما نوقش ومن المتوقع أن يزيد هذا التدخل من عرض االئتمان المتاح لالستثمارات الخضراء، 
هو حمدودية القدرة على ( أو قد يفعل ذلك يف املستقبل)الرئيسي الذي يعرقل اإلقراض لإلستثمارات اخلضراء يف األردن يف الوقت احلايل 

ل البنوك األردنية، وهذا اإلقراض بني البنوك، هذا باالضافة اىل ارتفاع مستوى املديونية احلكومية واليت يتم متويلها بشكل كبري من قب
التحرير من املتوقع أن يزيد من قدرة البنوك األردنية على إقراض االستثمار يف القطاع األخضر، دون احلاجة إىل جذب ودائع عمالء 

 (.وكالمهامرتفع التكلفة)جديدة أو رفع رأس ماهلا 

                              

 
18 

 حقوق الملكية العاوية المائة من في 5.4فإنها تلزم البنك على أن يحتفظ ب  IIIوالتشريعات المنرفية III بازلفحسب  ككل، البنك على مستوى
 المال رأس كفاية نسبة( IIاتفاقية بازل  في أربعة في المائةارتفاعا من )لرأس المال  المستوى األول في المائة من وستة( II بازل في% 2ارتفاع من )
 لبنكا بإجمالي أسهممتعلق فإن هذا في المائة، وبالتالي  4..5 تكون عنوسوف  الكلي كفاية رأس المال نسبة أنأي " مخاطره إلى البنك مال رأس نسبة"
.هذه القواعو مع تفقت الكلي كفاية رأس المال نسبة طالما أن المختلفة إلى األنول نسب كفاية رأس المال مختلفيمكن تطبيق و
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، ولكن هناك بعض (ألسباب عدة وموضحة أدناه)وهذا النهج لتحفيز اإلقراض المصرفي في القطاع األخضر نادر الحدوث  
يف املائة،  02، ففي لبنان مثال تعفى كفاءة استخدام الطاقة وبعض مشاريع الطاقة املتجددة من نسبة االحتياطي ال األمثلة على ذلك

للقرض، ، وكذلك يعفى القرض بشرط توفر بعض اخلصائص احملددة %02.2ولكن على أن ال تنخفض نسبة االحتياطيات عن 
يتم وضع حد أقصى لنسبة التكاليف اإلمجالية للمشروع املمولة من القرض والذي ميكنه من  هومثال على ذلك العملة املقومة فيه، ولكن

وهو وضع حد أعلى  لسعر الفائدة على اإلقراض هلذه املشاريع، وهنالك " القرض احملفز"هنالك ما يسمى فالتأهل لإلعفاء، ويف املقابل 
 .فقط 3101 من األدلة املتوفرة على جناح هذه الرتتيبات اليت وضعت منذ عام  القليل

الجاذبية المحتملة لهذا النموذج هو أنه يمكن أن يوفر حافزا لتحفيز اإلقراض لالقتصاد األخضر دون إنفاق الموارد المالية 
هذا القسم، فإن هذا النهج ليس له آثار مباشرة  ، وعلى النقيض من العديد من املخططات األخرى اليت متت مناقشتها يفالشحيحة

 .على موارد احلكومة

فأوال، أهنا قد تؤثر سلبا على مسعة وسالمة النظام املصريف األردين، فكما نوقش يف  ومع ذلك، فإن ذلك ينطوي على مخاطر كبيرة،
األردين مستمر يف ممارسة تنظيم الرقابة واإلشراف  البنك املركزي"تشري إىل أن ( 3103)، فإن تقارير صندوق النقد الدويل 2.3القسم 

التخفيف من كفاية رأس املال أو االحتياطيات يف  رسل، وقد ي"على النظام املصريف كما أن مؤشرات احلصافة املصرفية ال تزال قوية
لتحركات املعاكسة، وثانيا من خالل النظام املصريف  إشارة سلبية حول مدى متانة هذا القطاع، ال سيما يف وقت يوجد فيه الكثري من ا

، وكل هذه العوامل تشري إىل أن أي %2زيادة عرض النقود، فقد يؤثر هذا على ارتفاع خماطر التضخم واليت هي يف مستويات مرتفعة 
جود حاليا يف إجراء يف هذا الصدد جيب أن يؤخذ حبذر وبعناية يف تطبيقه، ولكن اإلخنفاض يف املستوى املطلق للتمويل األخضر املو 

( إذا كانت الظروف مواتية أيضا)األردن يشري إىل أنه ميكن استخدام هذا النهج من أجل حتفيز زيادة كبرية يف مستوى التمويل األخضر 
 .يف حني من املتوقع وجود تأثري سليب ضئيل نسبيا على االقتصاد الكلي

و خيار محفوف بالمخاطر ولذلك ينبغي تطبيقها بحذر شديد وخالصة القول، إن تخفيف الرقابة على الجهاز المصرفي ه     
أعاله، إن أحد املعوقات  0وكما نوقش يف الفقرة  وبعناية، وال يكون ذلك إال بموافقة كاملة من السلطات التنظيمية ذات العالقة،

نظرا للوائح احلالية إذا ما أخذ بعني االعتبار اليت حتد من متويل االستثمار األخضر هي حمدودية القدرة على اإلقراض لدى البنوك األردنية 
صندوق تشجيع الطاقة املتجددة ارتفاع مستويات املديونية احلكومية، ولكن هناك خيارات أخرى لزيادة األقراض، مثل زيادة رأس مال 

خدام الطاقة، وقد يكون أفضل مشاريع الطاقة املتجددة وكفاءة استيف ، واستخدام رأس املال هذا وترشيد الطاقة األردين بشكل كبري
ختفيض املتانة املصرفية قد يؤدي اىل زيادة أن وسيلة للتغلب على املخاطر باملقارنة مع إجراءات ختفيف املتانة املصرفية، وميكن النظر اىل 

 ترشيد الطاقة األردينصندوق تشجيع الطاقة املتجددة و تدفق ريوس األموال إىل القطاعات اخلضراء، ولكن يف املدى القصري ال يعترب 
 .اال بشكل حمدد ومقيد جمديا

 تخفيف الضريبة على االقتراض الخارجي 7.6

وتغطى هذه  على الشخص غير المقيم في حال حصوله على دخل خاضع للضريبة من مقيم،%  1يفرض األردن ضريبة بنسبة 
من مدفوعات الفائدة ملصلحة الضرائب %  2الضريبة من الفائدة املدفوعة من قبل املقرتض األردين لصاحل املقرض اخلارجي، أي  دفع 

على  األردنية، وهذا يزيد من أسعار الفائدة على املقرتضني مقابل هذه الضريبة ألنه من املتوقع أن يزيد املقرضني اخلارجيني أسعار الفائدة
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أكثر كلفة، وقد يكون مبثابة مثبط لالقرتاض اخلارجي والذي يعد من اخلارج املقرتضني األردنيني مقابل هذه الضريبة ، مما جيعل اإلقراض 
 .أحد مصادر رأس املال لالستثمارات اخلضراء

ه الضرائب الدخل على معدالت فخفض الضرائب شائع يف العديد من البلدان األخرى، وحسب البيانات املتاحة يبني اجلدول أدنا
الفائدة اخلارجية جملموعة من دول منطقة الشرق األوسط، حيث جند أن هنالك جمموعة من الدول ال تتقاضى ضريبة على إيرادات 

وبشكل عام معدالت الضرائب على (. مثل املغرب وسوريا ومصر)الفوائد، وعدد منها تفرض معدالت أعلى من تلك اليت يف األردن 
 %.31و %  1خل من الفوائد ترتاوح ما بني الد

 يبني معدالت الضريبة املقتطعة على دخل الفائدة الدولية6  اجلدول رقم 

 اجلزائر %01 املغرب 01%

  البحرين %1 عمان 1%

 مصر %31 قطر 2%

 األردن %2 السعودية 2%

 الكويت %1 سوريا 1%

على %31وعلى البنوك % 2
 لبنان % 2/01  تونس األخرى

 ليبيا %2 اإلمارات 1%

 مالطا %1 اليمن % 01/% 1

Source: Deloitte (2012) Withholding tax rates 2012 (available at: http://goo.gl/obNFC) 

فهذه  األتفاقيات تسمح  وغالبا ما يتم التخفيف من أثر هذه المعدالت الضريبية بموجب اتفاقات االزدواج الضريبي بين الدول؛ 
 .للمقرض الدويل التعويض عن الضرائب احمللية، ورمبا حتد من تأثري الضريبة على معدل الفائدة الذي يتوجب على املقرتضني دفعه

ويتمثل أحد الخيارات لتحفيز التمويل لالستثمارات الخضراء في األردن بشكل أكبر هو تخفيض هذه الضريبة لدعم االستثمار 
أن يكون هلا األثر الكبري على املشاريع خاصة مشاريع الطاقة املتجددة، وهذه املشاريع اليت  حيث من املتوقعفي المشاريع الخضراء، 

ل على رأس املال من اخلارج، ولذلك ليس من املتوقع أن يكون هلا تأثري كبريا على قدرة البنوك األردنية هي األكثر احتماال للحصو 
 .لتمويل االستثمارات اخلضراء وامنا ستزيد من مقدار املنافسة بني البنوك األردنية والدولية

لوقت الحالي لرؤوس األموال الدولية إن أثر اإلعفاء الضريبي يصعب قياسه حيث أن التدفقات الكبيرة التي تحدث في ا
المقدمة لدعم محطات التوليد الحرارية في األردن يشير إلى أن الضريبة قد ال تكون عائقا كبيرا خاصة عندما تكون 

http://goo.gl/obNFC
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ويقوم األردن حاليا بالتعاقد على أربع حمطات توليد حرارية من خالل منتجي الطاقة املستقلني،  المشروعات ذات جدوى أقتصادية،
عة لن وسيتم متويلها مجيعا من قبل املستثمرين واملقرضني الدوليني، وبالتايل يشري هذا إىل أنه بالنسبة للمشاريع اجليد فإن الضريبة املقتط

 .لألردن( الدين)يكون هلا تأثري على القدرة على جذب رأس املال اخلارجي 

الل تخفيض معدالت ضريبة المقتطعة بشكل تقاطعي، ومن وجهة نظر عملية، سيكون من السهل نسبيا توفير النقص من خ
موضح أعاله، يوجد على هو فكما ولكن من غير الواضح ما إذا كان من الممكن تطبيق هذا التخيفض األنتقائي على الضرائب، 

ري إىل أن األقل مخسة بلدان يف منطقة الشرق األوسط حاليا ال تتقاضى أي ضرائب على مدفوعات الفائدة االجنبية، وهذا يش
التخفيض عرب احلدود يف معدل الضريبة من املمكن تطبيقه، ومع ذلك فإن إدخال خصم انتقائي إلقراض بعض األنشطة هو شيء غري 

 .متعارف عليه، وسيخلق تعقيداً يف نظام الضريبة األردين

ناخ املايل احلايل يف األردن جيعل تدابري فاملنه خفض اإليرادات الضريبية، أضافة إلى وجود تحد سياسي كبير في أي أجراء من شإلبا
 .خفض الضرائب صعب التنفيذ

وبالنظر إىل أن معدل الضريبة  وخالصة القول، فإن هذا االجراء لن يكون ذو اولوية لزيادة تمويل االقتصاد األخضر في األردن،
عاملية، وكذلك التحديات السياسية والعملية يف تنفيذ معدل يف األردن على إيرادات الفوائد ليست استثنائية وفقا للمعايري اإلقليمية أو ال

، حيث تشري األدلة إىل أن هذه الضرائب ليست عائقا أساسيا للتمويل اخلارجي، وال يبدو أن هذا اإلجراء ذو أولوية (االنتقائي)الضريبة 
االتفاقات الضريبية املتبادلة مع جمموعة واسعة من لزيادة التمويل األخضر يف البالد، وقد يكون من األجدى للحكومة األردنية متابعة 

 .البلدان

 توسيع نطاق أو فتح خطوط جديدة لالئتمان االخضر  7.1

وهذا اخليار يهدف  من الممكن انشاء خطوط ائتمان جديدة لتوسيع نطاق اإلقراض للقطاعات الخضراء في االقتصاد األردني،  
رأس مال البنوك األردنية، وهذا من شأنه ( أو املدة/ إما املعدالت و)إىل زيادة التمويل عن طريق إقراض النشاطات اخلضراء من خالل 

( قلحيث ستكون تكلفة إقراض هذه املشاريع أ)أن يزيد القروض اخلضراء من خالل جعلها أكثر رحبية للبنوك إلقراض املشاريع اخلضراء 
أو من خالل زيادة طول فرتة السداد، وعلى هذا النحو فقد يعاجل هذا النهج نقص السيولة يف النظام املصريف لالستثمارات اخلضراء /و

 .وكذلك زيادة املعرفة العملية هلذه املشاريع وكذلك الفهم بني مطوري املشاريع واجملتمع املصريف

يع أنحاء العالم، وإحدى هذه االتفاقيات موجودة بشكل مسبق في األردن إن خطوط االئتمان من هذا النوع شائع في جم
 ، للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

كما أهنا تقوم باستخدامه    ملتجددة وكفاءة الطاقة يف األردنلقد أنشأت الوكالة الفرنسية للتنمية مؤخرا خط ائتمان ملشاريع الطاقة ا
غري أن  نمن خط االئتما من مشروعنيه حىت اآلن مت دعم مشروع واحد فإن الرغم من ذلكعلى كنموذج للبناء يف دول أخرى، و 

مليون يورو لثالثة خطوط إئتمان يف  31الوكالة الفرنسية للتنمية كان هلا جتربة مغايرة يف بلدان أخرى حيث بلغت نسبة استنفاذها 
مليون يورو  32مشروع بلغت تكلفتها أكثر من  32ر من الصني خالل ثالثة بنوك خمتلفة واليت دعمت عملية التمويل ألكث

 .املتجددة الطاقة من ميغاواط 001 من أكثرمستدانة لدعم 
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وهنالك أمثلة أخرى خلط ائتمان كفاءة استخدام الطاقة املتجددة البلغاري وهو برعاية البنك األورويب لإلنشاء والتعمري وهنالك مبادرة 
 011مليون يورو وارتفعت إىل   21، وقد قدم البنك األورويب لإلنشاء والتعمري تسهيالت لقروض بقيمة من قبل وكالة التنمية التشيلية

مليون يورو إىل سبعة بنوك من أجل إقراض مشاريع الطاقة املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، وميكن للمقرتض الفرعي اقرتاض ما يصل 
مليون يورو من  011مشروعا تبلغ النفقات الرأمسالية اإلمجالية هلا  010قد مت دعم ف 3103مليون يورو، واعتبارا من نيسان  3.2إىل 

وتوفري طاقة  CO2مليون طن من  321، مما يؤدي إىل خفض انبعاث أكثر من خط االئتمان للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة البلغاري
التشيلية بطريقة مماثلة مع البنوك املشاركة واملسموح هلا تقدمي قروض ئتمان وكالة التنمية إترياوات ساعة، وعمل خط  0إىل ما يقرب 

سنويا، وقد أدى هذا املثال األخري على توليد أكثر من % 3.2مليون دوالر للمشروعات الفردية بأسعار فائدة تبلغ حنو  2تصل إىل 
 .شركة 00ميغاوات من الطاقة املتجددة من خالل تقدمي الدعم إىل  11

فعلى سبيل املثال، فإن برامج متويل وكالة التنمية التشيلي  يتم الجمع بين هذه الترتيبات والمساعدة الفنية في آن واحد، وكثيرا ما
مم يشمل منحا يف املراحل االوىل من إعداد املشروع هتدف إىل تطوير تقييم املوارد ودراسة اجلدوى والدراسات البيئية، فتقارير برنامج اال

، "يف جلب رأس املال للمشاريعآليات املالية العامة عامال هاما يف جناح "تفيد بأن تقدمي املساعدة الفنية كان ( 3100) املتحدة للبيئة
البنك األورويب ، وغريها من املبادرات ط االئتمان للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة البلغاريةومتت مناقشة املساعدة الفنية املصاحبة خل

 .اثلة يف بلدان أخرى، يف وقت سابقمم لإلنشاء والتعمري

، وهذا يعين أن الدعم الذي يقدمة القطاع العام يوفر من إن معدالت الرفع المالي المرتبطة بهذا الدعم غالبا ما تكون منخفضة جدا
اقشات برنامج االمم خالله رأس املال للمشاريع اخلضراء بشكل مباشر، ومعدالت الرفع املايل غالبا ما تكون منخفضة جدا فيه، ففي من

املتحدة للبيئة حدد معدل االستفادة النموذجية من اثنني إىل أربعة، ومع ذلك فإن التقرير نفسه يالحظ أيضا أن هذا التدخل هو يف  
 .ملعاجلة نقص السيولة ملشروعات الطاقة النظيفة" ضروري"كثري من األحيان 

