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 اإلطاس االسرتشادي انعشبي 
 نتحسني كفاءة انطالة انكهشبائية وتششيذ استهالكها 

 املستخذو اننهائينذي 

 
 

لطاقة في إعالن الكويت "االرتقاء بمستوى معيشة استنادًا إلى الفقرة الخاصة با
 االقتصادية والتنموية واالجتماعيةالعربية القمة المواطن العربي" الصادر عن 

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

 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:
 ياستكمال مشرو ات الرةط الكيرةائي ال رة. 

 .توسيع شةكات الغاز الطةي ي 

  تنمية استخدام مصادر الطاقة المتاحة ومنيا: الطاقة
 لألغراع السممية. المتجددة، الطاقة النووية

 .كفا ة استخدام الطاقة في اإلنتاج واالستياك 
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  الةحوث الازمة تنمية استخدام الطاقة الشمسية ود م
 .ىالتطوير 

 ال رةية لمطاقة  اإلطار التشري ي إلنشا  السوق وضع
 الكيرةائية.

 
 

الراميااااة إلااااى تنميااااة  المجمااااس الااااوزاري العربااااي لمكيرباااااءوتحقيقااااًا فىاااادا   -
التعااااون وتنسااايق الجياااود فاااي مجااااالت انتااااج ونقااال وتوزيااا  الكيربااااء مااان 

قاااة تشاااجي  ترشااايد اساااتخدامات الطا خاااالل مجموعاااة مااان انجاااراءات منياااا
 ؛الكيربائية في الدول العربية

تقاا  تحات رعاياة  التايالعتبار توصيات الندوات وورش العمل وأخذًا في ا -
حاول تحساين كفااءة ، "إدارة الطما  عماى افحماال"ورشة   ، ومنياالمجمس
(، ورشاااااة تحساااااين كفااااااءة الطاقاااااة 0227)طرابمس/ليبياااااا: فبرايااااار  الطاقاااااة

(، 43/4/0242-42الكيربائيااة فااي قطاااعي الصااناعة والبناااء )الجزائاار: 
لوطنياااة لمواجياااة التحاااديات انقميمياااة فاااي مجاااال ورشاااة عمااال " الخطاااط ا

 (.05/5/0242-04الطاقة " )تونس: 
 

 وانطالقًا من الثوابت التالية:   -

يقمااال مااان بالتاااالي ؛ و تحساااين كفااااءة الطاقاااة وفااارًا ممحوظاااًا فاااي الطاقاااةيحقاااق  .2
االساااااااااتثمارات المطموباااااااااة لتاااااااااامين الطاقاااااااااة الالزماااااااااة لمتنمياااااااااة االقتصاااااااااادية 

 واالجتماعية.
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حك  فاي اساتخدا  الطاقااة وترشايدىا عماى جميا  المساتويات لحفااظ الات ضارورة .1
واعتبااار كفاااءة الطاقااة وترشاايد لقادمااة ومراعاااة سااالمة البيئااة، ا افجيااالحااق 

استخداميا مصدرًا غير مباشر مان مصاادر الطاقاة المتاحاة التاي تسااى  فاي 
 تحقيق التنمية المستدامة ليا.

دارة الطماا   لتحسااين فعاليااة االسااتخدا ماسااة ىناااح حاجااة  .2 النيااائي لمطاقااة، واة
تاااثير أي  حجاا فن  وتعزيااز إنتاااج الطاقااة المتجااددة، نظااراً  (،DSM) عمييااا

 كبناء قدرات جديدة مثاًل أو تحسين عمميتي النقل أو التوزيا  عوامل أخرى )
 القصااااير والمتوسااااطالماااادى  فاااايظاااارو  إماااادادات الطاقااااة وتوزيعيااااا ( عمااااى 

فاااي  انطاااار االسترشاااادي اىاااذتنفياااذ  سااااى ساااو  يومااان ثااا   ؛محااادود نسااابياً 
 أمن انمدادات . عمميةتحسين 

أن  لياااتحسااين كفاااءة االسااتخدا  النيااائي و يمكاان ندارة الطماا  عمااى الطاقااة  .3
مصاادرًا غياار مباشاار ماان مصااادر الطاقااة التااي تساااى  فااي الحااد ماان  يشااكال

فاااي الحاااد مااان اساااتيالح الطاقاااة افولياااة،  اساااو  يسااااىمو  ي.تغيااار المنااااخال
ت االحتبااس ل انبعاثات ثاني أكسيد الكرباون وغيرىاا مان انبعاثاات غاازاوتقمي

 . الحراري

 الطاقاااةفاااي الطاقاااة وفاااورات  كفااااءةأن تحقاااق تااادابير تحساااين  المتوقااا ومااان  .4
المسااتخدمة محميااًا ووفااورات فااي بناااء محطااات توليااد وشاابكات ونقاال وتوزياا  

بالنسبة  الطاقة تقميل اعتمادىا عمى وارداتالدول العربية عمى تساعد  جديدة
 ،ةادرة لمطاقااة لمادول المصاالمدول المستوردة لمطاقة أو زيادة صادراتيا بالنسبا
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قاادرة الاادول افعضاااء  ىااذا التوجااوالوة عمااى ذلااح، ماان الممكاان أن يعاازز اعاا
 تطوير تكنولوجيا كفاءة الطاقة . في بتكارية والتنافسعمى ان

توصااي بضاارورة أن تتاكااد خاال بالتاادابير التااي يال  انطااار االسترشااادي اىااذ .5
 مان افسار، والمشااري  الصاغيرة، ينالمستخدمالدول افعضاء من أن جمي  

ذلااح  كااانمتااى  وشاافافة. )معقولااة باسااعار التاازود بالكيرباااء  بخدمااةيتمتعااون 
 (  مناسباً 

ىو مواصامة تعزياز جانا  العارض  سترشاديانطار اال اليس اليد  من ىذ .6
 الطم . ترشيد خمق حوافز أقوى لجان  لخدمات الطاقة فحس ، ولكن أيضاً 

فيمااا يتعمااق  جيااداً  مثاااالً  يكااونوينبغااي لمقطاااع العااا  فااي كاال دولااة عضااو أن 
بشااان معاادات اسااتخدا  الطاقااة،  افخاارىباالسااتثمارات، والصاايانة، والنفقااات 

ومان ثا  ينبغاي أن  وخدمات الطاقة، والتدابير افخرى لتحسين كفاءة الطاقة.
لقطاع العا  عمى دمج اعتبارات تحسين كفااءة الطاقاة امؤسسات يت  تشجي  

عااالوة عمااى  ، وميزانيااات التشااغيل.االسااتيالحفااي اسااتثماراتيا، واحتياطااات 
جميا  ذلح، ينبغي أن يحاول القطاع العا  استخدا  معيار كفااءة الطاقاة فاي 

 .ياكل اندارية بين الدول افعضاءالي عأخذًا باالعتبار تنو  .الممارسات

جموعااة متنوعااة مان الطاارق التااي يمكاان لمقطااع العااا  ماان خالليااا أن ىنااح م .7
 المعماول بياا المدرجاة فاي الممحاق إلى جان  التادابير يحقق دوره النموذجي:

ة نموذجيا، يمكن لمقطاع العا ، عمى سبيل المثال، أن يدشان مشاروعات " "
لتاثير وفجل تحقيق ا، ز سموح كفاءة الطاقة لمموظفينحف  أن يلكفاءة الطاقة و 
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المتعااادد المرجاااو، ينبغاااي نقااال عااادد مااان ىاااذه انجاااراءات بطريقاااة فعالاااة إلاااى 
 المواطنين و/أو الشركات.

 الادول قبال مان معيناة إجاراءات اتخااذ االسترشاادي انطاار ىاذا تنفياذ يتطم  .8
 فرضااية عمااى اعتماااداً  وذلااح أىدافااو، تحقيااق ساابيل فااي تبنتااو التااي افعضاااء
 عمااااااى ابمفردىاااااا اتانجااااااراء هىااااااذماااااان  أي   تطبيااااااق عمااااااى المترتبااااااة اآلثااااااار

 عماى تعتماد إجاراء في النيائياة المحصامة إن. لمطاقاة النياائيين المستخدمين
 فيماااا المساااتخدمين سااموح عماااى تااؤثر قاااد التااي الخارجياااة العواماال مااان العديااد
 ترشااااايد لطااااارق االساااااتجابة فاااااي رغباااااتي  ومااااادى لمطاقاااااة باساااااتخدامي  يتعماااااق

 الدول أن من الرغ  وعمى لذا؛. ليا موفرة أجيزة استخدا  أو الطاقة استيالح
 ساايت  والتااي ) المسااتيدفة النساابة لتحقيااق الجيااود ببااذل نفساايا تمااز  افعضاااء
 لتااوفير الااوطني اليااد  فاا ن ،( االسترشااادي انطااار ىااذا تبنااي عنااد تحدياادىا
 الدول عمى يتعين قانوني التزا  أي يتضمن ال داللي ىد  إال ىو ما الطاقة

 . تحقيقو افعضاء

تبادل المعمومات والخبارات وأفضال الممارساات عماى كافاة افصاعدة، بماا  إن .22
وبالتااالي، ينبغااي عمااى  ساايعزز تحسااين كفاااءة الطاقااة فااي ذلااح القطاااع العااا 

الااااااادول افعضااااااااء أن تااااااادرج التااااااادابير المتخاااااااذة فاااااااي ساااااااياق ىاااااااذه انطاااااااار 
البااارامج االسترشاااادي، بانضاااافة إلاااى اساااتعراض تاثيرىاااا قااادر انمكاااان فاااي 

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

خطااط تنفيذيااة عربيااة ماان  /إجااراءاتوضاا   يسااتمز الطاقااة إن تحسااين كفاااءة  .22
 .  المجمس الوزاري العربي لمكيرباءخالل 

ماا  افخااذ فااي االعتبااار التنظااي  المحمااي، وفجاال دعاا  تنفيااذ خاادمات الطاقااة  .21
ابير تحسااين كفاااءة الطاقااة المقدمااة فااي ىااذا انطااار االسترشااادي، ينبغااي وتااد

أن تتمتااا  الااادول افعضاااااء بخياااار جعاااال ىاااذا افمااار إلزاميااااًا عماااى الجيااااات 
 العاممة في مجال توزي  الطاقة الكيربائية. 

