القطـاع االقتصـادي
إدارة انطاقـــة
أمانة انمجهس انىساري انعزتي نهكهزتاء

اإلطاس االستششادي انعشتي
نتحسيٍ كفاءج انطاقح انكهشتائيح
وتششيذ استهالكها نذي انًستخذو انُهائي
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(ب) قائمـــة دالليـــة لـــة ع ا م مـــة ـــن اإلجـــ ار ات المؤىمـــة
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(أ)

لتحسين كفا ة الطاقة .
(ج) قائمة ةإج ار ات تحسين كفا ة الطاقة المناسةة
لممشتريات والتوريدات ال امة.
(د) نموذج الخطط الوطنية لكفا ة الطاقة.
نموذج الخطط الوطنية لكفا ة الطاقة.
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34
34

تم ا تماد اإل طار االسترشادي ال رةي لتحسين كفا ة الطاقة الكيرةائيـة وترشـيد اسـتياكيا لـد

المستخدم النيائي ةموجب القـرار رقـم  284الصـادر ـن االجتمـاع السـادس وال شـرين لممكتـب
التنفيذي لممجمس الوزاري ال رةي لمكيرةا ةتاريخ 1222/22/12
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اإلطاس االسرتشادي انعشبي

نتحسني كفاءة انطالة انكهشبائية وتششيذ استهالكها
نذي املستخذو اننهائي

استناداً إلى الفقرة الخاصة بالطاقة في إعالن الكويت "االرتقاء بمستوى معيشة

المواطن العربي" الصادر عن القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية

(الكويت –  02يناير /كانون الثاني  )0227التي تنص عمى "تعزيز التعاون
العربي في مجال الطاقة ،ال سيما تحسين كفاءتيا ،وترشيد استخداميا ،كوسيمة
لتحقيق التنمية المستدامة ،".... .والفقرة الخاصة بالطاقة في برنامج العمل
والتي تنص عمى:

"من أجل تحقيق مستويات أفضل من الم يشة لمواطني الدول ال رةية،

ولتمةيـة الطمب المتزايد مى الطاقة ةمختمف صورىا ،يت ين اتخاذ ما

يمي:




استكمال مشرو ات الرةط الكيرةائي ال رةي.
توسيع شةكات الغاز الطةي ي.



تنمية استخدام مصادر الطاقة المتاحة ومنيا :الطاقة



كفا ة استخدام الطاقة في اإلنتاج واالستياك.

المتجددة ،الطاقة النووية لألغراع السممية.
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تنمية استخدام الطاقة الشمسية ود م الةحوث الازمة



السوق ال رةية لمطاقة

لتطويرىا.

وضع اإلطار التشري ي إلنشا

الكيرةائية.
-

وتحقيقا ااً فى اادا

المجم ااس ال ااوزاري العرب ااي لمكيرب اااء الرامي ااة إل ااى تنمي ااة

التعاااون وتنساايق الجيااود فااي مجاااالت انتاااج ونقاال وتوزي ا الكيرباااء ماان

خااالل مجموعااة ماان انج اراءات منيااا تشااجي ترشاايد اسااتخدامات الطاقااة
-

الكيربائية في الدول العربية؛

وأخذاً في االعتبار توصيات الندوات وورش العمل التاي تقاا تحات رعاياة

المجمس ،ومنيا ورشة "إدارة الطما

عماى افحماال" ،حاول تحساين كفااءة

الطاقا ااة (طرابمس/ليبي ا ااا :فب اري ا اار  ،)0227ورش ا ااة تحس ا ااين كف ا اااءة الطاق ا ااة
الكيربائيااة فااي قطاااعي الصااناعة والبناااء (الج ازئاار،)0242/4/43-42 :
ورش ااة عم اال " الخط ااط الوطني ااة لمواجي ااة التح ااديات انقميمي ااة ف ااي مج ااال

الطاقة " (تونس.)0242/5/05-04 :
.2

وانطالقاً من الثوابت التالية:

يحقااق تحس ااين كف اااءة الطاق ااة وفا ا اًر ممحوظا ااً ف ااي الطاق ااة؛ وبالت ااالي يقم اال م اان
االسا ا ا ااتثمارات المطموبا ا ا ااة لتا ا ا ااامين الطاقا ا ا ااة الالزما ا ا ااة لمتنميا ا ا ااة االقتصا ا ا ااادية

واالجتماعية.
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.1

ضارورة الاتحك فاي اساتخدا الطاقااة وترشايدىا عماى جميا المساتويات لحفااظ

حااق افجيااال القادمااة وم ارعاااة سااالمة البيئااة ،واعتبااار كفاااءة الطاقااة وترشاايد
استخداميا مصد اًر غير مباشر مان مصاادر الطاقاة المتاحاة التاي تسااى فاي
تحقيق التنمية المستدامة ليا.

.2

ىناااح حاجااة ماسااة لتحسااين فعاليااة االسااتخدا النيااائي لمطاقااة ،ةوادارة الطما
عمييااا ( ،)DSMوتعزيااز إنتاااج الطاقااة المتجااددة ،نظ ا اًر فن حج ا تاااثير أي
عوامل أخرى ( كبناء قدرات جديدة مثالً أو تحسين عمميتي النقل أو التوزيا

) عم ااى ظ اارو

إم اادادات الطاق ااة وتوزيعي ااا ف ااي الم اادى القص ااير والمتوس ااط

مح اادود نس اابياً؛ وم اان ثا ا س ااو

تحسين عممية أمن انمدادات .

.3

يمكاان ندارة الطم ا

يس اااى تنفي ااذ ى ااذا انط ااار االسترش ااادي ف ااي

عمااى الطاقااة وتحسااين كفاااءة االسااتخدا النيااائي ليااا أن

يشااكال مصااد اًر غياار مباشاار ماان مصااادر الطاقااة التااي تساااى فااي الحااد ماان

التغي اار المن اااخي .وس ااو

يس اااىما ف ااي الح ااد م اان اس ااتيالح الطاق ااة افولي ااة،

وتقميل انبعاثات ثاني أكسيد الكرباون وغيرىاا مان انبعاثاات غاا ازت االحتبااس

الحراري .
.4

وم اان المتوقا ا أن تحق ااق ت اادابير تحس ااين كف اااءة الطاق ااة وف ااورات ف ااي الطاق ااة

المسااتخدمة محمي ااً ووفااورات فااي بناااء محطااات توليااد وشاابكات ونقاال وتوزي ا

جديدة تساعد الدول العربية عمى تقميل اعتمادىا عمى واردات الطاقة بالنسبة
لمدول المستوردة لمطاقة أو زيادة صادراتيا بالنسب اة لمادول المص ادرة لمطاق اة،
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عا االوة عمااى ذلااح ،ماان الممكاان أن يعاازز ىااذا التوجااو قاادرة الاادول افعضاااء
عمى انبتكارية والتنافس في تطوير تكنولوجيا كفاءة الطاقة .

.5

ىااذا انطااار االسترشااادي ال يخاال بالتاادابير التااي توصااي بضاارورة أن تتاكااد

الدول افعضاء من أن جمي المستخدمين مان افسار ،والمشااري الصاغيرة،

يتمتعااون بخدمااة التاازود بالكيرباااء باسااعار معقولااة وشاافافة ( .متااى كااان ذلااح
مناسباً )
.6

ليس اليد

من ىذا انطار االسترشادي ىو مواصامة تعزياز جانا

لخدمات الطاقة فحس  ،ولكن أيضاً خمق حوافز أقوى لجان

العارض

ترشيد الطم .

وينبغااي لمقطاااع العااا فااي كاال دولااة عضااو أن يكااون مثاااالً جيااداً فيمااا يتعمااق
باالسااتثمارات ،والصاايانة ،والنفقااات افخاارى بشااان معاادات اسااتخدا الطاقااة،

وخدمات الطاقة ،والتدابير افخرى لتحسين كفاءة الطاقة .ومان ثا ينبغاي أن

يت تشجي مؤسسات القطاع العا عمى دمج اعتبارات تحسين كفااءة الطاقاة
فااي اسااتثماراتيا ،واحتياطااات االسااتيالح ،وميزانيااات التشااغيل .عااالوة عمااى
ذلح ،ينبغي أن يحاول القطاع العا استخدا معيار كفااءة الطاقاة فاي جميا

الممارسات .أخذاً باالعتبار تنوع اليياكل اندارية بين الدول افعضاء.
.7

ىنااح مجموعااة متنوعااة مان الطاارق التااي يمكاان لمقطااع العااا ماان خالليااا أن
يحقق دوره النموذجي :إلى جان

التادابير المعماول بياا المدرجاة فاي الممحاق

" " ،يمكن لمقطاع العا  ،عمى سبيل المثال ،أن يدشان مشاروعات نموذجياة

لكفاءة الطاقة وأن يحفز سموح كفاءة الطاقة لمموظفين ،وفجل تحقيق التاثير
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المتع اادد المرج ااو ،ينبغ ااي نق اال ع اادد م اان ى ااذه انجا اراءات بطريق ااة فعال ااة إل ااى

المواطنين و/أو الشركات.
.8

يتطم

تنفياذ ىاذا انطاار االسترشاادي اتخااذ إجاراءات معيناة مان قبال الادول

افعضاااء التااي تبنتااو فااي ساابيل تحقيااق أىدافااو ،وذلااح اعتماااداً عمااى فرضااية
اآلثا ا ااار المترتبا ا ااة عما ا ااى تطبيا ا ااق أي ما ا اان ىا ا ااذه انج ا ا اراءات بمفردى ا ا اا عما ا ااى
المستخدمين النياائيين لمطاقاة .إن المحصامة النيائياة في إجاراء تعتماد عماى
العديااد ماان العواماال الخارجيااة التااي قااد تااؤثر عمااى سااموح المسااتخدمين فيمااا
يتعما ااق باسا ااتخدامي لمطاقا ااة وما اادى رغبا ااتي فا ااي االسا ااتجابة لطا اارق ترشا اايد
استيالح الطاقة أو استخدا أجيزة موفرة ليا .لذا؛ وعمى الرغ من أن الدول
افعضاااء تمااز نفساايا ببااذل الجيااود لتحقيااق النساابة المسااتيدفة ( والتااي ساايت
تحدياادىا عنااد تبنااي ىااذا انطااار االسترشااادي ) ،فا ن اليااد
الطاقة ما ىو إال ىد

الااوطني لتااوفير

داللي ال يتضمن أي الت از قانوني يتعين عمى الدول

افعضاء تحقيقو.