فكما  اإلقراض على الرغم من أن األدلة من األردن حتى اآلن تبدو مختلطة،عموما سجل جيد في زيادة  الديهخطوط االئتمان 
وتشيلي املذكورة أعاله، وميكن خلطوط االئتمان األخضر زيادة اإلقراض املصريف يف الظروف  ابلغاريو  الصني يدل على ذلك األمثلة من

، ومن ين اثننيالئتماين استثمار الوكالة الفرنسية للتنمية اط طاملناسبة  بفعالية وبشكل كبري، ومن ناحية أخرى فإنه يوجد حالياً ضمن خ
االئتماين ال يزال يف بداياته، ورمبا يزداد مع الوقت، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت املعيقات الوكالة الفرنسية للتنمية املعلوم أن خط 

 .ادة اإلقراض للشركات الصغرية واملتوسطةئتمان، مبا يف ذلك زياالط طو االستثمارية األخرى يف األردن حتد من هنج خ

، حيث يساعد االستخدام الواسع النطاق هلذه وهنالك تحديات في إنشاء خطوط االئتمان، ولكنها ليست مستعصية على الحل
التعامل اليت الربامج يف مجيع أحناء العامل يف التغلب على التحديات يف تأسيس وتشغيل هذه املشاريع، وهنالك مسألة مهمة وهي عملية 

وذلك لضمان أن التخصيص ألية موارد يكون " املشروع األخضر"يكون اخليار فيها للبنوك للمشاركة يف املشاريع وحتديد املعايري للـ
 .بشكل مناسب

 فيما يةاألردن للحكومة بالنسبة أولوية أمٌر من المحتمل أن ال يشكل خط االئتمان للطاقة المتجددة مازال في مراحله المبكرة،
فقط، يف حني أن هذا املخطط ال  ني اثننيمبشروعالوكالة الفرنسية للتنمية وحىت اآلن فقد دعم خط ائتمان  ، .الخاصة مواردهاب يتعلق

 اململكة حلكومةيزال يف مراحله األوىل واإلقبال على استخدامه بني البنوك واملقرتضني ال يزال خيضع لعدم اليقني، فليس من احلكمة 
 املشاركة املبادرات من غريها وجود احتمالية من الرغم على إنشاء نظام جديد أو توسيع نطاق املخطط املوجودأن تقوم ب اهلامشية األردنية
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وخاصة أن املخطط برعاية احلكومة األردنية، وأنه سيحصل يف هناية املطاف على عائد على األموال  يف التنمية يف هذا اجملال عملية يف
 .ة، وبالتايل البد االخذ بعني االعتبار أن التدفقات النقدية هي قصرية االجل عند ختصيص املوارداملمول

اذ سيتم تقاسم اخنفاض أسعار  اكثر من ارباح االقراض العادي، اوواحدة من المخاطر الرئيسية في خط االئتمان هو كونه مربح
السوق  تالفائدة املقدمة على أي خط ائتمان للبنك بني البنوك واملقرتض، اعتماداً على الظروف التنافسية يف السوق املصرفية، فإذا كان

العادية ودون أي  هذا يعين أن البنوك ستأخذ فرقية أسعار الفائدة  وتبقى تقرض بسعر الفائدة السائد على القروضفإن غري تنافسية 
كما أن ارتفاع أرباح البنوك على اإلقراض اليت )تغيري، وعلى الرغم من أن هذا ميكن أن يكون إال أنه يتفق مع األهداف العامة للخطة 

 .ن التسايل عن شرعية السياسةمكي، وهنا (من املمكن أن تتحقق من االستثمار األخضر سيجعلهم أكثر استعدادا إلقراضه مره اخرى

من الخبرة الموجودة  االستفادةفإنه قد يكون من المرغوب  الهاشمية، األردنية المملكة حكومة نظر وجهة منو  وخالصة القول
لدى خط االئتمان الحالي للوكالة الفرنسية للتنمية لدعم مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، واخذ الدروس منها 

 .التدخل في هذا النوعقبل الشروع في المزيد من 

 نظام القروض الخفيفة 7.8

هنالك مجموعة من أدوات الدعم المتوفرة لتخفيف الشروط على المقترضين تمكنهم من الحصول على الرأس المال 
، ومن هذه االدوات توفري الدعم للبنوك حىت تتمكن من خفض أسعار الفائدة أو متديد مدة القرض، أو الدعم املباشر المطلوب

ضني ملساعدهتم على تلبية تكاليف الفائدة، وعلى هذا النحو فإن هذه املساعدات تعاجل بشكل غري مباشر مشكلة التمويل اليت للمقرت 
تواجه صعوبة حصول املؤسسات املالية على معلومات حول االستثمارات اخلضراء وتقييمها، وميكن هلذه األدوات أن تعاجل أيضا 

 .تكاليف سداد الفوائد املرتتبةعلى املقرتضنياملخاوف بشأن القدرة على حتمل 

فعلى سبيل املثال  ويوجد عدد من هذه البرامج منتشرة في  جميع أنحاء العالم، فضال عن بعض المخططات المقترحة لألردن،
موردي سخانات هذه املخططات ملساعدة البنوك اهلندية يف متويل ( MNRE)يف اهلند استخدمت وزارة الطاقة اجلديدة واملتجددة 

املياه الشمسية، كما تبىن برنامج االمم املتحدة للبيئة هذا النهج لتعزيز تسخني املياه بالطاقة الشمسية يف تونس، وكما نوقش أعاله 
تقلل نالحظ أن صندوق تشجيع الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة األردين يتوخى تقدمي إعانات ملعدالت الفائدة النافذة اليت من شأهنا أن 

من التكاليف اإلمجالية للمطورين من مشاريع الطاقة املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، وعادة ما يتم إدخال تدابري معينة فيما يتعلق 
 .بدعم القروض هلذه االستثمارات حبيث يكون ملبلغ الدعم معايره منتقاة بعناية

حيث حتتاج املشاريع الصغرية اىل مقدار قليل يع الصغيرة والمتوسطة، وهذه المبادرات بالعادة تكون أكثر فعالية في تحفيز المشار 
من الدعم التحديات السياسية عادة ما تكون قليلة وذلك بسبب أن اإلعانات غالبا ما تستغل من قبل الشركات الكبرية احلجم على 

البنوك، وتحتاج النظام املصريف إىل أن يكون قادرا حساب املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم يف حالة أن مت توجيه الدعم من خالل أحد 
على املنافسة بشكل معقول من أجل ضمان أن يتم مترير الدعم للمقرتض النهائيني، كما ونالحظ عند تقييم اخلربة الدولية يف هذا النوع 

كانيات االستفادة من هذه املخططات إن أموصف برنامج االمم املتحدة للبيئة من الربامج بأنه عادة ما يكون إجيايب ومعقول؛ حيث 
عادة ما تكون متوسطة، ومن األمثلة على ذلك ما حصل يف سوق تسخني املياه بالطاقة الشمسية يف تونس ، حيث أن املخطط 

 (.UNEP ،2009)على مدى ثالث سنوات % 111يهدف إىل زيادة حجم سوق تسخني املياه بالطاقة الشمسية ب 
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األردنية إلى أن سعر الفائدة في هو في الواقع عائق أقل حدة من الناحية المالية مقارنة بالمتعلقة بفترة وتشير المؤسسات المالية 
 31م املؤسسات املالية عن إقراض املشاريع املتعلقة  باالقتصاد األخضر؟  أقر احجمت السؤاحلول سبب إعندما  سداد القصيرة األمد،

يف االتفاق على سعر فائدة مقبول مع مطوري املشروعات اخلضراء، ومع ذلك لوحظ أن حنو فقط من أفراد العينة أن هنالك مشكلة % 
أربعني يف املائة من املشكلة هي يف مدة القرض، وهذا يشري إىل أن من املهم أن يستهدف نظام الدعم طول مدة القرض بدال من سعر 

 .الفائدة

أن توجيه هذه الربامج للمشاريع الصغرية  خيلق حتديا يف تنفيذ هذه البرامج، وهنالك تحديات من الناحيتين العملية واالقتصادية في 
، وعلى سبيل املثال، يف حالة سعر (وهي الالزمة لضمان أنه قد مت صرف القرض لالستثمارات املؤهلة)إنشاء إدارة ونظام للتحقق 

املتجددة يف اهلند لتحفيز نشاط تسخني املياه بالطاقة الشمسية، الفائدة فإن اإلعانات املرتبطة هبا اليت تقدمها وزارة الطاقة اجلديدة و 
 .شهرا لتطبيق الدعم الذي سيتم من خالله جتهيزها والتحقق منها وصرفها 01يستغرق يف املتوسط حوايل ستة إىل 

، فزيادة لوقت الحاليإن متطلبات الدعم التي تفرضها هذه البرامج تجعل من الصعب من الناحية المالية تنفيذه في األردن في ا
خمصصات الدعم املباشر من قبل حكومة اململكة األردنية اهلامشية من الصعب االتفاق عليه يف املدىيني القصري واملتوسط، وخاصة يف 

عم مثل هذه املايل وإزالة الدعم عن الوقود مؤخرا، وإن كان شركاء التنمية الدولييني على استعداد لدالوضع  ظل املناخ السياسي احلايل و
املبادرات لالستثمارات، حيث حددت دليل واضح على املقرتضني واألسر بشكل خاص أن يلتزموا به، وإال سيكونو غري قادرين على 

 .تلبية متطلبات مدفوعات القروض

ه الربامج ، أوالً، سكون هنالك نوع من الشك إذا أصبحت هذن قد يؤديان إلى افشال هذه الفكرة عن غير قصدوهنالك احتماال
تدار من خالل النظام املصريف النه قد ينظر إليها على أهنا ال جتلب فوائد للمقرتضني، هذا باإلضافة إىل أنه لن يكون هناك الكثري من 

 مقرتض بدال من  21إىل  31املزايا اإلدارية يف ادارة مثل هذه الربامج من قبل النظام املصريف الن التفاعل بني البنوك سيكون حول 
 عدد كبري من املقرتضني النهائيني، ومع ذلك يف احلاالت اليت يكون فيها قلق من أن السوق املصرفية غري قادرة على املنافسة، فإنه يتعني

ثانياً ، هنالك بعض السلوكيات مثل توجيه احللول حنو االستثمارات كثيفة . دراستهاا بعناية لضمان وصول الدعم للمستهلكني النهائيني
وخاصة فيما يتعلق  ملال على حساب احللول السلوكية اليت ميكن أن حتقق نفس األهداف بتكلفة أقل، وقد يكون هذا حمتمالرأس ا

 .بالقروض املوجهه للمياه وحتسني كفاءة استخدام الطاقة

االستثمارات الخضراء، وفي الختام، إذا تم استخدام هذه البرامج بطريقة انتقائية وهادفة فإنه سيكون لها دور في دعم 
، وخصوصا تلك التي توجه إلى األسر أو الشركات الصغيرة ، وكذلك إذا ما تم توفير التمويل الالزم من قبل الشركاء في التنمية

وهبذه الطريقة ميكن أن يقتصر شرط الدعم ومعايريه بسهولة نسبيا، فعلى هذا النحو قد يكون من املمكن العثور على شركاء تنمية 
ليني على استعداد لتقدمي الدعم هلذه املشاريع، وقد ركزت كثري من التحليالت على مدد القرض وختفيض معدالت الفائدة، ومع ذلك دو 

فإن خصائص التدخل ال تدعم استخدامه على نطاق واسع عرب عدد كبري من االستثمارات املختلفة، والسياق السياسي احلايل واملايل 
 .هلا من امليزانية املمكن أن ختصص احلكومة أمواال يف األردن سيجعل من غري

 الملخص والنتائج  7.7

 .، ويقيم مجيع التدخالت الثماين املطلوبة يف مثاين أبعاد خمتلفةأدناه يلخص التحليل السابق 1الجدول 
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نظر حكومة المملكة وهنا تشير النتائج الرئيسية من هذا التحليل أنه من أجل تشجيع تمويل االستثمارات الخضراء، يجب أن ت
 :األردنية الهاشمية في األنشطة التالية

للمشاريع الخضراء والمؤسسات المالية والذي يقوموا بتقييمها على ( المحتملين)تقديم المساعدة الفنية لكل من المطورين  «
ريع، ومن املمارسة العملية يتم حتديدها بشكل واضح من قبل املؤسسات املالية األردنية ومطوري املشا وهذه الحاجات. حد سواء

تبني أهنا فعالة على الصعيد الدويل، ومن املرجح أن تكون ذات أمهية خاصة نظرا ألن غالبية املشروعات يف االقتصاد األردين هي 
 .وارد اليت يوفرها شركاء التنمية الدولينياملصغرية ومتوسطة احلجم، وقد تكون ممولة من 

فالقطاع املصريف األردين يعتمد على اإلقراض املضمون وعلى وجه  قروض األقتصاد األخضر،ضمان تسهيالت للة ظإنشاء م  «
اخلصوص تقريبا، وبعبارة أخرى فرصة احلصول على اإلقراض غري املضمون ضئيلة أو معدومة، وخاصة بالنسبة للشركات الصغرية 

الئتمانية األساسية للمشاريع أو الشركات، ولذلك متثل هذه واملتوسطة، وذلك ألنه من الصعب جدا بالنسبة للبنوك تقييم اجلدارة ا
املعضلة حتديا كبريا للشركات الصغرية واملتوسطة  ألن العديد منهم غالبا ما يفتقرون إىل ضمانات كافية لقروضهم، وبالتايل فإنه ميكن 

ه املشكلة ، وتدل اخلربة الدولية على فعالية ملنشأة معينة ضمان القروض لالستثمارات اخلضراء واليت يف التغلب تساعد على حل هذ
 .هذا التدخل يف االستفادة من استثمارات القطاع اخلاص، وهنالك اساس موجود يف األردن ومن املمكن البناء عليه

استنادا إىل أفضل املمارسات . صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة االردني إقامة مشروع تنفيذ في التعجيل  «
 :حقا جيب توفري ما يلي عاملية، وليصبح فعاالال

وميكن من خالل املناقشات مع دول جملس التعاون اخلليجي السعي من أجل دعمه ملصادر  - فيه ةضخ موارد مالية كبير   «
 جتاه متحفظا اخلاص القطاع سيكون وإال - أن تكون مستقلة وظيفيا وبشكل أكبر عن الحكومة.الطاقة املتجددة األردنية

على املدى القصري  إجرايها ميكن اليت التغيرياتومن املمكن أن يكون هناك تركيز على عملية اكتشاف   السياسية، التدخالت
 املمكنة القانونية للتغيريات بالنسبة ألمرا وكذلك اإلدارية للجنة االستقالليةقدر أكرب من  لتوفري توظيفية ممارساتوحتويلها إىل 

 .الطويل املدى على

وباإلضافة إىل ذلك، إذا تلقى صندوق تشجيع الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة األردين موارد كافية سيقوم بتمويل املشاريع بشكل مباشر 
 .إذا بقيت القدرة اإلقراضية للبنوك األردنية مقيدة

هذا األمر سهل نسبيا حتديد حد ادىن من القروض جيب أن متنحة مؤسسة اإلقراض الزراعي للمشاريع اخلضراء، وتنفيذ  «
وسوف يضمن عدم جتاهل هذا القطاع ويعترب هذا من األمور احلامسة يف االقتصاد األخضر وكذلك اإلستبعاد اجلزئي من متويل 

 .القطاع املصريف

لفنية وهذه التدخالت تشمل مجيع القطاعات الرئيسية يف االقتصاد األخضر ومجيع أحجام الشركات، وعلى سبيل املثال املساعدة ا
والتسهيالت لضمان القروض تكون عامة جلميع قطاعات االقتصاد األخضر، ويتم الرتكيز بشكل خاص على صندوق تشجيع 
الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة األردين ومؤسسة االقراض الزراعي، كما من املناسب إعطاء األمهية لقطاعات الطاقة واملياه لتلبية 

األخضر، وعندها تكون التدخالت مفتوحة جلميع احجام الشركات، ومن املرجح أن تكون طموحات األردن حنو االقتصاد 
املساعدة الفنية والتسهيالت لضمان القروض ذات أمهية خاصة لتسهيل اإلقراض للشركات الصغرية واملتوسطة، وهنالك خيار ضمان 
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مان قادر على مساعدة املزارعني  باحلصول على قروض مؤسسة االقراض الزراعي للمزارعني املستبعدون يف بعض األحيان من االئت
 .لدعم االقتصاد األخضر

 .خالت اليت ميكن تنفيذها ولكن ضمن فرتة زمنية حمدودة أو يف قطاع معنيتدهنالك بعض الو 

التنظيمية ذات العالقة، ختفيف األنظمة االحرتازية للبنوك يف طياته خماطر كبرية وجيب أن تتم املوافقة عليها من قبل السلطات  تحمل «
ولكن هذا األمر ميكن حتقيقه على املدى القصري إذا كان مستوى االقرتاض احلكومي تحد من السيولة يف النظام املصريف األردين، هذا 