مااان الممكااان دعااا  ساااوق خااادمات الطاقاااة مااان خاااالل مجموعاااة متنوعاااة مااان  .22
 المالية.الوسائل بما فييا غير 

ن الممكااان دعااا  و/أو تنفياااذ بااارامج تحساااين كفااااءة خااادمات الطاقاااة وتااادابير مااا .23
تحساااين كفااااءة الطاقاااة افخااارى الرامياااة إلاااى تاااوفير الطاقاااة مااان خاااالل إبااارا  
اتفاقياااات طوعيااااة باااين المعنيااااين وىيئاااات القطاااااع العاااا  التااااي تعينياااا الاااادول 

 افعضاء .
 

 خاالل مانل العربية مساىمة جامعة الدو ا انطار االسترشادي عكس ىذي وعميو،
 المجماااس الاااوزاري العرباااي لمكيربااااء فاااي مجاااال تحساااين كفااااءة اساااتيالح الطاقاااة

 الكيربائية لدى المستخد  النيائي.

 انفصم األول

 انغشض ونطاق انعًم    
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  الغرع :ا ولىالمادة 

 تحساااين كفااااءة اساااتخدا ىاااو تعزياااز و  االسترشااااديذا انطاااار إن الغااارض مااان ىااا
فاي جامعاة الادول  فاي الادول افعضااءلدى المساتخد  النياائي الكيربائية لطاقة ا

وذلااح  ية لإلجااراءات المتبعااةافخااذ بعااين االعتبااار الجاادوى االقتصااادماا  العربيااة 
 من خالل :

، وكاااااذلح اآللياااااات والحاااااوافز وافطااااار االسترشااااااديةتاااااوفير افىااااادا   ( أ)
ئمااة القاالعياو  و نزالاة الحاواجز  الالزمااة القانونياةو  لمؤسساية والمالياةا

 ي لمطاقة.ئالنيا االستخدا  ق كفاءةو التي تعو في السوق 

تييئة الظرو  المالئمة لتطاوير وتعزياز وجاود ساوق لخادمات الطاقاة  (  )
 كفاااءةالالزمااة لتحسااين  بانضااافة إلااى إيصااال غيرىااا ماان انجااراءات

 النيائيين. المستخدمينالطاقة إلى 

 المادة ال انية: نطاق ال مل
مى مزودي خادمات تحساين كفااءة الطاقاة، مازودي يت  تطبيق ىذا انطار ع

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

 نطاق عمل ىذا انطار.لمناسبًا 
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 انفصم انثاني
 األهذاف انعاية  

 
 اليدف ال ام ال ال ة:المادة 

)ياات   فااي الطاقااةوطنيااة شاااممة الاادول افعضاااء إلااى تحقيااق وفااورات  تيااد  .0
ياااات  . و 2121حتااااى العااااا   االسترشااااادي( انطااااارتحدياااادىا بعااااد تبنااااي ىااااذا 

عاان طريااق خاادمات الطاقااة وغيرىااا ماان الوصااول إلااى ذلااح اليااد  الااداللي 
 ةعمميااال انجااراءاتتتخااذ الاادول افعضاااء و  ،تحسااين كفاااءة الطاقااة إجااراءات

 وتسااى  ،ة مان حياث التكمفاةيفعالالتي من شانيا أن تؤدي إلى الو  معقولةالو 
 في تحقيق ىذا اليد .

 

حكاااا  ألل الطاقاااة وفقااااً  يااات  تحدياااد تماااح افىااادا  الوطنياااة الداللياااة لوفاااوراتو 
 انجاراءاتمثمة عماى ىناح بعض افو . " أ "(الممحق )والمنيجية الواردة في 

. أمااا "(" الممحااق )       التااي وردت فااي لطاقااة و المؤىمااة لتحسااين كفاااءة ا
فساو  يات  إعاداده التحقاق منياا و الطاقاة لقيااس وفاورات  الالز  انطار العا 

 .الحقاً 
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البرنااامج الااوطني لكفاااءة الطاقااة  ماان الاادول افعضاااء بوضاا كاال دولااة تقاو   .2
(NEEAP )مااان خاااالل  لتحساااين كفااااءة الطاقاااةالالزماااة  انجاااراءات واتخااااذ

ىااذا مسااؤولية انشاارا  عمااى بانضااافة إلااى الرقابااة الشاااممة ؤولية مساا إسااناد
إلاى أعااله  (0الفقارة ) الياد  الماذكور فايالمتعمق بالمعد و  البرنامج الوطني

التحقق سااتقو  الحقااًا باا التاايواحاادة أو أكثاار ماان الييئااات القائمااة أو الجدياادة 
ا مااان لخااادمات الطاقاااة وغيرىااا التاااي تااا  التوصااال إليياااا مااان وفاااورات الطاقاااة

الوطنياااة القائماااة  جاااراءاتتحساااين كفااااءة الطاقاااة، بماااا فاااي ذلاااح ان إجاااراءات
 نتائج.التقدي  تقرير عن  ومن ث  لتحسين كفاءة الطاقة،

 

( لماادة ثااالث ساانوات NEEAPياات  إعااداد البرنااامج الااوطني لكفاااءة الطاقااة ) .3
ماااان تاااااريذ تبنااااي ىااااذا االطااااار االسترشااااادي ماااا  وضاااا  ىااااد  استرشااااادي 

سنويًا لمتاكد من تحقيق أىدا  البرنامج، ويت  وض  برناامج مرحمي، يراج  
 جديد قبل انتياء البرنامج السابق.
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 انفصم انثانث
 انذوس انشيادي نهمطاع انعاو

 
 في القطاع ال ام كفا ة االستخدام النيائي لمطاقة الراة ة:المادة 

فاي سااياق  ريااديدور با القطااع العاا  بالتاكاد مان قياا الادول افعضااء  تقاو  .0
 الريااديالادور ينقال ويوضا  ليذه الغاياة،  تحقيقاً . و االسترشاديانطار ىذا 

بشاكل لماواطنين و/ أو الشاركات االقطاع العاا  إلاى الذي تقو  بو مؤسسات 
 حس  االقتضاء. فعال

تحساين تتاكد الدول افعضاء من تطبيق القطاع العا  لإلجراءات الخاصة ب .2
المجدياااااة  انجاااااراءاتتركياااااز عماااااى اتخااااااذ كفااااااءة اساااااتخدا  الطاقاااااة، مااااا  ال

وتقاو  . ياةزمنفتارة أكبر وفاورات فاي الطاقاة فاي أقصار  تنتجوالتي  اقتصادياً 
الاااااوطني  ىالمساااااتو انجاااااراءات عماااااى الااااادول افعضااااااء أيضاااااًا ب تبااااااع تماااااح 

/ أو تتكون من المبادرات التشريعية و أنلتمح انجراءات  ، ويمكنوانقميمي
وتقيااااي   المعااااادل تاااااثيرذات ال الباااارامجغيرىااااا ماااان أو  ،طوعيااااةتاالتفاقااااات ال

 )ممحق "   "(.. النتائج في مرحمة الحقة
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انرشااااادات تسااااييل ىااااذه العمميااااة ماااان خااااالل نشاااار تقااااو  الاااادول افعضاااااء ب .3
فااي تقيااي   حتماالالطاقااة كمعيااار موفااورات كفاااءة اسااتخدا  الطاقااة و المتعمقااة ب
 ." يقد  أمثمة توضيحية()ممحق "ج التنافسية عمى العقود العامة تالمعطاءا

ات أو مجموعااااااة ماااااان المؤسساااااا/ الييئااااااتإحاااااادى  الاااااادول افعضاااااااءتكمااااا   .4
اندارياة والتنفيذياة مسؤولية حمل التبالجديدة / المؤسسات القائمة أو الييئات

متطمباات تحساين كفااءة اساتخدا  الطاقاة عماى النحاو المباين فاي فاي تطبياق 
  (.0) الرابعةالمادة 

رض االلتزاماااات الخاصاااة بكفااااءة الطاقاااة الاااواردة يمكااان لمااادول افعضااااء فااا .5
 اء )ااااأعاااله والمتعمقااة بالقطاااع العااا  عمااى الجيااات العاممااة فااي قطاااع الكيرب

 (. التوليد والنقل والتوزي 
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 انفصم انشابع
 وخذيات انطالةنهطالة االستخذاو اننهائي انرتويح نكفاءة 

 
ــة المــادة الخامســة: موز ــو ــعنظــم ال ، مشــغموالطاق ــع ، وشــركات توزي ةي

 )*(الطاقة ةالتجزئة
، نظااا  التوزيااا  ، ومشاااغميالطاقاااة تتاكاااد الااادول افعضااااء مااان قياااا  ماااوزعي -1

 التالية:بالميا   بي  الطاقة بالتجزئةوشركات 
 لمسامطات أو ينعن عمالئيا النياائي مجمعة معمومات إحصائيةتقدي   (أ )

