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 الدولي للطاقةاألردني المؤتمر 
 ( 22/9/2022 – 20)  األردن – عمان

تجربة شركة الكهرباء الوطنية في استثمار شبكة 
 "دروس وعبر" األلياف الضوئية

 
 جبرجميل اعداد وتقديم: المهندس رجائي 

جامعة والية بكالوريوس هندسة كهربائية )هندسة حاسوب( /  
 ألمريكيةا الواليات المتحدةنيو يورك / 

 مدير مشروع معتمد / الواليات المتحــــــــــــــدة 
 االستثمار في شركة الكهرباء الوطنيةخبير    
 األردن – 33313عمان  0132ص. ب     

rjaber@nepco.com.jo 

 
  المقدمـــــة -3

رباء هو من أهم قطاعات الخدمات في أي قطاع الكه
مجتمع ودولة، حيث يعتبر االساس في ديمومة 
القطاعات األخرى إلعتمادها عليه؛ إذ بإنقطاع التيار 
الكهربائي يصبح المجتمع في سبات تام نظراً للتوقف 
الكلي أو الجزئي للقطاعات األخرى بسبب اعتمادها 

الطاقة  على التكنولوجيا التي تعتمد كلياً على
 الكهربائية.

ولغايات المحافظة على التوافرية الفائقة، واالعتمادية 
العالية ألي منظومة كهربائية؛ يتطلب األمر الى 
وجود مركز تحكم يتولى مهمة تشغيل والمراقبة 
والتحكم في النظام الكهربائي. األمر الذي يدعو الى 
ضرورة وجود شبكة اتصاالت ذات موثوقية عالية 

ناصر النظام الكهربائي مع بعضها البعض تربط ع
لتمكن مركز المراقبة  والتحكم من القيام بمهماته 

 وواجباته.
ولغايات تحقيق رسالة شركة الكهرباء الوطنية الداعية 

منة والمحافظة على آلالى توفير الطاقة الكهربائية ا
اعتمادية النظام الكهربائي واالستمرارية في التزويد . 

ومنذ منتصف التسعينات على  حرصت الشركة
استخدام تكنولوجيا االتصاالت المتطورة والحديثة 

State – of – Art  لغايات تشغيل النظام الكهربائي
ومراقبته والتحكم به؛ وذلك بإستخدام كبالت االلياف 
الضوئية المدمجة مع سلك التأريض المرافق لخطوط 

. حيث قامت الشركة (OPGW)النقل الكهربائي 
( كم من أسالك التأريض التقليدية 152تبدال )بإس

بأسالك التأريض المدمج معها كبالت األلياف 
الضوئية اضافة الى استخدامها لها في كافة المشاريع 

 .3991منذ عام 
وبما أن شبكات وخدمات االلياف الضوئية تعتبر 
الجيل الجديد في شبكات االتصاالت ) شبكات النطاق 

جال الواسع أمام شركات العريض( حيث تفتح الم
االتصاالت لتقديم خدمات االتصاالت واالنترنت 
وتراسل المعطيات بجودة وموثوقية عالية؛ فإن 
االستثمار في البنية التحتية لهذه الشبكات يعتبر 

استثماراً ناجحاً وذو مردود مالي واقتصادي جيد 
يضاف الى االيرادات التي تسعى كل شركة للحصول 

النفقات التشغيلية والرأسمالية لنشاطها  عليها  لتغطية
الرئيس وترفع بموجبه نسبة األرباح، خاصة اذا كانت 
 هذه العوائد تأتي جراء استثمار الفائض عن حاجة هذه 
الشركة من بنيتها التحتية ومصادرها دون تحملها ألي 

 مصاريف تشغيلية اضافية.
ونظراً لوجود فائض في شعيرات شبكة األلياف 

ة المصاحبة لشبكة النقل الكهربائي الوطنية الضوئي
المملوكة بالكامل لشركة الكهرباء الوطنية أو الشبكات 
الدولية المملوكة مناصفة مع شقيقاتها من شركات 

ي ــــالكهرباء في دول الربط الكهربائي الثمان
، مصر ، سوريا ، لبنان ، العراق ، ليبيا ، )األردن

 تركيا ، العراق (.
شركة الكهرباء الوطنية منذ مطلع عام فقد قررت 

استثمار الفائض لديها من شعيرات األلياف  0222
الضوئية وتأجيرها وفق شروط فنية ومالية وتعاقدية 
محددة لشركات قطاع االتصاالت في األردن وفي 
الدول المجاورة بالتعاون مع شركات الكهرباء في هذه 

ت من خالل الدول إيماناً منها في دعم قطاع االتصاال
السماح له باالنتفاع من شبكتي األلياف الضوئية 

 الوطنية والدولية.
تبحث هذه الورقة تجربة شركة الكهرباء الوطنية في 

ية والدولية استثمار شبكتي االلياف الضوئية الوطن
 -:ضمن المحاور التالية

نبذة عن شركة الكهرباء الوطنية والنظام  -3
 الكهربائي االردني.