 .22إن تبادل المعمومات والخبارات وأفضال الممارساات عماى كافاة افصاعدة ،بماا
فااي ذلااح القطاااع العااا ساايعزز تحسااين كفاااءة الطاقااة وبالتااالي ،ينبغااي عمااى
الا ا اادول افعضا ا اااء أن تا ا اادرج التا ا اادابير المتخا ا ااذة فا ا ااي سا ا ااياق ىا ا ااذه انطا ا ااار
االسترش ااادي ،بانض ااافة إل ااى اس ااتعراض تاثيرى ااا ق اادر انمك ااان ف ااي البا ارامج

الوطنيااة لكفاااءة الطاقااة )( .(NEEAPوالااذي ساايت إعاادادىا عنااد تبنااي ىااذا
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انطار االسترشادي) .

 .22إن تحسااين كفاااءة الطاقااة يسااتمز وض ا إجاراءات /خطااط تنفيذيااة عربيااة ماان
خالل المجمس الوزاري العربي لمكيرباء .

 .21م ا افخااذ فااي االعتبااار التنظااي المحمااي ،وفجاال دع ا تنفيااذ خاادمات الطاقااة
وتاادابير تحسااين كفاااءة الطاقااة المقدمااة فااي ىااذا انطااار االسترشااادي ،ينبغااي

أن تتمتا ا ال اادول افعض اااء بخي ااار جع اال ى ااذا افم اار إلزاميا ااً عم ااى الجي ااات
العاممة في مجال توزي الطاقة الكيربائية.

 .22م اان الممك اان دعا ا س ااوق خ اادمات الطاق ااة م اان خ ااالل مجموع ااة متنوع ااة م اان
الوسائل بما فييا غير المالية.

 .23م ان الممكاان دع ا و/أو تنفيااذ ب ارامج تحسااين كفاااءة خاادمات الطاقااة وتاادابير
تحس ااين كف اااءة الطاق ااة افخ اارى الرامي ااة إل ااى ت ااوفير الطاق ااة م اان خ ااالل إبا ا ار

اتفاقي ااات طوعي ااة ب ااين المعني ااين وىيئ ااات القط اااع الع ااا الت ااي تعيني ااا ال اادول
افعضاء .
وعميو ،يعكس ىذا انطار االسترشادي مساىمة جامعة الدول العربية مان خاالل
المجم ااس ال ااوزاري العرب ااي لمكيرب اااء ف ااي مج ااال تحس ااين كف اااءة اس ااتيالح الطاق ااة

الكيربائية لدى المستخد النيائي.

انفصم األول

انغشض ونطاق انعًم
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المادة ا ولى :الغرع

إن الغاارض ماان ى اذا انطااار االسترشااادي ىااو تعزيااز وتحسااين كفاااءة اسااتخدا

الطاقة الكيربائية لدى المساتخد النياائي فاي الادول افعضااء فاي جامعاة الادول
العربيااة ما افخااذ بعااين االعتبااار الجاادوى االقتصااادية لإلجاراءات المتبعااة وذلااح
من خالل :
(أ)

ت ا ااوفير افى ا اادا االسترش ا ااادية ،وك ا ااذلح اآللي ا ااات والحا ا اوافز وافط ا اار
المؤسساية والمالياة والقانونياة الالزمااة ن ازلاة الحاواجز والعياو القائمااة
في السوق والتي تعوق كفاءة االستخدا النيائي لمطاقة.

( ) تييئة الظرو المالئمة لتطاوير وتعزياز وجاود ساوق لخادمات الطاقاة
بانضااافة إلااى إيصااال غيرىااا ماان انج اراءات الالزمااة لتحسااين كفاااءة
الطاقة إلى المستخدمين النيائيين.

المادة ال انية :نطاق ال مل

يت تطبيق ىذا انطار عمى مزودي خادمات تحساين كفااءة الطاقاة ،مازودي

الطاقة ،مشغمي أنظمة التوزي  ،شركات بي الطاقاة ،والمساتخدمين النياائيين
لمطاقة ،م انبقاء عمى حق الدول افعضاء في استثناء أو إضافة من تراه

مناسباً لنطاق عمل ىذا انطار.
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انفصم انثاني

األهذاف انعاية
المادة ال ال ة :اليدف ال ام
 .0تيااد

الاادول افعضاااء إلااى تحقيااق وفااورات وطنيااة شاااممة فااي الطاقااة (ياات

تحدي اادىا بع ااد تبن ااي ى ااذا انط ااار االسترش ااادي) حت ااى الع ااا  .2121وي اات
الوصااول إلااى ذلااح اليااد

الااداللي عاان طريااق خاادمات الطاقااة وغيرىااا ماان

إجاراءات تحسااين كفاااءة الطاقااة ،وتتخااذ الاادول افعضاااء انجاراءات العممياة
والمعقولة والتي من شانيا أن تؤدي إلى الفعالية مان حياث التكمفاة ،وتسااى
في تحقيق ىذا اليد .

وياات تحديااد تمااح افىاادا

الوطنيااة الدالليااة لوفااورات الطاقااة وفق ااً لألحكااا

والمنيجية الواردة في (الممحق " أ ") .وىناح بعض افمثمة عماى انجاراءات
المؤىمااة لتحسااين كفاااءة الطاقااة والتااي وردت فااي

(الممحااق " ") .أمااا

انطار العا الالز لقيااس وفاورات الطاقاة والتحقاق منياا فساو
الحقاً.
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يات إعاداده

 .2تقاو كاال دولااة ماان الاادول افعضاااء بوضا البرنااامج الااوطني لكفاااءة الطاقااة
( )NEEAPواتخ اااذ انجا اراءات الالزم ااة لتحس ااين كف اااءة الطاق ااة م اان خ ااالل
إسااناد مساؤولية الرقابااة الشاااممة بانضااافة إلااى مسااؤولية انشا ار
البرنامج الوطني المعد والمتعمق بالياد

عمااى ىااذا

الماذكور فاي الفقارة ( )0أعااله إلاى

واحاادة أو أكثاار ماان الييئااات القائمااة أو الجدياادة التااي سااتقو الحق ااً ب االتحقق

م اان وف ااورات الطاق ااة الت ااي تا ا التوص اال إليي ااا لخ اادمات الطاق ااة وغيرىا اا م اان

إج اراءات تحسااين كفاااءة الطاقااة ،بمااا فااي ذلااح انج اراءات الوطنيااة القائمااة
لتحسين كفاءة الطاقة ،ومن ث تقدي تقرير عن النتائج.
 .3ياات إعااداد البرنااامج الااوطني لكفاااءة الطاقااة ( )NEEAPلماادة ثااالث ساانوات
مااان تااااريذ تبنا ااي ىاااذا االطا ااار االسترشاااادي م ا ا وض ا ا ى ااد

مرحمي ،يراج سنوياً لمتاكد من تحقيق أىدا
جديد قبل انتياء البرنامج السابق.
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استرشا ااادي

البرنامج ،ويت وض برناامج

انفصم انثانث
انذوس انشيادي نهمطاع انعاو
المادة الراة ة :كفا ة االستخدام النيائي لمطاقة في القطاع ال ام
 .0تقاو الادول افعضااء بالتاكاد مان قياا القطااع العاا بادور رياادي فاي سااياق
ىذا انطار االسترشادي .وتحقيقاً ليذه الغاياة ،ينقال ويوضا الادور الرياادي
الذي تقو بو مؤسسات القطاع العاا إلاى الماواطنين و /أو الشاركات بشاكل
فعال حس

االقتضاء.

 .2تتاكد الدول افعضاء من تطبيق القطاع العا لإلجراءات الخاصة بتحساين
كف ا اااءة اس ا ااتخدا الطاق ا ااة ،ما ا ا التركي ا ااز عم ا ااى اتخ ا اااذ انجا ا اراءات المجدي ا ااة
اقتصادياً والتي تنتج أكبر وفاورات فاي الطاقاة فاي أقصار فتارة زمنياة .وتقاو
الا اادول افعضا اااء أيض ا ااً ب تبا اااع تما ااح انج ا اراءات عما ااى المسا ااتوى الا ااوطني
وانقميمي ،ويمكن لتمح انجراءات أن تتكون من المبادرات التشريعية و /أو
االتفاقا ااات التطوعيا ااة ،أو غيرىا ااا مااان الب ا ارامج ذات التا اااثير المعا ااادل وتقي ااي
النتائج في مرحمة الحقة( .ممحق "
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 .3تق ااو ال اادول افعض اااء بتس ااييل ى ااذه العممي ااة م اان خ ااالل نش اار انرش ااادات
المتعمقااة بكفاااءة اسااتخدا الطاقااة ووفااورات الطاقااة كمعيااار محتماال فااي تقيااي

المعطاءات التنافسية عمى العقود العامة (ممحق "ج" يقد أمثمة توضيحية).
 .4تكما ا ا

ال ا اادول افعض ا اااء إح ا اادى الييئ ا ااات /المؤسسا ا اات أو مجموع ا ااة م ا اان

الييئات /المؤسسات القائمة أو الجديدة بتحمل المسؤولية اندارياة والتنفيذياة
فاي تطبياق متطمباات تحساين كفااءة اساتخدا الطاقاة عماى النحاو المباين فاي

المادة الرابعة (.)0
 .5يمك اان لم اادول افعض اااء فا ارض االلت ازم ااات الخاص ااة بكف اااءة الطاق ااة الا اواردة

أعاااله والمتعمقااة بالقطاااع العااا عمااى الجيااات العاممااة فااي قطاااع الكيربا ااء (

التوليد والنقل والتوزي ).
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انفصم انشابع