يجاا  أن و  .(2) الرابعااة المشااار إلييااا فااي المااادة الييئات/المؤسسااات
تصاااامي  وتنفياااذ باااارامج تحساااين كفاااااءة لىاااذه المعمومااااات كافياااة تكاااون 
خاادمات الطاقااة وغيرىااا  متابعااةو  بانضااافة إلااى تاارويج، بدقااةالطاقااة 

 .تحسين كفاءة الطاقةإجراءات من 
المتنااااع عااان القياااا  بااااي أنشاااطة مااان شاااانيا أن تعاااوق الطمااا  عماااى ا (  )

 تإجاااراءاا مااان وتقااادي  خااادمات الطاقاااة وغيرىاااالطاقاااة خااادمات كفااااءة 
عوق تنمية افسواق أي أنشطة قد تتحسين كفاءة استخدا  الطاقة، أو 

تحسااين كفاااءة  إجااراءاتالطاقااة وغيرىااا ماان  كفاااءة خاادماتالمتعمقااة ب

                                                 
)*(
 في حانة وجىد مثم هذا انتنظيم في اندول انعزتية   
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الدولااااة العضاااو المعنيااااة انجااااراءات  وفااااي ىااااذه الحالاااة تتخااااذالطاقاااة. 
 .عند حدوثياافنشطة لوض  حد لمثل تمح الالزمة 

التاااازا  مااااوزعي الطاقااااة بتنفيااااذ واحااااد أو أكثاااار ماااان  تضااامن الاااادول افعضاااااء -2
 :انجراءات التالية بشكل مباشر أو من خالل جيات أخرى

 خاادمات تاادقيق اسااتيالح الطاقااة و/ أو إجااراءات ترشاايد الطاقااة ريتااوف(   أ  )
 . بطريقة مستقمةالتي تت  و  تنافسية لمستخدمي الطاقةباسعار 

 الكيربائية. الطاقة تقدي  خدمات وأدوات لتحسين كفاءة) (  

 صندوق أو آلية تمويل معينة. المساىمة في ( ج)

تزويااد المسااتخدمين النيااائيين بالمعمومااات الكافيااة التخاااذ القاارارات المناساابة  -3
 واالسااااتيالحفيمااااا يتعمااااق باسااااتيالكي  لمطاقااااة، ك رشااااادات تحسااااين الكفاااااءة 

اقااااة المقااااارن والبيانااااات الفنيااااة الالزمااااة نيضاااااح اسااااتيالح افجياااازة ماااان الط
الكيربائية. ولتحقيق ذلح، من الممكن نشر ىاذه المعموماات مان خاالل كافاة 

الكيرباااء  اساتيالحالسابل انعالمياة المناسابة، بماا فاي ذلاح اساتغالل فاواتير 
 الدورية.
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 توافر الم مومات السادسة:المادة 
آلياااات كفااااءة الخاصاااة بالمعموماااات  وصاااول بضااامانالااادول افعضااااء تقاااو   -0

والتي القانونية المعتمدة المالية و  افطرالمعمومات المتعمقة بو قة استخدا  الطا
إلاى العناصار الفاعماة فاي الساوق افىادا  الوطنياة الوصاول إلاى إلاى  تؤدي

 ذات الصمة. 

مسااتوى أكبااار مااان الجياااود المبذولااة مااان أجااال تعزياااز الااادول افعضااااء تكفاال  -2
ط المالئمااة الشاارو  ذلااح ماان خااالل وضاا و  مطاقااةالنيااائي ل االسااتخدا  كفاااءة

تااوفير المزيااد ماان المعمومااات ، وسااعيًا للمعاااممين فااي السااوقالالزمااة والحااوافز 
 .يننيائيالمطاقة لمعمالء النيائي ل االستخدا كفاءة المتعمقة ب والمشورة

افضال المتعمقاة بمعموماات سو  تقو  جامعة الادول العربياة بضامان تباادل ال -3
فاي الادول افعضااء عماى  ءتياااساتيالح الطاقاة ورفا  كفا لترشيدالممارسات 
، وكاذلح العمال عماى االساتفادة مان بارامج كفااءة الطاقاة الوطنياة نطاق واسا 

 عالميًا.المماثمة 
 

  تمـــــاداتالمؤىات واإلالةــــرامخ الخاصـــــة ةــــ تـــــوافرالمــــادة الســــاة ة : 
 الشياداتو 

تاوافر الماؤىالت المناسابة، ضامان ، ةالضارور عناد يتعين عماى الادول افعضااء، 
 ومقااادمي دراساااات تااادقيقمقااادمي خااادمات الطاقاااة  اتعتماااادالمرتبطاااة ب  مجوالبااارا

تحقياق مساتوى بغية  كفاءة الطاقةتحسين جان  انجراءات المتعمقة بالطاقة إلى 
 .عال من الكفاءة الفنية والموضوعية والثقة
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 ا دوات المالية لتحسين كفا ة استخدام الطاقة  ال امنة:المادة 
مان التاي إلغاء أو تعديل التشريعات والموائ  الوطنية،  في الدول افعضاء تنظر

، إلاااى إعاقاااة أو تقيياااد غيااار ضاااروريةو  بصاااورة غيااار متناسااابة، شاااانيا أن تاااؤدي
الطاقاااة فاااي ساااوق خااادمات الطاقاااة أو لغااارض وفاااورات افدوات المالياااة  اساااتخدا 

 الطاقة. كفاءةتحسين  إجراءاتغيرىا من 

 
 الكيرةائية     :  ىيكمة ت رفة الطاقةالمادة التاس ة

بماااا يشاااج   إعاااادة ىيكماااة تعرفاااة الطاقاااة الكيربائياااةفاااي الااادول افعضااااء تنظااار 
 .م  مراعاة الجوان  االجتماعية تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استيالكيا،

 
 التمويل الموارد المالية وآليات  ال اشرة:المادة 

جااتااوفر الدولااة المااوارد الماليااة الالزمااة لاادع  وتنفيااذ باارامج  راءات تحسااين كفاااءة واة
ق الخاصاة با جراءات تحساين كفااءة اساو تعزياز تنمياة افاستخدا  الطاقاة، وذلاح ب

يرىا بالطريقاة التاي تراىاا مناسابة؛ كماا يمكان لمادول افعضااء إنشااء وتاد ،الطاقة
صندوق أو عدد من الصناديق بغرض دع  تنفيذ برامج تحساين كفااءة اساتيالح 

إجاراءات، عماى أن تعمال ىاذه الصاناديق كمكمال الطاقة الكيربائياة، وغيرىاا مان 
لة تجاريًا.  وليس كمنافس نجراءات تحسين كفاءة استيالح الطاقة الممو 

 : دراسات التدقيق الطاقي المادة الحادية  شرة



 

 - 02 - 

لخاااادمات دراسااااات  عاليااااة الجااااودةعالااااة ف باااارامجالاااادول افعضاااااء تااااوافر تضاااامن 
مثال شاركات خادمات الطاقاة  ) بحيث تنفذ من قبل جياة مساتقمة يالطاقالتدقيق 

ترماااااي إلاااااى التعااااار  عماااااى إمكاناااااات و (  أو شاااااركات توزيااااا  الطاقاااااة الكيربائياااااة
وترشااااااايد اساااااااتيالكيا  تحساااااااين كفااااااااءة اساااااااتخدا  الطاقاااااااة انجاااااااراءات المتعمقاااااااة ب

 .المستخد 
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 انفصم اخلايس
 أحكاو ختايية

  

 المادة ال انية  شرة: المجنة
المجماس دة وكفااءة الطاقاة المشاكمة وفقاًا لقارار تتولى لجناة خباراء الطاقاة المتجاد 

الصاادر عان الادورة االساتثنائية، وفارق العمال  405رق   مكيرباءل يالعرب الوزاري
المنبثقااااة عنيااااا مسااااؤولية متابعااااة تنفيااااذ ىااااذا انطااااار، بالتنساااايق ماااا  المؤسسااااات 

 انقميمية والدولية ومراكز افبحاث المختصة. 
 

 ول حيز التنفيذ المادة ال ال ة  شرة:  الدخ
 القااااوانين والمااااوائ  وافحكااااا  انداريااااةعمااااى تنفيااااذ الاااادول افعضاااااء  تعماااال -0

كااااال دولاااااة وفقاااااًا لخططياااااا  وتقااااارر، االسترشااااااديانطاااااار لياااااذا المواكباااااة 
 زالموعد الذي تراه مناسبًا لدخول ىذا انطار االسترشادي حيواحتياجاتيا 

 .التنفيذ
نص امعاااااة الااااادول العربياااااة باااااافماناااااة العاماااااة لجالااااادول افعضااااااء تاااااوافي  -2

ا انطاااار ىاااذ انجاااراءات التاااي تااا  مااان خاللياااا اعتمااااد أوالقرار/التشاااري  
 .عمى المستوى الوطني االسترشادي
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 انتعشيفات
 

 اتالتعريفااامااان أجااال اساااتيفاء أغاااراض ىاااذا انطاااار االسترشاااادي، يتعاااين تطبياااق 
 التالية:
، بمااا فااي احااة تجارياااً جمياا  أشااكال الطاقااة المت: (Energy) "الطاقــة" (أ )

غاز ،لغااز الطبيعاي المساال(يشامل او الغااز الطبيعاي ) ،ذلاح الكيربااء
نياات، جالفحاا  والم، لمتدفئااة والتبريااد يسااتخد  البتاارول المسااال، أي وقااود

)باسااااتثناء الطيااااران والوقاااااود  وساااااائل النقاااالالخاااااص بوقااااود ال، خااااثال
    .ي النقل البحري( والكتمة الحيويةالمستخد  ف

