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  اإلطار االسرتشادي العربي 
  لتحسني كفاءة الطاقة الكهربائية وترشيد استهالكها 

  املستخدم النهائيلدى 

  
  

االرتقاء بمستوى "لكويت  في إعالن ابالطاقةاستناداً إلى الفقرة الخاصة 
االقتصادية والتنموية العربية القمة الصادر عن " معيشة المواطن العربي

التي تنص على ) 2009 كانون الثاني/ يناير 20 – الكويت (واالجتماعية
ال سيما تحسين كفاءتها، وترشيد تعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة، "

، والفقرة الخاصة بالطاقة  ....".لمستدامةاستخدامها، كوسيلة لتحقيق التنمية ا
  :  في برنامج العمل والتي تنص على

من أجل تحقيق مستويات أفضل من المعيشة لمواطني الدول "
العربية، ولتلبيـة الطلب المتزايد على الطاقة بمختلف صورها، يتعين 

  :اتخاذ ما يلي
 .استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي §
 .لغاز الطبيعيتوسيع شبكات ا §
الطاقة : تنمية استخدام مصادر الطاقة المتاحة ومنها §

 . لألغراض السلميةالمتجددة، الطاقة النووية
 .كفاءة استخدام الطاقة في اإلنتاج واالستهالك §
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البحوث الالزمة تنمية استخدام الطاقة الشمسية ودعم  §
 .هالتطوير

 اإلطار التشريعي إلنشاء السوق العربية للطاقة وضع §
 .الكهربائية

 
 

 الرامية إلى تنميـة     المجلس الوزاري العربي للكهرباء   وتحقيقاً ألهداف    -
التعاون وتنسيق الجهود في مجاالت انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء مـن       

قـة   تشجيع ترشيد استخدامات الطا    خالل مجموعة من اإلجراءات منها    
 ؛الكهربائية في الدول العربية

 تقـام تحـت     التيلندوات وورش العمل    وأخذاً في االعتبار توصيات ا     -
حـول  ،  "إدارة الطلب على األحمـال    "ورشة    ، ومنها رعاية المجلس 

، ورشة تحـسين    )2009فبراير  : ليبيا/طرابلس (تحسين كفاءة الطاقة  
-14: الجزائـر (كفاءة الطاقة الكهربائية في قطاعي الصناعة والبناء        

لتحـديات  الخطط الوطنيـة لمواجهـة ا     " ، ورشة عمل    )15/6/2010
 ).27/7/2010-26: تونس" (اإلقليمية في مجال الطاقة 

 

 : وانطالقاً من الثوابت التالية  -

يقلـل  بالتالي  ؛ و تحسين كفاءة الطاقة وفراً ملحوظاً في الطاقة      يحقق   .1
االستثمارات المطلوبة لتأمين الطاقة الالزمة للتنمية االقتـصادية        من  

 .واالجتماعية
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لطاقة وترشيدها على جميع المستويات      التحكم في استخدام ا    ضرورة .2
واعتبـار كفـاءة    لقادمة ومراعاة سالمة البيئة،      ا األجياللحفظ حق   

الطاقة وترشيد استخدامها مصدراً غير مباشر من مـصادر الطاقـة        
  .المتاحة التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة لها

 وإدارة  لتحسين فعالية االستخدام النهائي للطاقـة،     ماسة  هناك حاجة    .3
 وتعزيز إنتاج الطاقة المتجـددة، نظـرا ألن         ،)DSM (الطلب عليها 

كبناء قدرات جديدة مثالً أو تحـسين        (تأثير أي عوامل أخرى      حجم
ظروف إمدادات الطاقة وتوزيعهـا     على  )  عمليتي النقل أو التوزيع   

ـ    ومن ثم    ؛محدود نسبيا  القصير والمتوسط  المدى   في ساهم سـوف ي
 .أمن اإلمدادات  عمليةفي تحسين  االسترشادياإلطار  اهذتنفيذ 

 لهاتحسين كفاءة االستخدام النهائي     ويمكن إلدارة الطلب على الطاقة       .4
مصدراً غير مباشر من مصادر الطاقة التي تـساهم فـي            يشكالأن  

 في الحـد مـن اسـتهالك        اسوف يساهم و .يتغير المناخ الحد من ال  
سيد الكربون وغيرهـا مـن      الطاقة األولية، وتقليل انبعاثات ثاني أك     

  .ت االحتباس الحراريانبعاثات غازا

فـي   الطاقـة وفـورات      كفاءة أن تحقق تدابير تحسين      المتوقعومن   .5
 المستخدمة محلياً ووفورات في بناء محطات توليد وشـبكات          الطاقة

تقليل اعتمادها علـى    الدول العربية على     تساعد   ونقل وتوزيع جديدة  
دول المستوردة للطاقة أو زيادة صـادراتها        بالنسبة لل  واردات الطاقة 
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عالوة على ذلك، مـن الممكـن أن    ،بالنسبة للدول المصدرة للطاقة
 في بتكارية والتنافس قدرة الدول األعضاء على اإل     هذا التوجه يعزز  

 .تطوير تكنولوجيا كفاءة الطاقة 

خل بالتدابير التي توصي بـضرورة أن       يال   اإلطار االسترشادي  اهذ .6
 مـن األسـر،   ينالمـستخدم لدول األعضاء مـن أن جميـع    تتأكد ا 

بأسـعار   التـزود بالكهربـاء      بخدمةيتمتعون   والمشاريع الصغيرة، 
  )  ذلك مناسباكان متى . (وشفافةمعقولة 

هو مواصلة تعزيز جانـب      سترشادياإلطار اال  اليس الهدف من هذ    .7
العرض لخدمات الطاقة فحسب، ولكن أيضا خلـق حـوافز أقـوى            

وينبغي للقطاع العام في كل دولة عـضو أن          . الطلب شيد تر لجانب
 مثاال جيدا فيما يتعلق باالسـتثمارات، والـصيانة، والنفقـات           يكون

 بشأن معدات استخدام الطاقة، وخدمات الطاقـة، والتـدابير          األخرى
مؤسسات ومن ثم ينبغي أن يتم تشجيع  .األخرى لتحسين كفاءة الطاقة

ات تحـسين كفـاءة الطاقـة فـي         القطاع العام على دمج اعتبـار     
عالوة على  .، وميزانيات التشغيلاالستهالكاستثماراتها، واحتياطات 

ذلك، ينبغي أن يحاول القطاع العام استخدام معيار كفاءة الطاقة فـي        
ياكل اإلدارية بين الـدول   الهعأخذاً باالعتبار تنو .جميع الممارسات