انرتويح نكفاءة االستخذاو اننهائي نهطالة وخذيات انطالة
المــادة الخامســة :موز ــو الطاقــة ،مشــغمو نظــم التوزيــع ،وشــركات ةيــع
(*)

الطاقة ةالتجزئة

 -1تتاك ااد ال اادول افعض اااء م اان قي ااا م ااوزعي الطاق ااة ،ومش ااغمي نظا ا التوزيا ا ،
وشركات بي الطاقة بالتجزئة بالميا التالية:

(أ)

تقدي معمومات إحصائية مجمعة عن عمالئيا النياائيين لمسامطات أو

الييئات/المؤسسااات المشااار إلييااا فااي المااادة الرابعااة ( .)2ويج ا

أن

تك ااون ى ااذه المعموم ااات كافي ااة لتص اامي وتنفي ااذ با ارامج تحس ااين كف اااءة

الطاقااة بدقااة ،بانضااافة إلااى تاارويج ومتابعااة خاادمات الطاقااة وغيرىااا
من إجراءات تحسين كفاءة الطاقة.
( ) االمتناااع عاان القيااا باااي أنشااطة ماان شااانيا أن تعااوق الطم ا

عمااى

خاادمات كفاااءة الطاقااة وتقاادي خاادمات الطاقااة وغيرى اا ماان إج اراءات
تحسين كفاءة استخدا الطاقة ،أو أي أنشطة قد تعوق تنمية افسواق

المتعمقااة بخاادمات كفاااءة الطاقااة وغيرىااا ماان إج اراءات تحسااين كفاااءة
(*)

في حانة وجىد مثم هذا انتنظيم في اندول انعزتية
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الطاق ااة .وف ااي ى ااذه الحال ااة تتخ ااذ الدول ااة العض ااو المعني ااة انجا اراءات

الالزمة لوض حد لمثل تمح افنشطة عند حدوثيا.

 -2تض اامن ال اادول افعض اااء التا ا از م ااوزعي الطاق ااة بتنفي ااذ واح ااد أو أكث اار م اان
انجراءات التالية بشكل مباشر أو من خالل جيات أخرى:

( أ ) تااوفير خاادمات تاادقيق اسااتيالح الطاقااة و /أو إج اراءات ترشاايد الطاقااة
باسعار تنافسية لمستخدمي الطاقة والتي تت بطريقة مستقمة.

( ) تقدي خدمات وأدوات لتحسين كفاءة الطاقة الكيربائية.
(ج) المساىمة في صندوق أو آلية تمويل معينة.
 -3تزويااد المسااتخدمين النيااائيين بالمعمومااات الكافيااة التخاااذ الق ا اررات المناساابة

فيما ااا يتعما ااق باساااتيالكي لمطاقا ااة ،ك رشا ااادات تحس ااين الكفا اااءة واالسا ااتيالح
المق ااارن والبيان ااات الفني ااة الالزم ااة نيض اااح اس ااتيالح افجيا ازة م اان الطاق ااة
الكيربائية .ولتحقيق ذلح ،من الممكن نشر ىاذه المعموماات مان خاالل كافاة

السابل انعالمياة المناسابة ،بماا فاي ذلاح اساتغالل فاواتير اساتيالح الكيرباااء
الدورية.
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المادة السادسة :توافر الم مومات
 -0تق ااو ال اادول افعض اااء بض اامان وص ااول المعموم ااات الخاص ااة بآلي ااات كف اااءة
استخدا الطاقة والمعمومات المتعمقة بافطر المالية والقانونية المعتمدة والتي
تؤدي إلاى الوصاول إلاى افىادا

ذات الصمة.

الوطنياة إلاى العناصار الفاعماة فاي الساوق

 -2تكفاال الاادول افعضاااء مسااتوى أكباار ماان الجيااود المبذولااة ماان أجاال تعزيااز
كفاااءة االسااتخدا النيااائي لمطاقااة وذلااح ماان خااالل وض ا الشااروط المالئمااة
والحاوافز الالزمااة لمعاااممين فااي السااوق ،وسااعياً لتااوفير المزيااد ماان المعمومااات
والمشورة المتعمقة بكفاءة االستخدا النيائي لمطاقة لمعمالء النيائيين.

 -3سو

تقو جامعة الادول العربياة بضامان تباادل المعموماات المتعمقاة بافضال

الممارسات لترشيد اساتيالح الطاقاة ورفا كفاءتياا فاي الادول افعضااء عماى
نطاق واسا  ،وكاذلح العمال عماى االساتفادة مان بارامج كفااءة الطاقاة الوطنياة

المماثمة عالمياً.

المــــادة الســــاة ة  :تـــــوافر الةــــرامخ الخاصـــــة ةــــالمؤىات واإل تمـــــادات
والشيادات
يتعين عماى الادول افعضااء ،عناد الضارورة ،ضامان تاوافر الماؤىالت المناسابة،
والب ا ارمج المرتبطااة ب عتمااادات مقاادمي خاادمات الطاقااة ومقاادمي د ارسااات تاادقيق
الطاقة إلى جان انجراءات المتعمقة بتحسين كفاءة الطاقة بغية تحقياق مساتوى
عال من الكفاءة الفنية والموضوعية والثقة.
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المادة ال امنة :ا دوات المالية لتحسين كفا ة استخدام الطاقة
تنظر الدول افعضاء في إلغاء أو تعديل التشريعات والموائ الوطنية ،التاي مان

ش ااانيا أن ت ااؤدي ،بص ااورة غي اار متناس اابة وغي اار ض اارورية ،إل ااى إعاق ااة أو تقيي ااد

اسااتخدا افدوات الماليااة لغاارض وفااورات الطاق ااة فااي سااوق خاادمات الطاق ااة أو
غيرىا من إجراءات تحسين كفاءة الطاقة.

المادة التاس ة :ىيكمة ت رفة الطاقة الكيرةائية
تنظ اار ال اادول افعض اااء ف ااي إع ااادة ىيكم ااة تعرف ااة الطاق ااة الكيربائي ااة بم ااا يش ااج
تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استيالكيا ،م مراعاة الجوان

االجتماعية.

المادة ال اشرة :الموارد المالية وآليات التمويل
تااوفر الدولااة الماوارد الماليااة الالزمااة لاادع وتنفيااذ بارامج ةواجاراءات تحسااين كفاااءة
استخدا الطاقاة ،وذلاح بتعزياز تنمياة افساواق الخاصاة با جراءات تحساين كفااءة

الطاقة ،وتاديرىا بالطريقاة التاي ت ارىاا مناسابة؛ كماا يمكان لمادول افعضااء إنشااء
صندوق أو عدد من الصناديق بغرض دع تنفيذ برامج تحساين كفااءة اساتيالح

الطاقة الكيربائياة ،وغيرىاا مان إجاراءات ،عماى أن تعمال ىاذه الصاناديق كمكمال
وليس كمنافس نجراءات تحسين كفاءة استيالح الطاقة الممولة تجارياً.

المادة الحادية شرة :دراسات التدقيق الطاقي
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تض اامن ال اادول افعض اااء تا اوافر با ارامج فعال ااة عالي ااة الج ااودة لخ اادمات د ارس ااات

التدقيق الطاقي بحيث تنفذ من قبل جياة مساتقمة ( مثال شاركات خادمات الطاقاة
أو ش ا ااركات توزياا ا الطاق ا ااة الكيربائي ا ااة ) وترم ا ااي إل ا ااى التع ا اار عم ا ااى إمكان ا ااات

انج ا ا اراءات المتعمقا ا ااة بتحسا ا ااين كفا ا اااءة اسا ا ااتخدا الطاقا ا ااة وترشا ا اايد اسا ا ااتيالكيا

المستخد .
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انفصم اخلايس
أحكاو ختايية

المادة ال انية شرة :المجنة
تتولى لجناة خباراء الطاقاة المتجاددة وكفااءة الطاقاة المشاكمة وفقااً لقارار المجماس

الوزاري العربي لمكيرباء رق  405الصاادر عان الادورة االساتثنائية ،وفارق العمال
المنبثق ااة عني ااا مس ااؤولية متابع ااة تنفي ااذ ى ااذا انط ااار ،بالتنس اايق ما ا المؤسس ااات

انقميمية والدولية ومراكز افبحاث المختصة.

المادة ال ال ة شرة :الدخول حيز التنفيذ
-0

تعم اال ال اادول افعض اااء عم ااى تنفي ااذ القا اوانين والما اوائ وافحك ااا انداري ااة

المواكبا ااة ليا ااذا انطا ااار االسترشا ااادي ،وتقا اارر كا اال دولا ااة وفق ا ااً لخططيا ااا
واحتياجاتيا الموعد الذي تراه مناسباً لدخول ىذا انطار االسترشادي حيز

التنفيذ.
-2

ت ا اوافي الا اادول افعضا اااء افمانا ااة العاما ااة لجامعا ااة الا اادول العربيا ااة ب ا انص

القرار/التشا اري أو انجا اراءات الت ااي تا ا م اان خاللي ااا اعتم اااد ى ااذا انط ااار
االسترشادي عمى المستوى الوطني.
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انتعشيفات
ماان أجاال اسااتيفاء أغ اراض ىااذا انطااار االسترشااادي ،يتعااين تطبيااق التعريف اات

التالية:

(أ)

"الطاقــة" ( :)Energyجميا أشااكال الطاقااة المتاحااة تجاريااً ،بمااا فااي

ذلاح الكيربااء ،الغااز الطبيعاي (ويشامل الغااز الطبيعاي المساال)،غاز
البتاارول المسااال ،أي وقااود يسااتخد لمتدفئااة والتبريااد ،الفحا والمجنياات،

الخا ااث ،الوقا ااود الخا اااص بوسا ااائل النقا اال (باسا ااتثناء الطي ا اران والوقا ااود
المستخد في النقل البحري) والكتمة الحيوية.