أن تتم رة مستقلة حتديا سياسيا، وجيب اويعد وضع املوارد األساسية يف صندوق تشجيع الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة األردين بإد
 .ا حصلتمحتديد هذه العملية حبذر حبيث تضمن تدين مستوى املخاطر اإلمجالية للمودعني يف البنوك لتكون ثانوية إذا 

أن تؤخذ بعض خيارات نظام القروض املرتحة بعني االعتبار ألنواع حمددة من االستثمارات وخاصة السكنية منها وقد مت دعم  ميكن« 
 .هذه األنشطة من قبل شركاء التنمية الدولية للتمويل يف بلدان أخرى

 :توأخيرا، هناك بعض التدخالت التي تم اقترحتها ولكنها، بشكل عام ال تعتبر من األولويا

من غري احملتمل أن تكون عملية ختفيض الضريبة على اإلقراض الدويل جمدية سياسيا وهي غري فعالة، وقد تبدو  «
 .إتفاقيات اإلزدواج الضرييب بني الدول الرئيسة اليت ال يربط األردن هبا اتفاقيات يف الوقت احلايل أمراً أكثر أمهية

من خالل  تأجيل أي قرار يتعلق خبطوط اإلئتمان احلديثة لدعم االقتصاد األخضر ب قد ترغب احلكومة األردنية «
الوكالة الفرنسية  وذلك حىت يتم توفري املزيد من األدلة حول ما إذا كانت خطوط إئتماناردها اخلاصة و توظيف م

 .للطاقة املتجددة والكفؤة قد أثبتت جناحا أم ال للتنمية الدولية
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 ملخص التدخالت 7  اجلدول رقم 

 التقييم العام
اآلثار الجانبية 
 التطبيق العملي الجدوى السياسة غير المقصودة

وجهة نظر 
البنوك 
 األردنية

 االمثلة السابقة األدلة على الفعالية
التركيز على 

 قطاع
 العائق الذي سيتم

 التغلب عليه
التدخل 
 المقترح

 حمدود ذو أولوية للتدخل
خاصة إذا  -عالية 

املوارد من كانت 
 الشركاء يف التنمية

الكثري من التجارب 
 ميكن االستفادة منها

يؤيد بقوة 
(41 )% 

يصنف التدخل على 
أنه ذو مستوى  

من قبل " عايل"
برنامج األمم املتحدة 

 (3114)للبيئة 

و ترتبط غالبا -متعددة
بتدخالت أخرى، فعلى 

سبيل املثال، البنك األورويب 
لإلعمار وخط االئتمان 
للطاقة املتجددة  وكفاءة 

  الطاقة البلغاري 

مجيع مشاريع 
االقتصاد 
كافة / األخضر 

 القطاعات
نقص يف املعرفة حول  
كيفية إعداد وتقييم 

طلبات قروض االقتصاد 
 اخلضراء 

 القدرات الفنية
لمطوري 

المشاريع 
املستفيد الرئيسي  والمصارف

للشركات الصغرية 
 ومتوسطة احلجم

 ذو أولوية للتدخل

بعض املخاطر 
اليت قد تأيت من  
املشاريع السيئة 

واليت يتعني 
 .ضماهنا

التحدي هو العثور 
على متويل حملي، 

وجود مستوى عايل 
من القدرة املالية 

 .جيعله ممكنناً 

أن نبين على  من السهل
 البنية احلالية األردنية

 تدعمه
(31  %

  (مؤيدا
6x – 15x 

برنامج الصني القائم على 
املنفعة وكفاءة استخدام 

 الطاقة
مجيع مشاريع 

االقتصاد 
كافة / األخضر 

 .القطاعات

تطلب البنوك ضمانات 
عالية واسعار فائدة 

مرتفعة،  بسبب حالة 
عدم اليقني جتاه 

ن التدفقات النقدية م
 هذه املشاريع 

تسهيل ضمان 
 القروض

الشركة األردنية لضمان 
 القروض
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 التقييم العام
اآلثار الجانبية 
 غير المقصودة

 التطبيق العملي الجدوى السياسة
وجهة نظر 

البنوك 
 األردنية

 االمثلة السابقة األدلة على الفعالية
التركيز على 

 قطاع
 العائق الذي سيتم

 التغلب عليه
التدخل 
 المقترح

يعترب خيار حمتمل يف 
املدى القصري اذا استمر 
تقييد قدرة البنوك على 

االقراض ولكن يتم ذلك 
بإجراءات مدروسة 

 .بعناية

يزيد من املخاطر 
احملتملة للقطاع 

 املصريف

معتدل إىل عايل، 
ومن املمكن أن 

يكون هنالك ردة 
فعل سليب من 

 املؤسسات الدولية 

هنالك خربات سابقة 
يف األردن ، وهنالك ادلة 
من لبنان ولكن حتتاج يف  

كثري من األحيان إىل 
 ادارة بريوقراطية واعية

تدعمها 
(31 %

 (مؤيدا
 غري موثقة

مشاريع كفاءة  -لبنان 
 استخدام الطاقة معفاة من
متطلبات نسبة االحتياطي 

 االلزامي

مجيع مشاريع 
االقتصاد 
كافة / األخضر 

 .القطاعات
نقص السيولة يف البنوك 

 األردنية

التخفيف من 
أنظمة التحوط 

وتكون االستفادة  لدى البنوك
الرئيسية 

للشركات الصغرية 
 واملتوسطة
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 التقييم العام
 اآلثار اجلانبية غري

 التطبيق العملي جدوى السياسة املقصودة
وجهة نظر 

البنوك 
 األردنية

 الرتكيز على القطاع االمثلة السابقة األدلة على فعالية
العائق الذي 
سيتم التغلب 

 عليه
 التدخل املقرتح

جيب املضي قدما ولكن مع 
االعرتاف بأن الفوائد 

الرئيسية قد تكون فقط على 
 والطويلاملديني املتوسط 

بعض املخاطر 
ترتبط مبزامحة 

القطاع اخلاص 
 واملتمثل بالبنوك

احتمال فقدان 
الرغبة السياسية 

لتغيري هيكل 
 احلاكمية

انشاء املؤسسة إكتمل 
ولكن حباجة اىل  جذب 
ية املوارد وتغيري بنية احلكم

يستغرق وقتا  والذي قد 
 طويال

مل تعطي 
 رأي

اململكة املتحدة بنك  يعتمد على  تدخل حمدد
 الستثمار األخضرا

الطاقة املتجددة وكفاءة 
 استخدام الطاقة

نقص السيولة 
يف البنوك 

 األردنية
تعزيز حجم صندوق 

تشجيع الطاقة املتجددة 
وترشيد الطاقة األردين 

معاجلة نقاط ضعف )
 (احلاكمية

نقص يف 
املعرفة حول 

قضايا االقتصاد 
 األخضر

ال ميثل أولوية بسبب 
السياسية وحالة الصعوبات 

 عدم اليقني بشأن الفعالية

انتقائية املشاريع 
اخلضراء يزيد من 

تعقيد قانون 
 الضرائب

من الصعب اقراره 
بسبب ختفيضه 

لاليرادات 
 الضريبية

 سهل التطبيق عرب احلدود
مل تعطي 

 رأي

مل يتم توثيق دليل ولكن 
هنالك أدلة على ريوس 
األموال األجنبية القادمة 

 ملشاريع أخرىإىل األردن 

خمتلف بلدان الشرق 
األوسط لديها معدل 

ضريبة منخفض أو 
  .صفر

التأثري الرئيسي سيكون 
على املشاريع الكبرية 
مثل شبكة التوصيل 

 ملصادر الطاقة املتجددة

ارتفاع تكلفة 
رأس املال 

 اخلارجية

ختفيض الضريبة على 
الفائدة املدفوعة للمقرضني 
اخلارجيني جلميع املشاريع 

أمثلة على ذلك  / ضراءاخل
ختفيضات انتقائية 

 لبعض املشاريع
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اآلثذذار الجانبيذذة غيذذر  التقييم العام
وجهذذذذذذذذذذذة نظذذذذذذذذذذذر  التطبيق العملي جدوى السياسة المقصودة

العائق الذي سيتم التغلب  التركيز على القطاع االمثلة السابقة األدلة على فعالية البنوك األردنية
 عليه

التذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدخل 
 المقترح

ــــــــــة  ــــــــــل أولوي  -ال ميث
يفضــل تقيـــيم مـــا إذا 
كـــــان خـــــط ائتمـــــان 
الوكالــــــــــــة الفرنســــــــــــية 
للتنميـة قـد جنـح قبــل 
ضـــــــــخ املزيـــــــــد مــــــــــن 

 املوارد

 تضر يف تنافسية 

 الســــــــــــــوق املصــــــــــــــرفية 
تــؤدي إىل أن البنــوك و 

هي املستفيد الرئيسـي 
 بدال من املقرتضني 

مـــــــــــــن الصـــــــــــــعب علـــــــــــــى 
احلكومـــــة إجيـــــاد مـــــوارد يف 

 .الوقت احلاضر

الكثــري مــن اخلــربة يف األردن 
وأمــاكن أخــرى تشــري إىل أن 

 التحديات العملية حمدودة

دعــــــــــم متوســــــــــط 
(21)% 

االســتخدام املباشــر لــرأس 
املــــال يف املشــــاريع يــــؤدي 
إىل اســــــــتفادة منخفضــــــــة 

 UNEP ..نســبيا
(2009) reports 

2x-4x  

خمتلفـــــة مـــــن بينهـــــا خـــــط 
ــــة الفرنســــية  ائتمــــان الوكال

م للتنميـــة يف األردن، نظـــا
البنــــك األورويب لإلعمــــار 

 يف بلغاريا

الطاقة املتجددة وكفـاءة : زيادة
 استخدام الطاقة

حمــــــدودة الســــــيولة املصــــــرفية 
 للمشاريع اخلضراء

توسذذذيع نطذذذاق 
أو إنشذذذذذذذذذذذذذذذذذاء 
خطذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوط 
ائتمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذان 
خضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذراء 

 جديدة 

قــد يفضــل شــركاء التنميـــة 
معرفـــة هـــل  خـــط ائتمـــان 

الفرنســـــية للتنميـــــة الوكالـــــة 
فعال، قبل ضخ املزيد من 

 املوارد

  

تحتمــل كافــة قطاعــات : جديــد
 اخلضراء

ـــــوك  عـــــدم اليقـــــني لـــــدى البن
علــــى املشــــاريع الــــيت تــــؤدي 
إىل ارتفــاع تكــاليف الفائــدة 

 أو الشروط األخرى

  
نقــــــــــص يف املعرفــــــــــة حــــــــــول 

 قضايا االقتصاد األخضر

قـــــد يكـــــون هلـــــا دور 
تؤديـــه ألنـــواع حمـــددة 
االســـتثمار، وخاصـــة 
بالنســــــــــــبة للقطــــــــــــاع 
العــــــائلي والشــــــركات 

 الصغرية واملتوسطة

بالقـــــدر الكــــــايف فــــــإن 
تنافســـــــــــــــية الســـــــــــــــوق 
املصرفية قد تؤدي إىل 
ان تكــون البنــوك هـــي 
املســـــــــــتفيد الرئيســـــــــــي 

 بدال من املقرتضني

ر علـــى مـــن الصـــعب العثـــو 
مــوارد دافعــي الضــرائب يف 

 .الوقت احلاضر

قـــد تقـــدم بـــرامج الشــــركاء 
ـــــــة الـــــــدعم هلـــــــذا  يف التنمي

 النظام

أن بعـــــض الصـــــعوبات الـــــيت 
تواجــــــه يف رصــــــد والتحقــــــق 
مـــن االســـتحقاق تـــؤدي إىل 

 التأخري يف التنفيذ

 مل تعطي رأي

برنـــــــامج االمـــــــم حســـــــب 
( 3114) املتحــدة للبيئــة

فـــــإن االســـــتفادة احملتملـــــة 
 ' طةمتوس'

نظــــــــــــــــــام وزارة الطاقــــــــــــــــــة 
اجلديــــــــــــــــدة واملتجــــــــــــــــددة 

لـــدعم أنظمـــة  اهلنـــدي
تســـــــخني امليـــــــاه بالطاقـــــــة 

أيضــاً الــدعم  الشمســية و
املقــدم مــن برنــامج االمــم 

أنظمــــــــة املتحــــــــدة للبيئــــــــة 
تســـــــخني امليـــــــاه بالطاقـــــــة 

 يف تونس  الشمسية

الشــــركات الصــــغرية واملتوســــطة 
مــــن احملتمــــل والقطــــاع العــــائلي 

ملعــــــــــــايري  مجيعهــــــــــــاأن حتتـــــــــــاج 
متخصصــــــــة يف االســــــــتثمارات 

 املختلفة

  

ارتفـــــــاع تكلفـــــــة رأس املـــــــال 
 واملدد الطويلة للمقرتضني

نظام القروض 
 المريحة
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تـــــــــدخل ذو أولويـــــــــة 
لضـــــــــــمان مشـــــــــــاركة 
املـــزارعني و االنتقـــال 

 لالقتصاد األخضر

قلـــــــق بشـــــــأن مزامحـــــــة  
اإلقـــــــراض للمشــــــــاريع 
اخلضـــــــراء لنشـــــــاطات 
 مؤسســـــــــــة االقــــــــــــراض
. الزراعـــــــــــي االخـــــــــــرى

ويصــــــبح القلــــــق أقــــــل 
أمهيـــة إذا مت االشـــرتاط 
بإحســــــــــــــتاب احلــــــــــــــد 

 2-3مبتوســـــــــــــــــــــــــــــــــط 
 سنوات

ـــــــــــــق بشـــــــــــــأن مزامحـــــــــــــة   قل
اإلقـــــــــــــــــراض للمشـــــــــــــــــاريع 
اخلضـــــــــــــــــراء لنشـــــــــــــــــاطات 
مؤسســة االقــراض الزراعــي 

ويصــــبح القلــــق . االخــــرى
أقـل أمهيــة إذا مت االشــرتاط 
بإحســــتاب عمــــر القــــرض 

 2-3باملتوســــط مـــــا بـــــني 
 سنوات

التــــأثري املــــايل فيعتمــــد أمــــا 
 على اإلعانات املطلوبة

والتحــــــدي . بســــــيطة نســــــبيا
الرئيســــــي يتمثــــــل يف تعيــــــني 
احلـــــــــد املناســـــــــب وممارســـــــــة 

 فحص السوق

 مل تعطي رأي
جيــــب أن تكــــون العالقـــــة 

ألي حـــــــــــــــــــــــد ادىن  0:0
 .يوضع

الزراعــــة الــــيت هلــــا تــــأثري خــــاص  اليوجد معرفة 
 على استهالك املياه

 عـــدم قـــدرة القطـــاع الزراعـــي
ـــــــــــل  علـــــــــــى الوصـــــــــــول لتموي
القطــــــــاع املصــــــــريف بشــــــــكل 

 .املباشر

 

عــــدم وجــــود الــــوعي بفــــرص 
 االستثمار األخضر

تحديذذذذذد حذذذذذد 
ادنذذذذذذذذذي مذذذذذذذذذن 
القذذذذذذذذذذذذذذذذذذذروض 
تمنحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة 
مؤسسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة 
اإلقذذذذذذذذذذذذذذذذذذراض 
الزراعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي 
للمشذذذذذذذذذذذذذذذاريع 

 الخضراء

Source: Adam Smith International and Vivid Economics
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 تشجيع االستثمار األخضر من تدراسات حاال 1

إىل رفع مستوى االستثمار األخضر من مجيع أحناء العامل حيث هذا القسم يقدم أربع دراسات حلاالت عن برامج أو مبادرات هتدف 
 :تقدم كل منها الدروس املستفادة يف سياق طموحات األردن حنو االقتصاد األخضر، ودراسة احلاالت األربع هي

  اململكة املتحدة؛يناقش االستثمار األخضر يف  3.0القسم  «

 يف اسكتلندا ؛يستكشف صندوق استثمار الطاقة املتجددة  3.3القسم  «

كمثال على برنامج ضمان القروض املوجه لالقتصاد ) خيترب برنامج التمويل املشرتك لكفاءة الطاقة اهلنجاري  3.2القسم  «
 (.األخضر

 .يستعرض املدن الصديقة للبيئة ضمن برنامج مناطق البحر األبيض املتوسط 3.0الفقرة  «

تتبىن كل دراسة حالة بشكل عام أسسا مماثلة حيث أننا قمنا يف البداية بعرض الدافع أو األساس املنطقي للتدخل ومن مث قمنا مبناقشة  
 .طريقة تنظيم وبناء التدخل باإلضافة إىل أي نتائج قبل أستخالص الدروس املستفادة لألردن