 .األعضاء
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 يمكن للقطـاع العـام مـن        هناك مجموعة متنوعة من الطرق التي      .8
 المعمـول بهـا   إلى جانب التدابير :خاللها أن يحقق دوره النموذجي

، يمكن للقطاع العام، على سبيل المثال، أن        "ب" المدرجة في الملحق  
ز سـلوك كفـاءة     حفّأن ي ة لكفاءة الطاقة و   نموذجييدشن مشروعات   

غي نقـل   وألجل تحقيق التأثير المتعدد المرجو، ينب     ،  الطاقة للموظفين 
 .أو الشركات/عدد من هذه اإلجراءات بطريقة فعالة إلى المواطنين و

 قبـل  من معينة إجراءات اتخاذ االسترشادي اإلطار هذا تنفيذ يتطلب .9
 اعتمـاداً  وذلـك  أهدافه، تحقيق سبيل في تبنته التي األعضاء الدول
 اتاإلجـراء  ههـذ أيٍ من    تطبيق على المترتبة اآلثار فرضية على

 ألي النهائية المحصلة إن. للطاقة النهائيين المستخدمين على ابمفرده
 علـى  تؤثر قد التي الخارجية العوامل من العديد على تعتمد إجراء
 في رغبتهم ومدى للطاقة باستخدامهم يتعلق فيما المستخدمين سلوك

 مـوفرة  أجهزة استخدام أو الطاقةاستهالك   ترشيد لطرق االستجابة
 ببـذل  نفـسها  تلـزم  األعضاء الدول أن من الرغم وعلى لذا؛. لها

 هذا تبني عند تحديدها سيتم والتي  (المستهدفة النسبة لتحقيق الجهود
 إال هـو  ما الطاقة لتوفير الوطني الهدف فإن ،) االسترشادي اإلطار
 األعضاء الدول على يتعين قانوني التزام أي يتضمن ال داللي هدف
 . تحقيقه
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برات وأفـضل الممارسـات علـى كافـة          تبادل المعلومات والخ   إن .10
  سيعزز تحسين كفـاءة الطاقـة  األصعدة، بما في ذلك القطاع العام

وبالتالي، ينبغي على الدول األعضاء أن تدرج التدابير المتخذة فـي           
سياق هذه اإلطار االسترشادي، باإلضافة إلى استعراض تأثيرها قدر         

والذي سيتم  (.(NEEAP) لكفاءة الطاقة البرامج الوطنيةاإلمكان في 
 ) .إعدادها عند تبني هذا اإلطار االسترشادي

خطط تنفيذية عربية  /إجراءات وضع  يستلزمالطاقة  إن تحسين كفاءة     .11
 .  المجلس الوزاري العربي للكهرباءمن خالل 

مع األخذ في االعتبار التنظيم المحلي، وألجل دعم تنفيـذ خـدمات             .12
مقدمـة فـي هـذا اإلطـار        الطاقة وتدابير تحسين كفاءة الطاقـة ال      

االسترشادي، ينبغي أن تتمتع الدول األعضاء بخيار جعل هذا األمر          
 . إلزامياً على الجهات العاملة في مجال توزيع الطاقة الكهربائية

من الممكن دعم سوق خدمات الطاقة من خالل مجموعة متنوعة من            .13
 .الماليةالوسائل بما فيها غير 

امج تحسين كفاءة خدمات الطاقة أو تنفيذ بر/من الممكن دعم و .14
وتدابير تحسين كفاءة الطاقة األخرى الرامية إلى توفير الطاقة من 
خالل إبرام اتفاقيات طوعية بين المعنيين وهيئات القطاع العام التي 

 .تعينها الدول األعضاء 
 

 مـن مساهمة جامعة الدول العربيـة      ا اإلطار االسترشادي    عكس هذ ي وعليه،
لوزاري العربي للكهرباء في مجال تحسين كفاءة اسـتهالك         المجلس ا  خالل
 .الكهربائية لدى المستخدم النهائي الطاقة
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  الفصل األول

      الغرض ونطاق العمل
  

    الغرض:األولىالمادة 
 تحسين كفاءة اسـتخدام    هو تعزيز و   االسترشاديذا اإلطار   إن الغرض من ه   

 في جامعة الدول    دول األعضاء في ال الكهربائية لدى المستخدم النهائي     لطاقة  ا
 وذلك  ية لإلجراءات المتبعة  األخذ بعين االعتبار الجدوى االقتصاد    مع  العربية  

  :من خالل 
، وكذلك اآلليات والحـوافز واألطـر       االسترشاديةتوفير األهداف     )  أ(

العيـوب  و إلزالة الحـواجز      الالزمة القانونية و لمؤسسية والمالية ا
 .ي للطاقةئ النهااالستخدام اءةق كفوالتي تعوالقائمة في السوق 

تهيئة الظروف المالئمة لتطوير وتعزيز وجود سـوق لخـدمات            )  ب(
الالزمة لتحسين  الطاقة باإلضافة إلى إيصال غيرها من اإلجراءات    

 .النهائيين المستخدمين الطاقة إلى كفاءة

  نطاق العمل: المادة الثانية
 الطاقة، مزودي يتم تطبيق هذا اإلطار على مزودي خدمات تحسين كفاءة     

ـ الطاقة، مشغلي أنظمة التوزيع، شركات بيـع الطاقـة، و          ين ستخدمالم
النهائيين للطاقة، مع اإلبقاء على حق الدول األعضاء فـي اسـتثناء أو             

 .نطاق عمل هذا اإلطارلإضافة من تراه مناسباً 
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  الفصل الثاني
  األهداف العامة  

  
   الهدف العام:الثالثةالمادة 

يتم ( في الطاقة وطنية شاملة   عضاء إلى تحقيق وفورات      الدول األ  تهدف .1
يـتم  و. 2020حتـى العـام      ) االسترشادي اإلطارتحديدها بعد تبني هذا     

عن طريق خدمات الطاقة وغيرها من      الوصول إلى ذلك الهدف الداللي      
 ةعمليال اإلجراءاتتتخذ الدول األعضاء    و ، تحسين كفاءة الطاقة   إجراءات

 ،ة مـن حيـث التكلفـة      يفعالأنها أن تؤدي إلى ال    التي من ش   و معقولةالو
 . في تحقيق هذا الهدفوتساهم

  

حكـام  أل ل  الطاقة وفقاً  يتم تحديد تلك األهداف الوطنية الداللية لوفورات      و
مثلـة علـى    هنـاك بعـض األ    و. ")أ  " الملحق  (والمنهجية الواردة في    

       التــي وردت فــي  المؤهلــة لتحــسين كفــاءة الطاقــة واإلجــراءات
التحقـق  والطاقة   لقياس وفورات     الالزم اإلطار العام أما  . ")ب"الملحق  (