 شركــة.تعريف بال  3.3
 االردنية. شبكة النقل الكهربائي الوطنية  0.3
 الربط الكهربائي االقليمي. 1.3
شبكتي األلياف الضوئية الوطنية  2.3

 والدولية.
 استراتيجية وسياسات االستثمار في الشركة. -0
 استثمار البنية التحتية لشبكتي األلياف الضوئية. -1
تجربة الشركة في استثمار شبكتي األلياف  -2

 . -بر دروس وع -الضوئية 
في مجال استثمار  دول الربط الثمانيتعاون  -5

التجربة البنية التحتية لشبكة األلياف الضوئية )
 (.األردنية المصرية نموذجاً 

 الخالصة والتوصيـــــــــــــــات. -6
 
نبذة عن شركة الكهرباء الوطنية والنظام  -2

 الكهربائي األردني
 -: تعريف عام بالشركة 3.0

وطنية ؛ هي شركة مساهمة عامة شركة الكهرباء ال 
مملوكة لحكومة المملكة األردنية الهاشمية وتعمل 
بؤسس تجارية وفقاً لقانون الشركات المعمول به في 

وفقاً لقانون الكهرباء  –األردن. والشركة مسؤولة 
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عن نشاط نقل الطاقة الكهربائية والتحكم  –العام 
لواجبات بالنظام الكهربائي. حيث أنيطت بها المهام وا

 -التالية :
ذات  تملك وصيانة وتطوير شبكة النقل الوطنية  -3 

 الفولطية العالية والفائقة.
بناء محطات تحويل جديدة وتوسعة المحطات  -0 

 القائمة كلما لزم األمر.
شراء الطاقة الكهربائية من المصادر المختلفة  -1 

وكبار  بالجملة لشركات التوزيـــع اوبيعه
المزودين من شبكة النقل مباشرة في المستهلكين 

 كافة أنحاء المملكة.
 تشغيل النظام الكهربائي.  -2
استيراد وتصدير الطاقة الكهربائية من والى الدول  -5

 المجاورة من خالل الربط الكهربائي.
بحاجتها من الوقود  توليد الكهرباء محطاتتزويد  -6 

 . والغاز الطبيعي
 وليد وشبكة النقل.وضع خطط التوسع في الت -7 
   الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.  -1 
 

والمسؤوليات المناطة  ولغايات قيام الشركة بالمهام
" ى ــــــــالداعية ال رؤيتهـــــــــابها، والوصول الى 

االرتقاء بمستوى الشركة على جميع الصعد الى 
المستويات العالمية بحيث تصبح في مصاف أفضل 

ومن أجل  كهرباء االقليمية والدولية "شركات ال
" توفير الطاقة الرامية الى  رسالتهاتحقيق 

الكهربائية اآلمنة، والمحافظة على اعتمادية النظام 
الكهربائي، واستمرارية تزويد المستهلكين بالطاقة 
الكهربائية المطلوبة وبأسعار اقتصادية تبعاً للمعايير 

الطاقة الكهربائية  الدولية ومتطلبات البيئة، وتبادل
مع الدول األخرى، وترسيخ العمل المؤسسي في 
الشركة واالستثمار األمثل للبنية التحتية لشبكة النقل 
 الكهربائي لخدمة المجتمع، والمساهمة في نقل

التكنولوجيا، واجتذاب االستثمارات الوطنية 
واالجنبية في قطاع الكهرباء، وخلق فرص عمل 

  للكفاءات الوطنية."
  

فقد قامت الشركة بوضع االهداف التالية وسعت 
 -لتحقيقها :

خدمة االقتصاد الوطني وتنفيذ سياسات الحكومة  .3
 في مجال الطاقة الكهربائّية.

توفير الطاقة الكهربائية من مصادرها المختلفة  .0
المتوفرة، وتزويدها لشبكات التوزيع 
والمستهلِكين الكبار بأعلى درجة من 

تمادية، وبأفضل المواصفات االستمرارية واالع
 الفنية، وبأقل التكاليف الممكنة.

التحسين المستمر ألداء الشركة وفقاً لمعايير  .1
 قياس األداء الدولية الفنية والمالية واإلدارية.

االستمرار في رفع كفاءة العاملين وتطوير  .2
  .كفاءاتهم وقدراتهم

استثمار البنية التحتية للشركة وخدماتها وقدراتها  .5
 لياً واقليمياً ودولياً.مح

 استثمار كفاءات الشركة محلياً واقليمياً ودولياً. .6
نقل التكنولوجيا الداعمة لتحسين أداء النظام  .7

الكهربائي للمحافظة على اعتماديته 
 واستمراريته.

 المحافظة على البيئة ومتطلبات السالمة العامة. .1
من خالل   تحقيق عائد مالي لمصلحة الشركة .9

    نى التحتية والموارد البشرية.استثمار الب
  

نسبة  ( موظف 3152ويعمل في الشركة قرابة )
 ويشكل%( كمــــا 12.9الذكور منهم حوالي )

 %(.02.1ا نسبته )ـــــالمهندسين منهم م
 

 :شبكة نقل الكهرباء الوطنية األردنية 0.0
تتكون شبكة نقل الكهرباء الوطنية األردنية  
 -من العناصر التالية : 

    ك.ف وعددها  222/310محطات تحويل  -3      
 ( محطات.2)

 ك.ف  310/11/33محطات تحويل  -0 
 ( محطة.62وعددها )