مناتج مان أحاد  النسابة باين: (Energy efficiency) "كفا ة الطاقـة" (ب )
ماااان ماااادخالت  الخدمااااة، الساااام  أو الطاقااااة، وماااادخالً ، افداءمنتجااااات 

 .لطاقةا
 Energy efficiency) "تحســــــــين كفــــــــا ة الطاقــــــــة"  (ج )

improvement:) ي لمطاقاااااة ئالنياااااا كفااااااءة االساااااتخدا زياااااادة فاااااي ال
 .ات االقتصاديةالتكنولوجية والسموكية و/ أو التغير لمتغيرات نتيجة ك

وىاااي الكمياااة التاااي تاااا  : (Energy savings)لطاقـــة" ا"وفـــورات   (د )
/ أو تقااادير يااات  تحديااادىا عااان طرياااق قيااااس و، و لطاقاااةتوفيرىاااا مااان ا

الالزماااة أو أكثااار مااان انجاااراءات  ةاالساااتيالح قبااال وبعاااد تنفياااذ واحاااد
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ياااة التاااي الظااارو  الخارجتطبيااا  لتحسااين كفااااءة الطاقاااة، مااا  ضااامان 
 .ح الطاقةتؤثر عمى استيال

المنفعااااة الماديااااة وىااااي  (:Energy services)"خــــدمات الطاقــــة"  (ِ )
كفاااءة وتكنولوجيااا الطاقااة  والفائاادة المسااتمدة ماان الجماا  بااين كاال ماان

 العمميااااات التاااااثير فااااي مجااااالبانضااااافة إلااااى / أو الفعاليااااة و الطاقااااة 
المسااااتيمكين. وياااات  لتقاااادي  الخدمااااة إلااااى  ينالصاااايانة والااااتحك  الالزمااااو 

 ؤدي إلى تحسيني ونقد أثبت أقد اعوفق ت صيل تمح الخدمةتو توفير و 
كفاااءة الطاقااة و/أو وفااورات الطاقااة قاباال لمقياااس فااي مسااتوى مؤكااد و 
 في الظرو  العادية. افولية

 : (Energy efficiency mechanisms) "آليــات كفــا ة الطاقــة" (و )
عامااة تسااتخد  ماان قباال الحكومااات أو الييئااات الحكوميااة  أدوات ىاايو 
مااان شاااانو أن يااادع  إطاااار عاااض الحاااوافز بانضاااافة إلاااى أي خماااق بل
شاااراء وتاااوفير خااادمات الطاقاااة مااان أجاال  لجيااات الفاعماااة فاااي الساااوقا

 .تحسين كفاءة استخدا  الطاقةانجراءات الخاصة بوغيرىا من 
ـــــة" (س ) ـــــا ة الطاق ـــــرامخ تحســـــين كف  Energy efficiency) "ة

improvement programs)  : افنشاااطة التاااي تركاااز عماااى ىاااي و
 تحقيااق والتااي عااادة مااا تااؤدي إلااى  ينالنيااائي عمااالءمجموعااات ماان ال
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قابااااال لمقيااااااس أو بشاااااكل ممماااااوس و  تحساااااين كفااااااءة اساااااتخدا  الطاقاااااة
 التقدير.

ــــة" إجــــرا ات" (ح ) ــــا ة الطاق  Energy efficiency) تحســــين كف

improvement measures)  : عااااادة مااااا جمياااا  افعمااااال التااااي
بشاااكل ممماااوس  الطاقاااةتحساااين كفااااءة اساااتخدا   تحقياااق تاااؤدي إلاااى 

 قابل لمقياس أو التقدير.و 

 -Energy service company"شــــركة خــــدمات الطاقــــة" ) (ط )

(ESCO):)  خاادمات  بتقاادي  قااانوني يقااو و عااادي أأي شااخص ىااي و
الطاقاااة و/أو غيرىاااا مااان تااادابير تحساااين كفااااءة اساااتخدا  الطاقاااة إلاااى 

أن يتحمااال ذلاااح الشاااخص لمساااتخد  عماااى آت أو مباااان خاصاااة بامنشااا
يسااااتند المقاباااال و القيااااا  بااااذلح. حااااال ماااان المخاااااطرة الماليااااة فااااي  اً قاااادر 

تحقياق تحساين كفااءة عمى  (أو جزئياً  )إما كمياً المادي لتمح الخدمات 
 .معايير أخرى متفق عمييابانضافة إلى استيفاء أي  استخدا  الطاقة

Energy performance ) "الطاقــة لت اقــد  مــى أســاس أدا ا" (ي )

contracting):  ماااان إجااااراءات ياااا  تعاقاااادي بااااين المسااااتفيدترت ىااااوو 
    ة المعنياااة بتقااادي  تماااح الخدماااةالجياااو  تحساااين كفااااءة اساااتخدا  الطاقاااة

االستثمارات فاي يت  دف  مقابل حيث (، ESCOىي عادة ما تكون )و 
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 ساااتوى تحساااين كفااااءة اساااتخدا  الطاقاااةوفاااق م مجاااال تماااح انجاااراءات
 .تعاقدياً  والمتفق عمي

ىااو و  :(Energy audit study) "طاقـةدراسـة تـدقيق اســتياك ال" (ك )
موماااات المتعمقاااة إجاااراء منيجاااي لمحصاااول عماااى قااادر كاااا  مااان المع

مبنى أو مجموعة من المباني في لطاقة بالمستوي الحالي الستيالح ا
القطاع خدمات أو اننشائية صناعية و/أو ات العمميالمعنية ب حدى ال

الفااارص  قاااديرتحدياااد وتالعاااا . كماااا تقاااو  تماااح المراجعاااة بالخااااص أو 
تقااادي  جانااا  إلاااى  المتعمقاااة بكفااااءة وفاااورات الطاقاااة مااان حياااث التكمفاااة

 .تقرير عن النتائج
 Financial tools to) لطاقـة"االماليـة لتحقيـق وفـورات  وسـائل"ال (ل )

achieve energy savings)  : التااي  جمياا  افدوات الماليااةىااي و
 جااللسااوق عان طريااق ىيئاات عامااة أو خاصاة ماان أفاي ايات  توفيرىااا 

 يااة المتعمقااة بمشااروعاتولفاتكمفااة لم ةكميااالأو  ةجزئيااالتغطيااة ال تااوفير
، عماااى سااابيل المثاااال تحساااين كفااااءة اساااتخدا  الطاقاااةإجاااراءات تنفياااذ 

القاروض  ،التخفيضات الضاريبيةتوفير الموارد المالية، الدع  المالي، 
المتعماق طار  ثالاث، التعاقاد عماى أسااس افداء  عن طريقالتمويل ،
الطاقة، االساتعانة بمصاادر الخاصة بوفورات عقود الة، ضمان الطاقب

  .خارجية وغيرىا من العقود ذات الصمة
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وىاو  (:End user / End customer) النيائي" ل ميلاالمستيمك/" (و )
 عممو.لطاقة فغراض يقو  بشراء ا قانونيأو عادي أي شخص 

عاادي أي شاخص وىاو  :( Energy distributor) الطاقـة"مـوزع  (ٌ )
لمعماااااالء  نقااااال الطاقاااااة بغياااااة تساااااميميا  ةيمساااااؤوليتحمااااال  قاااااانونيأو 

 .ينلنياائيالطاقة لمعماالء امحطات توزي  الطاقة التي تبي  و  ينالنيائي
 .لكيرباءانظ  توزي   امشغمو ىذا التعري   يستثنى منو 

 :( Distribution system operator) توزيــع "النظــم  مشــغل" (س )
صاايانة و تشااغيل  ةيسااؤولمقااانوني يتحماال أو عااادي أي شااخص وىااو 

، كماا تطوير نظا  توزيا  الكيربااء فاي منطقاة معيناة)إذا لز  افمر( و 
نظاااا  توزيااا  الكيربااااء مااا  الااانظ  بمتابعاااة عناااد االقتضااااء  يقاااو  أيضااااً 

تادل عماى طما  المعلتمبياة االنظا  عمى درة قافخرى من أجل ضمان 
 .الكيرباء عمى المدى الطويل توزي 

 Energy retail sale) "التجزئــــةةيــــع الطاقــــة ةشــــركات "  (ع )

companies :) الطاقااةيقاو  ببيا   قااانونيأو عاادي أي شاخص وىاو 
 النيائيين.لمعمالء  لممستيمكين/

الصــغير والشــركة الصــغيرة توزيــع النظــم  مشــغلصــغير، ال"المــوزع  (ف )
 Junior Energy distributor, Junior) ةيع الطاقة ةالتجزئـة"ل

distribution system operator, Small company for 

energy sale:)  يقااو  بتوزياا  أو  قااانونيأو عااادي أي شااخص وىااو
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ين بانضااااافة إلااااى بياااا  أو لمعمااااالء النيااااائي بياااا  الطاقااااة لممسااااتيمكين/
سااعة مان الطاقااة  /جيجاا واط  *)...... ( مماا يعااادلمان أقال توزيا  

يكااااون معاااادل أو  ،أشااااخاص 11  أقاااال ماااان يااااتوظيقااااو  بساااانويا، أو 
) تجاااوز مبماا  يال  عموميااةالميزانيااة ال إجماااليو/أو س المااال دوران رأ
) ....*.   