  .فسوف يتم إعداده الحقاًمنها 
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البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة     من الدول األعضاء بوضع   كل دولة   تقوم   .2
)NEEAP (من خـالل    لتحسين كفاءة الطاقة  الالزمة   اإلجراءات واتخاذ 

هذا مسؤولية اإلشراف على    ضافة إلى   باإلالرقابة الشاملة    مسؤولية   إسناد
أعـاله   )1( الفقرة   الهدف المذكور في  المتعلق ب المعد و  البرنامج الوطني 

 سـتقوم الحقـاً     التـي إلى واحدة أو أكثر من الهيئات القائمة أو الجديدة          
 لخـدمات الطاقـة      التي تم التوصل إليهـا     التحقق من وفورات الطاقة   ب

 جـراءات لطاقة، بما فـي ذلـك اإل   تحسين كفاءة اإجراءاتوغيرها من  
 .نتائجال تقديم تقرير عن  ومن ثمالوطنية القائمة لتحسين كفاءة الطاقة،

 
لمدة ثالث سنوات   ) NEEAP(يتم إعداد البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة        .3

من تاريخ تبني هذا االطار االسترشادي مع وضع هـدف استرشـادي            
اف البرنامج، ويـتم وضـع      مرحلي، يراجع سنوياً للتأكد من تحقيق أهد      

 .برنامج جديد قبل انتهاء البرنامج السابق
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  الفصل الثالث
  الدور الريادي للقطاع العام

  
   في القطاع العامكفاءة االستخدام النهائي للطاقة :الرابعةالمادة 

 في سياق   رياديدور   ب  القطاع العام  بالتأكد من قيام   الدول األعضاء    تقوم .1
الـدور  ينقـل ويوضـح      لهذه الغاية،    تحقيقاًو. ادياالسترشاإلطار  هذا  

أو / لمـواطنين و    االقطاع العـام إلـى      الذي تقوم به مؤسسات      الريادي
 . حسب االقتضاءبشكل فعالالشركات 

تتأكد الدول األعضاء من تطبيق القطاع العـام لإلجـراءات الخاصـة             .2
 اإلجـراءات تحسين كفاءة استخدام الطاقة، مع التركيز علـى اتخـاذ           ب

فتـرة   أكبر وفورات في الطاقة في أقـصر  تنتج والتي   المجدية اقتصادياً 
 ىالمستواإلجراءات على   وتقوم الدول األعضاء أيضاً بإتباع تلك       . يةزمن

 تتكون مـن المبـادرات      أن لتلك اإلجراءات    ، ويمكن الوطني واإلقليمي 
 ثيرتأ ذات ال  البرامج أو غيرها من     ،طوعيةتأو االتفاقات ال  / التشريعية و 

 ").ب " ملحق (.  وتقييم النتائج في مرحلة الحقةالمعادل
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اإلرشـادات  تسهيل هذه العملية من خالل نـشر        تقوم الدول األعضاء ب    .3
 في تقييم   حتملالطاقة كمعيار م  وفورات  كفاءة استخدام الطاقة و   المتعلقة ب 
يقـدم أمثلـة    " ج"ملحـق    ( التنافسية على العقـود العامـة      تالمعطاءا
 .)توضيحية

ات أو مجموعـة مـن      المؤسـس / الهيئات إحدى   الدول األعضاء لف  تك .4
اإلداريـة  مـسؤولية   حمـل ال  تبالجديـدة   المؤسسات القائمة أو    / الهيئات

متطلبات تحسين كفاءة استخدام الطاقة على النحـو        والتنفيذية في تطبيق    
  ).2 (الرابعةالمبين في المادة 

ءة الطاقة الـواردة    يمكن للدول األعضاء فرض االلتزامات الخاصة بكفا       .5
اء ــأعاله والمتعلقة بالقطاع العام على الجهات العاملة في قطاع الكهرب    

 ). التوليد والنقل والتوزيع (
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  الفصل الرابع
  وخدمات الطاقةللطاقة االستخدام النهائي الرتويج لكفاءة 

  
بيـع  ، وشركات    نظم التوزيع  ، مشغلو  الطاقة موزعو: المادة الخامسة 

  (*)بالتجزئةالطاقة 
،  نظم التوزيـع   ، ومشغلي  الطاقة تتأكد الدول األعضاء من قيام موزعي      -1

  :التالية بالمهام بيع الطاقة بالتجزئةوشركات 
  للسلطات أو  ين عن عمالئها النهائي    مجمعة معلومات إحصائية تقديم    ) أ (

يجـب أن    و .)4(الرابعة  المشار إليها في المادة    المؤسسات/الهيئات
تصميم وتنفيذ برامج تحـسين كفـاءة       ل كافية   هذه المعلومات تكون  
 خدمات الطاقة وغيرها    متابعة و باإلضافة إلى ترويج  ،  بدقةالطاقة  

  .تحسين كفاءة الطاقةإجراءات من 
المتناع عن القيام بأي أنشطة من شأنها أن تعوق الطلـب علـى             ا  ) ب (

 تإجـراءا وتقديم خدمات الطاقة وغيرها من      الطاقة  خدمات كفاءة   
عـوق تنميـة   أي أنـشطة قـد ت    ستخدام الطاقة، أو    تحسين كفاءة ا  

 إجـراءات  الطاقة وغيرهـا مـن    كفاءة خدماتالمتعلقة ب األسواق  

                                                 
 مثل ھذا التنظیم في الدول العربیة  في حالة وجود  (*)
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 الدولة العضو المعنيـة     وفي هذه الحالة تتخذ   . تحسين كفاءة الطاقة  
  .عند حدوثهااألنشطة لوضع حد لمثل تلك اإلجراءات الالزمة 

ذ واحد أو أكثـر مـن   التزام موزعي الطاقة بتنفي  تضمن الدول األعضاء     -2
  :اإلجراءات التالية بشكل مباشر أو من خالل جهات أخرى

أو إجراءات ترشيد   / خدمات تدقيق استهالك الطاقة و       ريتوف)   أ  (
بطريقـة  التي تتم   و تنافسية لمستخدمي الطاقة  بأسعار   الطاقة
  . مستقلة

 . الكهربائية الطاقةتقديم خدمات وأدوات لتحسين كفاءة)  ب(
 . صندوق أو آلية تمويل معينةهمة فيالمسا  ) ج(

تزويد المستخدمين النهائيين بالمعلومات الكافية التخاذ القرارات المناسبة         -3
 واالسـتهالك فيما يتعلق باستهالكهم للطاقة، كإرشادات تحسين الكفـاءة         