خطوط نقل كهربائي هوائية تعمل بفولطية  -1 
 ( كم.دارة.922( ك.ف وطولها )222)

 
خطوط نقل كهربائي هوائية تعمل بفولطية  -2 

 .( كم .دارة0979( ك.ف وطولها ) 310)
 
كبالت نقل كهربائي أرضية تعمل بفولطية  -5 

 ( كم .دارة.73( ك.ف وطولها )310)
 
 

يبين خارطة األردن  (2في الشكل )والرسم      
  الكهرباء الوطنية وشبكة نقل

 
 (3الشكل رقم )
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  :الربط الكهربائي االقليمي )الثماني( 0.1

اء العرب بناًء على قرارات مجلس الوزر
المعنيين بشؤون الكهرباء الداعية الى ربط 
المنظومات الكهربائية العربية مع بعضها 
البعض لغايات تبادل الطاقة الكهربائية بين 
الدول األعضاء في الربط الكهربائي الثماني 
العربي بين كل من األردن ومصر وسوريا 

 وفلسطين وتركيا والعراق ولبنان وليبيا.
الكهرباء الوطنية وشقيقاتها  فقد قامت شركة

شركات ومؤسسات الكهرباء في كل من 
سوريا ومصر بإنشاء خطوط الربط 

 -الكهربائي الدولي التالية :
السوري بإستخدام  –خط الربط األردني  -أ

شبكات النقل الهوائية التي تعمل على 
( كم . 362( ك.ف وبطول )222فولطية )

حطة دارة بين محطة تحويل شمال عمان وم
تحويل دير علي في الجانب السوري. 

 ( م.و .152وبإستطاعة تبادلية قدرها )
المصري باستخدام  –خط الربط األردني  -ب

الكبل البحري الممتد عبر البحر األحمر 
( كم . دارة بين محطة نهاية 31بطول )

في العقبة ومحطة  (S4)الكبل البحري 
في طابا في  (S3)نهاية الكبل البحري 

ب المصري باستطاعة تبادلية قدرها الجان
 ( م.و .122)

 الفلسطيني: –الربط الكهربائي األردني  -ج
بعد النجاح الذي تحقق جراء قيام كل من  

شركة الكهرباء الوطنية وشركة كهرباء 
محافظة القدس بتوجيهات من القيادتين في 
األردن وفلسطين بإنشاء وتشغيل مشروع 

الكهربائية من تزويد منطقة أريحا بالطاقة 
خالل الشبكة األردنية بشكل منعزل وعلى 

( ك.ف. حيث تم انشاء 11) جهد متوسط
( ك.ف بين 310خط النقل الهوائي )

( كم والذي 17السويمة وأريحا بطول )
( ك.ف بإستطاعة 11يعمل حالياً على )

 12( م.و )الحد االقصى02تزويد قدرها )
 م.و/ دارة(. 

لفلسطيني سعى الجانبان األردني وا 
الستكمال التكامل في قطاع الطاقة 
الكهربائية عبر ربط الشبكتين في كال 
البلدين من خالل مشروع الربط الكهربائي 
الثماني؛ حيث تم انضمام فلسطين لهذا 
المشروع وفقاً لملحقين خاصين باالتفاقية 
التجارية العامة واتفاقية الــربط العامة ؛ 

الكهرباء واللذان وقعا من قبل وزراء 
العرب ؛ والذي بناًء عليهما سيتم اعداد 

وتوقيع كل من اتفاقية انشاء خطوط الربط 
( ك.ف. واتفاقية 222ومحطات التحويل )

الربط الثنائي بين البلدين. حيث تقدر كلفة 
مليون دوالر  022هذا المشروع بحوالي 

غير شاملة تكلفة البنى التحتية لتطوير شبكة 
 سطينية.نقل الكهرباء  الفل

 
يبين شبكات  (2في الشكل رقم ) والرسم 

   .بين الدول الثمانية الربط الكهربائي 
 

  
 (0الشكل رقم )

 
ولمشروع الربط الكهربائي الثماني فوائد اقتصادية 

 -وفنية قيمة ؛ من أهمها :
 
 للربط الكهربائي : الفوائد االقتصادية   -أ

 
 ي ملموس نتيجة استيراد طاقة أقل وفر اقتصاد

بعض الوحدات تلك المولدة بواسطة  تكلفة من
 .التوليدية العاملة على الديزل

 حصول على رسوم عبور الطاقة الكهربائية في ال
 كهربائية من بلد إلى آخر.الطاقة الحال تصدير 

 تحقيق مكاسب اقتصادية من خالل بيع طاقة 
كات حسب كهربائية فائضة عن حاجة بعض الشب
أسعارها  األسعار العالمية للوقود وتقاضي

 .بالعملة الصعبة
 
 الفوائد الفنية للربط الكهربائي :  - ب
  التقليل من مشكلة انخفاض التردد وفصل أحمال

أي من  من الشبكات الكهربائية عند خروج
 .وحدات التوليد خاصة الكبيرة منها

 ( تخفيض االحتياطي الدوار الساخنHot 
Spinning Reserve من وحدات التوليد )

 70العاملة إلى النصف تقريباً ؛ أي حوالي من 
 م.و. 30م.و إلى 

  زيادة خبرات المشغلين في مراكز المراقبة
والتحكم؛ وبالتالي إدارة وتشغيل النظام 

 .الكهربائي بكفاءة عالية نسبياً 

الربط الكهربائي 

 الثماني
 تركيا

 لبنان سوريا العراق

 مصر األردن

 ليبيا

300 

 م.و
400 

 م.و

175 

 م.و

270 

 300 م.و

 م.و

300 

.وم  

350 

 م.و

 فلسطين

20 

 م.و
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  التقليل من خطورة حصول اإلطفاء الشامل عند
ل الهوائي  فائقة حصول أعطال على خطوط النق

 الفولطية.
 