(ب) "كفا ة الطاقـة" ( :)Energy efficiencyالنسابة باين مناتج مان أحاد
منتج ااات افداء ،الخدم ااة ،الس اام أو الطاق ااة ،وم اادخالً م اان م اادخالت

الطاقة.
(ج)

"تحســــــــين كفــــــــا ة الطاقــــــــة" (

efficiency

Energy

 :)improvementالزي ا ااادة ف ا ااي كف ا اااءة االس ا ااتخدا الني ا ااائي لمطاق ا ااة
كنتيجة لمتغيرات التكنولوجية والسموكية و /أو التغيرات االقتصادية.
(د)

"وفـــورات الطاقـــة" ( :)Energy savingsوى ااي الكمي ااة الت ااي تا ا
توفيرى ااا م اان الطاق ااة ،وي اات تحدي اادىا ع اان طري ااق قي اااس و /أو تق اادير
االس ااتيالح قب اال وبع ااد تنفي ااذ واح اادة أو أكث اار م اان انجااراءات الالزم ااة
- 20 -

لتحسااين كفاااءة الطاقااة ،م ا ضاامان تطبي ا الظاارو
تؤثر عمى استيالح الطاقة.

(ِ )

"خــــدمات الطاقــــة" (services

الخارجيااة التااي

 :)Energyوى ااي المنفع ااة المادي ااة

والفائاادة المسااتمدة ماان الجم ا بااين كاال ماان الطاقااة وتكنولوجيااا كفاااءة

الطاقا ااة بانضا ااافة إلا ااى  /أو الفعاليا ااة والتا اااثير فا ااي مجا ااال العمميا ااات
والص اايانة وال ااتحك الالزما اين لتق اادي الخدم ااة إل ااى المس ااتيمكين .وي اات

توفير وتوصيل تمح الخدمة وفق تعاقد قد أثبت أنو يؤدي إلى تحسين

مؤكااد وقاباال لمقياااس فااي مسااتوى كفاااءة الطاقااة و/أو وفااورات الطاقااة
افولية في الظرو

العادية.

(و) "آليــات كفــا ة الطاقــة" (: )Energy efficiency mechanisms
وىااي أدوات عامااة تسااتخد ماان قباال الحكومااات أو الييئااات الحكوميااة

لخم ااق بع ااض الحا اوافز بانض ااافة إل ااى أي إط ااار م اان ش ااانو أن ي اادع

الجيااات الفاعمااة فااي السااوق ماان أجاال ش اراء وتااوفير خاادمات الطاقااة
وغيرىا من انجراءات الخاصة بتحسين كفاءة استخدا الطاقة.
(س) "ةـــــرامخ تحســـــين كفـــــا ة الطاقـــــة" (

efficiency

Energy

 : )improvement programsوىااي افنشااطة التااي تركااز عمااى

مجموعااات ماان العمااالء النيااائيين والتااي عااادة مااا تااؤدي إلااى تحقيااق
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تحسا ااين كفا اااءة اسا ااتخدا الطاقا ااة بشا ااكل ممما ااوس وقابا اال لمقيا اااس أو

التقدير.

(ح) "إجــــ ار ات تحســــين كفــــا ة الطاقــــة" (

efficiency

Energy

 : )improvement measuresجميا ا افعم ااال الت ااي ع ااادة م ااا
ت ااؤدي إل ااى تحقي ااق تحس ااين كف اااءة اس ااتخدا الطاق ااة بش ااكل ممم ااوس
وقابل لمقياس أو التقدير.

(ط) "شــــركة خــــدمات الطاقــــة" (

company-

service

Energy

) :)(ESCOوىااي أي شااخص عااادي أو قااانوني يقااو بتقاادي خاادمات
الطاقااة و/أو غيرىااا م اان تاادابير تحسااين كف اااءة اسااتخدا الطاقااة إل ااى

منش اآت أو مبااان خاصااة بالمسااتخد عمااى أن يتحماال ذلااح الشااخص
ادر م اان المخ اااطرة المالي ااة ف ااي ح ااال القي ااا ب ااذلح .ويس ااتند المقاب اال
ق ا اً
المادي لتمح الخدمات (إما كمياً أو جزئياً) عمى تحقياق تحساين كفااءة

استخدا الطاقة بانضافة إلى استيفاء أي معايير أخرى متفق عمييا.

(ي) "الت اقــد مــى أســاس أدا الطاقــة" ( Energy performance

 :)contractingوى ااو ترتيا ا

تعاق اادي ب ااين المس ااتفيد م اان إجا اراءات

تحس ااين كف اااءة اس ااتخدا الطاق ااة والجيا اة المعني ااة بتق اادي تم ااح الخدم ااة
(وىي عادة ما تكون  ،)ESCOحيث يت دف مقابل االستثمارات فاي
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مجااال تمااح انج اراءات وفااق مسااتوى تحسااين كفاااءة اسااتخدا الطاقااة

المتفق عميو تعاقدياً.

(ك) "دراسـة تـدقيق اســتياك الطاقـة" ( :)Energy audit studyوىااو
إجا اراء منيج ااي لمحص ااول عم ااى ق اادر ك ااا

م اان المعموم ااات المتعمق ااة

بالمستوي الحالي الستيالح الطاقة في مبنى أو مجموعة من المباني

المعنية ب حدى العمميات الصناعية و/أو اننشائية أو خدمات القطاع

الخ اااص أو الع ااا  .كم ااا تق ااو تم ااح المراجع ااة بتحدي ااد وتق اادير الف اارص
المتعمقااة بكفاااءة وفااورات الطاقااة ماان حيااث التكمفااة إلااى جان ا
تقرير عن النتائج.

تقاادي

(ل) "الوسـائل الماليـة لتحقيـق وفـورات الطاقـة" ( Financial tools to

 : )achieve energy savingsوىااي جمي ا افدوات الماليااة التااي

يات توفيرىااا فاي السااوق عان طريااق ىيئاات عامااة أو خاصاة ماان أجاال
تااوفير التغطيااة الجزئياة أو الكمياة لمتكمفااة افوليااة المتعمقااة بمشااروعات
تنفي ااذ إجا اراءات تحس ااين كف اااءة اس ااتخدا الطاق ااة ،عم ااى س اابيل المث ااال
توفير الموارد المالية ،الدع المالي ،التخفيضات الضاريبية ،القاروض

،التمويل عن طريق طار ثالاث ،التعاقاد عماى أسااس افداء المتعماق
بالطاقة ،ضمان العقود الخاصة بوفورات الطاقة ،االساتعانة بمصاادر
خارجية وغيرىا من العقود ذات الصمة.
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(و)

"المستيمك/ال ميل النيائي" ( :)End user / End customerوىاو
أي شخص عادي أو قانوني يقو بشراء الطاقة فغراض عممو.

(ٌ) مـوزع الطاقـة" ( : )Energy distributorوىاو أي شاخص عاادي
أو ق ا ااانوني يتحم ا اال مس ا ااؤولية نق ا اال الطاق ا ااة بغي ا ااة تس ا ااميميا لمعم ا ااالء

النيائيين ومحطات توزي الطاقة التي تبي الطاقة لمعماالء النياائيين.
ويستثنى من ىذا التعري

مشغموا نظ توزي الكيرباء.

(س) "مشــغل نظــم التوزيــع " (: )Distribution system operator
وىااو أي شااخص عااادي أو قااانوني يتحماال مسااؤولية تشااغيل وصاايانة

(إذا لز افمر) وتطوير نظا توزيا الكيربااء فاي منطقاة معيناة ،كماا
يقااو أيض ااً عنااد االقتضاااء بمتابعااة نظااا توزي ا الكيرباااء م ا الاانظ
افخرى من أجل ضمان قدرة النظا عمى تمبياة الطما

توزي الكيرباء عمى المدى الطويل.

(ع) " شــــركات ةيــــع الطاقــــة ةالتجزئــــة" (

sale

المعتادل عماى

retail

Energy

 :)companiesوىاو أي شاخص عاادي أو قااانوني يقاو ببيا الطاقااة
لممستيمكين /لمعمالء النيائيين.

(ف) "المــوزع الصــغير ،مشــغل نظــم التوزيــع الصــغير والشــركة الصــغيرة

لةيع الطاقة ةالتجزئـة" ( Junior Energy distributor, Junior
distribution system operator, Small company for
 :)energy saleوىااو أي شااخص عااادي أو قااانوني يقااو بتوزيا أو
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بيا ا الطاق ااة لممس ااتيمكين /لمعم ااالء الني ااائيين بانض ااافة إل ااى بيا ا أو

توزيا أقال مان مماا يعااادل ( *) ......جيجاا واط /سااعة مان الطاقااة
س اانويا ،أو يق ااو بتوظيا ا

أق اال م اان  11أش ااخاص ،أو يك ااون مع اادل

دوران أرس المااال و/أو إجمااالي الميزانيااة العموميااة ال يتجاااوز مبما (

.*) ....

(ص) " ترشـيد اسـتياك الطاقـة" ( : )Energy conservationمجموعااة
انجا ا اراءات الس ا ااموكية والوقائيا ا ااة والت ا اادابير الفنيا ا ااة ،الت ا ااي تق ا ااود إل ا ااى

التخفيض من اليدر في استيالح الطاقة بمختم

* يحدد الحقا
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أنواعيا.

املالحـــك

(أ)

منيجية حساب اليدف الداللي الوطني لوفورات الطاقة.

(ب) قائمة داللية لة ع ا م مة ن اإلج ار ات المؤىمة لتحسين
كفا ة الطاقة.
(ج) قائمة ةإج ار ات تحسين كفا ة الطاقة المناسةة لممشتريات
والتوريدات ال امة.
(د) نموذج الخطط الوطنية لكفا ة الطاقة.

- 22 -

يهحق (أ) -يُهجيح حساب انهذف انذالني انىطُي نىفىساخ انطاقح.
س ااو

تك ااون المنيجي ااة المس ااتخدمة لحس ااا

الي ااد

الطاقة المبينة في المادة الثالثة عمى النحو التالي :
-1

يحسا ا

الي ااد

ال ااداللي ال ااوطني لوف ااورات

ال ااوطني ال ااداللي لوف ااورات الطاق ااة كنس اابة م اان المع اادل

الوسا ااطي السا ااتيالح الطاقا ااة الكيربائيا ااة عما ااى المسا ااتوى الا ااوطني لما اادة

الساانوات الخمااس افخي ارة ماان تاااريذ وض ا اليااد  ،ويج ا

اليد

في السنة العاشرة من سنة وض اليد .