المقارن والبيانات الفنية الالزمة إليضاح استهالك األجهزة من الطاقـة           
لك، من الممكن نشر هذه المعلومات من خالل كافة         ولتحقيق ذ . الكهربائية

 الكهرباء  استهالكالسبل اإلعالمية المناسبة، بما في ذلك استغالل فواتير         
 .الدورية

   توافر المعلومات:السادسةالمادة 
آليـات  الخاصـة ب   المعلومات    وصول بضمانالدول األعضاء   تقوم   -1

القانونيـة   المالية و  األطرالمعلومات المتعلقة ب  وكفاءة استخدام الطاقة    
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إلـى  األهـداف الوطنيـة     الوصول إلـى     إلى   تؤديوالتي  المعتمدة  
 . العناصر الفاعلة في السوق ذات الصلة

مستوى أكبر من الجهود المبذولة مـن أجـل         الدول األعضاء   تكفل   -2
 الشروط ذلك من خالل وضع   و لطاقةالنهائي ل  االستخدام تعزيز كفاءة 

توفير المزيد  ، وسعياً ل  لعاملين في السوق  لالالزمة  المالئمة والحوافز   
لطاقـة  النهائي ل  االستخدامكفاءة   المتعلقة ب  من المعلومات والمشورة  

 .يننهائيالللعمالء 
المتعلقـة  معلومات  سوف تقوم جامعة الدول العربية بضمان تبادل ال        -3

في الـدول     استهالك الطاقة ورفع كفاءتها    لترشيدالممارسات  أفضل  ب
، وكذلك العمل على االستفادة من برامج       ق واسع األعضاء على نطا  

 .عالمياًكفاءة الطاقة الوطنية المماثلة 
 

ـ      توافر: المادة السابعة     عتمـادات المؤهالت واإل البـرامج الخاصـة ب
  الشهاداتو

تـوافر المـؤهالت    ضـمان   ،  ةالـضرور عند  يتعين على الدول األعضاء،     
ـ   اتعتماد المرتبطة بإ  والبرامجالمناسبة،   ومقـدمي  دمات الطاقـة     مقدمي خ

 كفاءة الطاقـة  تحسين  جانب اإلجراءات المتعلقة ب    الطاقة إلى    دراسات تدقيق 
  .تحقيق مستوى عال من الكفاءة الفنية والموضوعية والثقةبغية 
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   األدوات المالية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة :الثامنةالمادة 
التـي  للوائح الوطنية،    إلغاء أو تعديل التشريعات وا      في  الدول األعضاء  تنظر

، إلـى إعاقـة أو      غير ضرورية  و بصورة غير متناسبة  ،  من شأنها أن تؤدي   
الطاقة في سوق خدمات الطاقة لغرض وفورات  األدوات المالية استخدامتقييد 

 . الطاقةكفاءة تحسين إجراءاتأو غيرها من 
  

  هيكلة تعرفة الطاقة الكهربائية    :  المادة التاسعة
بمـا يـشجع     إعادة هيكلة تعرفة الطاقة الكهربائية    في  ألعضاء  الدول ا تنظر  

  .مع مراعاة الجوانب االجتماعية تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهالكها،
  

  التمويل  الموارد المالية وآليات :العاشرةالمادة 
وإجـراءات تحـسين    توفر الدولة الموارد المالية الالزمة لدعم وتنفيذ برامج         

ق الخاصة بإجراءات تحسين اسوتعزيز تنمية األطاقة، وذلك بكفاءة استخدام ال  
يرها بالطريقة التي تراها مناسبة؛ كما يمكن للدول األعضاء  وتد،كفاءة الطاقة

إنشاء صندوق أو عدد من الصناديق بغرض دعم تنفيذ برامج تحسين كفـاءة           
استهالك الطاقة الكهربائية، وغيرها من إجراءات، علـى أن تعمـل هـذه             

ناديق كمكمل وليس كمنافس إلجراءات تحسين كفاءة اسـتهالك الطاقـة           الص
  .الممولة تجارياً
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  دراسات التدقيق الطاقي : المادة الحادية عشرة
لخـدمات دراسـات     عالية الجودة عالة   ف برامجالدول األعضاء توافر    تضمن  
مثل شركات خدمات الطاقة    (بحيث تنفذ من قبل جهة مستقلة        يالطاقالتدقيق  

ترمي إلى التعـرف علـى إمكانـات        و) شركات توزيع الطاقة الكهربائية   أو  
وترشـيد اسـتهالكها     تحسين كفاءة اسـتخدام الطاقـة       اإلجراءات المتعلقة ب  

  .المستخدم
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  الفصل اخلامس
  أحكام ختامية

   

  اللجنة: المادة الثانية عشرة
المجلس  لقرار  تتولى لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة المشكلة وفقاً

 الصادر عن الدورة االستثنائية، وفـرق       127 رقم   لكهرباءل ي العرب الوزاري
العمل المنبثقة عنها مسؤولية متابعة تنفيذ هذا اإلطار، بالتنسيق مع المؤسسات 

  . اإلقليمية والدولية ومراكز األبحاث المختصة
  

  الدخول حيز التنفيذ :  المادة الثالثة عشرة
 القوانين واللوائح واألحكام اإلداريـة    على تنفيذ   عضاء   الدول األ  تعمل -1

 كل دولـة وفقـاً لخططهـا        وتقرر،  االسترشادياإلطار  لهذا  المواكبة  
الموعد الذي تراه مناسباً لدخول هذا اإلطار االسترشـادي         واحتياجاتها  

 .التنفيذ زحي
ـ        الدول األعضاء   توافي   -2 نص األمانة العامة لجامعة الـدول العربيـة ب

ا اإلطـار    هذ  اإلجراءات التي تم من خاللها اعتماد      أوالتشريع  /القرار
 . على المستوى الوطنياالسترشادي
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  التعريفات
  

ـ من أجل استيفاء أغراض هذا اإلطار االسترشادي، يتعين تطبيق            اتالتعريف
  :التالية
احة تجاريا، بما في جميع أشكال الطاقة المت : )Energy ("الطاقـة "  )أ (

غاز ،)لغاز الطبيعي المسال  يشمل ا و(لطبيعي  الغاز ا  ،ذلك الكهرباء 
الفحـم  ،   للتدفئـة والتبريـد     يـستخدم  البترول المسال، أي وقـود    

باستثناء الطيـران  ( وسائل النقل الخاص ب وقود  ال،  خثنيت، ال جوالل
    .والكتلة الحيوية) ي النقل البحريوالوقود المستخدم ف

منتج من أحد  النسبة بين: )Energy efficiency ("كفاءة الطاقة"  )ب (
مـن مـدخالت    الخدمة، السلع أو الطاقة، ومدخال      ،  األداءمنتجات  