مجموعااة  : (Energy conservation) "ترشـيد اسـتياك الطاقـة " (ص )
لااااااى إانجاااااراءات الساااااموكية والوقائيااااااة والتااااادابير الفنيااااااة، التاااااي تقاااااود 

 .أنواعياالطاقة بمختم   استيالحالتخفيض من اليدر في 
 

  
 

                                                 
*
 يحدد الحقا   
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 كـــاملالح
 
 

 .اللي الوطني لوفورات الطاقةجية حساب اليدف الدمني (أ )

المؤىمة لتحسين   اتاإلجراقائمة داللية لة ع ا م مة  ن  (ب )

 .كفا ة الطاقة

قائمة ةإجرا ات تحسين كفا ة الطاقة المناسةة لممشتريات  (ج )

 والتوريدات ال امة.

     .نموذج الخطط الوطنية لكفا ة الطاقة (د )
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 .انذالني انىطُي نىفىساخ انطاقحيُهجيح حساب انهذف  -(أ)يهحق 

 

اليااااد  الااااداللي الااااوطني لوفااااورات المنيجيااااة المسااااتخدمة لحسااااا  ساااو  تكااااون 
 عمى النحو التالي : الثالثةفي المادة  ةالمبينالطاقة 
يحساااا  اليااااد  الااااوطني الااااداللي لوفااااورات الطاقااااة كنساااابة ماااان المعاااادل  -1

لماااادة  الوسااااطي السااااتيالح الطاقااااة الكيربائيااااة عمااااى المسااااتوى الااااوطني
، ويجاا  تحقيااق ىااذا الساانوات الخمااس افخياارة ماان تاااريذ وضاا  اليااد 
  اليد  في السنة العاشرة من سنة وض  اليد .

 يتعين عمي اليد  الداللي الوطني لوفورات الطاقة :و 
المشاار  االساتيالحياة % من المتوسط السانوي لكمx( أن يحتوي عمى أ )

 ؛أعاله إلييا
 ؛االسترشاديانطار  تطبيق ىذارة من العاش يقاس بعد السنةأن  ) (

خاااالل  ؛وفااورات الطاقااة الساانوية التراكميااة المحققااةأن يكااون نتيجااة  ( ج )
 ؛االسترشاديانطار  تطبيق ىذاىي الفترة الزمنية لالعشر سنوات و 

غيرىاا مان انجااراءات ليااو بواساطة خادمات الطاقااة و إ( يمكان الوصاول  د )
 .تحسين كفاءة الطاقةالخاصة ب

وفااورات أن إجمااالي ضاامن تقياااس وفااورات الطاقااة المتبعااة فااي منيجيااة الىااذه ن إ
، وبالتاالي ىاي كمياة ثابتاة االسترشاديانطار الطاقة المنصوص عمييا في ىذا 
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أياااة زياااادة غيااارة مااان  وأ، المساااتقبميمساااتقمة عااان نماااو النااااتج المحماااي انجماااالي 
 في استيالح الطاقة.مستقبمية 

 قيماةالباساتخدا   يمكن تصاوير الياد  الاداللي الاوطني لوفاورات الطاقاة -2
) ق محالمم وفقااً يت  حساابيا ، و اعة، أو ما يعادليااجيجا واط سلمالمطمقة 

)  . 
كيفياااة انرشاااادية ل الخطاااواتر يتاااوف ىعمااا العربياااة الااادولجامعاااة  ساااتعمل -3

 طاقةكفاءة ال تحسينتمح انجراءات الخاصة بتاثير كل أو تقدير  قياس
 . في حال أمكن ذلح، التشريعات القائمة ىعم بناءً 

الناجمااااة قابمااااة الطاقااااة وفااااورات تكااااون ، يجاااا  أن فااااي جمياااا  الحاااااالت
الااااذي ساااايت  لإلطااااار العااااا   وفقاااااً وذلااااح ، لتقااااديرياااااس أو االقلإلثبااااات و 

 .إعداده
انًؤههاح نتحسايٍ  اإلجاشاءاخقائًح دالنياح ناثعا اثيةهاح  اٍ  -(ب)يهحق 

 كفاءج انطاقح.
 

باااارامج تطاااوير وتنفياااذ يمكااان  حياااثالمجااااالت  لااابعضق أمثماااة محاااىاااذا الميقاااد  
 تحسين كفاءة الطاقة . إجراءاتالطاقة وغيرىا من  كفاءةتحسين 

تحساااين كفااااءة الطاقاااة المتعمقاااة ب أن تماااح انجاااراءاتفاااي االعتباااار يجااا  افخاااذ 
اضا  ؤدي إلى وفورات في الطاقة يمكن قياسيا والتحقق منيا بشاكل و أن تيج  
وفاااورات عمااى تمااح انجااراءات  تاااثيرمسااابقًا ب االعتاادادكمااا ال يجاا  ، تقااديرىاأو 



 

 - 31 - 

، باال شاااممةال تعتباار القااوائ  التاليااة إن تاادابير محااددة أخاارى.  اتخاااذ عنااد الطاقااة
 .إرشادية

 

 الطاقة : كفاءةالمؤىمة لتحسين جراءات أمثمة عمى ان
 المةاني قطا ات السكن و  
الفعالاااة لمكيفاااات  المضاااخات الحرارياااةماااي سااابيل المثاااال، عالتبرياااد والتدفئاااة ) ()أ

نظمااااة الفعااااال فتحااااديث التركياااا  / ال، الفعالااااةجدياااادة ال، المراجاااال اليااااواء(
 ؛ (قاطعاتالمفي تبريد ال

، ساق جدار وعازل افعمي سبيل المثال، تجاوي  ال) ( عزل الحرارة والتيوية )
التصااااامي  -برياااااد السااااامبي، التدفئاااااة والتمنوافاااااذلالمااااازدوج / الثالثاااااي التااااازجيج 

  ؛ (المعماري المناخي
مباشر ال االستخدا ، تركي  أجيزة جديدةعمي سبيل المثال، ج( الماء الساخن ))

 الغساالت( ؛، المساحاتلتدفئة الفعال و 
 مصاااابي  كيربائياااةكاااواب  لمتياااار و  اساااتخدا  ،انضااااءة )عماااى سااابيل المثاااال )د(

أنظماة إضااءة فاي كش  الحركاة  أجيزة، ، نظ  التحك  الرقميةفعالةجديدة 
 المباني التجارية( ؛

، ونظااا  فعالاااةأجيااازة جديااادة  اساااتخدا  ،لامثاااعماااي سااابيل الالطااابذ والتبرياااد ) )ه(
 الحرارة(؛استرجاع 
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 باااين افجيااازة التاااي تجمااا   ،لامثاااعماااي سااابيل ال) افخااارىالمعااادات وافجيااازة  )و(
ك  الزمناااي مااان أجااال الاااتح، الفعالاااةفجيااازة الجديااادة ا، الطاقاااةالحااارارة و تولياااد 

وضااااا   اساااااتخدا عااااان طرياااااق  اليااااادر، الحاااااد مااااان مطاقاااااةل اساااااتخدا أفضااااال 
اساااتيالح  ، تركيااا  المكثفاااات لمحاااد مااان (stand-by losses)االساااتعداد

 ؛ الكفاءة العالية( ذات، المحوالت (Reactive Powerالطاقة الردية )
طاقااااة كميااااة التاااانخفض حيااااث بلمصااااادر الطاقااااة المتجااااددة التوليااااد المحمااااي )ز( 

ميااااه ال، تطبيقااات الطاقااة الشمسااية الحراريااة، لامثااعمااي ساابيل ال) المشااتراه
 الشمسية(.الطاقة المساحات بمساعدة  ، تدفئة وتبريدالمحميةساخنة ال

 
 قطاع الصنا ة  

اليااواء  سااتخدا ا كفاااءةزيااادة  ،لامثااعمااي ساابيل ال)ح( عمميااات تصااني  المنااتج )
، واسااااتخدا  الاااانظ  اآلليااااة ماتوالمحااااوالت والمكثفااااات والصااااما ،المضااااغوط

  الفعال(؛ االستعدادأسمو  وض  ، متكاممةوال
الرقابااااة  اسااااتخدا زيااااادة  ،)عمااااى ساااابيل المثااااالوسااااائل التاااادوير و محركااااات ال)ط( 

 ،، برمجاااااة التطبيقاااااات المتكامماااااةمتغيااااارة السااااارعة لمحركااااااتا ،االلكترونياااااة
 العالية(؛كفاءة ذات ال، المحركات الكيربائية ترددالتحويل 

افجيازة /  ،لامثاعماي سابيل المحركات متغيرة السارعة والتيوياة )ال، المراوح)ي( 
 ، واستخدا  التيوية الطبيعية(؛ الجديدةالنظ  

معالجااة حماال ، افحمااالإدارة  ،لامثااعمااي ساابيل المطماا  )ل االسااتجابةإدارة )ح( 
 ؛ الذروة ووض  إجراءات محددة لتخفيضو قدر انمكان



 

 - 32 - 

افجيازة التاي تجما   ،الكفاءة العالية )عمى سبيل المثاال وذ)ل( التوليد المشترح 
  .(والطاقةالحرارة توليد بين 

 

قائًااح تاائجشاءاخ تحساايٍ كفاااءج انطاقااح انًُاسااثح نهً ااتشياخ  - (ج)يهحااق 

 وانتىسيذاخ انعايح.
 