ويتعين عمي اليد

تحقيااق ىااذا

الداللي الوطني لوفورات الطاقة :

( أ ) أن يحتوي عمى %xمن المتوسط السانوي لكمياة االساتيالح المشاار
إلييا أعاله؛

( ) أن يقاس بعد السنة العاشرة من تطبيق ىذا انطار االسترشادي؛
( ج ) أن يكااون نتيجااة وفااورات الطاقااة الساانوية التراكميااة المحققااة؛ خااالل
العشر سنوات وىي الفترة الزمنية لتطبيق ىذا انطار االسترشادي؛

( د ) يمكان الوصاول إليااو بواساطة خادمات الطاقااة وغيرىاا مان انجاراءات
الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة.

إن ىااذه المنيجيااة المتبعااة فااي قياااس وفااورات الطاقااة تضاامن أن إجمااالي وفااورات
الطاقة المنصوص عمييا في ىذا انطار االسترشادي ىاي كمياة ثابتاة ،وبالتاالي
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مسااتقمة عاان نمااو الناااتج المحمااي انجمااالي المسااتقبمي ،أو غي ارة ماان أيااة زيااادة

مستقبمية في استيالح الطاقة.
-2

يمكن تصاوير الياد

الاداللي الاوطني لوفاورات الطاقاة باساتخدا القيماة

المطمقة لمجيجا واط سااعة ،أو ما يعادليا ،ويت حساابيا وفقااً لمممحاق (
).

-3

سااتعمل جامعااة الاادول العربيااة عم اى تااوفير الخط اوات انرشااادية لكيفيااة
قياس أو تقدير تاثير كل تمح انجراءات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة

بناء عمى التشريعات القائمة ،في حال أمكن ذلح .
ً
فا ااي جمي ا ا الحا اااالت ،يج ا ا أن تكا ااون وفا ااورات الطاقا ااة الناجما ااة قابما ااة
لإلثبا ااات والقيا اااس أو التقا اادير ،وذلا ااح وفق ا ااً لإلطا ااار العا ااا الا ااذي سا اايت
إعداده.

يهحق (ب) -قائًح دالنياح ناثعا اثيةهاح اٍ اإلجاشاءاخ انًؤههاح نتحسايٍ
كفاءج انطاقح.
يق ااد ى ااذا الممحا اق أمثم ااة ل اابعض المج اااالت حي ااث يمك اان تط ااوير وتنفي ااذ با ارامج
تحسين كفاءة الطاقة وغيرىا من إجراءات تحسين كفاءة الطاقة .

يج ا
يج

افخ ااذ ف ااي االعتب ااار أن تم ااح انجا اراءات المتعمق ااة بتحس ااين كف اااءة الطاق ااة

أن تؤدي إلى وفورات في الطاقة يمكن قياسيا والتحقق منيا بشاكل واضا

أو تقااديرىا ،كمااا ال يج ا

االعتااداد مساابقاً بتاااثير تمااح انج اراءات عمااى وفااورات
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الطاقااة عنااد اتخاااذ تاادابير محااددة أخاارى .إن الق اوائ التاليااة ال تعتباار شاااممة ،باال
إرشادية.

أمثمة عمى انجراءات المؤىمة لتحسين كفاءة الطاقة :
قطا ات السكن والمةاني

(أ) التبريااد والتدفئ ااة (عم ااي س اابيل المثااال ،المض ااخات الح ارري ااة الفعال ااة لمكيف ااات
اليا اواء) ،الم ارجا اال الجدي اادة الفعالا ااة ،التركيا ا
التبريد في المقاطعات) ؛

 /التح ااديث الفع ااال فنظم ااة

( ) عزل الح اررة والتيوية (عمي سبيل المثال ،تجاوي

الجدار وعازل افساق ،

التا اازجيج الما اازدوج  /الثالثا ااي لمنوافا ااذ ،التدفئا ااة والتبريا ااد السا اامبي-التصا اامي
المعماري المناخي) ؛

(ج) الماء الساخن (عمي سبيل المثال ،تركي

والفعال لتدفئة المساحات ،الغساالت) ؛

أجيزة جديدة ،االستخدا المباشر

(د) انض اااءة (عم ااى س اابيل المث ااال ،اس ااتخدا كا اواب لمتي ااار ومص ااابي كيربائي ااة
جديدة فعالة ،نظ التحك الرقمية ،أجيزة كش

المباني التجارية) ؛

الحركاة فاي أنظماة إضااءة

(ه) الطاابذ والتبريااد (عمااي ساابيل المث اال ،اسااتخدا أجي ازة جدياادة فعالااة ،ونظ ا
استرجاع الح اررة)؛
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(و) المعاادات وافجي ازة افخاارى (عمااي ساابيل المث اال ،افجي ازة التااي تجم ا بااين
تولي ااد الحا ا اررة والطاق ااة ،افجيا ازة الجدي اادة الفعال ااة ،ال ااتحك الزمن ااي م اان أج اال

أفض ا اال اس ا ااتخدا لمطاق ا ااة ،الح ا ااد م ا اان الي ا اادر ع ا اان طري ا ااق اس ا ااتخدا وضا ا ا
االسااتعداد) ،(stand-by lossesتركي ا

المكثفااات لمحااد ماان اسااتيالح

الطاقة الردية ( ،)Reactive Powerالمحوالت ذات الكفاءة العالية) ؛

(ز) التولي ااد المحم ااي لمص ااادر الطاق ااة المتج ااددة بحي ااث ت اانخفض كمي ااة الطاق ااة
المشااتراه (عمااي ساابيل المث اال ،تطبيقااات الطاقااة الشمسااية الح ارريااة ،المياااه

الساخنة المحمية ،تدفئة وتبريد المساحات بمساعدة الطاقة الشمسية).
قطاع الصنا ة

(ح) عمميااات تصااني المنااتج (عمااي ساابيل المث اال ،زيااادة كفاااءة اسااتخدا الي اواء
المض ااغوط ،والمحا اوالت والمكثف ااات والص اامامات ،واس ااتخدا ال اانظ اآللي ااة
والمتكاممة ،أسمو وض االستعداد الفعال)؛

(ط) المحرك ااات ووس ااائل الت اادوير (عم ااى س اابيل المث ااال ،زي ااادة اس ااتخدا الرقاب ااة

االلكترونيا ااة ،المحركا ااات متغي ا ارة السا اارعة ،برمجا ااة التطبيقا ااات المتكامما ااة،
تحويل التردد ،المحركات الكيربائية ذات الكفاءة العالية)؛

(ي) المراوح ،المحركات متغيرة السارعة والتيوياة (عماي سابيل المثاال ،افجيازة /

النظ الجديدة ،واستخدا التيوية الطبيعية)؛
(ح) إدارة االسااتجابة لمطم ا (عمااي ساابيل المث اال ،إدارة افحمااال ،معالجااة حماال
الذروة ووض إجراءات محددة لتخفيضو قدر انمكان؛
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(ل) التوليد المشترح ذو الكفاءة العالية (عمى سبيل المثاال ،افجيازة التاي تجما
بين توليد الح اررة والطاقة).

يهحااق (ج)  -قائًااح تاائجشاءاخ تحساايٍ كفاااءج انطاقااح انًُاسااثح نهً ااتشياخ
وانتىسيذاخ انعايح.
دون المس ا اااس بالتشا ا اريعات الوطني ا ااة لممش ا ااتريات العام ا ااة ،يتع ا ااين عم ا ااى ال ا اادول
افعضاء التاكد من قيا القطاع العا بتطبيق اثنين عمى افقل من االحتياجات

الواردة في القائمة التالية في سياق الدور المثالي الذي يتعين عماى القطااع العاا
القيا بو:

(أ) المتطمباات المتعمقااة باسااتخدا افدوات الماليااة لموصاول إلااي وفاورات الطاقااة،
بما فاي ذلاح التعاقاد الخااص بااداء الطاقاة والاذي يانص عماى تاوفير ةوايصاال

وفااورات الطاقااة المحااددة مساابقاً والقابمااة لمقياااس (بمااا فااي ذلااح عنااد اسااتعانة

اندارات العامة بمصادر خارجية)؛

( ) المتطمبات المتعمقة بشراء االحتياجات من المعدات والمركبات عمى أسااس
ق اوائ ماان مواصاافات المنتج اات الفعال اة ماان حيااث اسااتخدا الطاقااة لفئااات
مختمفة من المعدات والمركبات والتي يمكن وضاعيا مان قبال السامطات أو
الييئات المشار إلييا في المادة  ، )2( 3وذلح باستخدا تحميل التكاالي
الخ اااص بتخف اايض دورة العم اار لمح ااد افدن ااى أو أس ااالي مماثم ااة لض اامان
فعالية التكالي ؛
(ج) المتطمبات المتعمقة بشراء معادات تتمتا بكفااءة اساتيالح الطاقاة فاي جميا
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افوض اااع ،بم ااا ف ااي ذل ااح ف ااي وضا ا االس ااتعداد ،وذل ااح باس ااتخدا تحمي اال

التك ااالي

الخ اااص بتخف اايض دورة العم اار لمح ااد افدن ااى أو أس ااالي

مماثم ااة

لضمان الجدوى االقتصادية؛

(د) المتطمبا ااات المتعمقا ااة باسا ااتبدال أو تحا ااديث المعا اادات والمركبا ااات الموجا ااودة
بالفعل بالمعدات الواردة في النقاط ( ) و(ج)؛

(ىاا ا) المتطمبا ااات المتعمقاااة باساااتخدا د ارسا ااات تااادقيق اس ااتيالح الطاقاااة ،وتنفيا ااذ
التوصيات الناتجة والمجدية اقتصاديا بشكل خاص؛

(و) المتطمبات المتعمقة بشراء أو استئجار مبان أو أجزاء من مبان تتس بكفااءة
الطاقااة ،أو االحتياجااات السااتبدال أو تاارمي المبااني المشاات ارة أو المسااتاجرة
أو أجزاء منيا من أجل جعميا أكثر كفاءة في استخدا الطاقة؛

يهحق ( د ) ًَ -ىرج انخطط انىطُيح نكفاءج انطاقح
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منىرج اخلطط انىطنية نكفاءة انطالة
3124-3122
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تًهيذ
تم إ داد اإلطار االسترشادي ال رةي من قةل إدارة الطاقة في جام ة

الدول ال رةية ةالت اون مع مشروع تكامل سوق الطاقة ا ورومتوسطي

()MED-EMIP

والمركـز

اإلقميمـي

لمطاقـة

المتجـددة

وكـفـا ة

الطاقـة ) (RCREEEانطاقــاً مـن التشريـع التوجييـي ا وروةي

 2006/32/ECالخاص ةكفا ة وخدمات الطاقة لممستيمك النيائي.