 بنك االستثمار االخضر البريطاني 1.5

ة األولى كل من الدافع والتجربة التي خاضتها المملكة المتحدة في إنشاء بنك متخصص لالستثمار تناقش دراسة الحال
وعلى الرغم من اختالف السياق االجتماعي واالقتصادي والبيئي إال أن دراسة احلالة لبنك االستثمار األخضر يف بريطانيا  األخضر،

لتلك اليت يف األردن، إذ أنه مت تأسيس بنك لالستثمار األخضر ملعاجلة عوائق التمويل  هتتضمن حاالت مثرية لالهتمام ومشاهب
االستثمار لالستثمار يف االقتصاد األخضر حتديدا، وبالتايل معاجلة املواضيع ذاهتا املطروحة يف هذه الدراسة،  وعالوة على ذلك فإن بنك 

املبدأ أن تغطي مجيع جوانب االقتصاد األخضر، وهذا أمًر آخر يتماشى مع لديه صالحيات واسعة ميكن من حيث األخضر الربيطاين 
 .تطلعات األردن

 دوافع إقامة بنك االستثمار األخضر البريطاني

،  ولعل أكثر هذه األهداف والطموح وضوحًا هو االلتزام لدى المملكة المتحدة أهداف بعيدة المدى لتحقيق االقتصاد األخضر
ويتمثل بنزع الكربون بقوة من االقتصاد الربيطاين، وهناك هدف ملزم قانونا ينص  3111يه يف قانون تغري املناخ القانوين املنصوص عل

، 3132حبلول عام ( 0441نسبة إىل خط البداية من عام % )21على احلد من انبعاث الغازات النامجة عن االحتباس احلراري بنسبة 
ث أن العديد منها مستمدة من تشريعات االحتاد األورويب اليت تتعلق بالطاقة املتجددة، وهناك أهداف إضافية لالقتصاد األخضر؛ حي

وإدارة النفايات، ونوعية املياه، ومرونة التكيف مع املناخ باإلضافة إىل جوانب أخرى من االقتصاد األخضر، وتعد هذه الطموحات هامة 
 .قانوين وتساعد أيضاً يف توجيه السياسات والقرارات االستثماريةجملرد كوهنا قائمة على أساس قانوين حيث توفر اليقني ال

من العديد من أدوات السياسة العامة في المملكة المتحدة لبناء االقتصاد  ايعتبر بنك االستثمار األخضر البريطاني واحد
: هوض هبذا القطاع، حيث تشمل، وإلقامة اقتصاد أخضر وضعت اململكة املتحدة جمموعة واسعة من السياسات واللوائح للنأخضر



 اململكة األردنية اهلامشية
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اململكة املتحدة هي جزء من نظام االحتاد األورويب )؛ وأنظمة التبادل (مثل ضريبة التغري املناخي وضريبة دفن النفايات)أدوات سعرية 
؛ والقيود على (بائيةفعلى سبيل املثال، دعم احلصول على الطاقة املتجددة والسيارات الكهر )؛ وإعانات التكنولوجيا (لتبادل االنبعاثات

، وغريها الكثريمن (مثاال على ذلك ما يوضع على أداء الطاقة يف املباين وتأهب الشركات لتغري املناخ)شركات الطاقة؛ واإلبالغ اإللزامي 
ر ميكن أن األمثلة، وكل بند يتناول جوانب خمتلفة أو يزيل العوائق خاصة تلك املتعلقة باالقتصاد األخضر، وبنك االستثمار االخض

 .يكون فعال فقط يف إطار هذه احلزمة الواسعة من السياسات

؛ حيث  وضمن هذه السياسة قام بنك االستثمار االخضر بمزج مجموعة من العوائق المتعلقة باالستثمار في االقتصاد األخضر
كان هنالك اعرتاف من اململكة املتحدة أن هنالك حاجة للتسعري املالئم والسياسات التنظيمية وبشكل خاص تسهيل احلصول على 

اىل  1التمويل، واليت أصبحت أكثر صعوبة أثناء األزمة املالية العاملية، ولتوضيح هذه النقطة جند أن اململكة املتحدة تستثمر حاليا من 
نيه اسرتليين سنويا يف البنية التحتية اخلضراء، وأكثر من ذلك من خالل شركات خاصة، وتشري تقديرات االحتياجات مليار ج 01

 Vivid) 3121مليار حبلول عام  21إىل  21االستثمارية يف القطاع االخضر إىل أن هذا الرقم جيب أن يرتفع من 
Economics, 2011)م االستثمارات يف اململكة املتحدة عند أدىن مستوياهتا منذ فرتة ، ويأيت هذا يف الوقت الذي تقدر به حج

 .طويلة نتيجة لألزمة املالية

 التنظيم والتصاميم

،  2052، وأعلن رسميا عن تأسيس البنك في خريف عام 2050لقد طرحت ألول مرة فكرة بنك االستثمار االخضر في عام 
ا أحد البنوك كبنية حتتية،  قد طرح يف مجيع بيانات األحزاب السياسية الرئيسية وقد كان مقرتح إنشاء بنك االستثمار األخضر أو رمب

، وقد بدأت األعمال التحضريية له بعد وقت قصري من االنتخابات، مع تركيز مفصل عن النطاق، 3101خالل احلملة االنتخابية عام 
لقيمة النقدية، واآلثار املالية وامليزانية، وغريها الكثري من اجلوانب، وخالل واجلوانب التنظيمية، واجلوانب القانونية، واملربرات االقتصادية، وا

فرتة العمل بدأ ظل بنك االستثمار االخضر بالظهور من خالل إدارة األعمال واالبتكار من أجل إعداد العروض والتأكد من أن بنك 
، ويقع مقره الرئيسي يف 3103أعماله رمسيا يف خريف عام االستثمار االخضر سوف يعمل بأقتدار، وقد بدأ بنك االستثمار االخضر 

 .أدنربة  يف اسكتلندا، على الرغم من أنه من املتوقع أن يكون له وجود قوي يف مدينة لندن، مركز بريطانيا املايل

بنك االستثمار  فعلى الرغم من أنه مملوك للحكومة إال أن ويعمل بنك االستثمار االخضر البريطاني بشكل مستقل عن الحكومة،
االخضر يعترب مؤسسة مستقلة ذات إدارة  وهيكل اداري مستقل، ويرأس جملس اإلدارة خرباء املال والبنوك لضمان وجهة نظر منطقية 

، ولديه موظفيه ويقوم بتطوير االستثمار اخلاص به، وإجراء إدارة املخاطر القانونية وذلك "يتحدث بلغة السوق 'وجتارية لدى البنك أي 
وميكن أن خيضع لعمليات مراجعة احلسابات احلكومية، وقد مت تعيني رئيس ( الدولة)الرغم من أنه يرفع تقريره إىل املساهم الرئيسي 

 .واليت بدأت عملها إلعداد بنية اإلدارة الداخلية للبنك 3103تنفيذي له، ورئيس وأعضاء جملس اإلدارة يف منتصف عام 

، واألهم مليارات جنيه استرليني مقدمة من قبل الحكومة 9لديه قاعدة رأسمال أولية تبلغ يطاني إن بنك االستثمار االخضر البر 
على األقل وعندها سيتم النظر يف  3102بزيادة رأمساله من السوق املالية حىت عام لبنك االستثمار االخضر ال يسمح  هو أنه من ذلك

من  –من خالل اصدار السندات على سبيل املثال  -ذهاب إىل السوق باللبنك االستثمار االخضر هذا القرار، حيث إن السماح 
بنك االستثمار املمكن أن تكون وسيلة فعالة جلذب ريوس األموال، ومع ذلك هنالك قلق داخل وزارة املالية الربيطانية بشأن ديون 
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يتم تغطيتها من قبل احلكومة وبالتايل فإهنا حتمل على أهنا جزء من الدين العام احلكومي وبالتايل قد ختالف ما هو  األخضر ألنه سوف
 .مستهدف من قبل احلكومة بالنسبة للدين العام

تثمرين وهنالك أمر مهم بالنسبة للمس البريطاني لقواعد صارمة بالنسبة للمساعدات الحكومية،يمتثل بنك االستثمار االخضر 
ال خيلق ميزة غري عادلة لبعض الشركات على حساب اآلخرين، وعليه أن يعمل بطريقة  بنك االستثمار االخضر جيبواملسؤولني وهو أن 

وبني شركاء بريطانيا  -ضمن سياق االحتاد األورويب  -حتافظ على مستوى التوازن داخل السوق، وبني التقنيات املختلفة والشركات 
لقواعد صارمة يف جمال مساعدات الدولة ، فاحلصول على املوافقة احلكومية  بنك االستثمار االخضر الربيطاين ذلك خيضعالتجاريني، وك

منتجات تتفق فقط مع مبادئ السوق وال حتتوي على أي  بنك االستثمار االخضرللدعم هي بالواقع عملية تستغرق وقتا طويال  ويقدم 
تدفقا كافيا من الصفقات متكنه من أن تحصل على عوائد دون احلاجة  االستثمار االخضر تحقق بنكعنصر دعم، وهذا يعين أيضا أن 

 .إىل الدعم

، أي أنه ال يزاحم إجراءات رقابية صارمة من أجل إنشاء وإضافة القيمة مقابل المالبنك االستثمار االخضر البريطاني ولدى 
 بنك االستثمار االخضرلتمويلها، وبدال من ذلك ينبغي احلشد من خالل للبنوك اخلاصة على الصفقات اليت كانت على استعداد 

للتمويل اخلاص هليكلة املعامالت وتقاسم املخاطر بطريقة مرتحة جتعل البنوك اخلاصة تشارك يف عمليات التمويل اخلضراء جنبا إىل جنب 
 بنك االستثمار االخضرأمر صعب من الناحية العملية، ولكن  وعملية املوازنة بني املزامحة وحشد املوارد هو بنك االستثمار االخضر،مع 

 .سيخضع لرقابة صارمة إضافية

 بنك االستثمار االخضر البريطانيالمنتجات التي يقدمها 

فإنه من املمكن من حيث المبدأ له أولويات واضحة لهذا القطاع،  بنك االستثمار االخضر البريطانيعلى الرغم من أن نطاق 
واسع يف معظم جوانب البنية األساسية اخلضراء، ولكن يف الواقع العملي فإن البنك  بنك االستثمار االخضرصاص أن يكون اخت

احملدودة،  ففي املقام األول دعم بنك االستثمار االخضر  –املالية منها واإلدارية  -وضع أولويات واضحة حىت ال تتشتت موارده 
"(  Green Deal"تكملة دعم برنامج آخر، يسمى )عدم كفاءة استخدام الطاقة احمللية يوجه ملشاريع الرياح البحرية، ومشاريع 

وخمتلف جوانب مشاريع إدارة النفايات، وتعترب هذه اجملاالت ذات أولوية على جدول األعمال املشاريع اخلضراء يف بريطانيا يف الوقت 
بنك قدرة على احلصول على التمويل وبالتايل فهي ليست أولوية بالنسبة لالراهن، وعلى سبيل املثال فإن مطوري الرياح الربية هم أكثر م

تنتقل من  بنك االستثمار االخضرومن املرجح أن تتطور هذه األولويات مع مرور الوقت، حيث أن ادارة  االستثمار االخضر،
 .يبة للشاطئورمبا مشاريع املولدة للطاقة من الرياح القر  -قطاعات اليت تنضج يف السوق بشكل أسرع 

فالرأس  باإلضافة إلى تحديد األولويات القطاعية، فقد اختار بعناية  بنك االستثمار االخضر نوع التمويل المناسب للمشاريع،
املال غري متجانس وهناك اختالفات كبرية يف املخاطر، باالضافة إىل األختالف يف مدى توافر املهارات الالزمة لتنظيم التحويالت، 
فعلى سبيل املثال بني األسهام يف بناء بداية املشروع ورأس املال العامل املقدم يف مراحل التشغيل، لذلك فإن بنك االستثمار االخضر 

الطلب االكثر على رأس املال، وهذا هو السبب يف أنه من املهم  ومكمنم مثل هذه األمور بوضوح ، حيث التفاوت يف التمويل يتفه
بالنسبة لبنك االستثمار االخضر أن تكون لديه توجهات جتارية، حيث يعمل به خرباء ماليون على دراية كافية السوق وكيفية تنظيم 

 .املعامالت
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فعلى سبيل املثال، مل يبت ستعد لتقديمها، يوضع مبادئه التشغيلية والمنتجات التي  بنك االستثمار االخضر ولآلن لم يستكمل
جملس اإلدارة وإدارة البنك يف طريقة التعامل مع ارتفاع املخاطر مثل خماطر األسهم، ومع ذلك، فإن املبادئ التوجيهية لكيفية اختاذ 

 :إىل حد ما، وسوف يقوم بنك االستثمار االخضر بالتايل لنوعية املنتج واضحة لديهم القرارات

 العمل مع القطاع اخلاص من خالل إنشاء وتشجيع اإلقراض املشرتك؛ «

 تقدمي األموال بشروط السوق على الرغم من أن التمويل مشروط باملوافقة احلكومية؛ «

سهم والضمانات للمساعدة يف تطوير منتجات ض الكبرية واملتوسطة لتمويل القروض وكذلك رمبا عن طريق األو تقدمي العر   «
 جديدة؛

 عدم توفري منح أو مساعدات إقليمية أو رأس مال استثماري أو أسهم تنمية؛ «

 وبالتايل لن تنتقل املخاطر اليه؛"املقرض األخري " أن ال يكون «

 العمل كمحفز لتشجيع السوق املصرفية القائمة على إقراض للقطاعات األكثر حتدي؛ «

 .على املرونة بإن يكون قادر على االستجابة الحتياجات السوق املتغريةاحلفاظ  «

 دروس لألردن

بدأ بنك االستثمار االخضر عمله مؤخرا ولن يستطيع تقدم دروس العملية الكثيرة لألردن ومع ذلك، فإنه يوفر معلومات قيمة 
لتقدمي الدروس العملية واستكمال الريى على اجلانب و  لألردن للبدء في التخطيط  والتنفيذ للوصل إلى تأسيس مثل هذا البنك،

 .ويباهليكلي والتنظيمي فإنه ميكن استخدام جتارب مؤسسات املالية املشاهبة، مثل بنك التنمية األملاين يف أملانيا أو بنك االستثمار األور 

جيدا قد يستغرق وقتا طويال؛  لذلك  إن عملية إنشاء مؤسسة مالية متخصصة  بتمويل االستثمار األخضر وتكون مصممة تصميما 
 من أجل البدء يف عملية االنتقال إىل االقتصاد األخضر يف أسرع وقت فإن الرتتيبات املؤقتة قد تكون ضرورية،  ففي اململكة املتحدة، مت

ك االستثمار بنبشكل متواز مع أنشطة األستثمار األخضر بشكل  سريع نسبيا، ويعكس أهداف  بنك االستثمار االخضرانشاء 
تعهد اململكة املتحدة باالستثمارات اخلضراء بشروط السوق باحلد األدىن مع زيادة رأس املال املتاح، وميكن هلذه الرتتيبات احلد   االخضر

من مشكلة عدم عدم متاثل املعلومات اليت إىل فشل السوق وكذلك زيادة التحول اىل االستثمارات اخلضراء، وميكن أن تكون أساسا 
 .جلذب وتدريب موظفني االكفاء

، حىت األسواق املالية إخفاقات السوق المالية وتوفر المبررات االقتصادية كانت السبب وراء وجود بنك االستثمار االخضر
طاقة، وهلذا املتطورة نسبيا يف اململكة املتحدة قد تفشل يف توفري رأس املال الكايف للحصول على الطاقة املتجددة واالستثمار يف كفاءة ال

أوال، الصعوبة يف تسعري املخاطر بشكل مناسب من قبل املؤسسات املالية وخاصة تلك املرتبطة باستثمارات كبرية احلجم يف : سببني
ثانيا، الرأس املال املتاح حلصص امللكية والقروض وغريها من . جمال الطاقة املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة نظرا حلداثة هذه املشاريع
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واليت تساهم يف الندرة ايضاً،   IIIاألدوات املالية هي نادرة نسبيا يف أعقاب األزمة املالية وزيادة متطلبات رأس املال اليت تفرضها بازل 
 .كما يتم استخدام رأس املال املتاح بشكل سريع ملزيد من االستثمارات التقليدية اليت ينظر إليها على أهنا أقل خطورة

ثمار االخضر أن يكون ناجحاً إذا كان جزءا من مجموعة أوسع من أدوات السياسة العامة، بما في ذلك دعم بنك االستلويمكن 
، حيث ختلق االستثمارات اخلضراء عوامل خارجية إجيابية مثل خفض الكربون والذي هو غري الطاقة المتجددة وسعرعلى الكربون