، يتعاااااين عماااااى الااااادول شاااااريعات الوطنياااااة لممشاااااتريات العاماااااةالتبدون المسااااااس 
ق اثنين عمى افقل من االحتياجات يطببتالقطاع العا   قيا افعضاء التاكد من 

لقطااع العاا  ا الذي يتعين عماىالقائمة التالية في سياق الدور المثالي الواردة في 
 :القيا  بو
، الطاقااةورات وفاا إلاايلموصاول  المتعمقااة باسااتخدا  افدوات الماليااة متطمباات)أ( ال

يصاال وفير و نص عماى تاياي ذالطاقاة والا بااداءالخااص بما فاي ذلاح التعاقاد  اة
 اسااتعانةعنااد قابمااة لمقياااس )بمااا فااي ذلااح وفااورات الطاقااة المحااددة مساابقًا وال
 اندارات العامة بمصادر خارجية(؛

شراء االحتياجات من المعدات والمركبات عمى أسااس المتطمبات المتعمقة ب) ( 
لفئاااات الطاقااة  اسااتخدا ة ماان حياااث الفعالاا اتمواصاافات المنتجاااماان قااوائ  
مان قبال السامطات أو  وضاعياالتي يمكن و تمفة من المعدات والمركبات مخ

( ، وذلح باستخدا   تحميل التكاالي  2) 3في المادة  إليياالييئات المشار 
أو أسااااالي  مماثمااااة لضاااامان  افدنااااىالخاااااص بتخفاااايض دورة العماااار لمحااااد 

 فعالية التكالي ؛
تيالح الطاقاة فاي جميا  اساتتمتا  بكفااءة شراء معادات المتعمقة ب المتطمبات ج()
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 باسااااتخدا  تحمياااال، وذلااااح ، بمااااا فااااي ذلااااح فااااي وضاااا  االسااااتعدادافوضااااع
أو أساااالي  مماثماااة  افدناااىالخااااص بتخفااايض دورة العمااار لمحاااد التكاااالي  
 ؛ االقتصادية الجدوىلضمان 

الموجاااااودة اساااااتبدال أو تحاااااديث المعااااادات والمركباااااات المتعمقاااااة ب المتطمباااااات)د( 
 )ج(؛ودة في النقاط ) ( لمعدات الوار بالفعل با

، وتنفيااااذ الطاقااااة سااااتيالحا دراسااااات تاااادقيقسااااتخدا  المتعمقااااة با( المتطمبااااات اىاااا)
 ؛ المجدية اقتصاديا بشكل خاصو التوصيات الناتجة 

مبان تتس  بكفااءة  أو أجزاء من شراء أو استئجار مبانالمتعمقة ب المتطمبات)و( 
أو المسااتاجرة  ةاني المشااترا، أو االحتياجااات السااتبدال أو تاارمي  المبااالطاقااة

  ؛أكثر كفاءة في استخدا  الطاقةمن أجل جعميا  اأو أجزاء مني

   
 

 

 

 

 

 ًَىرج انخطط انىطُيح نكفاءج انطاقح  -يهحق ) د ( 
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 منىرج اخلطط انىطنية نكفاءة انطالة
3122-3124 
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 تًهيذ
 

جام ة تم إ داد اإلطار االسترشادي ال رةي من قةل إدارة الطاقة في 
الدول ال رةية ةالت اون مع مشروع تكامل سوق الطاقة ا ورومتوسطي 

(MED-EMIP) ا ة ـفـددة وكـة المتجـي لمطاقـز اإلقميمـوالمرك
ي ا وروةي ـع التوجييـالتشرين ـًا مــانطاق  (RCREEE)ةـالطاق

2006/32/EC .الخاص ةكفا ة وخدمات الطاقة لممستيمك النيائي 
 

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

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

الوطنية إما من خال التمويل المةاشر أو تقديم خدمات م ينة  تطةيق الخطط
في الخطة الوطنية. كما  الواردةتسا د في تطةيق إجرا ات كفا ة الطاقة 
 سيتم إصدار تقرير سنوي حول ما تم إنجازه.

 
ىذا النموذج الذي تم إ داده من قةل المركز اإلقميمي لمطاقة 

الت اون مع مشروع تكامل سوق ة ( (RCREEEالمتجددة وكفا ة الطاقة 
يقدم صورة  ن ىيكمية الخطة  (MED-EMIP)الطاقة ا ورومتوسطي 
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التي سيتم إ دادىا من قةل  1222-1222الوطنية ا ولى لكفا ة الطاقة 
 الجية الوطنية المسؤولة. 

 
إن ىذا النموذج ال ي تةر نموذجًا إجةاريًا ةل ىو أحد ا دوات الممكن 

ة الجيات الم نية لجدولة كافة نشاطات كفا ة الطاقة استخداميا لمسا د
 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.
ىو  1222-1222النموذج لمخطط الوطنية لكفا ة الطاقة  اليدف من ىذا

جمع وجدولة كافة إجرا ات كفا ة الطاقة الكيرةائية قيد التنفيذ أو المخطط 
ة ـلمطاقع واالستخدام ـل والتوزيـتو  التوليد والنقـ مى مس ،اـلتنفيذى

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

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 دورًا ميمًا في تقديم 

ا ة الطاقة المسا دات الفنية لمدول الم نية لتحديد ا ىداف المستقةمية لكف
ةاإلضافة إلى تقييم الوفورات الناجمة  ن إجرا ات كفا ة الطاقة وفقًا لإلطار 
االسترشادي ال رةي. كما سيقوم المركز اإلقميمي ةوضع منيجية محددة 
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ذ الخطط الوطنية ووضع توصيات حول اآلليات الازمة فيلمراقةة تطور تن
كافة المجاالت لمييئات والمجان ل مميات التقييم الكمي وتقديم الد م الفني في 

 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 اإلجرا ات الوطنية المائمة 

( كةداية إل طا  الطاةع الدولي NAMAالغازات الدفيئة )لمحد من انة ا ات 
لمخطط الوطنية من خال زيادة أىمية اإلجرا ات الواردة فييا تحت إطار آلية 

( حيث أن ىذا النشاط من الممكن أن يتطور ليصةح CDMالتنمية النظيفة )
 ةرنامخ إقميمي في ىذا اإلطار.
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 انىطُيح االستششاديح اثهذاف: عاوان اإلطاس. 1

 انشئيسيح انًؤششاخ .1.1

 02024 0242 انىاحذة املؤشش انشلى

  GWh/GDP(US$) كثافة الطاقة الكيربائية 4

0 
اننتاااااج انجمااااالي الساااانوي لمطاقااااة 

 1الكيربائية
GWh   

   GWh الطاقة الكيربائية المستوردة 1
   GWh الطاقة الكيربائية المصدرة 2

3 
معاااادل نمااااو الطماااا  المتوقاااا  عمااااى 

 2الطاقة الكيربائية
%  

4 
عمااااااى الطاقااااااة افوليااااااة المسااااااتيمكة 

 المستوى الوطني
Toe   

5 
الطاقاااااااااة الكيربائياااااااااة مااااااااان حصاااااااااة 

 لمطاقة افولياالستيالح 
%   

 3نسبة استيالح الطاقة الكيربائية حس  القطاعات 6

                                                 
1
 التوقع الرسمً المعلن عنه من قبل قطاع الكهرباء أو مكاتب اإلحصاء أو أي مؤسسة رسمٌة أخرى   
2
 .رقم الدال على الناتج اإلجمالً المحلًٌرجى تبٌان مرجع أو آلٌة حساب ال   
إنتاجهاا مان مقاسة بالغٌغااوا  سااعً والتاً تام ( Gross Generationوهً كمٌة الطاقة الكهربائٌة المنتجة )  3

عامااة أو خاصااة لتلااا إلااى الطاابكة الوطنٌااة للنقاال والتو ٌااع أو لتسااتخدم أ اارا  قباال جمٌااع محطااا  تولٌااد 
 االستهالك الذاتً.

كمااا تاام اإلعااالن عنااه رساامٌال ماان قباال المؤسسااا   2121-2111مااو خااالل الساانوا  العطاارة المقبلااة معاادل الن  4
 .المعنٌة
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   % القطاع افول 
   % القطاع الثاني  
   % الثالث  القطاع 
نتااااااج الكيماااااووات نالتكمفاااااة الحدياااااة  7

   4الساعي
$/kWh   

معااااادل التناااااوير )نسااااابة المساااااتفيدين  42
 من الشبكة الكيربائية(

%   

 

  االستششادي انهذف .2.1

يت  وض  اليد  االسترشادي لكفاءة الطاقة المعبر عن نسبة أو قيمة 
والناتج عن إجراءات  0202الوفر في الطاقة الكيربائية المستيمكة لعا  

تحسين كفاءة الطاقة الكيربائية وترشيد استيالكيا وفقًا لما قد ت  إعالنو 
رسميًا عمى المستوى الوطني، ومن الممكن في حال عد  توفر 

( لحسا  أو 1.4المعمومة االسترشاد بالطريقة الموضحة في الفقرة )
 تقدير اليد  االسترشادي. 

                                                                                                                   
تم نطارها فاً للمعلوماا  التاً ٌا وتبعاال ٌتم تصنٌف القطاعا  وفقال لتصانٌهها حساب اساتهالك الطاقاة الكهربائٌاة   5

 .إلطاربهذا االطاقة الكهربائٌة أو المعنٌة وتو ٌع تقارٌر مؤسسا  انتاج 
التكلهاة الحدٌااة لانتااج هااً عباارة عاان معادل تكلهااة تولٌاد الطاقااة الكهربائٌاة المحسااوبة للمحطاة التالٌااة الم مااع   6

بناؤها وفقال للخطة المولوعة لتوسعة قادرا  التولٌادب باالعتمااد علاى ناوع الوقاود المساتخدم وساعرع المتوقاعب 
 معدل عائد االستثمار والتكالٌف التأسٌسٌة.وبتحلٌل تكالٌف التطغٌل مع األخذ بعٌن االعتبار 
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شادية لكفاءة الطاقة عمى مستوى القطاعات وبالنسبة لألىدا  االستر 
المختمفة فمن الممكن تقديرىا وفقًا لما سيت  إدراجو من إجراءات في 

( بحيث تخد  وبالنسبة لألىدا  االسترشادية لكفاءة الطاقة 4.0الفقرة )
عمى مستوى القطاعات المختمفة فمن الممكن تقديرىا وفقًا لما سيت  

( بحيث تخد  تحقيق اليد  4.0رة )إدراجو من إجراءات في الفق
االسترشادي الوطني لكفاءة الطاقة بانضافة إلى قيمة استيالح ىذا 

 القطاع من الطاقة الكيربائية في سنة افساس.
 