ومن خال اإلطار االسترشادي فإن الدول ال رةية الميتمة ةتطةيقو ستقوم
ةتحديد ىدف لكفا ة الطاقة وتسمية جية وطنية مسؤولة ن وضع خطة

وطنية لكفا ة الطاقة كل اث سنوات لتحقيق ىذا اليدف ،مع م ار اة الدور
الريادي لمقطاع ال ام ودور مؤسسات توزيع الطاقة الكيرةائية في د م

تطةيق الخطط الوطنية إما من خال التمويل المةاشر أو تقديم خدمات م ينة
تسا د في تطةيق إج ار ات كفا ة الطاقة الواردة في الخطة الوطنية .كما

سيتم إصدار تقرير سنوي حول ما تم إنجازه.

ىذا النموذج الذي تم إ داده من قةل المركز اإلقميمي لمطاقة

المتجددة وكفا ة الطاقة ) )RCREEEةالت اون مع مشروع تكامل سوق
الطاقة ا ورومتوسطي ( )MED-EMIPيقدم صورة
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ن ىيكمية الخطة

الوطنية ا ولى لكفا ة الطاقة  1222-1222التي سيتم إ دادىا من قةل

الجية الوطنية المسؤولة.

إن ىذا النموذج ال ي تةر نموذجاً إجةارياً ةل ىو أحد ا دوات الممكن

استخداميا لمسا دة الجيات الم نية لجدولة كافة نشاطات كفا ة الطاقة

مى المستو الوطني في نموذج واحد ،كما سيسا د المركز اإلقميمي في

تنفيذ دوره في متاة ة التطور النو ي والتأ ير الكمي لخطط ال مل الوطنية

لكفا ة الطاقة وال مل مى نشر تقرير سنوي حول النتائخ المتحققة.

اليدف من ىذا النموذج لمخطط الوطنية لكفا ة الطاقة  1222-1222ىو
جمع وجدولة كافة إج ار ات كفا ة الطاقة الكيرةائية قيد التنفيذ أو المخطط

لتنفيذىـا،

مى مسـتو

التوليد والنقـل والتوزيـع واالستخدام لمطاقـة

الكيرةائية ،والتي تيدف لتحقيق اليدف الوطني لكفا ة الطاقة في نموذج
واحد.

إن المركز اإلقميمي لمطاقة المتجددة وكفا ة الطاقة الذي ي مل في

مجال د م وموا مة سياسات كفا ة الطاقة مى المستو اإلقميمي ،وةد م

من إدارة الطاقة في الجام ة ال رةية ،سوف يم ب دو ارً ميماً في تقديم
المسا دات الفنية لمدول الم نية لتحديد ا ىداف المستقةمية لكفا ة الطاقة

ةاإلضافة إلى تقييم الوفورات الناجمة ن إج ار ات كفا ة الطاقة وفقاً لإلطار
االسترشادي ال رةي .كما سيقوم المركز اإلقميمي ةوضع منيجية محددة
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لمراقةة تطور تنفيذ الخطط الوطنية ووضع توصيات حول اآلليات الازمة

ل مميات التقييم الكمي وتقديم الد م الفني في كافة المجاالت لمييئات والمجان

الم نية.

كما سي مل المركز اإلقميمي وةالت اون مع إدارة الطاقة في جام ة

الدول ال رةية والمؤسسات الم نية ةتنفيذ الخطط الوطنية لكفا ة الطاقة
لتسجيل الخطط الوطنية لكفا ة الطاقة في مةادرة اإلج ار ات الوطنية المائمة

لمحد من انة ا ات الغازات الدفيئة ( )NAMAكةداية إل طا الطاةع الدولي
لمخطط الوطنية من خال زيادة أىمية اإلج ار ات الواردة فييا تحت إطار آلية

التنمية النظيفة ( )CDMحيث أن ىذا النشاط من الممكن أن يتطور ليصةح
ةرنامخ إقميمي في ىذا اإلطار.
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انفهـشس
 .4انطار العا  :افىدا

االسترشادية الوطنية

.4.4

المؤشرات الرئيسية

.0.4

االسترشادي

.1.4

اليد

منيجي ا ااة حس ا ااا

قيم ا ااة اس ا ااتيالح س ا اانة افس ا اااس والي ا ااد

االسترشادي الوطني لكفاءة الطاقة لعا 0202
.2.4

الجية المسؤولة عن الخطط الوطنية

 .0إجراءات كفاءة الطاقة الكيربائية في القطاعات المختمفة
 .4.0القطاع افول
 .4.4.0جدول إجراءات كفاءة الطاقة

 .0.4.0المعمومات التفصيمية المتعمقة بانجراءات
 .0.0القطاع الثاني
 .1إجراءات كفاءة الطاقة التكميمية

 .4.1إجراءات كفاءة الطاقة في القطاع العا  :الدور الريادي
 .4.4.1جدول إجراءات كفاءة الطاقة في القطاع العا
 .0.4.1المعمومات التفصيمية المتعمقة بانجراءات
 .0.1مسؤوليات شركات توزي الطاقة الكيربائية
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 .4.0.1ج اادول إجا اراءات كف اااءة الطاق ااة المتخ ااذة م اان قب اال ش ااركات
التوزي

 .0.0.1المعمومات التفصيمية المتعمقة بانجراءات
 .1.1إجراءات قطاع الكيرباء

 .4.1.1جدول إجراءات كفاءة الطاقة في قطاع الكيرباء
 .0.1.1المعمومات التفصيمية المتعمقة بانجراءات

 .2انجراءات المشتركة بين القطاعات

 .4.2جدول انجراءات المشتركة

 0.2المعمومات التفصيمية المتعمقة بانجراء
 1.2انجراءات الداعمة والتي من الصع

 .3تقيي تطور سياسات كفاءة الطاقة
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تقدير الوفورات فييا

 .1اإلطاس انعاو :اثهذاف االستششاديح انىطُيح
 .1.1انًؤششاخ انشئيسيح
انشلى
4
0

املؤشش

انىاحذة

كثافة الطاقة الكيربائية

)GWh/GDP(US$

اننتا اااج انجما ااالي السا اانوي لمطاقا ااة
الكيربائية

1

GWh

1

الطاقة الكيربائية المستوردة

GWh

2

الطاقة الكيربائية المصدرة

GWh

3
4
5
6
1
2
3

4

معا اادل نما ااو الطم ا ا
الطاقة الكيربائية

0202 0242

4

المتوق ا ا عما ااى

2

الطاقا ا ااة افوليا ا ااة المسا ا ااتيمكة عما ا ااى
المستوى الوطني
حصا ا ا ااة الطاقا ا ا ااة الكيربائيا ا ا ااة ما ا ا اان
االستيالح افولي لمطاقة

%

Toe

%

نسبة استيالح الطاقة الكيربائية حس

القطاعات

3

التوقع الرسمً المعلن عنه من قبل قطاع الكهرباء أو مكاتب اإلحصاء أو أي مؤسسة رسمٌة أخرى
ٌرجى تبٌان مرجع أو آلٌة حساب الرقم الدال على الناتج اإلجمالً المحلً.
وهً كمٌة الطاقة الكهربائٌة المنتجة ( )Gross Generationمقاسة بالغٌغااوا سااعً والتاً تام إنتاجهاا مان
قباال جمٌااع محطااا تولٌااد عامااة أو خاصااة لتلااا إلااى الطاابكة الوطنٌااة للنقاال والتو ٌااع أو لتسااتخدم أ اارا
االستهالك الذاتً.
معاادل النمااو خااالل الساانوا العطاارة المقبلااة  2121-2111كمااا تاام اإلعااالن عنااه رساامٌا ل ماان قباال المؤسسااا
المعنٌة.
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7

القطاع افول

%

القطاع الثاني

%

القطاع الثالث

%

التكمف ا ااة الحدي ا ااة ننت ا اااج الكيم ا ااووات
الساعي

42

$/kWh

4

معا اادل التنا ااوير (نسا اابة المسا ااتفيدين

%

من الشبكة الكيربائية)

 .2.1انهذف االستششادي
يت وض اليد

االسترشادي لكفاءة الطاقة المعبر عن نسبة أو قيمة

الوفر في الطاقة الكيربائية المستيمكة لعا  0202والناتج عن إجراءات
تحسين كفاءة الطاقة الكيربائية وترشيد استيالكيا وفقاً لما قد ت إعالنو

رسمياً عمى المستوى الوطني ،ومن الممكن في حال عد توفر
المعمومة االسترشاد بالطريقة الموضحة في الفقرة ( )1.4لحسا

تقدير اليد

5
6

أو

االسترشادي.