 : شبكتي األلياف الضوئية الوطنية والدولية 2.0

لغايات االستفادة من البنى التحتية لشبكات النقل 
الكهربائي؛ فقد تم إنشاء شبكات اتصاالت 
مصاحبة لشبكات النقل الكهربائي الهوائية 

باستخدام تكنولوجيا  واألرضية والبحرية
تخدام سلك األلياف الضوئية. حيث تم اس

دمج به شعيرات ألياف ضوئية متأريض 
(OPGW) Optical Ground Wire 

(، حيث 2&  1وكما هو موضح في الشكلين ) 
يتم استخدامها ألغراض االتصاالت ونقل 
البيانات وإشارات وأوامر التحكم لتشغيل النظام 

 الكهربائي وشبكات الربط الكهربائي الدولية.
 

 
 (1الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 

 (2الشكل رقم )
 

وتتميز شبكة األلياف الضوئية بالموثوقية العالية 
والتوافرية الدائمة، حيث أن عدد االنقطاعات لم 

( انقطاعات خالل فترة تشغيلها منذ 32تتجاوز الـ )
حينما تم استبدال سلك التأريض التقليدي  3996عام 

( وبطول OPGW) بآخر مدمــج بــه ألياف ضوئية
        ي ـــــــــــ( كم، وبكلفة بلغت حوال152)
( دينار تالها مشاريع استبدال أخرى 5 322 222)

دره ـــــــــــيدة بطول إجمالـــي قـومشاريع جد
         اـــــــــــــــــــ( كم وبكلفة إجمالية قدره252)
  ( دينار. 0 722 222) 
 

 ة األليغغغغاف الضغغغغوئيةاإلجمغغغغالي لشغغغغبك ويبلغغغغط الطغغغغول
 ( كم وبأعداد متفاوتة من 3122)  الوطنية حوالي

 (21، 10، 02، 36، 30في كل كبل ) الشعيرات
 ( شعيرات على2) شعيرة/كبل. تستخدم الشركة منها

 شبكة منها زوج )شعيرتين( كشعيراتطول ال
 احتياطية.

 
 -أما الشبكات الدولية فقد تم تركيب التالي :

 
( 0ين األردن ومصر( عدد )كبالت بحرية ) ب - أ

 ( شعيرة.30سعة كل كبل )
بين األردن  (OPGW)سلك تأريض  - ب

 ( شعيرة.36( كم سعة )362وسوريا بطول )
                    بين األردن  (OPGW) سلك تأريض  -ج

 ( شعيرة.10( كم سعة )17وفلسطين بطول )
 

 :استراتيجية وسياسات االستثمار في الشركة -1
  : فاألهــــــــدا 1-3

إن استراتيجية وسياسات االستثمار في أي  
شركة خدماتية كشركة الكهرباء الوطنية؛ 

 Core)والتي حدد محور عملها 
Business)  بشراء وبيع الطاقة الكهربائية

بأفضل المؤشرات الفنية واإلقتصادية؛ تختلف 
عنها في مؤسسة أو شركة استثمارية يكون 

رية محور عملها هو العمليات االستثما
لموجوداتها من األموال المودعة لديها من قبل 

 المستثمرين.
 

 ياساتوفي كال الحالتين ، فإن استراتيجيات وس
 ا فيها شركةبم االستثمار لمثل هذه الشركة

 -تحقيق التالي : ء الوطنية؛ تهدف إلىالكهربا
تحقيق عائد مالي جيد لدعم ميزانية الشركة  - أ

النفقات  ولتوفير التمويل الالزم لتغطية
المطلوبة لتشغيل وتطوير البنى التحتية وسد 
العجز المالي الذي قد يظهر في تمويل 

 المشاريع المستقبلية.
المحافظة على الموجودات من خالل تحديد  - ب

 درجة تحمل المخاطر.
 توفير السيولة. - ج
 المحافظة على المنظور الزمني. - د

 
 سياسة تنويع االستثمارات 1-3
 ة لخطة االستثمارالمرتكزات االستراتيجي 1-1

  
 االستثمار الوطني   -أ

 التنويع االستثماري -ب
 .تجنب المضاربة غير المقبولة  -ج
 .الحماية ضد التضخم   -د 

OPGW 

OPTICAL GROUND WIRE 

Hydrogen

absorbent jelly

   Loose protection

of fibres      

Aluminium - clad

steel wires

Aluminium tube

Synthetic tapes

Waterblocking

compound

Central strength member
Optical fibres
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 .المعايير المهنية الخلقية  -هـ
 كفاءة الجهاز اإلداري والفني.   -و