ئد للمشاريع اخلضراء أقرب إىل املشاريع التقليدية األخرى، وبالتايل تشجيع مسعر من قبل السوق، وهذه العوامل اخلارجية حتقق عوا
من حساب اآلثار اإلجيابية لالستثمار األخضر على األساس الواسع وكذلك التدخل املباشر من قبل بنك  ااالستثمار، إن مزجي

 .دةاالستثمار االخضر ضرورية لتحقيق األهداف الطموحة لالستدامة يف اململكة املتح

ولكسب المصداقية في السوق، فمن المهم لمؤسسات مثل بنك االستثمار االخضر أن يكون مستقل عن الحكومة، ولذلك 
، وحىت تكون من تجنب مخاطر اإلقراض الموجه وخلق المصداقية وان يكون هنالك ثقافة تجارية وعلم بالمبادئ التشغيلية

قادرة على التواصل مع املستثمرين وتكون على قدم املساواة مع البنوك التجارية، وهذا مؤسسة االستثمار ذات مصداقية جيب أن تكون 
 .جيب أن ينعكس على طبيعة املنتج الذي تقدمه، واملبادئ التشغيلية

عليه آثار مالية  ترتبتبنك مشابه لبنك االستثمار االخضر سوف وواحدة من أهم الدروس لألردن يف وضعه احلايل هو أن إنشاء 
الدولة البنك لالكتتاب، وميكن ختفيفها عن طريق احلصول على هذا الدعم  أن تقدم من املرجحه ة، ذلك أنيوعلى قدرة القروض السياد

 .من اجلهات املاحنة الدولية مثل املؤسسات املالية الدولية ودعم الدول اجملاورة

ة والتغلب على ياليت تقدر االثار اجلانية االجياب)املصاحل بني أهداف احلكومة  هناك تضارب يف المراقبة والتقييم مهمة لنجاحهه
الذين يتعاملون بالعائدات املالية واملخاطر )، واملستثمرين (إخفاقات السوق والقيمة مقابل املال واإلضافة من االستثمارات وهكذا

 .اضلة، دون خنق الغرائز التجارية للبنكونظام الرقابة الصارم ضروري ملعاجلة هذه املف( والتدفقات وهكذا

 صندوق استثمار الطاقة المتجددة في اسكتلندا 1.2

تناقش دراسة الحالة الثانية كل من الدافع والتجربة التي خاضتها الحكومة االسكتلندية في إنشاء صندوق استثمار للطاقة 
 المتجددة

، وهو موجه لتحفيز 3103أكتوبر   01املاليني من اجلنيهات عمله يف  والذي تصل قيمته إىل صندوق استثمار الطاقة املتجددةباشر 
مستويات أعلى من التمويل اخلاص خلدمة الطاقة اخلضراء املبتكرة ومشاريع تدفئة املناطق بالطاقة املتجددة يف اسكتلندا حيث أن 

 .معني من جوانب االقتصاد األخضر الدروس املستفادة منه تكمن يف القدرة على إنشاء صندوق حمدد ومتخصص ومكرس جلانب

 دوافع إنشاء صندوق استثمار الطاقة المتجددة في اسكتلندا

حيث هتدف احلكومة االسكتلندية إىل تلبية ما يعادل  تطمح الحكومة االسكتلندية إلى تحقيق أهداف االقتصاد األخضر،
وتشري اإلحصاءات املنشورة يف  3131تجددة حبلول عام من إمجايل الطلب على الكهرباء سنويا من مصادر تابعة للطاقة امل% 011
 3101باملقارنة مع عام % 02ارتفعت بنسبة  3100إىل أن كمية الكهرباء اليت مت توليدها من الطاقة املتجددة يف عام  3103آذار 
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ن هذا يشري إىل أن حنو فإ 3101كان مشاهبا للعام   3100جيجا واط، ولنفرتض أن إمجايل االستهالك يف عام  02221لتصل إىل 
لتتفوق بذلك على أهداف احلكومة  3100من احتياجات اسكتلندا من الكهرباء جاءت من مصادر الطاقة املتجددة يف عام % 22

 .%20االسكتلندية بنسبة 

 وهذه هي حصة اسكتلندا من مليون جنيه استرليني من حكومة المملكة المتحدة، 509حصلت الحكومة االسكتلندية على 
الضرائب اليت تدفع من قبل مزودي الكهرباء من مصادر طاقة غري املتجددة يف اململكة املتحدة واملعروفة باسم ليفي للوقود األحفوري 
 والذي باشر العمل به على شرط أن يستخدم املوارد املالية فقط يف عملية تعزيز قطاع الطاقة املتجددة يف اسكتلندا وقد مت فعال استخدام

مصادر الطاقة املتجددة : ، القطاعات اليت مت حتديدها تشتمل علىصندوق استثمار الطاقة املتجددةصادر املالية إلنشاء هذه امل
 .وتدفئة املناطق مع القدرة على دمج قطاعات أخرى حسب احلاجة( أي طاقة املد واجلزر)للمجتمع ومصادر الطاقة املتجددة البحرية 

الطاقة المتجددة يكمن في تعزيز استخدام الطاقة من المصادر المتجددة وجلب المزيد من والهدف الرئيس لصندوق استثمار 
 .االستثمار في المجاالت الرئيسية لصناعة الطاقة المتجددة في اسكتلندا

يع أن تصبح اسكتلندا من ضمن الئحة الوجهات الرئيسية في العالم لالستثمار في مشار إلى سياسة الحكومة االسكتلندية  ترنو
،  التكنولوجيا منخفضة الكربون وبناء سمعة طويلة األجل في مجال كل من الخدمات الهندسية  واألفكار المبتكرة والتمويل

صندوق استثمار الطاقة املتجددة يف الزيادة من نسبة التمويل اخلاص لدى املناطق الرئيسية لقطاع الطاقة  حيث من املؤمل أن يساعد
 . املتجددة اليت مت فيها حتديد الفجوات التمويلية

 المؤسسية والتصميم

سكتلندية وينوب عن وهو جزء من املؤسسة اال يتم توصيل صندوق استثمار الطاقة المتجددة من قبل بنك االستثمار االسكتلندي
 .احلكومة االسكتلندية ووكالتها املؤسسية

وال تعد املؤسسة االسكتلندية دائرة عامة تابعة للحكومة االسكتلندية بل هي قائمة على الدعم وتعمل على تشجيع التنمية االقتصادية 
ء الشرقية والوسطى واجلنوبية من اسكتلندا بينما تغطي واملبادرة واالبتكار واالستثمار يف جمال األعمال التجارية وتغطي املؤسسة األجزا

يطلق عليها مشروع هايالند وايسلندا مشال غرب اسكتلندا ويتم متويل املؤسسة من قبل احلكومة االسكتلندية على  ه هلامؤسسة مشاهب
وقد بلغت ميزانيتها العامة للسنة  الرغم من أن جزءا من ميزانيتها يأيت من مصادر أخرى مثل تأجري املمتلكات والتصرف يف األصول

 .مليون جنيه اسرتليين تقريباً  311  3101/3100املالية 

وخاصة القطاع الخاص لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة  ةويدعم بنك االستثمار االسكتلندي تطوير السوق االسكتلندي
 .ل كافيعلى حد سواء لضمان  النمو والتصدير والوصول إلى نمو رأس المال بشك

 المنتجات التي يقدمها صندوق استثمار الطاقة المتجددة   

تم تصميم صندوق استثمار الطاقة المتجددة الستكمال برامج تمويل القطاع العام والخاص في اسكتلندا، ويوفر الصفقات 
وبينما يتم . المشترك مع الشركاءاالستثمارية التي تنطوي على القروض وضمانات القروض وتمويل األسهم إلى جانب االستثمار 
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تقدمي القروض واألسهم على أساس جتاري كامل فإن صندوق استثمار الطاقة املتجددة قادر على املشاركة ويف مرحلة تسبق انشاء 
وقد حصلت  الوحدات التجارية باإلضافة إىل مقدرته على أخذ املخاطر اليت تتعلق بعملية التنمية، كما وسيتم دراسة كل فرصة على حدا

 .بالفعل بعض من أوائل املعامالت التجارية على املوافقة

إن صندوق استثمار الطاقة املتجددة سيكون مكماًل ملبادرات أخرى واليت بدأت عملها يف اسكتلندا مثل صندوق املتاجرة البحرية 
والصندوق الوطين ملصادر الطاقة املتجددة للبنية التحتية مليون جنيه اسرتليين والبنية التحتية ملصادر الطاقة املتجددة  01املتجددة بقيمة 

 .مليون جنيه اسرتليين 21والصندوق الوطين للطاقة املتجددة  بقيمة  

فقط يف التعجيل من عملية منو القطاعات الفرعية لصناعة الطاقة املتجددة صندوق استثمار الطاقة املتجددة  يساعد  الأن  املؤملومن 
سيكون دوره حموريا يف جلب املزيد من االستثمارات من القطاع اخلاص وذلك من خالل املشاركة يف حتمل املخاطر اليت يف اسكتلندا بل 

قد تنجم عن االستثمار املشرتك والتعاون اإلقراضي، وكما سيقوم صندوق استثمار الطاقة املتجددة جنباً إىل جنب مع شركاء من القطاع 
رة واليت مت تصميمها خصيصا خلدمة متطلبات املشروع كل على حدا حيث من املتوقع أن تعمل على اخلاص بتوفري التدخالت املبتك

 .التعجيل وبشكل كبري من عملية احلصول على التمويل للمشاريع الرئيسية يف قطاع الطاقة املتجددة واليت لديها فجوات متويلية واضحة

م واخلاص واملتاح حاليا يف اسكتلندا، ويهدف صندوق استثمار الطاقة املتجددة إىل واملصمم إلمتام التمويل املخطط لكال القطاعني العا
 :للمشاريع اليت سوف( ولكن ليس ضمن منح للتمويل)مليون جنيه لتقدمي القروض والضمانات واستثمارات األسهم  012منح 

 تسرع من عميلة منو قطاع الطاقة املتجددة البحرية يف اسكتلندا؛ «

 ؛(مبا يف ذلك حصص يف مشاريع جتارية)الزيادة من ملكية اجملتمع ملشاريع الطاقة املتجددة يف اسكتلندا   «

العمل على توفري شبكات للتدفئة اليت تستخدم تكنولوجيا توفري احلرارة من خالل الطاقة املتجددة مثل مضخات احلرارة واملراجل   «
 .ية احلرارية وغريها من مشاريع الطاقة املتجددةاليت تستخدم الكتلة احليوية واأللواح الشمس

وسوف يأخذ صندوق استثمار الطاقة المتجددة أيضًا بعين االعتبار المشاريع التي في المناطق األخرى والتي من شأنها أن 
 .تدعم عملية إيصال الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة أو تعد من ضمن تكنولوجيا الطاقة المتجددة المبتكرة

 دروس مستفادة لألردن

انشيء صندوق االستثمار في الطاقة المتجددة حديثًا وعلى الرغم من مباشرته المسبقة للعمل من أجل تحديد سبل مباشرة 
وقد أدى ذلك الفرص التجارية المحتملة والتي كانت مرشحة للحصول على تمويل حالما يتم تأسيس عملية االئتمان والمراجعة، 

ول عدد قليل من املشاريع اجملتمعية على متويل، األمر الذي مكنها من التقدم بسرعة وخلق نوع من االهتمام يف إىل السرعة يف حص
 .أنشطة صندوق استثمار الطاقة املتجددة

يف مرحلة ويشار إىل صندوق استثمار الطاقة املتجددة كأداة متكينية أو حمفزة على توفري التمويل الالزم للمشروعات اجليدة واليت تعترب 
أولية ال تسمح جبذب التمويل التجاري املألوف من املصادر التقليدية مثل البنوك التجارية وهذا هو اهلدف الذي من خالله سيتم إعادة 
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إىل مشاريع  متويل هذه املشاريع يف مرحلة الحقة حال إنشائها وإعادة األموال إىل صندوق استثمار الطاقة املتجددة  إلعادة اقراضها
 .رىأخ

ويعمل كل من صندوق استثمار الطاقة المتجددة و بنك االستثمار االسكتلندي مع القطاع الخاص سواء المتعهدين أو البنوك   
 .كشركاء لتوظف مهاراتهم الكبيرة في سبيل تمكين المشاريع الجيدة من المضي قدما لمصلحة المجتمع االسكتلندي ككل

على الرغم من كونها جزءا من الحكومة االسكتلندية إال أن صندوق استثمار الطاقة المتجددة و بنك االستثمار االسكتلندي  
 . يعمالن على أسس تجارية بالكامل ويخضعون لعملية تدقيق الحسابات من قبل شركة أوديت اسكتلندا لتدقيق الحسابات

 هنغاريبرنامج التمويل المشترك لكفاءة الطاقة ال 1.9

مناقشة الدافع والخبرة والدروس المستفادة لألردن في إنشاء نظام ضمان لالئتمان تهدف إلى دراسة الحالة هذه والقبل األخيرة 
حيث تواجه معايري كفاءة الطاقة عوائق مماثلة يف مجيع االقتصاديات املختلفة  في هنغاريا لتشجيع االستثمار في برامج كفاءة الطاقة،

قدرة على حساب العوامل اخلارجية وعدم توفر اخلربة يف متويل مشاريع كفاءة الطاقة من جهة املؤسسات املالية باإلضافة إىل مثل عدم ال
الشركات اليت تقدم طلبا للحصول على قروض كفاءة استخدام الطاقة، وتعد برامج ضمان االئتمان أحد الطرق املستخدمة للتغلب على 

ألردن، وتوفر دراسة احلالة هذه الدافع ومبادئ التشغيل واملنتجات املعروضة ونتائج الدروس اليت ميكن هذه املعيقات الظرفية يف ا
 .االستفادة منها لألردن

 ضمان االئتمان برنامجالتاريخ والدافع إلنشاء 

البيئية الدولية لتشجيع  برنامج التمويل المشترك لكفاءة الطاقة الهنغاري من قبل مؤسسة التمويل الدولية والتسهيالتتم إنشاء 
الربنامج املشرتك لتمويل كفاءة  ؛ حيث يتم تقسيمالمؤسسات المالية في هنغاريا على تمويل االستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة

إمكانيات ماليني دوالر يعمل على تقييم  2الطاقة إىل جولتني ويقوم على املبادرات السابقة، القسم األول هو املشروع األساس بقيمة 
الذي يتضمن أن تقدم ( برنامج التمويل املشرتك لكفاءة الطاقة اهلنغاري الثاين)برامج ضمان االئتمان يف هنغاريا ويليه املشروع الثاين 

 23مليون دوالر وبتسهيالت تصل إىل  03التسهيالت البيئية الدولية ومؤسسة التمويل الدولية املشرتكة جتمع ضمانات إئتمان من 
ليشمل مشروع اقتصاديات متويل   3111دوالر تعمل على متويل مشاريع كفاءة استخدامات الطاقة وامتد الربنامج حىت عام  مليون

 (GEF, 2001, 2004)كفاءة الطاقة 

وتتضمن األهداف الرئيسية الحد من الطلب على الطاقة ومن انبعاث الغازات الناجمة عن االحتباس الحراري وخلق خبرات 
، هذا وتعد االستثمارات يف (IFC, 2002)المحلية لتمويل المزيد من مشاريع كفاءة الطاقة لتصبح قدوة لغيرها من المبادرات

ير مشاريع كفاءة الطاقة أمرًا غري مألوف نسبيا يف العديد من البلدان، فبالنسبة للبلدان اليت ترتفع فيها فاتورة الطاقة نسبيا يعمل تطو 
شركات يف بيئة تتزايد فيها مشاريع كفاءة استخدام الطاقة فيها على حترير موارد إضافية الزمة لتحقيق النمو واحلد من التكلفة الالزمة لل

أسعار الطاقة وباإلضافة إىل ذلك فإهنا تقلل من كمية انبعاث الغازات النامجة عن االحتباس احلراري، وعليه يهدف الربنامج املشرتك 
يع املزيد من لتمويل كفاءة الطاقة اىل حتقيق هذه األهداف الرئيسية وبناء اخلربات ليصبح أمنوذجا للمبادرات األخرى تتمثل يف تشج

 (GEF, 2004)االستثمارات وخلق أسواق عمل ال حتتاج إىل املزيد من املبادرات لتوفري رأس املال الكايف ملشاريع كفاءة الطاقة 
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االستثمارات في كفاءة الطاقة تواجه عوائق مالية وضمانات االئتمان وبالتالي فإن برنامج تمويل كفاءة الطاقة الهنغاري يمكن أن 
، ففي هنغاريا االئتمان ضعيف وهنالك قلة اخلربة، كما أن ممارسات لية للتغلب على هذه العوائقتكون واحدة من األدوات الما

اإلقراض تكون حذره خاصة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم ، باإلضافة إىل عدم وجود خربات وقدرات لدى املؤسسات املالية 
، ومعظم هذه ( GEF, 2001)كاليف الباهظة املرتتبة على العمليات التجارية احمللية على التعامل مع الطاقة ومتويل كفاءة الطاقة والت