 .لطاقةا
ــة "   )ج ( ــاءة الطاقـ ــسين كفـ  Energy efficiency ("تحـ

improvement:( ي للطاقـة   ئ النهـا  كفاءة االستخدام زيادة في   ال
أو التغيــرات / التكنولوجيــة والــسلوكية و للتغيــرات نتيجــة ك

 .االقتصادية
وهي الكمية التـي تـم   : )Energy savings( "لطاقةاوفورات "   )د (

أو تقـدير    / يتم تحديدها عن طريق قياس و     ، و لطاقةتوفيرها من ا  
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الالزمـة   أو أكثر من اإلجراءات      ةاالستهالك قبل وبعد تنفيذ واحد    
ية التـي   الظروف الخارج تطبيع  لتحسين كفاءة الطاقة، مع ضمان      

 .تؤثر على استهالك الطاقة
المنفعـة الماديـة   وهـي   ):Energy services(" خدمات الطاقة"  )ه (

كفـاءة  وتكنولوجيا   الطاقة   والفائدة المستمدة من الجمع بين كل من      
  العمليـات التأثير فـي مجـال  أو الفعالية و / باإلضافة إلى   الطاقة  

ويـتم  . المستهلكين لتقديم الخدمة إلى     ينالصيانة والتحكم الالزم  و
ـ بت أ قد أث قد  اعوفق ت  توصيل تلك الخدمة  توفير و  ـ  هن ؤدي إلـى   ي
أو / كفـاءة الطاقـة و      قابل للقياس في مـستوى       مؤكد و  تحسين

 . في الظروف العاديةوفورات الطاقة األولية
  :)Energy efficiency mechanisms ("آليات كفاءة الطاقـة "  )و (

 عامة تستخدم من قبل الحكومات أو الهيئات الحكومية         أدوات هيو
من شـأنه أن يـدعم      طار  إخلق بعض الحوافز باإلضافة إلى أي       ل
شراء وتوفير خدمات الطاقـة      من أجل    لجهات الفاعلة في السوق   ا

 .تحسين كفاءة استخدام الطاقةاإلجراءات الخاصة بوغيرها من 
ــة "  )ز ( ــاءة الطاق ــسين كف ــرامج تح  Energy efficiency ("ب

improvement programs( : األنشطة التي تركز علـى  هي و
 تحقيـق   والتي عادة ما تؤدي إلى       ين النهائي عمالءمجموعات من ال  
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قابـل للقيـاس أو      بشكل ملمـوس و    تحسين كفاءة استخدام الطاقة   
 .التقدير

 Energy efficiency (" تحــسين كفــاءة الطاقــةإجــراءات"  )ح (

improvement measures( :  عـادة مـا   جميع األعمال التي
 بـشكل ملمـوس      تحسين كفاءة استخدام الطاقة    تحقيق  تؤدي إلى   

 .اس أو التقديرقابل للقيو
ــة"  )ط ( ــدمات الطاق  -Energy service company" (شــركة خ

(ESCO):( خدمات  بتقديم قانوني يقوم و  عادي أ أي شخص   هي  و 
أو غيرها من تدابير تحسين كفاءة استخدام الطاقة إلى         / الطاقة و   

أن يتحمل ذلك الـشخص     لمستخدم على   آت أو مبان خاصة با    منش
يـستند المقابـل    و. القيام بذلك ال  ح من المخاطرة المالية في      اًقدر

تحقيق تحسين كفاءة    على   ) أو جزئياً  إما كلياً (المادي لتلك الخدمات    
معـايير أخـرى متفـق       باإلضافة إلى استيفاء أي      استخدام الطاقة 

 .عليها
Energy performance  (" الطاقـة لتعاقد على أسـاس أداء ا"  )ي (

contracting(: إجـراءات  من    ترتيب تعاقدي بين المستفيد    هوو 
    ة المعنية بتقديم تلـك الخدمـة      الجه و تحسين كفاءة استخدام الطاقة   

االسـتثمارات  يتم دفع مقابل    حيث  ،  )ESCOهي عادة ما تكون     و(
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ستوى تحسين كفـاءة اسـتخدام      وفق م  مجال تلك اإلجراءات  في  
 . تعاقدياًهالمتفق علي الطاقة

هـو  و :)Energy audit study ("دراسة تدقيق استهالك الطاقة"  )ك (
لومـات المتعلقـة    إجراء منهجي للحصول على قدر كاف من المع       

مبنـى أو مجموعـة مـن       في  لطاقة  بالمستوي الحالي الستهالك ا   
ـ  عمليالمعنية بإحدى ال  المباني   أو اإلنـشائية   أو  / صناعية و   ات ال
تحديـد  كما تقوم تلك المراجعة ب    . العامالقطاع الخاص أو    خدمات  
 إلى ءة وفورات الطاقة من حيث التكلفة الفرص المتعلقة بكفاوتقدير
 .تقديم تقرير عن النتائججانب 

 Financial tools to ("لطاقةا المالية لتحقيق وفورات وسائلال"  )ل (

achieve energy savings( : التـي   جميع األدوات الماليةهي و
 لسوق عن طريق هيئات عامة أو خاصة من أجل        في ا يتم توفيرها   

 ية المتعلقة بمشروعات  ولألاتكلفة  لل ةكليال أو   ةجزئيالتغطية  ال توفير
، على سـبيل المثـال      تحسين كفاءة استخدام الطاقة   إجراءات  تنفيذ  

 ،التخفيـضات الـضريبية   توفير الموارد المالية، الدعم المـالي،       
 طرف ثالث، التعاقد علـى أسـاس        عن طريق التمويل  ،القروض  

الطاقـة،  فورات  الخاصة بو عقود  الالطاقة، ضمان   المتعلق ب األداء  
  .االستعانة بمصادر خارجية وغيرها من العقود ذات الصلة
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 ):End user / End customer (" النهـائي لعميـل ا/المستهلك"  )م (
لطاقـة ألغـراض    يقوم بشراء ا   قانونيأو  عادي  أي شخص   وهو  
  .عمله

عادي أي شخص وهو  :) Energy distributor ("الطاقةموزع   )ن (
للعمـالء    الطاقة بغيـة تـسليمها       نقل ةيمسؤوليتحمل   قانونيأو  

الطاقـة للعمـالء    محطات توزيع الطاقة التـي تبيـع        و ينالنهائي
 .لكهرباءا نظم توزيع امشغلو هذا التعريف يستثنى من و.ينلنهائيا

 :) Distribution system operator ("توزيـع  ال نظم مشغل"  )س (
صيانة وتشغيل   ةيمسؤولقانوني يتحمل   أو  عادي  أي شخص   وهو  