ٌتم تصنٌف القطاعا وفقا ل لتصانٌهها حساب اساتهالك الطاقاة الكهربائٌاة وتبعاا ل للمعلوماا التاً ٌاتم نطارها فاً
تقارٌر مؤسسا انتاج وتو ٌع الطاقة الكهربائٌة أو المعنٌة بهذا اإلطار.
التكلهاة الحدٌااة لانتااج هااً عباارة عاان معادل تكلهااة تولٌاد الطاقااة الكهربائٌاة المحسااوبة للمحطاة التالٌااة الم مااع
بناؤها وفقا ل للخطة المولوعة لتوسعة قادرا التولٌادب باالعتمااد علاى ناوع الوقاود المساتخدم وساعرع المتوقاعب
وبتحلٌل تكالٌف التطغٌل مع األخذ بعٌن االعتبار معدل عائد االستثمار والتكالٌف التأسٌسٌة.
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وبالنسبة لألىدا

االسترشادية لكفاءة الطاقة عمى مستوى القطاعات

المختمفة فمن الممكن تقديرىا وفقاً لما سيت إدراجو من إجراءات في

الفقرة ( )4.0بحيث تخد وبالنسبة لألىدا

االسترشادية لكفاءة الطاقة

عمى مستوى القطاعات المختمفة فمن الممكن تقديرىا وفقاً لما سيت

إدراجو من إجراءات في الفقرة ( )4.0بحيث تخد تحقيق اليد

االسترشادي الوطني لكفاءة الطاقة بانضافة إلى قيمة استيالح ىذا

القطاع من الطاقة الكيربائية في سنة افساس.
ويبين الجدول التالي المعمومات المطموبة
ليًة استهالن

اهلذف االسرتشادي انىطني نكفاءة انطالة

سنة األساس

(غيغا وات ساعي/
معدل استيالح

في ام 1212

(بعد تنفيذ الخطة الوطنية
افولى لكفاءة الطاقة)

السنوات الخمس
افخيرة)

في ام 1222

%

الكمي
القطاع افول
القطاع الثاني
القطاع الثالث
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GWh

%

GWh

 .3.1يُهجيح حساب قيًح اساتهالك ساُح اثسااس وانهاذف االستششاادي
انىطُي نكفاءج انطاقح نعاو 2121
 يت استخدا االستيالح النيائي لمطاقة الكيربائية لمسنوات الخمس
افخيرة السابقة لتحديد اليد

وحيث تتوافر البيانات الرسمية،

والمقصود باالستيالح النيائي لمطاقة كما ىو موض في الالحقة
رق .1
 قيمة استيالح سنة افساس ىي عبارة عن معدل استيالح الطاقة
الكيربائية خالل السنوات الخمس افخيرة وىي كمية غير معدلة
حس

درجات الح اررة اليومية أو التغيرات الييكمية أو التغيرات في

اننتاج.
 عمى أساس ىذه القيمة التي تعتبر قيمة استيالح سنة افساس
سو

يت حسا

اليد

االسترشادي الوطني لكفاءة الطاقة خاالل

الفاترة الزمنياة الخاصاة بيذا انطاار االسترشادي

(42

سنوات).
م ال توضيحي :إذا كانت قيمة معدل استيالح السنوات الخمس
افخيرة تساوي  4202220222ميغا وات ساعي وت تحديد اليد
االسترشادي لكفاءة الطاقة لعا  0202كنسبة تساوي  %02من ىذا
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المعدل وبالتالي ف ن (002220222 = )2.02 × 4202220222
ميغاوات ساعي من الطاقة الكيربائية يج

توفيرىا نتيجة لتطبيق

انجراءات الواردة في الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة حتى عا .0202

إن اليد االسترشادي لتوفير الطاقة الكيربائية بالميغاوات ساعي في
عا  0202يج أن يكون مدعوماً بانجراءات المذكورة والموضحة
في الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة ،بحيث تكون الحسابات المطموبة
لموصول إلى ىذا اليد مبينة عمى مجموع الوفورات السنوية التراكمية
الناتجة عن تطبيق ىذه انجراءات.
ىذه المنيجية في الحسا ال تتطم أن تكون جمي انجراءات الواردة
في الخطة الوطنية من تمح التي يستمر تنفيذىا حتى عا  0202أو
حتى بشكل مستدا  ،ولكن ف ن معيار االستدامة لكل من ىذه
انجراءات يتمثل في حسا الوفر الناتج عن تطبيقو ةواضافتو بشكل
تراكمي م الوفر الناتج عن تطبيق باقي انجراءات لموصول إلى
اليد االسترشادي لعا .0202

 .4.1انجهح انًسؤونح ٍ انخطط انىطُيح
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يت التصري عن اس الجية المسؤولة التي سيت تكميفيا من قبل الو ازرة

المعنية عن وض الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة ومتابعة تنفيذ بنود
انطار االسترشادي عمى المستوى الوطني ،بانضافة إلى الشخص

المعني بجمي ىذه افمور كنقطة اتصال داخل ىذه المؤسسة حيث يت

وض المعمومات التالية:
االس :
المنص :
المؤسسة:
العنوان البريدي:
اليات :
الفاكس:
البريد االلكتروني:
الموق الكتروني:
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 - 2إجشاءاخ كفاءج انطاقح انكهشتائيح في انقطا اخ انًختهفح
وتش اامل ى ااذه انجا اراءات با ارامج تحس ااين كف اااءة الطاق ااة ،وخ اادمات الطاق ااة وكاف ااة
إج ا اراءات تحسا ااين كفا اااءة اسا ااتخدا الطاقا ااة وترشا اايد اسا ااتيالكيا عما ااى المسا ااتوى
الااوطني والتابعااة لقطاعااات محااددة كالقطاااع الصااناعي أو المنزلااي أو الخاادمي،
حيث يت تحديد ىذه القطاعات وفقاً آللية التصني

المتبعة لكل دولة.

 .1.2انقطاع اثول
 .1.1.2جذول إجشاءاخ كفاءج انطاقح
اإلخشاء
0

اإلج ار ا ول

2

اإلج ار ال اني

3

اإلج ار ال الث

انطالة املتىلع تىفريها خالل  4سنىات

يذة انتنفيز

3124-3122

يتم تحديد وإضافة اإلجزاء انمناسة وفقا نهقطاع انمدروس ويمكن االستفادة من قائمة اإلجزاءات انوىاردة فوي
انمهحق (ب)

 .2.1.2انًعهىياخ انتفصيهيح انًتعهقح تاإلجشاءاخ
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املعهىيات املطهىبة

عنىاٌ اإلخشاء
2

الدافع لتطةيق اإلج ار

مـا ىــي الــدوافع التــي أدت إلـى تطةيــق ىــذا اإلجـ ار (سـوا ً
كانــت نتيجــة لةرنــامخ محــدد أو تنفيــذاً لسياســة أو تشــريع
صادر مى المستو الوطني أو أسةاب أخر ).

1
2

وصف اإلج ار
الجيــة المســؤولة ــن

التنفيذ
3

الجيات الم نية
4
5
6
7
8

تكاليف تنفيذ اإلج ار
التكاليف الكمية
كمفة الوفر
تخفيع الد م
مصدر التمويل

مــا الــذي يــتم تنفيــذه ،ومــا ىــي التقنيــات المســتخدمة ،ومــا
ىي الحالة الفنية لمتنفيذ؟؟.

الجية المسؤولة مةاشرة ن تطةيق اإلج ار

مى المستو

ال ممــــي وتقيــــيم نتائجــــو مــــن حيــــث تحديــــد قيمــــة الــــوفر

الحاصل.

جميع الجيات الم نية والمستفيدة مـن تطةيـق ىـذا اإلجـ ار

سوا ً مى مسـتو القطـاع ال ـام أو الخـاص أو الجم يـات
المدنية.
كافة التكاليف الازمة لتنفيذ اإلج ار غير شاممة لما يمكـن

أن تتحممو الجية أو الجيات المستفيدة من تكاليف.

وىــي تكــاليف تنفيــذ اإلج ـ ار شــاممة لممشــاركة الماليــة مــن

الجية أو الجيات المستفيدة.

تكمفـــة تــــوفير الكيمـــو وات ســــا ي الواحـــد نتيجــــة تطةيــــق

اإلج ار .

قيمــة التخفــيع الحاصــل فــي د ــم الكيرةــا نتيجــة تــوفير
كمية محددة من الطاقة الكيرةائية نتيجة تطةيق اإلج ار .

الموازنات ال امة ،الجيات المانحة أو الةنوك....
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 22اآلليــــــــــــات الماليــــــــــــة اإلجـــ ار ات التحفيزيـــة والمشـــج ة لتطةيـــق اإلجـــ ار ســـوا
المحفزة

 22التو ية

 21تقييم الوفر مى
مستو القطاع

كانت قروع أو منح أو تخفيع في الضرائب.

والمفصــود ىنــا آليــة الحصــول مــى الم مومــات أو نشــرىا

حــول اإلج ـ ار (حمــات إ اميــة ،مراكــز لاســت ام ،دورات

تدريةية.)..

ما ىو تأ ير تطةيق ىذا اإلج ار فيما يخص تحقيق اليـدف
المطموب من توفير استياك الطاقـة مـى مسـتو القطـاع

و مى المستو الوطني ،وما ىي منيجية الحساب المتة ة

وكيفيــة جمــع الم مومــات الازمــة لحســاب الــوفر وفــق ىــذه

المنيجية.

 .2.2انقطاع انةاَي

الرج اااء تكا ارار م ااا تا ا ذكا اره ف ااي الفقا ارتين الس ااابقتين بالنس اابة لك اال قط اااع
وحس تقسي القطاعات في كل دولة.

 .3إجشاءاخ كفاءج انطاقح انتكًيهيح
 .1.3إجشاءاخ كفاءج انطاقح في انقطاع انعاو :انذوس انشيادي
ةاإلشــارة إلــى الفصــل ال الــث مــن مشــروع اإلطــار االسترشــادي ،فــي ىــذه
الفقرة يتم ذكر اإلج ار ات التـي سـيتم تنفيـذىا مـى مسـتو القطـاع ال ـام
سـوا ً فــي المنشــنت الصــنا ية أو ا ةنيــة أو المؤسســات التاة ــة لمقطــاع
ال ام كحالة ريادية إلج ار ات ترشيد استياك الطاقة ورفـع كفا تيـا مـى
المستو الوطني .