 ويبين الجدول التالي المعمومات المطموبة
 

 

 

 ليًة استهالن
 سنة األساس 

)غيغا وات ساعي/ 
معدل استيالح 
السنوات الخمس 

 افخيرة(

 هلذف االسرتشادي انىطني نكفاءة انطالةا

 1212في  ام  
  1222في  ام 

)بعد تنفيذ الخطة الوطنية 
 افولى لكفاءة الطاقة(

% GWh % GWh 

      الكمي 
      القطاع افول 
      القطاع الثاني
      القطاع الثالث 
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 ستششاادياال انهاذفيُهجيح حساب قيًح اساتهالك ساُح اثسااس و  .3.1

 2121نعاو  انطاقح نكفاءج انىطُي
 

 الخمس سنوات ملالكيربائية  مطاقةلالنيائي ستيالح االستخدا  ا  يت
 ،رسميةالبيانات حيث تتوافر التحديد اليد  و السابقة لافخيرة 

كما ىو موض  في الالحقة االستيالح النيائي لمطاقة ب المقصودو 
  .1رق  

 ارة عن معدل استيالح الطاقة قيمة استيالح سنة افساس ىي عب
وىي كمية غير معدلة الكيربائية خالل السنوات الخمس افخيرة 

التغيرات الييكمية أو التغيرات في  درجات الحرارة اليومية أوحس  
 .اننتاج

 قيمة استيالح سنة افساسه القيمة التي تعتبر عمى أساس ىذ 
الل اخطاقة ال كفاءةالوطني ل   حسا  اليد  االسترشاديسو  يت

 42)        االسترشاديار اة بيذا انطاة الخاصاترة الزمنيالفا
 . سنوات(

: إذا كانت قيمة معدل استيالح السنوات الخمس م ال توضيحي
وت  تحديد اليد  ميغا وات ساعي  4202220222افخيرة تساوي 

% من ىذا 02كنسبة تساوي  0202االسترشادي لكفاءة الطاقة لعا  
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 002220222( = 2.02×  4202220222التالي ف ن )المعدل وب
ميغاوات ساعي من الطاقة الكيربائية يج  توفيرىا نتيجة لتطبيق 

 .0202انجراءات الواردة في الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة حتى عا  
إن اليد  االسترشادي لتوفير الطاقة الكيربائية بالميغاوات ساعي في 

بانجراءات المذكورة والموضحة  يج  أن يكون مدعوماً  0202عا  
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 
أو  0202خطة الوطنية من تمح التي يستمر تنفيذىا حتى عا  في ال

حتى بشكل مستدا ، ولكن ف ن معيار االستدامة لكل من ىذه 
ضافتو بشكل ي حسا  الوفر الناتج عن تطبيقو و انجراءات يتمثل ف اة

تراكمي م  الوفر الناتج عن تطبيق باقي انجراءات لموصول إلى 
 .0202اليد  االسترشادي لعا  

 
 
 
 
 

 انىطُيح انخطط  ٍ انًسؤونح انجهح .4.1



 

 - 45 - 

يت  التصري  عن اس  الجية المسؤولة التي سيت  تكميفيا من قبل الوزارة 
المعنية عن وض  الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة ومتابعة تنفيذ بنود 
انطار االسترشادي عمى المستوى الوطني، بانضافة إلى الشخص 

تصال داخل ىذه المؤسسة حيث يت  المعني بجمي  ىذه افمور كنقطة ا
 وض  المعمومات التالية:

 
 االس :

 المنص :
 المؤسسة:

 العنوان البريدي:
 اليات :
 الفاكس:

 البريد االلكتروني:
 الموق  الكتروني:
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 إجشاءاخ كفاءج انطاقح انكهشتائيح في انقطا اخ انًختهفح - 2

مات الطاقاااة وكافاااة وتشااامل ىاااذه انجاااراءات بااارامج تحساااين كفااااءة الطاقاااة، وخاااد
إجااااراءات تحسااااين كفاااااءة اسااااتخدا  الطاقااااة وترشاااايد اسااااتيالكيا عمااااى المسااااتوى 
الااوطني والتابعااة لقطاعااات محااددة كالقطاااع الصااناعي أو المنزلااي أو الخاادمي، 

 حيث يت  تحديد ىذه القطاعات وفقًا آللية التصني  المتبعة لكل دولة.
 . انقطاع اثول1.2

 ج انطاقح . جذول إجشاءاخ كفاء1.1.2

سنىات  4انطالة املتىلع تىفريها خالل 

3122-3124 
 اإلخشاء يذة انتنفيز

 

 0 اإلجرا  ا ول  

 2 اإلجرا  ال اني  

 3 اإلجرا  ال الث  

يتم تحديد وإضافة اإلجزاء انمناسة وفقا  نهقطاع انمدروس ويمكن االستفادة من قائمة اإلجزاءات انوىاردة فوي  

 انمهحق )ب(

 

 

 

 

 . انًعهىياخ انتفصيهيح انًتعهقح تاإلجشاءاخ2.1.2
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  عنىاٌ اإلخشاء املعهىيات املطهىبة

مـا ىــي الــدوافع التــي أدت إلـى تطةيــق ىــذا اإلجــرا  )ســواً  
كانــت نتيجــة لةرنــامخ محــدد أو تنفيــذًا لسياســة أو تشــريع 

  .صادر  مى المستو  الوطني أو أسةاب أخر (

 الدافع لتطةيق اإلجرا 

2 

، ومــا المســتخدمةىــي التقنيــات  يــتم تنفيــذه، ومــالــذي ا مــا
 .ىي الحالة الفنية لمتنفيذ؟؟

 1 وصف اإلجرا 

الجية المسؤولة مةاشرة  ن تطةيق اإلجرا   مى المستو  
ال ممــــي وتقيــــيم نتائجــــو مــــن حيــــث تحديــــد قيمــــة الــــوفر 

 .الحاصل

الجيــة المســؤولة  ــن 
 التنفيذ

2 

يـق ىـذا اإلجـرا  جميع الجيات الم نية والمستفيدة مـن تطة
سواً   مى مسـتو  القطـاع ال ـام أو الخـاص أو الجم يـات 

 .المدنية

 الجيات الم نية

3 

كافة التكاليف الازمة لتنفيذ اإلجرا  غير شاممة لما يمكـن 
  .أن تتحممو الجية أو الجيات المستفيدة من تكاليف

 تكاليف تنفيذ اإلجرا 
4 

ركة الماليــة مــن وىــي تكــاليف تنفيــذ اإلجــرا  شــاممة لممشــا
 التكاليف الكمية    المستفيدة.الجية أو الجيات 

5 

تكمفـــة تــــوفير الكيمـــو وات ســــا ي الواحـــد نتيجــــة تطةيــــق 
  .اإلجرا 

 كمفة الوفر
6 

قيمــة التخفــيع الحاصــل فــي د ــم الكيرةــا  نتيجــة تــوفير 
 تخفيع الد م .كمية محددة من الطاقة الكيرةائية نتيجة تطةيق اإلجرا 

7 

 8 مصدر التمويل ...الةنوك.زنات ال امة، الجيات المانحة أو الموا
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ـــق اإلجـــرا  ســـوا   ـــة والمشـــج ة لتطةي اإلجـــرا ات التحفيزي
  .كانت قروع أو منح أو تخفيع في الضرائب

اآلليــــــــــــات الماليــــــــــــة 
 المحفزة

22 

ــا آليــة الحصــول  مــى الم مومــات أو نشــرىا  والمفصــود ىن
لاســت ام، دورات حــول اإلجــرا  )حمــات إ اميــة، مراكــز 

  .تدريةية..(

 22 التو ية

ما ىو تأ ير تطةيق ىذا اإلجرا  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.

الوفر  مى  تقييم
 مستو  القطاع

 

21 

 . انقطاع انةاَي 2.2

الرجااااء تكااارار ماااا تااا  ذكاااره فاااي الفقااارتين الساااابقتين بالنسااابة لكااال قطااااع 
 وحس  تقسي  القطاعات في كل دولة.