 
 -: مجاالت االستثمار المتاحة في الشركة 1-2     

 رية من خاللاستثمار الموارد البش -أ
 يم الخدمات االستشارية والهندسيةتقد   
 مالية والفنية للقطاعات والشركاتوال   
 األخرى محلياً وإقليمياً.   
 المتعددة استثمار موجودات الشركة-ب

 دون –تنوعة التي تتميز بحداثتها والم    
 التأثير على سير أعمال الشركة    
 شبكة ومن هذه الموجودات -الرئيسة    
 األلياف الضوئية ومختبر فحص    
 الزيوت ومختبر الحاسوب وآليات    
 ومعدات غسيل العوازل وأجهزة    
 الفحص الخاصة بقياس مقاومات    
 التأريض وكاميرات األشعة تحت    
 حمراء ومحاكيات النظام الكهربائيال   
    Simulators. 
 التدريب:نقل المعرفة والخبرة من-ج

 ل اعداد وعقد دورات تدريبيةخال    
 خاصة محليا واقليميا.    

 االستثمار من خالل الشراكة مع -د
 شركات أخرى أي تأسيس شركات   
 ائتالفية مثل:   
 لشركة السويسرية األردنية لخدماتا -
 (.0232-3917االتمتة )  
 شركة الصيانة والتدريب على -
 (EMECOالكهرباء الحية الدولية ) -
  (0226.) 
 شراء وبيع وتمرير الطاقة الكهربائية.-هـ

 

تجربة الشركة في استثمار شبكتي األلياف  -4
 : -دروس وعبر –الضوئية 

 : ميزات الشبكة الوطنية لأللياف الضوئية 2-3
تتميز الشبكة الوطنية عن غيرها من  -أ

الشبكات األخرى بتغطيتها الواسعة 
 لكافة مناطق المملكة.

وافرية عاليتين كونها ذات موثوقية وت ب
محمولة على خطوط الضغط العالي 
الهوائية ومبنية على أساس نظام 

                            الحلقات
(Ring & Mesh Topologies) .

مما يقلل احتمالية حدوث انقطاعات؛ 
وذلك على عكس شبكات الكبالت 

 األرضية.
 إمكانية تشغيل سعات غير محدودة. -ج

جغرافي االستراتيجي لألردن؛ الموقع ال -د
الميزة التي جعلت من الشبكة الوطنية 
شبكة اقليمية أهلتها لتكون شبكة 
استراتيجية تربط شبكات الدول 

  المجاورة مع بعضها البعض.
  

تهيئة البيئة التشريعية )برنامج التصحيح  2-0
 : اإلقتصادي(

وفقاً لبرنامج التصحيح االقتصادي الذي تبنته 
 3996األردنية  في مطلع عام الحكومة 

والذي تقرر بموجبه تقليص دور الحكومة 
في انتاج السلع وتقديم الخدمات؛ واالكتفاء 
بدور صانع السياسات ووضع االستراتيجيات 

 واالحتفاظ بدور الرقابة.
ولوضع هذا القرار موضع التنفيذ؛ قامت 

"الوحدة ( بانشاء 3996الحكومة عام )
لتهيئة البنية التشريعية  التنفيذية للتخاصية"

المناسبة للسير قدماً في تنفيذ هذا البرنامج. 
( 05حيث تم إصدار قانون التخاصية رقم )

وتعديل القوانين ذات العالقة  0222لعام 
مثل قانون الشركات، قانون الكهرباء العام، 

المنافسة    قانون االتصاالت، إصدار قانون 
 ... الخ.( 0222) 

الحزمة من التشريعات، فقد  وبناء على هذه 
تم البدء بعملية تنفيذ برامج الخصخصة. 

 -حيث تم تحويل ما يلي :
تحويل "مؤسسة االتصاالت السلكية  -

والالسلكية" إلى "شركة االتصاالت 
األردنية" ومن ثم بيعها بالكامل للقطاع 

 .( 3997الخاص المحلي والدولي )
تحويل "سلطة الكهرباء األردنية" إلى  -

( 3996"شركة الكهرباء الوطنية" )
ومن ثم إعادة هيكلتها وتقسيمها إلى 
ثالث شركات حسب النشاط ) التوليد، 

 (.3999النقل، التوزيع( )
تحويل "الوحدة التنفيذية للتخاصية"  -

( إلى "الهيئة التنفيذية 3996)
 (.0222للتخاصية" )

تأسيس الهيئات التنظيمية مثل هيئة  -
( 3996االت )تنظيم قطاع االتص

 (.0220وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء )
 -: تهيئة البيئة القانونية الستثمار الشبكتين 2-1

بعد قيام الحكومة ببيع كامل حصتها في 
شركة االتصاالت األردنية لشركات أخرى 
منها شركة االتصاالت الفرنسية، والتاحة 
الفرصة أمام شركات االتصاالت العاملة في 

من البنى التحتية لشبكات  المملكة لإلستفادة
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االتصاالت المملوكة للحكومة أو الشركات 
 الحكومية.