، تطوير نظام توزيع الكهرباء في منطقة معينـة       و)  لزم األمر  إذا(
نظام توزيع الكهربـاء مـع      بمتابعة   عند االقتضاء    كما يقوم أيضاً  

طلـب  لتلبيـة ا  النظام علـى    درة  قالنظم األخرى من أجل ضمان      
 .الكهرباء على المدى الطويل توزيعتدل على المع

 Energy retail sale ("بيــع الطاقــة بالتجزئــةشــركات "   )ع (

companies :(  الطاقةيقوم ببيع    قانونيأو  عادي  أي شخص   وهو 
 .النهائيين للعمالء /للمستهلكين

الصغير و الشركة الصغيرة    توزيع  ال نظم   مشغلصغير،  الالموزع  "  )ف (
 Junior Energy distributor, Junior ("بيع الطاقة بالتجزئةل

distribution system operator, Small company for 
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energy sale:(  يقوم بتوزيع أو  قانونيأو عادي أي شخص وهو
ين باإلضافة إلـى بيـع أو        للعمالء النهائي  /بيع الطاقة للمستهلكين  

 ساعة من الطاقة    /جيجا واط   * (...... )مما يعادل من  أقل  توزيع  
يكـون معـدل     أو   ، أشخاص 10ف أقل من    يتوظيقوم ب سنويا، أو   

تجـاوز  ي ال   عموميةلميزانية ال  ا إجماليأو  / و  دوران رأس المال    
     .*( .... )مبلغ 

ــة  " )ص ( ــتهالك الطاق ــيد اس   :)Energy conservation ("ترش
مجموعـة اإلجراءات السلوكية والوقائيـة والتدابير الفنيـة، التي       

 .أنواعها الطاقة بمختلف استهالكلى التخفيض من الهدر في إتقود 
 

   
 

                                                 
 یحدد الحقًا *
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  قـــاملالح
  
  

  اللي الوطني لوفورات الطاقة منهجية حساب الهدف الد.  

   المؤهلة لتحسين ءاتاإلجراقائمة داللية لبعض األمثلة عن 

  .كفاءة الطاقة

   قائمة بإجراءات تحسين كفاءة الطاقة المناسبة للمشتريات

 .والتوريدات العامة

     نموذج الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة 
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. 
 

الهدف الداللي الـوطني لوفـورات   المنهجية المستخدمة لحساب سوف تكون   
  : على النحو التالي الثالثة في المادة ةالمبينالطاقة 

يحسب الهدف الوطني الداللي لوفورات الطاقة كنسبة مـن المعـدل            -1
الوسطي الستهالك الطاقة الكهربائية على المستوى الـوطني لمـدة          

، ويجب تحقيق هذا    س األخيرة من تاريخ وضع الهدف     السنوات الخم 
   .الهدف في السنة العاشرة من سنة وضع الهدف

  :يتعين علي الهدف الداللي الوطني لوفورات الطاقة و
 االسـتهالك يـة  من المتوسط السنوي لكم%  xأن يحتوي على)  أ (

  ؛ أعالهإليهاالمشار 
  ؛االسترشاديإلطار  اتطبيق هذا العاشرة من يقاس بعد السنةأن  )ب(
 خالل  ؛وفورات الطاقة السنوية التراكمية المحققة     أن يكون نتيجة     ) ج (

 اإلطـار   تطبيـق هـذا   هي الفتـرة الزمنيـة ل     العشر سنوات و  
  ؛االسترشادي

غيرهـا مـن    ليه بواسـطة خـدمات الطاقـة و       إيمكن الوصول   )  د (
  .تحسين كفاءة الطاقةاإلجراءات الخاصة ب

وفورات أن إجمالي ضمن تقياس وفورات الطاقة بعة في المتمنهجية الهذه ن  إ
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، وبالتالي  هي كمية ثابتةاالسترشادياإلطار الطاقة المنصوص عليها في هذا 
أيـة زيـادة    غيرة من    وأ،  المستقبليمستقلة عن نمو الناتج المحلي اإلجمالي       

  .في استهالك الطاقةمستقبلية 
باسـتخدام   يمكن تصوير الهدف الداللي الوطني لوفورات الطاقـة          -2

 وفقـاً يتم حسابها   ، و جيجا واط ساعة، أو ما يعادلها     لل المطلقة   قيمةال
  .)ب ( ق لحللم

كيفيـة  اإلرشادية ل  الخطواتر  يتوف ى عل  العربية الدولجامعة   ستعمل -3
 كفـاءة   تحـسين تلك اإلجراءات الخاصة ب   تأثير كل    أو تقدير    قياس

 . في حال أمكن ذلك،  التشريعات القائمةى عل بناءطاقةال
الناجمـة قابلـة    الطاقة  وفورات  تكون  ، يجب أن    في جميع الحاالت  

الـذي سـيتم     لإلطار العام    وفقاًو ذلك   ،  لتقديرياس أو ا  القلإلثبات و 
  .إعداده

 
 

بـرامج  تطوير و تنفيـذ      يمكن   حيث المجاالت   لبعضق أمثلة   لحهذا الم يقدم  
 . تحسين كفاءة الطاقة إجراءات الطاقة وغيرها من كفاءةتحسين 

تحسين كفـاءة الطاقـة     المتعلقة ب  أن تلك اإلجراءات  في االعتبار   يجب األخذ   
ل ؤدي إلى وفورات في الطاقة يمكن قياسها والتحقق منهـا بـشك           أن ت يجب  

علـى   تلك اإلجراءات    تأثير مسبقاً ب  االعتدادكما ال يجب    ،  تقديرهاواضح أو   
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ال تعتبـر  القوائم التاليـة  إن  .  تدابير محددة أخرى   اتخاذ  عند الطاقةوفورات  
 .إرشادية، بل شاملة

 

  : الطاقة كفاءةالمؤهلة لتحسين جراءات أمثلة على اإل
  المباني قطاعات السكن و 
 الفعالة لمكيفات   المضخات الحرارية علي سبيل المثال،    (ة   التبريد والتدفئ  )أ( 

نظمـة  الفعـال أل تحديث ال/ تركيب ال،  الفعالةجديدة  ال، المراجل   )الهواء
  ؛ )قاطعاتالمفي تبريد ال

جـدار وعـزل    علي سبيل المثال، تجاويف ال    (عزل الحرارة والتهوية    ) ب (
- والتبريد الـسلبي   ، التدفئة لنوافذلالثالثي  / المزدوج  ، التزجيج   سقفاأل

   ؛ )التصميم المعماري المناخي
 االسـتخدام ، تركيب أجهـزة جديـدة  علي سبيل المثال،  (الماء الساخن   ) ج( 