 (.Saadani, Arvai & Rocha, 2010)العوائق متشاهبة مع احلالة األردنية 

 إجراءات التشغيل والمنتجات

حيث يقوم الكفيل  المدينين،الشيء الرئيسي الذي يتم منحه هو ضمانات االئتمان والتي هي بمثابة التأمين في حال عدم سداد 
مبنح مبلغ معني من الضمانات املالية واليت تشكل يف العادة نسبة من قيمة القرض ملستخدم املصدر االئتماين، وقد يؤدي هذا إىل 

هلة السداد التقليل من الفجوة بني خماطر االئتمان احملتملة والفعلية وبالتايل خفض تكلفة رأس املال أو منح قرض مضمون أو زيادة  م
 (3101املفوضية األوروبية، )

وتستخدم ضمانات االئتمان كاحتياطي ألي خسارة محتملة األمر الذي يعني أن هذه الخسائر سيتم تسديدها فقط بعد سداد 
يف  22مته ، وبالنسبة لربنامج متويل كفاءة الطاقة اهلنغاري فيتم توفري ضمانات ائتمان تصل إىل ما قيجميع الديون األخرى المعلقة

 ,GEF) يف املائة من قيمة القرض يف حالة وجود ختلف يف عملية التسديد  22املائة وبالتايل فإن املؤسسات املالية تضمن ما قيمته 

األمر الذي يقلل من نسبة املخاطر املتوقعة واملرتتبة على هذه القروض وينجم عنها إقامة شروط مناسبة للقروض وبالتايل (2004 ,2001
لربامج متويل كفاءة الطاقة  ات االئتمانوقد خضعت ضمان(. 3101املفوضية األوروبية )إىل زيادة أعداد وأحجام القروض احملتملة 

اهلنغاري األول والثاين ملطالبات أخرى، وهذا األمر يعين أهنا سوف يتم تسديدها يف النهاية وبعد أن شهدت هذه الربامج جناحًا أوليا 
ازدياد قيمة ضمانات القروض  حيث قام برنامج متويل كفاءة الطاقة اهلنغاري الثاين بضم إقتصاديات تسويق كفاءة الطاقة مما أدى إىل

 .(GEF, 2004)يف املائة ولكن تضعها على قدم املساواة مع الديون األخرى  21بنسبة تصل إىل 

التمويل املخصص لضمانات االئتمان يتم استدانته لتشجيع املزيد من االستثمارات، كما وتستخدم ضمانات االئتمان باإلضافة إىل 
رفع املبلغ اإلمجايل للتمويل املتاح والغرض من هذه الضمانات هو متكني التمويل شروط التدريب للمؤسسات املالية يف االستفادة يف 

 ,European Commission, 2010; GEF)املشرتك وزيادة إمجايل أسهم القروض املتاحة لضمانات االئتمان األويل 
2001.) 

أخرى للحد من المخاطر المتوقعة وتعمل ويعد تثقيف المؤسسات المالية بعملية تمويل مشاريع كفاءة استخدام الطاقة طريقة 
ويهدف برنامج متويل كفاءة الطاقة اهلنغاري إىل تدريب املؤسسات املالية يف هيكلة العمليات التجارية  على تشجيع االستثمار،

اريع كفاءة الطاقة ، وتفتقر املؤسسات املالية احمللية إىل املهارات واخلربات الالزمة لتقييم مش(IFC, 2002)واملهارات ذات الصلة 
 .والقدرة االئتمانية للشركات القوية واملشاريع صغرية ومتوسطة احلجم

باإلضافة إلى مؤسسات التدريب المالية يقوم برنامج تمويل كفاءة الطاقة الهنغاري بتوفير التدريب لشركات خدمات الطاقة 
تضمن هذه الوسيلة مطابقة اخلربة املتزايدة للقطاع املايل مع  حيثوالشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع التابع لكفاءة الطاقة، 
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مشاريع كفاءة استخدام الطاقة من خالل زيادة عدد ونوعية طلبات التمويل وتشجيع املزيد من االستثمار يف األسهم لدى شركات 
 .(GEF, 2001)خدمات الطاقة وشركات كفاءة الطاقة

 النتائج

عن النجاح وهذا النجاح شجع عملية استهالل برنامج تمويل كفاءة  كانت نتائج برنامج تمويل كفاءة الطاقة الهنغاري األول تنم
؛ حيث تقوم كل من مؤسسة التمويل الدولية الطاقة الهنغاري الثاني ليتبعها عملية دمج مع مشروع تسويق تمويل الطاقة الكفوءة 

وقد قام برنامج  1كما هو مبني يف اجلدول رقم والتسهيالت البيئية الدولية ببناء مشاريع بشكل متعاقب لتشجيع كفاءة استخدام الطاقة  
اريا متويل كفاءة الطاقة اهلنغاري بتقدمي ضمانات ائتمانية ملشاريع كفاءة استخدام الطاقة وتوفري التمويل من قبل املؤسسات املالية يف هنغ

 .(GEF, 2004)وبالتايل خفض االنبعاثات الضخمة للغازات 

  ى، مما يدل على قابلية توظيف هذه االدوات،وأدخلت مخططات مماثلة لضمان االئتمان في تسع دول أخر 

برنامج متويل كفاءة الطاقة  وقد قامت مؤسسة التمويل الدولية والتسهيالت البيئية الدولية بالتعاون مع املؤسسات املالية يف هنغاريا بإقامة
التسهيالت اليت يتم تأمينها لذلك التوسع اهلنغاري، وقد أدى جناح هذا املخطط وتبعاته إىل توسعه وتطبيقه يف بلدان أخرى حيث أن 

مستمدة من حقيقة أن املؤسسات املالية اليت تشارك يف برنامج متويل كفاءة الطاقة اهلنغاري فّعلة يف دول أخرى ومع ذلك فإن التعاون 
 (.GEF, 2004)مع مشاركني جدد أمر حمتمل بل بات ضروريا يف كثري من األحيان

 .إنشاء نظام كبري لضمان االئتمان وتشغيله يتطلب وقتا بالنسبة للمشاريع الرائدة 1اجلدول رقم  

   النظام
 التمويل احمللي املشرتك التمويل الدويل املشرتك

 مليون دوالر امريكي مليون دوالر امريكي

 20 4 2001-1997 برنامج متويل كفاءة الطاقة اهلنغاري األول

 76.55 16.25 2004-2001 متويل كفاءة الطاقة اهلنغاري الثاين برنامج

التداول التجاري للطاقة وبرنامج متويل كفاءة الطاقة 
 80-30 1-15 2008-2004 اهلنغاري

 Vivid Economics based on (GEF, 2001; IFC, 2002; European Commission, 2010): املصدر
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 الدروس المستفادة وتأثيرها على األردن

يمكن أن تكون ضمانات االئتمان وسيلة فعالة للتغلب على العوائق التي تحول دون االستثمار في كفاءة الطاقة ويمكن أن يتم 
وبالتايل احلصول على متطلبات مالية أولية متدنية، فنجاح برنامج متويل كفاءة الطاقة اهلنغاري األول و  االستثماراستخدامها لرفع نسبة 

برنامج متويل كفاءة الطاقة اهلنغاري الثاين فضال عن توسيع نطاق الربنامج إىل بلدان أخرى يدل على قدرة ضمانات االئتمان على 
قة، أما بالنسبة هلنغاريا فقد نتج عن كل مبلغ من ضمانات االئتمان إىل زيادة تُعادل أربعة أضعاف تشجيع مشاريع كفاءة استخدام الطا

وبالتايل ميكن أن تعمل الضمانات ذات القيمة املتدنية نسبياً ( GEF, 2001, 2004)يف متويل مشاريع كفاءة استخدام الطاقة 
احلقيقة تعود بالفائدة وبشكل خاص على احلالة األردنية حيث ميكن زيادة  على تشجيع وزيادة قيمة االستثمارات الكبرية إذ أن هذه

 .التمويل من دون تراكم أعباء على التمويل العام أو احلصول على كميات كبرية من املتربعني الدوليني

ومع ذلك يتوجب استكمال ضمانات االئتمان باللجوء إلى أدوات مالية أخرى؛ حيث أنها غير فعالة في التغلب على النقص في 
إن ضمانات االئتمان غري قادرة على ضخ سيولة إضافية وبالتايل فهي ليست قادرة على ختفيف . المساهمات من جانب المدينيين

ان وهناك تظهر احلاجة إىل تدابري إضافية الستكمال ضمانات االئتمان لتشجيع االستثمار يف من حدة نقص السيولة يف أسواق االئتم
سيولة أسواق استثمار كفاءة الطاقة، وباإلضافة إىل ذلك وإذا ما كانت بعض مشاريع كفاءة الطاقة تتطلب استثمارات رأمسالية كبرية فإن 

ا لن تكون كافية لتلبية احلد األدىن من تلك املتطلبات ويف هذه احلاالت مستوى الشركات الصغرية واملتوسطة وخاصة األسهم فيه
املفوضية األوروبية، )سيكون هناك حاجة إىل املزيد من القروض واألسهم هلذه الشركات من أجل تقدمي ضمانات أعلى  من أجل العمل 

3101 ;GEF, 2004; Saadani et al., 2010.) 

سات المالية عن تمويل شركات خدمات الطاقة والشركات الصغيرة والمتوسطة لالنخراط ضرورة تدريب ودعم  وتثقيف المؤس
وواحدة من األسباب  في مشاريع كفاءة الطاقة والحد من المخاطر المتوقعة لديهم وبالتالي تشجيع االستثمار في هذا القطاع،

ة والقدرات يف املؤسسات املالية احمللية وكذلك مالمح االئتمان هو عدم وجود اخلرب  برنامج متويل كفاءة الطاقة اهلنغاري الرئيسية إلنشاء
االول  برنامج متويل كفاءة الطاقة اهلنغاريشركات الطاقة والشركات الصغرية واملتوسطة، وحيت يكون ذلك ناجحاً قام  لدى غري معروف

والثاين بتشجيع اقامت نشاطات مع املؤسسات املالية للمساعدة يف هيكلة املعارف وتقدمي اخلربات حول قطاع التمويل وتقدمي اخلربة 
، وباإلضافة إىل ذلك يتم مساعدة شركات خدمات الطاقة والشركات الصغرية واملتوسطة يف (GEF, 2001, 2004)القطاعية 

 .إعداد مناذج  طلبات التمويل احملتملة لزيادة االستثمارات

هنالك حاجة مستمرة لتحسين معدالت وأوقات استرداد القروض وذلك لضمان نجاح تنفيذ الخطة المتعلقة بضمان  تما زال
وتحتل األردن . القروض أو أن يتم توسيع مضلة الضمانات لتشمل أكبر نسبة من قيمة القرض بالمقارنة مع النموذج الهنغاري

ول اليت نُفذت فيها املخططات يف الوقت احلايل على غرار برنامج متويل كفاءة الطاقة حالياً مرتبة أقل مستوى من هنغاريا وغريها من الد
اهلنغاري؛ حيث تقل نسبة معدالت اسرتداد القروض بنسبة عشرة باملائة مقارنة مع هنغاريا كما وتستغرق إىل ما يصل حوايل أربع سنوات 

وغريها من البلدان لتصل من سنة ونصف إىل سنتني كما هو مبني يف وربع السرتداد القروض يف حني تقل متوسط املدة يف هنغاريا 
 .، وباإلضافة إىل ذلك فإن الدول اجملاورة وبعض من دول  مشال أفريقيا حتتل مرتبة مشابه هلنغاريا4اجلدول 
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االئتمان، والدول اليت تطبق خمططات ضمان االئتمان يف وضع أفضل من معدالت اسرتداد القروض واملدد اخلصائص املهمة لضمانات 9  اجلدول رقم 
 األردن

 مدة اسرتداد القروض

 (عدد سنوات) 

 معدل اسرتداد القروض

 (نسبة مؤية) 
 اجملموعة الدولة

 مؤشر املقارنة هنغاريا 38.4 2

 *دول اخرى لديها بنامج 38.5-59.8 1.5-4
 

 افريقيا الشرق االوسط ومشال االردن 27.4 4.3

 املغرب 35.1 1.8
 

 تونس 52.3 1.3
 

 السعودية 37.5 1.5
 

 الدول املتقدمة كندا 88.7 0.8

 الواليات املتحدة االمريكية 76.7 1.5
 

 هولندا 82.7 1.1
 

 .واستونيا والتفيا وليتوانيا وسلوفاكيامجهورية التشيك : ويشمل هذا النطاق البلدان اليت لديها خطط على غرار برنامج متويل كفاءة الطاقة اهلنغاري* 

 Saadani, Arvai and Rocha (2010) و ( 3103)والبنك الدويل  Vivid Economics: املصدر

 البيئيه في منطقة البحر األبيض المتوسط-المدن 1.7

إن دراسة الحالة الثالثة تتعلق بدراسة المدن البيئية لمبادرة البحر األبيض المتوسط، التي وضعتها وزارة البيئة في األردن ومنظمة  
األمم المتحدة للتنمية الصناعية ، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم التنمية الحضرية المستدامة من خالل ائتالف واسع من 

وتعترب منوذجا مصغرا من اجلهود األوسع لتعزيز االقتصاد األخضر، وتعترب مثال على أمهية  ة والسياسات،القطاعات والجهات الفاعل
 .وجود هنج شامل إلقامة االقتصاد األخضر ووضع السياسات اجليدة للمؤسسات املالية يف جذب األستثمارات اخلضراء
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 الخلفية والتصميم

منظمة الصحة % )60سترتفع هذه النسبة الى  2090في المدن وبحلول عام  أكثر من نصف سكان العالم يعيشون حاليا
من املتوقع أن تستهلك هذه املدن  3121من املوارد الطبيعية ، وحبلول عام %  11وتستهلك املدن ما يقرب  ،(2052العالمية، 

س احلراري، ومن املتوقع أن يبلغ عدد سكان منطقة يف املائة من الطلب العاملي على الطاقة وانبعاثات الغاز املسببة لالحتبا 21حوايل 
، (3111البنك الدويل )مليون نسمة سكان املناطق احلضرية  311، منهم 3121مليون حبلول عام  021الشرق األوسط حوايل 

حمللية والبلديات على يزيد من الضغط على املوارد الطبيعية يف املنطقة وعلى قدرة احلكومات ا وتزايد عدد السكان يف املناطق احلضرية
 .توفري البنية التحتية احلضرية واخلدمات الكافية

الشرق )أو الهشة للبحر األبيض المتوسط / لحماية الموارد الطبيعية النادرة ووالمقصود بالمدن البيئية للبحر األبيض المتوسط  
تحسين األداء االقتصادي لهذه المدن مع تقليل من أجل  –عبر النظر إلى المدن ( األوسط وشمال أفريقيا على وجه الخصوص

حيث يتم الرتكيز على القطاعات ذات الصلة بالتنمية احلضرية  التأثيرات البيئة السلبية، والنظر في تسهيل االنتقال إلى االستدامة،
تخدام الطاقة، واستخدام املياه واحملافظة املستدامة مثل النقل وإدارة النفايات وتلوث اهلواء واملباين اخلضراء والطاقة النظيفة وكفاءة اس

ويقوم هبذا اجلهد احلكومات ومنظمات اإلغاثة الدولية واملنظمات غري احلكومية، واملنظمات اجملتمعية، واألوساط األكادميية . عليها
 .والقطاع اخلاص بشكل مجاعي من أجل وضع حلول للتحديات اليت تواجه مدن البحر األبيض املتوسط

، وقد 3100والثاين يف مرسيليا يف عام  3111، حيث مت عقد املنتدى الدويل األول يف عمان يف عام 3112مج انطلق يف عام والربنا
احلكومة احمللية والبلديات ووسائل اإلعالم والقطاع اخلاص واملؤسسات املالية على اختاذ هنج استباقي   3111دعا منتدى عمان يف عام 

 .ملستدامة، كما هدف إىل زيادة الوعي وخلق منصة لتبادل املعرفة والنهوضوشامل للتنمية احلضرية ا

وقد وضعت في منتدى مرسيليا وزارة البيئة االردنية والمنظمات األخرى المبادئ الالزمة لتشجيع التنمية الحضرية المستدامة 
(UNIDO, 2011) هي وهذه المباديء: 

 احلضرية اخلضراء والتخطيط على املستوى الوطين واإلقليمي واحمللي؛ والشمويل للسياسات يفالتفكري االستشرا «

التعزيز املؤسسي وبناء قدرات احلكومات احمللية والبلديات، وخصوصا يف جماالت التخطيط احلضري والتنمية يف خمتلف القطاعات  «
 ذات الصلة؛