 
فقد تم االتفاق بين الحكومة والشركات 
المالكة لشركات االتصاالت األردنية بتعديل 
المادة الثامنة من االتفاقية الموقعة بينهم 

أو والتي حظر بموجبها قيام الحكومة 
االتصاالت  بتقديم خدمات الشركات الحكومية

من شأنها منافسة شركات االتصاالت، حيث 
تم تعديل هذه المادة واعتبرت األلياف 

ومسارات  Dark Fiberالضوئية المعتمة 
الخطوط واألنابيب وملحقاتها ليست من 
خدمات االتصاالت التي يحظر على 
المؤسسات الحكومية والشركات التي تمتلك 

 .% من أسهمها32الحكومة فيها أكثر من 
األمر الذي فتح المجال أمام شركة الكهرباء 
الوطنية الستثمار شبكتي األلياف الضوئية 

أو  ةً الوطنية والدولية التي تمتلكها منفرد
بالتشارك مع شقيقاتها من شركات الكهرباء 
ًً لقرار  ً في الدول المجاورة، وذلك وفقا
صادر عن مجلس الوزراء األردني بصفته 

 (.0222الهيئة العامة للشركة )
 

 افـــــــــــــاستثمارات الشركة لشبكتي األلي 2-2
 :الضوئية          
بعد تهيئة البيئة القانونية الستثمار شبكتي           

األلياف الضوئية الوطنية والدولية ، قامت 
الشركة بالترويج لشبكتها والمساهمة الفعالة 

االتصاالت المحلي والدولي  يفي سوق
شبكتها تحت تصرف باإلضافة إلى وضع 

مؤسسات الدولة وشركات الكهرباء العاملة 
وفقاً ألحكام قانون الكهرباء واتفاقيات شراء 

 وبيع الطاقة الكهربائية الموقعة معها.  
( قامت الشركة بإعداد 0222فمنذ عام ) 

( اتفاقية وعقد، تراوحت مدتها 31وتوقيع )
( عاماً 35من سنة قابلة للتجديد تلقائياً إلى )

تم بموجبها تأجير سعات أو شعيرات معتمة 
 -إلى المؤسسات والشركات التالية :

 (0222ة شبكة الجامعات األردنية )شرك - 
 شعيرات(. 2)            
 - 0222ة )ــــــــتصاالت األردنيشركة اال - 

 ( )شعيرتين(.0226             
-0222الشركة المصرية لالتصاالت ) - 

 عيرتين(.( )ش0221( و)0226
 ( )شعيرتين(.0222شركة غاز الشرق ) - 
 ( )شعيرتين(.0221الحكومة األردنية ) - 
( 0221الديوان الملكي الهاشمي العامر ) - 

 )سعات(.

شركة الحداثة لالتصاالت والتكنولوجيا  - 
) تم توقيف الخدمة ( )شعيرتين(0221)

 .واللجوء للتحكيم(
بيانات الشركة المصرية األردنية لنقل ال - 

 ( )شعيرتين(.0221)
( 3999شركة توليد الكهرباء المركزية ) - 

 )سعات(.
 ( )سعات(.3999شركة توزيع الكهرباء ) - 
( 0221شركة كهرباء شرق عمان ) - 

 )سعات(.
( 0232شركة توليد كهرباء القطرانة ) - 

 )سعات(.
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  - 

  رات(.عي( )عدة ش0232( و )0222)
 

حيث تبلط ايرادات الشركة من استثمار شبكتي 
( دينار في 3 023 751األلياف الضوئية حوالي )

( دينار  671 212مع عقد الحدثة ومبلط )  السنة
. فيما بلط اجمالي ايرادات الشركة بدون عقد الحداثة

ى تاريخه ـــــــمنذ البدء باستثمار الشبكتين حت
 ( دينار.5 510  502ي )ــــــــــحوال

 
 لدروس والعبر المستفادة من تجربةا 2-5

 : الشركة          
إن تجربة شركة الكهرباء الوطنية في مجال  

استثمار البنى التحتية لشبكتي األلياف 
الضوئية؛ غنية وقيمة بالعبر والدروس؛ 
ويمكن االستفادة منها رغم ما واجهتها الشركة 
من معوقات وصعوبات وثغرات. حيث 

برت هذه التجربة من وجهة نظر أُعت
في األردن والدول العربية  المختصين

 واألجنبية؛ من أفضل التجارب وأنجحها.
فرغم تهيئة البيئة التشريعية والقانونية           

والتنظيمية الالزمة للسير قدماً في مشروع 
استثمار البنى التحتية لشبكتي األلياف 

خلو من الضوئية، إال أن هذه التجربة لم ت
الدروس والعبر والسلبيات واإليجابيات التي 
بإمكان اآلخرين االستفادة منها، والتي تم 

 -حصرها بما يلي :
 ضرورة وضع وتحديد الضوابط الداخلية -أ

 -: الواجب مراعاتها   
 عارض مصلحة االستثمار مع المصالحعدم ت -3

 الخاصة .      
 واجبات حصر فصل الواجبات الوظيفية بما يمنع -0

 متكاملة لدى شخص واحد .      
 فصل صالحية القرار االستثماري عن صالحيات  -1

األعمال والسجالت المحاسبية والرقابة المالية 
 (.Core Businessللمهام الرئيسة للشركة )
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 قـــــــــــنائية لمهمة الحفظ األمن للوثائالرقابة الث -2
 والمعامالت االستثمارية .     