- 42 -

 .1.1.3جذول إجشاءاخ كفاءج انطاقح في انقطاع انعاو

اإلخشاء
0

اإلج ار ا ول

2

اإلج ار ال اني

3

اإلج ار ال الث

يذة انتنفيز

انطالة املتىلع تىفريها خالل  4سنىات
3124-3122

يت تحديد ةواضافة انجراء المناس وفقاً لمقطاع المدروس ويمكن االستفادة من قائمة انجراءات
الواردة في الممحق ( )

 .2.1.3انًعهىياخ انتفصيهيح انًتعهقح تاإلجشاءاخ
الرجا استخدام الجدول الوارد في الفقـرة  1.2.1وةالنسـةة لكـل إجـ ار مـذكور فـي الجـدول

الساةق.

 .2.3يسؤونياخ ششكاخ تىصيع انطاقح انكهشتائيح
بانشارة إلى المادة الخامسة من مشروع انطار االسترشادي ،في ىذه الفقارة يات

ذكر انجراءات التي سيت تنفيذىا عمى مستوى شركات توزيا الطاقاة الكيربائياة

لدع تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة وتطبيق انجراءات الواردة فييا.
 .1.2.3جذول إجشاءاخ كفاءج انطاقح انًتخزج يٍ قثم ششكاخ انتىصيع
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انتمذو اننىعي

اإلخشاء
4

تزويد المعمومات والبيانات

0

تقدي الخدمات

1

المشاركة في تمويل بعض انجراءات

2

حمالت التوعية وزيادة الوعي

ومن الممكن حذ

أو إضافة أي إجراء إلى ىذا الجدول وفقاً لألعمال المنفذة

 2.2.3انًعهىياخ انتفصيهيح انًتعهقح تاإلجشاءاخ
الرجا استخدام الجدول الوارد في الفقرة  1.2.1وةالنسةة لكـل إجـ ار

مذكور في الجدول الساةق.

 .3.3إجشاءاخ قطاع انكهشتاء
بانشااارة إلااى المااادة الرابعااة ماان مشااروع انطااار االسترشااادي ،فااي ىااذه
الفقرة يت ذكر انجراءات التي سيت تنفيذىا عماى مساتوى شاركات تولياد

ونقاال وتوزي ا الطاقااة الكيربائيااة لرف ا كفاااءة الطاقااة الكيربائيااة وترشاايد
استيالكيا في الشبكة الكيربائية وتجييزاتيا

 .1.3.3جذول إجشاءاخ كفاءج انطاقح في قطاع انكهشتاء
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يذة

اسى اإلخشاء
0

انتنفيز

زيادة المردود الحراري لمحطـات توليـد الطاقـة
الكيرةائية.

انىاحذة

6

ميغــــــــــــــــــــــــــــــــاجول أو
كيموكالوري أو %

7

2

تخفيع الفاقد الفني في الشةكة الوطنية.

3

تخفيع الفاقد التجاري.

4

تطــــوير نظــــم القــــ ار ات وتقنيــــات الشـــــةكات

5

إزاحة أو تخفيع حمل الذروة.

%
مميـــــــون وحـــــــدة نقـــــــد

محمية

الذكية.

ميغاوات

ومن الممكن حذ أو إضافة أي إجراء إلى ىذا الجدول وفقاً لألعمال المنفذة
 .2.3.3انًعهىياخ انتفصيهيح انًتعهقح تاإلجشاءاخ
الرجاااء اسااتخدا الجاادول ال اوارد فااي الفق ارة  0.4.0وبالنساابة لكاال إج اراء
مذكور في الجدول السابق.

.4اإلجشاءاخ انً تشكح تيٍ انقطا اخ
 7المردود الحراري هو قٌمة الطاقة الكهربائٌة المنتجاة اإلجمالٌاة سانوٌا ل (الطاقاة اإلجمالٌاة المنتجاة مطروحاا ل
منها الطاقة المساتهلكة لالساتخدام الاذاتً لمحطاة التولٌاد) مقساومة علاى الطاقاة الحرارٌاة المصاروفة فاً
دخااال محطاااا التولٌااااد معرفاااة باااالمحتوى الحااااراري للوقاااود المساااتخدم .وٌقااااا الماااردود الحااااراري
MJ/kWhب kCal/kWhأوkWh/kWh
 8تخهٌ الهاقد الهنً فً طبكا النقل والتو ٌع كنسبة من االنتاج اإلجمالً الصافً للطاقة الكهربائٌة
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ويت في ىذه الفقرة ذكر انجاراءات التاي تيا أكثار مان قطااع فاي آن واحاد

وال يمكاان إدراجيااا تحاات قطاااع محاادد بعينااو ،فمااثالً إذا كااان ىناااح برنااامج
محاادد معنااي باننااارة الكفااوءة لمطاقااة بشااكل عااا فيااذا انج اراء يي ا القطاااع

المنزلا ااي والخا اادمي والصا ااناعي وحتا ااى قطا اااع الخا اادمات فا ااي حا ااال ل ا ا يا اات

تخصا اايص القطا اااع المسا ااتفيد ما اان ىا ااذا البرنا ااامج ووفق ا ااً لطبيعا ااة البرنا ااامج

ووثائقو.

 .1.4جذول اإلجشاءاخ انً تشكح
اسى اإلخشاء
0

اإلج ار ا ول

2

اإلج ار ال اني

3

اإلج ار ال الث

يذة انتنفيز

انطالة املتىلع تىفريها خالل 4
سنىات 3124-3122

ياات تحديااد ةواضااافة انج اراء المناس ا وفق ااً لمقطاااع الماادروس ويمكاان االسااتفادة ماان قائمااة
انجراءات الواردة في الممحق (ب)

 2.4انًعهىياخ انتفصيهيح انًتعهقح تاإلجشاء
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( الرجـــا اســـتخدام الجـــدول الـــوارد فـــي الفقـــرة  1.2.1وةالنســـةة لكـــل إجـــ ار

مذكور في الجدول الساةق )

 3.4اإلجشاءاخ انذا ًح وانتي يٍ انصعة تقذيش انىفىساخ فيها
وتشاامل انج اراءات الغياار ممكاان تقييميااا بشااكل رقمااي ك ا جراءات حمااالت

التوعية والتاي مان الممكان تقييمياا بعادد انعالناات أو الممصاقات التاي تا

توزيعيااا أو طباعتيااا عمااى ساابيل المثااال والتااي تخااد بعااض القطاعااات أو
البرامج المتخصصة في ترشيد استيالح الطاقة ورفو كفاءتيا

انتمذو اننىعي

اإلخشاء
4

برامج التوعية العامة

0

البحوث العممية

1

تط ا ا ا ااوير المن ا ا ا اااىج العممي ا ا ا ااة ف ا ا ا ااي الم ا ا ا اادارس

2

حمالت انرشاد وزيادة الوعي

والجامعات

ومن الممكن حذ

أو إضافة أي إجراء إلى ىذا الجدول وفقاً لألعمال المنفذة

 .5تقييى تطىس سياساخ كفاءج انطاقح
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ويات التطاارق فاي ىااذه الفقارة إلااى مادى تقااد أو تطاور بعااض انجاراءات أو

الفعاليات أو افنشاطة العاماة عماى المساتوى الاوطني كسياساات وتشاريعات
كفا اااءة الطاقا ااة والق ا اوانين والكا ااودات والنش ا ارات الصا ااادرة فا ااي ىا ااذا انطا ااار

كافمثمة الواردة في الجدول التالي:
اإلخشاء
4

انتمذو اننىعي

انعالن عن سياسة وطنية لكفاءة الطاقة .مت ااى ت ا ا انع ااالن وما اان قبا اال
من؟

0
1

تش ا ااكيل لجن ا ااة فني ا ااة مس ا ااؤولة ع ا اان وضا ا ا

م اان ىا ا أعض اااء المجن ااة وم ااا

الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة.

ىو جدول أعماليا؟

وضا ا مش ااروع إس ااتراتيجية لكف اااءة الطاق ااة متى ت التعمي ةوالى من؟
عم ا ااى المس ا ااتوى ال ا ااوطني وتعميم ا ااو عم ا ااى

المؤسسا ا ا ااات المعنيا ا ا ااة لالطا ا ا ااالع ووض ا ا ا ا

المالحظات.
2

وجا ااود مشا ااروع ق ا ارار أو قا ااانون أو تش ا اري

ما ىي ماىية ىذا المشروع؟

خ ا ا اااص بكف ا ا اااءة الطاق ا ا ااة ل ا ا اادى البرلم ا ا ااان
وبحاجة إلى مصادقة.
3
4

نش اار أح ااد التشا اريعات أو القا اوانين لمعام ااة
تمييداً لسريانو.
تحديد ىد

محادد فاي قطااع ماا أو إجاراء ماا ىااو اليااد
ذلح؟

ما لموصول لو.
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أو المعنااى ماان

5

وضا ا ا خط ا ااة تنفي ا ااذ فح ا ااد السياس ا ااات أو
التشاريعات أو القاوانين الصااادرة ولا تطبااق
بعد.

6

د ارس ا ااة مس ا اااعدة ي ا اات م ا اان خاللي ا ااا تق ا اادير مااا ىااي الموازنااة المعمنااة ليااذا
المسا ااتمزمات واالحتياج ا ااات لتنفي ا ااذ سياس ا ااة النشاط؟

ترشيد استيالح الطاقة ورفا كفاءتياا عماى
المستوى الوطني.
7

تخصا ا اايص موازنا ا ااة أو خطا ا ااة تمويميا ا ااة أو م ااا ى ااي الموازن ااة المخصص ااة
قروض لمشاري كفاءة الطاقة.

لتنفيذ الخطة ،وما ىي طبيعاة
ىذه الموازنة؟

42

وض سياسة بحيث يت التعامال ما كفااءة ما ىي إجراءات انعالن عان
الطاقا ا ااة كمصا ا اادر ما ا اان مصا ا ااادر الطاقا ا ااة بعااض انج اراءات فااي الخطااة

وطرح ااو كمناقص ااة بش ااكل ش اابيو لمحط ااات الوطنية لكفاءة الطاقة؟
توليد الطاقة الكيربائية.

ومن الممكن حذ

أو إضافة أي إجراء إلى ىذا الجدول وفقاً لألعمال المنفذة
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