 إجشاءاخ كفاءج انطاقح انتكًيهيح . 3
 . إجشاءاخ كفاءج انطاقح في انقطاع انعاو: انذوس انشيادي 1.3

فــي ىــذه ال الــث مــن مشــروع اإلطــار االسترشــادي، ةاإلشــارة إلــى الفصــل 
الفقرة يتم ذكر اإلجرا ات التـي سـيتم تنفيـذىا  مـى مسـتو  القطـاع ال ـام 
ســواً  فــي المنشــنت الصــنا ية أو ا ةنيــة أو المؤسســات التاة ــة لمقطــاع 
ال ام كحالة ريادية إلجرا ات ترشيد استياك الطاقة ورفـع كفا تيـا  مـى 

 .المستو  الوطني 
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 . جذول إجشاءاخ كفاءج انطاقح في انقطاع انعاو1.1.3

 

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

 
 . انًعهىياخ انتفصيهيح انًتعهقح تاإلجشاءاخ2.1.3

وةالنسـةة لكـل إجـرا  مـذكور فـي الجـدول  1.2.1الرجا  استخدام الجدول الوارد في الفقـرة 
  .الساةق
 يسؤونياخ ششكاخ تىصيع انطاقح انكهشتائيح .2.3

ترشادي، في ىذه الفقارة يات  بانشارة إلى المادة الخامسة من مشروع انطار االس
ذكر انجراءات التي سيت  تنفيذىا عمى مستوى شركات توزيا  الطاقاة الكيربائياة 

 .لدع  تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة وتطبيق انجراءات الواردة فييا
 

 . جذول إجشاءاخ كفاءج انطاقح انًتخزج يٍ قثم ششكاخ انتىصيع1.2.3

 

سنىات  4انطالة املتىلع تىفريها خالل 
  اإلخشاء يذة انتنفيز 3122-3124

 0 اإلجرا  ا ول  

 2 اإلجرا  ال اني  

 3 اإلجرا  ال الث  
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 انتمذو اننىعي  اإلخشاء  
  تزويد المعمومات والبيانات 4

  تقدي  الخدمات 0

  المشاركة في تمويل بعض انجراءات 1

  حمالت التوعية وزيادة الوعي  2

 ومن الممكن حذ  أو إضافة أي إجراء إلى ىذا الجدول وفقًا لألعمال المنفذة 
 

 انًعهىياخ انتفصيهيح انًتعهقح تاإلجشاءاخ 2.2.3

وةالنسةة لكـل إجـرا   1.2.1ل الوارد في الفقرة الرجا  استخدام الجدو
 .مذكور في الجدول الساةق

 

 . إجشاءاخ قطاع انكهشتاء3.3

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

فااا  كفااااءة الطاقاااة الكيربائياااة وترشااايد ونقااال وتوزيااا  الطاقاااة الكيربائياااة لر 
  استيالكيا في الشبكة الكيربائية وتجييزاتيا

 
 

 . جذول إجشاءاخ كفاءج انطاقح في قطاع انكهشتاء 1.3.3
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 ومن الممكن حذ  أو إضافة أي إجراء إلى ىذا الجدول وفقًا لألعمال المنفذة 
 نًعهىياخ انتفصيهيح انًتعهقح تاإلجشاءاخ. ا2.3.3

وبالنساابة لكاال إجااراء  0.4.0الرجاااء اسااتخدا  الجاادول الااوارد فااي الفقاارة 
 .مذكور في الجدول السابق

 
 

 اإلجشاءاخ انً تشكح تيٍ انقطا اخ.4

                                                 
7
المردود الحراري هو قٌمة الطاقة الكهربائٌة المنتجاة اإلجمالٌاة سانوٌال )الطاقاة اإلجمالٌاة المنتجاة مطروحاال    

منها الطاقة المساتهلكة لالساتخدام الاذاتً لمحطاة التولٌاد( مقساومة علاى الطاقاة الحرارٌاة المصاروفة فاً 
معرفاااة باااالمحتوى الحااااراري للوقاااود المساااتخدم. وٌقااااا  الماااردود الحااااراري   دخااال محطاااا  التولٌااااد

MJ/kWhبkCal/kWh أوkWh/kWh 
 تخهٌ  الهاقد الهنً فً طبكا  النقل والتو ٌع كنسبة من االنتاج اإلجمالً الصافً للطاقة الكهربائٌة   8

يذة  انىاحذة
 اسى اإلخشاء انتنفيز

 

 أوميغــــــــــــــــــــــــــــــــاجول 
 كيموكالوري أو %

زيادة المردود الحراري لمحطـات توليـد الطاقـة  
 6 .الكيرةائية

0 

 2 7 .فيع الفاقد الفني في الشةكة الوطنيةتخ  %

مميـــــــون وحـــــــدة نقـــــــد 
 محمية

 3  .تخفيع الفاقد التجاري 

 
تطــــوير نظــــم القــــرا ات وتقنيــــات الشـــــةكات  

 .الذكية
4 

 5  .إزاحة أو تخفيع حمل الذروة  ميغاوات
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ويت  في ىذه الفقرة ذكر انجاراءات التاي تيا  أكثار مان قطااع فاي آن واحاد 
حاادد بعينااو، فمااثاًل إذا كااان ىناااح برنااامج وال يمكاان إدراجيااا تحاات قطاااع م

محاادد معنااي باننااارة الكفااوءة لمطاقااة بشااكل عااا  فيااذا انجااراء يياا  القطاااع 
المنزلااااي والخاااادمي والصااااناعي وحتااااى قطاااااع الخاااادمات فااااي حااااال لاااا  ياااات  
تخصاااايص القطاااااع المسااااتفيد ماااان ىااااذا البرنااااامج ووفقااااًا لطبيعااااة البرنااااامج 

 ووثائقو.
 
  تشكح. جذول اإلجشاءاخ ان1.4ً

ضااافة انجااراء المناساا  وفقااًا لمقطاااع الماادروس ويمكاان االسااتفادة ماان قائمااة   ياات  تحديااد واة
 )ب( انجراءات الواردة في الممحق

 
 
 انًعهىياخ انتفصيهيح انًتعهقح تاإلجشاء  2.4

 4انطالة املتىلع تىفريها خالل 
 اسى اإلخشاء  يذة انتنفيز   3124-3122سنىات 

 

 0 اإلجرا  ا ول  

 2 اإلجرا  ال اني  

 3 اإلجرا  ال الث  
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وةالنســـةة لكـــل إجـــرا   1.2.1الرجـــا  اســـتخدام الجـــدول الـــوارد فـــي الفقـــرة ) 
 (مذكور في الجدول الساةق 

 فيها انىفىساخ تقذيش انصعة يٍ وانتي انذا ًح اإلجشاءاخ 3.4
 

حمااالت  تكاا جراءاوتشاامل انجااراءات الغياار ممكاان تقييميااا بشااكل رقمااي 
ة والتاي مان الممكان تقييمياا بعادد انعالناات أو الممصاقات التاي تا  التوعي

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

 
 انتمذو اننىعي  اإلخشاء  
  برامج التوعية العامة 4
  البحوث العممية  0
المناااااااااااىج العمميااااااااااة فااااااااااي الماااااااااادارس  تطااااااااااوير 1

 والجامعات
 

  حمالت انرشاد وزيادة الوعي  2
 

 ومن الممكن حذ  أو إضافة أي إجراء إلى ىذا الجدول وفقًا لألعمال المنفذة 
 
 

 سياساخ كفاءج انطاقح  تقييى تطىس. 5
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أو  انجااراءاتمادى تقااد  أو تطاور بعااض ويات  التطاارق فاي ىااذه الفقارة إلااى 
العاماة عماى المساتوى الاوطني كسياساات وتشاريعات  و افنشاطةالفعاليات أ

كفااااااءة الطاقاااااة والقاااااوانين والكاااااودات والنشااااارات الصاااااادرة فاااااي ىاااااذا انطاااااار 
 كافمثمة الواردة في الجدول التالي:

 

 انتمذو اننىعي اإلخشاء 
متااااى تاااا  انعااااالن وماااان قباااال  .انعالن عن سياسة وطنية لكفاءة الطاقة 4

 من؟
فنياااااة مساااااؤولة عااااان وضااااا   تشاااااكيل لجناااااة 0

   .الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة
مااان ىااا  أعضااااء المجناااة وماااا 

 جدول أعماليا؟ ىو
لكفاااااءة الطاقااااة  إسااااتراتيجيةوضاااا  مشااااروع  1

عمااااااى المسااااااتوى الااااااوطني وتعميمااااااو عمااااااى 
المؤسسااااااااات المعنيااااااااة لالطااااااااالع ووضاااااااا  

 .المالحظات

لى من؟  متى ت  التعمي  واة

تشاااااري  قااااانون أو  وجااااود مشااااروع قااااارار أو 2
خااااااااص بكفاااااااااءة الطاقااااااااة لاااااااادى البرلمااااااااان 

 .مصادقةوبحاجة إلى 

 ىي ماىية ىذا المشروع؟ ما

نشاااار أحااااد التشااااريعات أو القااااوانين لمعامااااة  3
 .تمييدًا لسريانو

 

تحديد ىد  محادد فاي قطااع ماا أو إجاراء  4
 .ل لوو ما لموص

ماا ىااو اليااد  أو المعنااى ماان 
 ذلح؟
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وضاااااا  خطااااااة تنفيااااااذ فحااااااد السياسااااااات أو  5
لاا  تطبااق و لتشااريعات أو القااوانين الصااادرة ا

 .بعد

 

دراساااااة مسااااااعدة يااااات  مااااان خاللياااااا تقااااادير  6
المساااااتمزمات واالحتياجاااااات لتنفياااااذ سياساااااة 
ترشيد استيالح الطاقة ورفا  كفاءتياا عماى 

 .المستوى الوطني

مااا ىااي الموازنااة المعمنااة ليااذا 
 النشاط؟

تخصاااااايص موازنااااااة أو خطااااااة تمويميااااااة أو  7
 .ءة الطاقةقروض لمشاري  كفا

ىاااي الموازناااة المخصصاااة  ماااا
لتنفيذ الخطة، وما ىي طبيعاة 

 ىذه الموازنة؟
وض  سياسة بحيث يت  التعامال ما  كفااءة  42

الطاقااااااة كمصااااااادر ماااااان مصاااااااادر الطاقاااااااة 
وطرحاااو كمناقصاااة بشاااكل شااابيو لمحطاااات 

 .توليد الطاقة الكيربائية

ما ىي إجراءات انعالن عان 
بعااض انجااراءات فااي الخطااة 

 لكفاءة الطاقة؟الوطنية 

 ومن الممكن حذ  أو إضافة أي إجراء إلى ىذا الجدول وفقًا لألعمال المنفذة 
 
 