 
 لتفويض الواضح للصالحيات . ا -5
 خطي السريع لإلجراءات والمعامالتالتقرير ال -6

 الهاتفية واإللكترونية .      
 ةـــــمنظم واألمن  للمستندات المتعلقاالحتفاظ ال -7

 بالمعامالت االستثمارية .      
 يـــــــــالدائمة من قبل التدقيق الداخل المراقبة -1

 ية . والمراجعة الداخل    
 حوافز والعقوبات على العاملين فيتفعيل مبدأ ال -9

 مجال االستثمار.     
 
 الشؤون والمتطلبات الفنية -ب

 ضرورة تحديد نوع الخدمــة بكل وضوح.    -
 دراسات الجدوى اإلقتصادية للخدمة المقدمة. -
 التصميم المناسب والمالئم لشبكاتوضع  -

 األلياف الضوئية للمنتفعين.     
 ديد عدد الشعيرات/ السعات المرادتح   -

 تأجيرها.    
 تحديد المسارات وأطوال الشعيرات. -
 تحديد الحدود الفنيـــة. -
 تحديد نوع اإلستخدام. -
  تحديد شروط التوصيل والصيانة. -
 تحديد فحوصات القبــول ومواعيدها. -
 تحديد المتطلبات الفنية الخاصــة. -
 ضمنية  لطرفي العقد. تحديد الحقوق ال   -
 تحديد مسـاحة المكـان المســـموح بإشـــغاله -

 ونوعـــة )بناء غرفة، تركيب خزانة ،...الخ(    
 قدرته التيتحديد مصدر التغذية الكهربائية و -

 لمنتفع بها وتعرفة التزويد وآليةسيتم تزويد ا    
 ع.ــــــالدف    

 .للمنتفع قديمهااللوجستية الممكن ت تاماالخد تحديد -
 

 الشؤون والمتطلبات القانونية -ج
 تحديد فترة العقد .    -     

 ديد فترة وشروط الغاء العقد وحجبتح -
 الخدمة.     

 المحافظة على سرية المعلومات . -

 تحديد الشروط الخاصة الممنوحة للمنتفع. -

 تحديد الضمانـــات لطرفي العقد. -

 . تحديد التعويضـــات -

 ليــات .تحديد المسؤو -

 تحديد شروط الخرق واالخالل . -

 تحديد شروط التحكيـــــــم . -

 تحديد حاالت اإلشعــــار . -

 وضع أحكـــــام عامـــة . -

 .تحديد شروط القوة القاهرة وأحكامها -

 ا.ــــــــــألنظمة والقوانين الواجب اتباعها يددتح -
 
 الشؤون والمتطلبات المالية -د
  يد بدل اإليجار لكل نوع من أنواع التأجير تحد                      

 -التالية :
 -: تأجير شعيرات معتمــة -3

 رسوم اإلستخدام وتدفع لمرة واحدةتحديد  -
   (Access Fee):.دينار/ كم/ زوج شعيرات 
 : (Annual Fee)تحديد األجرة السنوية  -
 دينار / كم / زوج شعيرات / السنة.  
لي المتحقق )نسبة مئوية( تحديد نسبة العائد الما -

وتحديد كيفية احتساب ذلك والجهة المسؤولة 
عن احتسابه واألسس والمعايير الواجب 

 اتباعها.
 -: تأجير سعات وتقديم خدمات -0

 تحديد تكلفة توريد وتركيب المعدات الخاصة. -
 تحديد األجرة السنوية دينار / نوع من الخدمة. -
من قيمة  %32 -5تحديد تكلفة الصيانة ) -

 المعدات( في السنة.
تحديد نســبة ودورة الزيادة الســنوية علـى  -

 األجــرة الســنوية.
 -: الدفعات وغرامات التأخير -1

 تحديد عدد الدفعات وقيمها . -
 تحديد تاريخ اإلستحقاق وفترة الدفع. -
 ها.د غرامات التأخير وموعد احتسابتحدي -
 تحديد آليات الدفع. -

 لبيـــــــــــــــــــــاتالس  -هـ
إن أهم السلبيات التي ظهرت وكان لها األثر 

 -السلبي على االستثمار، ما يلي :

 االعتماد على المنتفع في اعداد صيغة  -
 ./ العقد االتفاقية

التركيز على المردود المالي واهمال  -
 االستحقاقات التعاقدية.

دراسة تكاملية  / العقد عدم دراسة االتفاقية -
كافة النواحي القانونية والفنية والتعاقدية  من

  والمالية.

عدم تحديد الشروط الضمنية والتعاقدية  -
 لطرفي العقد.

عدم اعطاء المالك حق الحصول على منفذ  -
عن بعد لمراقبة الخدمات التي يقدمها المنتفع 

 لزبائنه. 

 -عدم تحديد حقوق وواجبات الطرف الثالث -
جار كفرض رسوم توصيل واي -ان وجد

سنوي بموجب اتفاقية توصيل خاصة مع 
 الطرف الثالث.

عدم اعطاء المالك حق حجب الخدمة في  -
 حال اخالل المنتفع بشروط العقد.
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عدم وضع غرامات وعقوبات مالية وفنية  -
على طرفي العقد لضمان حقوقهما اتجاه 
بعضهما البعض أو في حال اخالل احدهما 

 بشروط واحكام العقد.