 مع املدين؛الشراكة الناجحة بني احلكومات احمللية والبلديات وقطاع األعمال واجملت «

طاع حشد املوارد املالية من جمموعة متنوعة من املصادر، مبا فيها احلكومات الوطنية واإلقليمية واحمللية والبلديات ووكاالت التنمية والق «
 املايل؛

 لتشجيع االستثمار مع الرتكيز على البنوك التجارية؛( مثل احلوافز الضريبية والتمويل امليسر)بعض األدوات املالية  «

 التنمية وتعزيز الطاقة اإلنتاجية، واألسواق احمللية وأسواق التصدير للسلع واخلدمات اخلضراء؛ «
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 ؛(بالتعاون مع الصناعة واألوساط األكادميية)البحث والتطوير خللق املعرفة يف القطاعات اخلضراء  «

 .اجياد التوازن بني املدن يف خمتلف أحناء منطقة البحر األبيض املتوسط «

: ويغطي الربنامج أربعة قطاعات الردن زمام المبادرة وتجسد هذه المبادئ في صياغة برنامج عمان للنمو األخضر؛وقد أخذ ا
، والنقل احلضري، والطاقة املستدامة والغابات احلضرية، وسوف (النفايات الصلبة واملياه على حد سواء)التخلص من النفايات البلدية 

 1.23عاما، ويتوقع خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة  31ار دوالر أمريكي على مدى فرتة ملي 3.13يتطلب استثمار ما جمموعه 
يف السنة، وتعترب عمان املدينة األوىل لتنفيذ املشروع على نطاق آلية التنمية النظيفة بالتعاون مع البنك الدويل  CO2 مليون طن مكافئ

 .للمباين اخلضراءتسهيالت شراكات الكربون، وأنشأت برناجما 

 :وأيضا املبادرة بدعم من جمموعة من املنظمات الدولية؛ وترد تفاصيل هذه الربامج يف االطار أدناه

 :مبادرات دعم املدن البيئية للبحر األبيض املتوسط: 0اإلطار 

 
البنك الدويل وبنك االستثمار األورويب: املصدر  

 دروس لألردن

كصورة مصغرة من سعي األردن الكبير إلقامة اقتصاد أخضر   يمكن اتخاذ نموذج المدن البيئية لمدن البحر األبيض المتوسط 
هذه الدروس تتعلق بالبيئة اخلضراء ومتكني االقتصاد األوسع وكما يمكن استخالص العديد من الدروس المستفادة من ذلك؛ و

ة برغبة األردن يف زيادة نطاقا وتتوافق إىل حد كبري مع التوصيات الواردة يف اجلزء السابع من هذا التقرير، وكل منها ذات صل
االستثمارات االخضر، حيث أهنا تعترب شروط مسبقة جلذب التمويل يف االقتصاد األخضر، كما أن الفائدة االكرب تتمثل يف ثقة 

 .املستثمر الذي سريفع من مبلغ رأس املال الذي سيتم األستثمار به

 الحضرية التنمية لتعزيز القطاعات جميع بين ةركامشب البرنامج يقدم" اقتصادية ومدن بيئية مدن -البيئية المدن" الدولي البنك 

 المحلية، الحكومات قيادةيقوم على  نهج: هي البيئية المدن مبادئ(. 1122 الدولي، البنك) الموارد استخدام وكفاءة الكربون منخفضة

 المتكاملة المدن في الحضري والتخطيط الحوافز، مع اإلجراءات مواءمةوبالتالي  المصلحة أصحاب جميع بين القرار صنع والتعاون في 

 البرنامج تنفيذ ويجري ،الطبيعية الموارد ذلك في بما الحضرية، األصول قيمة االعتبار في يأخذ االستثمار وإطار القطاعات، مختلف في

 .أخرى أماكن وفي والفلبين، واندونيسيا وفيتنام الصين في

 أما ،"(FEMIP) والشراكة لالستثمار األورومتوسطيةالتسهيالت " إطار ضمن الحضرية التنمية على لالستثمار األوروبي البنك ركزو 

 وخلق الخاص، للقطاع المساعدة تقديم إلى تهدف التي المتوسط األبيض البحر منطقةل لدعما قدم الشامل األوروبي االستثمار بنك برنامج

 على تقوم األوروبي االستثمار بنك استراتيجية فإن الحضري، السياق فيو ،(1122 األوروبي، االستثمار بنك) ودية استثمارية بيئة

 لجميع شامل كوني أن يجب الحضري والتخطيط الحكومية، الخدمات وتحسين ةزياد على ركزت ان يجب المدن استثمارات: مفاهيم أربعة

 والبلديات المحلية الحكومات إلى المساعدة تقديم وينبغي المدن، في الخضراء المساحات على الحفاظ من بد البل  المصلحة، أصحاب

 المياه إدارة على والشراكة لالستثمار األورومتوسطيةبرنامج التسهيالت  يركز وهكذا ،الخضراء الحضرية التنمية خطط لتطوير

 للسلطات الفنية والمساعدة( بناء شهادة ذلك في بما) االجتماعية المساكن وتحسين التأهيل وإعادة الحضري النقل أنظمةو النفايات ومعالجة

 . والتطوير والبحث المعرفة نقل أيضا وتشجع خضراال الحضري التخطيط في
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 سيما سياسات التطوير والتخطيط السليمة، وتعبئة املوارد املالية من والإن المدن البيئية تتخذ نهجا شامال في التنمية الحضرية،   «
 .مبا يف ذلك القطاع املايل، وتعزيز تبادل املعارف والبحث والتطوير -مجيع مصادر التمويل 

، وتكون شاملة جلميع أصحاب تنتهج هذه المدن سياسات قوية وطويلة األجل في التخطيط الحضري والتنمية المستدامة «
صلحة، وحتتاج احلكومات على مجيع املستويات إثبات أهنا ملتزمة بأهداف السياسة بشكل فعال لتوسيع االستثمار بشكل امل

 .فعال، ومن املهم التنسيق بني القطاعني العام واخلاص واحلوار أثناء وبعد عملية صياغة السياسات لضمان فعالية تنفيذ السياسات

في مختلف القطاعات والمستويات الحكومية لتنفيذ األعمال بشكل فعال وجاذب  إلزامية تنسيق التخطيط العمراني «
، وأن ال تتعارض اجلهود الرامية إىل تعزيز األنشطة اخلضراء يف القطاع الواحد مع اجلهود املبذولة يف قطاع آخر، فعلى للمستثمرين

يف املناطق احلضرية متسقة مع خطط احلكومة احمللية للحفاظ  سبيل املثال ينبغي على الصعيد الوطين أن تكون احلوافز لبناء املساكن
 .على األماكن العامة اخلضراء

نجاح البدء في تنفيذ برامج مستمدة من مبادرة المدن البيئية يعتمد على القدرة المؤسسية للسلطات العامة المعنية في  «
ذرع احلكومة على خمتلف املستويات واجملاالت والقدرات ، مبا يف ذلك العالقة بني خمتلف أالتخطيط الحضري والتنمية الخضراء

 .املؤسسية والتنسيق بشكل أفضل لغرس مزيد من الثقة لدى املستثمرين

 التوصيات غير المالية  6

إن حتسني فرص احلصول على التمويل ملشروعات االقتصاد األخضر هو فقط أحد اجلوانب اهلامة يف االنتقال حنو اقتصاد أخضر، ففي 
م الرابع مت تركيز النقاش على فكرة أن عوائق التمويل ال متثل سوى جزء من التحدي عندما يتعلق األمر بتعزيز االقتصاد األخضر القس

والسياسية والتغريات املؤسسية املطلوبة، وهذه بدورها سوف تساعد على حصول الشركات املستثمرة يف االقتصاد األخضر على التمويل 
ى هذه النقطة سلسلة من مناقشات الدائرة املستديرة مع املمولني والشركات يف األردن املعنية يف االقتصاد الالزم، وقد أكدت عل

 .األخضر

ويشري هذا القسم إىل وجود جمموعة متكاملة من املبادرات لدعم تنمية االقتصاد األخضر يف األردن، فعلى الرغم من أن هذا ليس هو 
فقد بينت اخلربات الدولية واملناقشات مع أصحاب املصلحة األردنيني على أمهية التغلب على العوائق الرتكيز الرئيسي هلذا التقرير، 

 :وينقسم هذا القسم إىل قسمني. األخرى غري عائق التمويل ألهنا جمموعة من اخلطوات التكميلية احلامسة اليت من املفرتض أن تعتمد

 يقدم بعض التوصيات املؤسسية، 2.0القسم  «

 .تحدد بعض التوصيات املتعلقة بالسياسة العامة واسعة النطاق 2.3القسم  «

 .واألقسام الفرعية حتاول االستفادة من فهم الفرق بني خربات اجلانب األردين وأفضل املمارسات الدولية

 التوصيات المؤسسية 6.5

 ياسات قضايا االقتصاد األخضرإنشاء وحدة ذات تأثير داخل الحكومة لتنسيق العمل الحكومي لكي تقوم بدورها بالنسبة لس
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حيث هنالك حتد يف ضمان استمرارية السياسات والتنسيق احلكومي اليت قد حتول دون االستثمار األخضر، وواحدة من العقبات 
كومية، الرئيسية اليت حتجم االقتصاد األخضر هو عدم وجود استمرارية بني اإلدارات املتعاقبة وانعدام التعاون بني خمتلف الدوائر احل

كانت هنالك مخسة تغيريات يف ئاسة احلكومة، لذلك ولد هذا حالة من عدم اليقني   3114ويتضح ذلك من حقيقة أنه منذ ديسمرب 
ألهنا تفتقر إىل الثقة ( والذي يتميز يف كثري من األحيان أنه من األصول طويلة األمد)بالنسبة للمستثمرين احملتملني يف االقتصاد األخضر 

تمر السياسات احلكومية مع كثرة التغيريات؛ وباإلضافة إىل ذلك هنالك قلق بشأن مدى جدية اإلرادة السياسية يف إنشاء يف أن تس
الوقود -اقتصاد أخضر يف األردن، وكذلك عن مدى وطبيعة السياسات واالسرتاتيجيات على ارض الواقع، كماال تزال برامج دعم الطاقة 

على الرغم من التغريات اليت حدثت مؤخرا، فضال عن التصور املوجود بأن الطاقة النووية  تعطى املزيد من واملياه موجودة، و   -األحفوري
، فإن االستفادة 3وحىت اآلن وعلى النحو احملدد يف اجلزء .  االهتمام واألموال على حساب الطاقة اخلضراء وهي دليل على ذلك

 .األردنواضحة من التحول إىل االقتصاد األخضر يف حالة 

وميكن معاجلة هذه املشكلة  بشكل جزئيا من خالل إنشاء فريق مشرتك بني اإلدارات ويكون خمصص لتخطيط النمو األخضر، وذلك 
من أجل التغلب على هذه العوائق االنتقالية، حيث ميكن استحداث جلنة مستقلة لإلشراف على تنفيذ وتنسيق إسرتاتيجية االقتصاد 

 :على النحو التايل -يف ذلك التمويل األخضر  مبا -األخضر األردين 

إسرتاتيجية األردن " ميكن تشكيل جلنة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدويل، من خالل قرار من جملس الوزراء، مع قبول مهام  «
  .، واإلشراف على تنفيذها وضمان التنسيق و تفادي االزدواجية"لالقتصاد األخضر 

 :ات التاليةوميكن للجنة تشمل الوحد «

 وزارة الطاقة واملوارد املعدنية؛ «

 وزارة الصناعة والتجارة؛ «

 وزارة البيئة؛ «

 وزارة املالية؛ «

 ؛االستثمار مؤسسة تشجيع «

 االردنية لتطوير املشاريع؛ «

 البنك املركزي األردين ؛  «

 .وإداما اخلضراء مجعيات األعمال مثل مجعية البنوك يف األردن، واجمللس األردين لألبنية «

 .وميكن دعم هذه اللجنة من قبل وحدة خاصة مرتبطة مباشرة بوزير التخطيط والتعاون الدويل لتوفري الدعم اإلداري واللوجسيت «
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 تحليالت أن أي من أجل ضمانالوعم السياسي ، والزخم و لضمانواهليكل هنا جيب أن يعطى والية واضحة باإلضافة إىل الشروط املرجعية 

 والوالية وقيقبشكل  وورها وضع الضروري من سيكون، وسياسي كاف  نفوذ سيكون لها هذه الهيئة الناجمة عن والتونيات واإلجراءات
 .العليا الحكومة مستويات غالبية في عليه المتفق هذا يكون وأن األول، المقام في لها

هذا وبناء على التطورات املؤسسية يف بلدان أخرى رائدة يف النمو األخضر، فعلى سبيل املثال، يف كوريا مت إنشاء ما يسمى باللجنة  «
د الرئاسية للنمو األخضر مبوجب النظام األساسي، حتت اإلشراف املباشر لرئيس اجلمهورية، وتتحمل املسؤوليةالكاملة للتنفيذ وإدارة اجلهو 

هلا احلكومة للمشاركة يف االقتصاد األخضر، وتتكون من أعضاء من كل من القطاعني العام واخلاص، ولكن أغلبية األعضاء من اليت تبذ
 ..(GGGI, 2011)املنظمات غري احلكومية، ومعتمد من قبل أمانة خاصة هبا 

 (.بما في ذلك القطاع المالي)إنشاء إطار للحوار بين القطاعين العام والخاص 

، وقت الحاضر، هناك حوار محدود بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بأهداف وسياسات وأدوات االقتصاد االخضرفي ال
وقد أدى ذلك إىل اجياد بيئة ذات فهم حمدود بني خمتلف األطراف أدت اىل انعدام الثقة املتبادلة، ومثاال على ذلك ال يشعر العديد من 

أهنم ممثلني يف العملية اليت يتم من خالهلا تأسيس صندوق ( ؤسسات املالية ومطوري املشاريع احملتملةسواء امل)ممثلي القطاع اخلاص 
 .تشجيع الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة األردين

ك ، فعلى سبيل املثال، تشري اسرتاتيجية البنوهنالك تحد مشابه ولكنه أوسع نطاقا وهو فيما يتعلق بالقرارات السياسة االقتصادية
ب يف الدويل للشراكة الدولية مع األردن إىل أن املشكلة الرئيسية للقطاع اخلاص والقطاع املصريف بالنسبة للقرارات االقتصادية أنه مثة غيا

 ."احلوار ما بني القطاعني العام واخلاص من أجل اخلروج حبلول ناجعة للمشاكل االقتصادية واملالية

تطوير إطار يلتقي من خالله مختلف الجهات المعنية التي لها مصلحة في االقتصاد  يمكن للحكومة األردنية أن تنظر في
األخضر على أساس منتظم لمناقشة المبادرات الرئيسية المتعلقة بالسياسات وتقديم وجهة نظرهم عن األنشطة التي يجري 

 .ملصاحل املختلفةوذلك بتوفري فرصة للحوار املنظم وتعزيز الفهم ألراء كل أصحاب ا االضطالع بها،

وهناك العديد من التجارب الدولية التي من الممكن أن تنطلق منها إصالحات القطاعين العام والخاص لدعم االقتصاد 
من االقتصادات الرائدة ملناقشة التحول اىل الكريون  32جتمع يضم   (CEM)، فعلى سبيل املثال، وزارة الطاقة النظيفة األخضر

، مت عقد سلسلة من اجتماعات املائدة املستديرة للقطاعني العام واخلاص 3103ول، ومنذ املؤمتر الثالث يف عام املنخفض لدى هذه الد
 (3103املنتدى االقتصادي العاملي، )والذي قام بتنظيمها املنتدى االقتصادي العاملي، والتقرير املرافق خيلص النتائج 

م للقطاع اخلاص لكيفية عرض احلكومة ألولوياهتا اخلاصة يف رفع مستوى الطاقة النظيفة، ستديرة أدت اىل زيادة فهاملإن هذه املوائد  " 
ومكنت صانعي السياسة ورجال األعمال من مناقشة السياسات واالسرتاتيجيات التنظيمية اليت ميكن أن تؤدي إىل زيادة استثمار 

ليت ميكن للقطاعني العام واخلاص استخدامها كمبادرات وشراكات من الشركات يف الطاقة النظيفة، وحدد املشاركون اجملاالت الرئيسية ا
أجل دخول السوق وختطي العقبات لتنفيذ جداول األعمال، وقد أسفرت املناقشات اليت جرت عن عدد من التوصيات اليت أدجمت 

 " .والتكنولوجيا داخل املبادرات الفردية حاليا يف عمليات وزارة الطاقة النظيفة
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ومت استخدام نفس النهج بنجاح يف خمتلف قطاعات االقتصاد يف بلدان متعددة، وهناك أمثلة لشراكات مماثلة يف بلدان خمتلفة مثل  
خيص فيتنام بوتسوانا وتركيا وماليزيا والسنغال وأملانيا واليت ساعدت على معاجلة جمموعة واسعة من قضايا مناخ االستثمار مثل إصدار الرتا