  ؛) الغساالت، المساحاتلتدفئة الفعال مباشر وال
 مصابيح كهربائيـة   كوابح للتيار و   استخدام ،على سبيل المثال  (اإلضاءة   )د(

أنظمـة  فـي   أجهزة كشف الحركـة      ،، نظم التحكم الرقمية   فعالةجديدة  
  ؛) إضاءة المباني التجارية

، ونظـم   فعالةأجهزة جديدة    استخدام ،لامثعلي سبيل ال  (الطبخ والتبريد    )ه (
  ؛ )استرجاع الحرارة
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 بـين  األجهزة التي تجمع     ،لامثعلي سبيل ال  ( األخرىالمعدات واألجهزة    )و(
التحكم الزمنـي مـن أجـل       ،  لةالفعاألجهزة الجديدة   ا،  الطاقةالحرارة و توليد  

 وضـع   اسـتخدام عـن طريـق      الهـدر ، الحد مـن     لطاقةل استخدامأفضل  
 ، تركيـب المكثفـات للحـد مـن     (stand-by losses)االستعداد

 الكفاءة ذات، المحوالت )Reactive Power(استهالك الطاقة الردية 
   ؛)العالية

كميـة الطاقـة    تـنخفض حيث بلمصادر الطاقة المتجددة    التوليد المحلي   ) ز(
مياه ال،  تطبيقات الطاقة الشمسية الحرارية   ،  لامثعلي سبيل ال  ( المشتراه

  ).الشمسيةالطاقة  المساحات بمساعدة ، تدفئة وتبريدالمحليةساخنة ال
  
  قطاع الصناعة  
 الهـواء   ستخداما كفاءة زيادة   ،لامثعلي سبيل ال  (عمليات تصنيع المنتج    ) ح(

، واستخدام النظم اآلليـة  ت والصمامات والمحوالت والمكثفا  ،المضغوط
   ؛)الفعال االستعدادأسلوب وضع ، متكاملةوال

 الرقابـة   اسـتخدام على سبيل المثال زيادة     (وسائل التدوير   ومحركات  ال) ط(
 ،، برمجة التطبيقات المتكاملـة    متغيرة السرعة  لمحركاتا ،االلكترونية

  ؛)عاليةالكفاءة ذات ال، المحركات الكهربائية ترددالتحويل 
ـ علـي سـبيل ال    (محركات متغيرة السرعة والتهوية     ال،  المراوح) ي(  ،لامث

  ؛ )، واستخدام التهوية الطبيعيةالجديدةالنظم / األجهزة 
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معالجة حمـل   ،  األحمالل إدارة   امثعلي سبيل ال  (لطلب   ل االستجابةإدارة  ) ك(
   ؛ الذروة ووضع إجراءات محددة لتخفيضه قدر اإلمكان

األجهـزة التـي     ،على سبيل المثال  ( الكفاءة العالية    ولمشترك ذ التوليد ا ) ل(
   .) والطاقةالحرارة توليد بين تجمع 

 


 
 

، يتعـين علـى الـدول       شريعات الوطنية للمشتريات العامة   التبدون المساس   
ق اثنين على األقل من االحتياجات  يطببت القطاع العام    قياممن  األعضاء التأكد   

لقطـاع   ا الذي يتعين علـى   القائمة التالية في سياق الدور المثالي       الواردة في   
  :القيام بهالعام 

ـ  إلـي  للوصـول     المتعلقة باستخدام األدوات المالية    متطلباتال) أ( ورات وف
ـ يي ذة وال الطاق بأداءالخاص  ، بما في ذلك التعاقد      الطاقة وفير نص على ت

عنـد  بما في ذلك (قابلة للقياس إيصال وفورات الطاقة المحددة مسبقاً وال  و
  ؛) اإلدارات العامة بمصادر خارجية استعانة

شراء االحتياجات من المعدات والمركبـات علـى        المتطلبات المتعلقة ب  ) ب(
  الطاقـة  اسـتخدام ة من حيث     الفعال اتمواصفات المنتج من  أساس قوائم   

 مـن قبـل     وضـعها التي يمكن   ولفئات مختلفة من المعدات والمركبات      
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، وذلـك باسـتخدام      ) 4( 5 في المادة    إليهاالسلطات أو الهيئات المشار     
أو أسـاليب    األدنـى الخاص بتخفيض دورة العمر للحد      تحليل التكاليف   

  مماثلة لضمان فعالية التكاليف؛
استهالك الطاقة في جميع    بكفاءة  تتمتع  شراء معدات   المتطلبات المتعلقة ب  ) ج(

 باسـتخدام تحليـل   ، وذلـك    ، بما في ذلك في وضع االستعداد      األوضاع
 أو أسـاليب مماثلـة      األدنىالخاص بتخفيض دورة العمر للحد      التكاليف  
  ؛  االقتصاديةالجدوىلضمان 

الموجـودة  استبدال أو تحديث المعدات والمركبـات       المتطلبات المتعلقة ب  ) د(
  ؛)ج(و) ب(دات الواردة في النقاط لمعبالفعل با

، وتنفيـذ    الطاقة ستهالكا دراسات تدقيق ستخدام  المتعلقة با المتطلبات  ) ـه(
  ؛ المجدية اقتصاديا بشكل خاصوالتوصيات الناتجة 

 مبـان تتـسم     أو أجزاء من   شراء أو استئجار مبان   المتعلقة ب المتطلبات  ) و(
 أو  ةرميم المبـاني المـشترا    ، أو االحتياجات الستبدال أو ت     الطاقةبكفاءة  

  . أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من أجل جعلها االمستأجرة أو أجزاء منه
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  منوذج اخلطط الوطنية لكفاءة الطاقة
2011-2013  
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  تمھید
  

 جامعة تم إعداد اإلطار االسترشادي العربي من قبل إدارة الطاقة في
الدول العربية بالتعاون مع مشروع تكامل أسواق الطاقة األورومتوسطي 

MED-EMIP والمركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 
RCREEE   2006/32التشريع التوجيهي األوروبي انطالقاً من/EC 

  .الخاص بكفاءة وخدمات الطاقة للمستهلك النهائي
  

 فإن الدول العربية المهتمة بتطبيقه ستقوم ومن خالل اإلطار االسترشادي
بتحديد هدف لكفاءة الطاقة وتسمية جهة وطنية مسؤولة عن وضع خطة 

مع مراعاة الدور  لتحقيق هذا الهدف، وطنية لكفاءة الطاقة كل ثالث سنوات
الريادي للقطاع العام ودور مؤسسات توزيع الطاقة الكهربائية في دعم 