ايير واألسس الواجب على عدم تحديد المع -
رجي اتباعها الحتساب امدقق الحسابات الخ

 قيمة العائد المالي.

عدم اعطاء المالك أحقية التحقق ومراجعة  -
قوائم دخل عوائد عقود تقديم الخدمات 

 لطرف ثالث.

عدم اعطاء طرفي العقد حق انهاء العقد  -
ضمن فترة قانونية في حال قيام احدهما 

 د.باالخالل بشروط العق

اعطاء المنتفع حق االستخدام الحصري  -
ومنحه شروطاً احتكارية حالت دون التأجير 

 لآلخرين.

اعطاء المنتفع خدمات لوجستية مفتوحة  -
وغير محددة ذات كلفة عالية على مقدمها 

 )المؤجر(.
 االيجابيــــــــــــــات  -و

 تحقيق عائد مالي ثانوي جيد. -

الت خلق بيئة تنافسية بين شركات االتصا -
 والحد من االحتكار.

زيادة أواصر التعاون بين القطاعات المختلفة  -
 )الكهرباء واالتصاالت(.

اعطاء قطاع االتصاالت فرصة االستفادة من  -
البنى التحتية للقطاعات األخرى )الكهرباء( 
والعمل كوسيط لربط الشبكات الدولية مع 

 بعضها البعض.

تقليل تكلفة بناء البنى التحتية )عالية  -
التكاليف( لشبكات االتصاالت الوطنية 

 والدولية.

زيادة موثوقية خدمات االتصاالت جراء  -
استخدام شبكات اتصاالت ذات توافرية 

 واعتمادية عاليتين.
 
في مجال استثمار  تعاون دول الربط الثماني -2

  البنى التحتية لشبكة االلياف الضوئية
 : المصرية نموذجاً( –) التجربة األردنية     

 
المصرية في استثمار كبل  -إن التجربة األردنية 

األلياف الضوئية البحري الدولي المصاحب 
المصري؛ قد  -لكبالت الربط الكهربائي األردني 

اثبتت جدواها على الصعيدين االقتصادي 
والفني، حيث كان المردود المالي على شركتي 
نقل الكهرباء في األردن ومصر ذا قيمة مالية 

وحتى تاريخه  0221 منذ عامجيدة، بلط 

. دينار(   171 130ي ) ــــــــــــــــــحوال
إضافة إلى الفرصة الفنية التي اتيحت لشركات 
االتصاالت في البلدين والدول المجاورة لالنتفاع 
من هذه الشبكة الدولية والتي أدت إلى زيادة 
توافرية واعتمادية شبكات االتصاالت بين 

 البلدين.
يدعو إلى االستفادة من هذه التجربة  األمر الذي

وتوسيع دائرة االستثمار من خالل االستثمار 
األمثل لشبكة األلياف الضوئية األردنية 

 تينالمصاحب السورية -، والردنية الفلسطينية
بين محطة تحويل السويمة  الربط وطلخط

)الجانب األردني( إلى محطة تحويل أريحا 
ويل شمال عمان ومحطة تح )الجانب الفلسطيني(

وتأجير شعيرات  الى محطة تحويل دير علي
معتمة أو سعات محددة لشركات االتصاالت 

وسورية العاملة في كل من األردن وفلسطين 
ودول الربط األخرى. وذلك وفقاً ألسس وآليات 
وترتيبات خاصة يتم وضعها من قبل المعنيين 
في دول الربط الثماني. آخذين بعين االعتبار بأن 

لمردود المالي لهكذا استثمار سيكون مجدياً وذا ا
قيمة مالية عالية، مما يحقق عائداً مالياً ثانوياً 
يضاف إلى إيرادات شركات الكهرباء المالكة 
لهذه الشبكات دون تحملهم ألي نفقات إضافية 

 أخرى.
كما وان هذا الربط سيرفع من توافرية واعتمادية 

ن األردن وكفاءة شبكات االتصاالت في كل م
ودول الربط األخرى. إضافة وسورية وفلسطين 

إلى اتاحة الفرصة أمام الجامعات الحكومية 
وسورية والخاصة في كل من األردن وفلسطين 

ودول الربط األخرى لربط شبكاتها مع بعضها 
البعض من خالل شبكات الربط الدولية هذه؛ 
لغايات تبادل المعرفة وتشجيع االستثمار التعليمي 

لبحث العلمي وفتح آفاق التواصل المعرفي فيما وا
 بينها.
 

 الخالصــــة والتوصيـــــــــــــــات -6
 

التجربة األردنية واألردنية المصرية تجربتين -أ
 قيمتين وغنيتين بالدروس والعبر.

تشجيع قطاعي االتصاالت والتعليم العالي  -ب
 لدراسة امكانية االستفادة من البنى التحتية لشبكة

الفلسطينية وشبكات الربط  -الربط األردنية 
 األخرى.

ان  –ضرورة تهيئة البيئة التشريعية والقانونية   -ج
لتشجيع استثمار البنى التحتية لشبكات  -لم تكن

الربط الكهربائي أو ربط شبكات األلياف 
 الضوئية.