ت، واملشرتيات العامة واالستثمار األجنيب املباشر، وتعرض ورقة البنك الدويل مراجعة هلذه التجارب، مشرية إىل أن هنالك حاجة واملوافقا
توضح احلوافز وبناء قدرات "إىل تصميم ذكي لتحقيق النتائج، واملطالبات اليت مت إنشايها بواسطة مناقشات هذه املؤسسات ميكن أن 

صالحات حيث من املرجح  يظهر االقتصاد اجلزئي أنه هو األساس للنمو هذا باإلضافة إىل خلق الشعور بامللكية احلكومات لتنفيذ اإل
 (Herzberg and Wright, undated) جيعل السياسات أكثر احتماال للنجاح عند املمارسةاحمللية مما 

، فعلى سبيل ر حوارية بين القطاعين العام والخاصلذلك من الواجب أن الجمع بين وحدات فرق النمو األخضر األدارية  بإط  
حول املثال، فإن أحد األدوار الرئيسية لوجود الفريق املشرتك من اإلدارات املقرتحة هو لتنظيم وتسهيل احلوار بني القطاعني العام واخلاص 

  .قضايا النمو األخضر

 السياسات المقترحة  6.2

 وتوجيهه بشكل محدد لمساعدة األسر الفقيرةخفض الدعم واستبداله بالتدخالت المستهدفة  

إن النظام الحالي لدعم الطاقة والمياه على حد سواء يعتبر من أكبر التحديات لالقتصاد الكلي ويمثل واحدا من أكبر العوائق 
سعر التكلفة بالنسبة ، فكما هو موثق من قبل فإن املمارسة احلالية تتمثل يف التسعري بأقل من التي تحول دون نمو االقتصاد األخضر

للطاقة واملياه مما فرض ضغطا كبريا على االقتصاد الكلي، بالنسبة لقطاع املياه، فإن الوضع سيتفاقم من خالل االستثمارات اجلديدة؛ 
تربير مليون دينار، وهذه اإلعانات جتعل األمر أكثر صعوبة ل 022حيث من املتوقع أن يزيد  خط أنابيب الديسي وحده العجز مبقدار 

التدخالت اليت تقلل من استهالك الطاقة واملياه، أما بالنسبة للكهرباء املتجددة، فإن عائق التطور بالتقنيات يكمن يف تكلفة التنافس 
 .احلقيقة

، حيث إن التغييرات األخيرة في اسلوب الدعم سوف تحدث فارقا كبيرا وإن كان يجب أن ال يؤثر ذلك على األسر االقل دخالً 
دينار  مليون  300  و 321مليون دينار اىل ما بني  111توقع أن خيفض نظام الدعم اجلديد التكلفة على اخلزينة من حوايل من امل
ويف نفس الوقت ومن أجل جتنب التأثري على الفقراء وأفراد األسر الذين تتكون عائالهتم من ستة افراد أو أقل والذين دخلهم يقل  أردين،
 .دينار للفرد سنوياً  21سنوياً  فإهنا تتلقى دعماً مباشراً قيمته  01111أو دينار شهريا  111عن 

وميكن الرتكيز على  ولكن هنالك ضرورة للمزيد من التغيير في نظام الدعم مع التأكيد بأن ال يؤثر ذلك على األسر االقل دخالً،
ستويات أسعار تعادل اسرتداد التكاليف، فإنه هنالك تقدم قطاع املياه، حيث على الرغم من االلتزام طويل األجل من أجل أن تكون م

 .ضئيل يف السنوات األخرية، وباملثل فإن التغيري األخري يف نظام دعم مل يتطرق ألسعار الطاقة

 تغيري ، وذلك ألن جملس الوزراء له احلق يفإن إجراء التغيير في أسعار المياه هو سهل نسبيا إذا ما تم وضعه في حيز التنفيذ إداريا
 .تعرفة املياه بناء على الطلب من وزير املياه والري
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 الموجودة تحسين إنفاذ التشريعات الخضراء

وهذا يعين أن تتم مكافأة امللتزمني ومعاقبة املخالفني،  اعتمدت وزارة البيئة على مبدأ العصا والجزرة من أجل المحافظة على البيئة، 
هو أنه يرتتب على املخالفني دفع ( 3كما نوقش يف القسم )فعلى سبيل املثال، فإن النهج الذي يقوم عليه صندوق البيئة األردنية 

مباديء أن يتم احلد من أي تكاليف  من هغرامات ورسوم ويتم تسليم هذه الغرمات للشركات والربامج اليت تدعم حتسني البيئة، ألن
وباإلضافة إىل ذلك، جيب ضمان مستوى (. 3110ستافينز، )حتسني األداء البيئي  أجل اليت تنشأ من اتقصرية األجل على االقتصاد

 .دن البيئيمرتفع من االمتثال لألنظمة البيئية وهذا سوف يساعد على خلق سوق للمنتجات واخلدمات اليت هتدف إىل حتسني أداء األر 

، فاإلدارة امللكية حلماية البيئة هي املسؤولة عن تطبيق مجيع إن المسؤولية القانونية لتنفيذ هذه السياسات تقع على عاتق وزارة البيئة
إن الوزارة بصدد القوانني ذات الصلة بالبيئة مبا يف ذلك القوانني يف جمال محاية البيئة وإدارة النفايات والزراعة والصحة والبلديات، وكذلك ف

 .العمل على تنفيذ برامج بناء القدرات لتعزيز العمليات وضمان االتساق يف التفتيش وإنفاذ القوانني البيئية

وقد أدت القيود املفروضة على املوارد باملقارنة مع املبالغ املطلوبة إىل . قد تكون هناك حاجة للعمل وللموارد لتحسين معايير االمتثال
نفيذ االمتثال، باإلضافة إىل ذلك أدى عدم وجود معايري واضحة وقدرات على االختبار إىل مستويات عالية من ضعف نسبيفي ت

الغموض، لذلك جيب زيادة حجم وقدرة االدارة امللكية حلماية البيئة ، باإلضافة إىل وضع معايري واضحة وضمان التعاون الكامل بني 
زيادة مستويات التنفيذ، وقد مت التعرف على هذه احلاجات من مسح املؤسسات املالية يف  خمتلف اإلدارات احلكومية، سوف تؤدي إىل

 .3103األردن الذي نفذ يف أكتوبر 

 في االقتصاد األخضرالبحث والتطوير  دعم

فكما  متاحة لألردن من حيث فتح االسواق الجديدة باإلضافة إلى التصدير، ايخلق التحول العالمي لالقتصاد األخضر فرص
، فإن االنتقال العاملي بشكل متزايد حنو االقتصاديات الصديقة للبيئة لديها القدرة على إحداث تغيري جذري يف 3نوقش يف القسم 

 أمناط اإلنتاج والتجارة، وبالتايل فإن اإلعداد اجليد من قبل البلدان يزيد من فرص االستفادة من عوائد التصدير نتيجة هلذه التحوالت،
سيكونوا خمتلفني عن الذين " الفائزون يف السباق االخضر"أنه يف املستقبل (   Fankhauser et al. 2012)بيل املثال وجدفعلى س

 .يسيطرون حاليا على أسواق التصدير

، فالشباب واألردن في موقف قوي لكي يكون في طليعة هذه التطورات التي تحدث في منطقة الشرق األوسط وما وراءها
 لقوى العاملة املتعلمة جيدا يضعه يف موقف قوي لالستفادة من هذه التحوالت، وعالوة على ذلك ركزت كل من اجلمعيةاألردين وا

واجلامعات األردنية بشكل خاص على كفاءة استخدام الطاقة واملياه ملساعدة القطاع الصناعي يف توفري فرص عمل  امللكية العلمية
 :تعمل على ما يلي فيما يتعلق بتطبيق التكنولوجيا اخلضراء امللكية العلمية فإن اجلمعيةخضراء جليل الشباب، ويف هذا الصدد 

 .تطوير موارد جديدة للطاقة املتجددة من اهليدروجني، والطاقة الشمسية والوقود احليوي: الطاقة «

رف الصحي وإعادة استخدام املياه الرمادية ابتكار وتقدمي املشورة ملختلف الشركاء يف جمال  كفاءة استخدام املياه ومياه الص: املياه «
 .ونوعية اهلواء يف األماكن املغلقة واالنتاج األكثر نظافة
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دعم الوزارات املعنية يف توفري املشورة يف جمال السياسات فيما يتعلق بتقييمات األثر البيئي ورصد وتقييم املياه ونوعية اهلواء  : البيئة «
 .النظيفة يف إطار التخفيف من حدة تغري املناخ  والتكيف معهواملسامهة يف آلية التنمية 

، وبالتايل فإنه ميكن هلذه اجلهود إىل جانب العديد من الربامج أطلقت الجامعة األردنية أيضا مركزا متخصصا في المياه والطاقةلقد 
يف األعمال، ومن هذه الربامج مركز امللكة رانيا للريادة ، الوطنية األخرى أن تعمل على تشجيع اجلهود واملبادرات الذاتية، والقائمة الريادة 

 .الذي ميكن أن يساعد يف إنشاء املشاريع الصغرية واملتوسطة ملشاريع االقتصاد البيئي األخضر

وزارة التعليم )ومع وجود عشرة جامعات حكومية وسبعة عشر جامعة خاصة، باإلضافة إىل جامعة العلوم اإلسالمية العاملية الدولية  
، (3114مديرية تكنولوجيا املعلومات، ) 3111من أعضاء هيئة التدريس يف عام  2111، واليت توظف أكثر من (3103العايل، 

اء واملهندسني يعملون يف اجملاالت العلمية والتكنولوجية املختلفة يف القطاعني العام واخلاص، ومع من العلم 030111وما يقارب من 
 (.3111اليونسكو، )٪ 1.03مل يتجاوز اإلنفاق على البحث والتطوير يف األردن أكثر من  3111ذلك فإنه يف عام 

 :ويعزى ذلك إىل االسباب التالية

ير مل تكن قادرة يف األردن على االحتفاظ بالعديد من األكادمييني والباحثني الذين تركوا صناعة البحث والتطو : هجرة األدمغة «
  3110/3112التدريس واجتهوا حنو دول جملس التعاون اخلليجي أو الدول الغربية، فعلى سبيل املثال، وخالل السنة األكادميية 

طالب دكتوراه، وال يتوقع من هؤالء العودة إىل األردن  0132اردين يف التعليم اجلامعي باخلارج، منهم  03402كان هنالك 
وحىت وإن عادوا فإهنم لن جيدوا األرضية البحثية اليت كانت متوفرة هلم يف اخلارج، وبالتايل سوف تكون نوعية األحباث خمتلفة عن 

 .اليت من املمكن أن يعملوها باخلارج

 .قوانني اهلجرة واإلقامة تعيق األجانب الراغبني يف إجراء حبوث يف األردنهناك تصور بإن :  اهلجرة وقوانني اإلقامة واألنظمة «

 .واحد من األسباب اليت ال جتعل األفراد والشركات تستثمر يف البحث والتطوير هو عدم وجود نظام حوافز شامل: خمططات احلوافز «

 .عمل أو التعلم أو إجراء البحوث املشرتكةأصبح من الصعب لألردنيني السفر إىل الدول الغربية لل: الوصول إىل األسواق «

 .عدم كفاية الرتابط بني الصناعة واألوساط األكادميية «

 :وتشمل هذه. ولمواجهة هذه التحديات، وهناك عدد من الخطوات التي يمكن للحكومة األردنية القيام بها

إجراء دراسة إلجياد الوسيلة األكثر فعالية لسياسات الدعم أو احلوافز للبحث والتطوير يف االقتصاد األخضر مع مراعاة اخلصوصية  «
خضر مثل شركات الطاقة األاألردنية وأفضل املمارسات العاملية، حبيث يشمل تقدمي الدعم حلاضنات األعمال يف االقتصاد 

 .املتجددة

، JEDCO)اتيجية االبتكار الوطين بشكل منسق، حبيث تكون قاعدة الدعم لالبتكارات احلالية واملستقبلية تصميم وتنفيذ اسرت « «
 .، حتتوي على سياسة واضحة للملكية الفكرية(2009
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 إعادة هيكلة صندوق البحث العلمي والتطوير املوجود يف وزارة التعليم العايل مع إعطاء األولوية للبحوث اخلضراء «

نني اهلجرة واإلقامة ملعرفة ما إذا كانت هناك فرص لتجعل من السهل على املهاجرين ذوي املهارات العالية للعمل والعيش مراجعة قوا «
 .يف األردن

 .تشجيع تطوير مناهج التعليم العايل، ملاجستري إدارة األعمال سبيل املثال، اليت تنسجم مع أهداف االقتصاد األخضر «

 ة والنمو األخضربالبيئ املتعلقة مجع اإلحصائيات طوير وحتسنيت «

، إذ من غري الدقة في التدوين الزمني يعد أمرا مهما ومتطلبا سابقا لقياس مدى فعالية تحول األردن نحو اقتصاد أخضر «
إلجراء املمكن إجراء قياس دقيق لألداء وعندها من غري املمكن أيضاَ تقييم ما إذا مت إحراز التقدم  وبالتايل إذا كانت هنالك حاجة 

 .التعديل على السياسات واملناهج املتّبعة

تتطلب عملية نمو االستراتيجية الخضراء جمع المزيد من المعلومات تختلف عن تلك التي تم جمعها بشكل تقليدي من  «
كمقياس لكن   يعد الناتج احمللي اإلمجايل املقياس الوحيد لعملية التقدم وعلى الرغم من سعة نطاق توظيفه  .قبل وكاالت اإلحصاء

من املعروف أنه تشوبه العيوب، وبالتايل هناك حاجة ماسة جملموعة واسعة من اإلحصائيات وخباصة تلك اليت تقيم وتتعقب ثروة 
من أجل استكمال عملية ( األصول التقليدية باإلضافة إىل البشرية منها ورأس املال الطبيعي) مجيع املمتلكات واألصول االقتصادية 

إذ ميكن وعلى وجه اخلصوص أن توفر هذه املقاييس حملة عن الثروة اإلمجالية للدولة واليت يتم قياسها من خالل . تقليديالتمركز ال
جمموع خمزون أصوهلا واليت غابت عن الرتكيز الوحيد للناتج احمللي اإلمجايل واإلحصائيات املماثلة اليت تقيس تدفق اإليرادات يف أي 

غري  االستنزافبعملية  مدفوعةمة املخزون والتدفق ميكن أن نرى ما إن كانت عملية الزيادة يف الدخل سنة واحدة إذ أن توفر قي
  (.الثروة) البالد املستدام لألصول يف

واليت أصبحت مصدرا موثوقا وعال اجلودة  0442مت تأسيس قسم االحصاءات البيئية يف دائرة االحصاءات األردنية العامة عام  «
للمعايري الوطنية لإلحصاءات البيئية حيث تغطي نشاطاهتا معظم القضايا البيئية ويتم تسجيلها بشكل سنوي  كما ويهدف إىل 

كما وخيطط إىل . اد من خالل إنشاء املساءلة البيئية وإبالغ السياسات حول الوضع البيئي احلايلدمج االعتبارات البيئية يف االقتص
صنع  دعم عملية ومواصلة البيئية واالقتصاد األخضراملؤشرات  توسيع نطاقتطوير عملية مجع ونشر البيانات يف املستقبل من أجل 

بالشكوك حول مدى مصداقية البيانات واملعلومات املتضاربة وعدم وجود التعاون غري أن تلك العملية تشوهبا العوائق املتمثلة ، القرار
والتنسيق بني جمموعة من املؤسسات العامة وغريها، كما وتواجه أيضا التحدي املتمثل يف عملية إمداد عملية صنع السياسات 

 .باملعلومات

عملية جمع اإلحصائيات لتوفر تقييم أكثر شموال ألداء هناك مجموعة متنوعة من الجهود الدولية الساعية ألجل تطوير  «
وكذلك اللجنة الىت  لألمم املتحدة الشاملة تقرير الثروةو  (WAVES)وتشمل البنوك الدولية وشركاء يف مشروع  ويفز  الدولة،

إن مثل هذه املبادرات تسلط الضوء على . اختتمت اآلن على قياس األداء االقتصادي والتقدم االجتماعي برئاسة جوزيف ستيغليتز
أمهية قياس قيمة األصول الطبيعية واجلوانب املرتبطة باألداء االقتصادي األخضر كما وتقدم توصيات عملية للكيفية اليت ميكن من 

 .هلا دمج هذه البيانات ضمن نظم اإلحصاءات الوطنية القائمةخال
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تحتاج األردن إىل تعزيز أنشطة وقدرات قسم اإلحصاءات البيئية يف دائرة اإلحصاءات العامة والتغلب على احلواجز اليت مت حتديدها  «
 .النمو يف املعرفة العاملية حول كيفية مجع إحصاءات عن األداء البيئي واستغالل عملية
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