 من خالل التمويل المباشر أو تقديم خدمات معينة تطبيق الخطط الوطنية إما
كما .  في الخطة الوطنيةالواردةتساعد في تطبيق إجراءات كفاءة الطاقة 
  .سيتم إصدار تقرير سنوي حول ما تم إنجازه

  
هذا النموذج الذي تم إعداده من قبل المركز اإلقليمي للطاقة 

وع تكامل أسواق  بالتعاون مع مشر RCREEEالمتجددة وكفاءة الطاقة 
 يقدم صورة عن هيكلية الخطة MED-EMIPالطاقة األورومتوسطي 
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 التي سيتم إعدادها من قبل 2013-2011الوطنية األولى لكفاءة الطاقة 
  . الجهة الوطنية المسؤولة

  
إن هذا النموذج ال يعتبر نموذجاً إجبارياً بل هو أحد األدوات الممكن 

ية لجدولة كافة نشاطات كفاءة الطاقة استخدامها لمساعدة الجهات المعن
على المستوى الوطني في نموذج واحد، كما سيساعد المركز اإلقليمي في 
تنفيذ دوره في متابعة التطور النوعي والتأثير الكمي لخطط العمل الوطنية 

  .لكفاءة الطاقة والعمل على نشر تقرير سنوي حول النتائج المتحققة
 هو 2013-2011 الوطنية لكفاءة الطاقة الهدف من هذا النموذج للخطط

جمع وجدولة كافة إجراءات كفاءة الطاقة الكهربائية قيد التنفيذ أو المخطط 
للطاقة  على مستوى التوليد والنقل والتوزيع واالستخدام ،لتنفيذها

والتي تهدف لتحقيق الهدف الوطني لكفاءة الطاقة في نموذج الكهربائية، 
  .واحد

مي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي يعمل في إن المركز اإلقلي
مجال دعم ومواءمة سياسات كفاءة الطاقة على المستوى اإلقليمي، وبدعم 
من إدارة الطاقة في الجامعة العربية، سوف يلعب دوراً مهماً في تقديم 
المساعدات الفنية للدول المعنية لتحديد األهداف المستقبلية لكفاءة الطاقة 

 إلى تقييم الوفورات الناجمة عن إجراءات كفاءة الطاقة وفقاً باإلضافة
كما سيقوم المركز اإلقليمي بوضع منهجية . لإلطار االسترشادي العربي
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ذ الخطط الوطنية ووضع توصيات حول اآلليات فيمحددة لمراقبة تطور تن
ات الالزمة لعمليات التقييم الكمي وتقديم الدعم الفني في كافة المجاالت للهيئ

  .واللجان المعنية
كما سيعمل المركز اإلقليمي وبالتعاون مع إدارة الطاقة في جامعة 
الدول العربية والمؤسسات المعنية بتنفيذ الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة 
لتسجيل الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة في مبادرة اإلجراءات الوطنية 

كبداية إلعطاء ) NAMA(المالئمة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة 
الطابع الدولي للخطط الوطنية من خالل زيادة أهمية اإلجراءات الواردة فيها 

حيث أن هذا النشاط من الممكن ) CDM(تحت إطار آلية التنمية النظيفة 
  .أن يتطور ليصبح برنامج إقليمي في هذا اإلطار
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1 
1.1  
  20201  2010  الواحدة  املؤشر  الرقم

     GWh/GDP(US$)2  كثافة الطاقة الكهربائية  1

2  
اإلنتاج اإلجمالي السنوي للطاقـة     

  3الكهربائية
GWh     

     GWh  الطاقة الكهربائية المستوردة  3
     GWh  الطاقة الكهربائية المصدرة  4

5  
متوقـع علـى    معدل نمو الطلب ال   

  4الطاقة الكهربائية
%   

6  
علـى  الطاقة األولية المـستهلكة     

  المستوى الوطني
Toe      

7  
الطاقـة الكهربائيـة مـن      حصة  

   للطاقةاألولياالستهالك 
%     

                                                 
  التوقع الرسمي المعلن عنه من قبل قطاع الكهرباء أو مكاتب اإلحصاء أو أي مؤسسة رسمية أخرى   1
  يرجى تبيان مرجع أو آلية حساب الرقم الدال على الناتج اإلجمالي المحلي   2
إنتاجها من مقاسة بالغيغاوات ساعي والتي تم ) Gross Generation(وهي كمية الطاقة الكهربائية المنتجة   3

عامة أو خاصة لتضخ إلى الشبكة الوطنية للنقل والتوزيع أو لتـستخدم أغـراض              قبل جميع محطات توليد     
  .االستهالك الذاتي

ت  كما تم اإلعالن عنه رسمياً من قبـل المؤسـسا          2020-2011معدل النمو خالل السنوات العشرة المقبلة         4
  المعنية
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  5نسبة استهالك الطاقة الكهربائية حسب القطاعات  8
     %  القطاع األول  
     %  القطاع الثاني   
     %  القطاع الثالث   
نتاج الكيلـووات   إلكلفة الحدية   الت  9

    6الساعي
$/kWh     

نسبة المستفيدين من   (معدل التنوير     10
  )الشبكة الكهربائية

%     

  

2.1   
يتم وضع الهدف االسترشادي لكفاءة الطاقة المعبر عن نسبة أو قيمة 

 والناتج عن 2020الوفر في الطاقة الكهربائية المستهلكة لعام 
ءات تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية وترشيد استهالكها وفقاً لما إجرا

قد تم إعالنه رسمياً على المستوى الوطني، ومن الممكن في حال 
) 3.1(عدم توفر المعلومة االسترشاد بالطريقة الموضحة في الفقرة 

  . لحساب أو تقدير الهدف االسترشادي
                                                 

تم نشرها فـي   يتم تصنيف القطاعات وفقاً لتصنيفها حسب استهالك الطاقة الكهربائية وتيعاً للمعلومات التي ي              5
  بهذا اإلطارالطاقة الكهربائية أو المعنية وتوزيع تقارير مؤسسات انتاج 

حسوبة للمحطة التاليـة المزمـع   التكلفة الحدية لإلنتاج هي عبارة عن معدل تكلفة توليد الطاقة الكهربائية الم       6
بناؤها وفقاً للخطة الموضوعة لتوسعة قدرات التوليد، باالعتماد على نوع الوقود المستخدم وسعره المتوقـع،   

  .وبتحليل تكاليف التشغيل مع األخذ بعين االعتبار معدل عائد االستثمار والتكاليف التأسيسية
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 على مستوى القطاعات وبالنسبة لألهداف االسترشادية لكفاءة الطاقة
المختلفة فمن الممكن تقديرها وفقاً لما سيتم إدراجه من إجراءات في 

بحيث تخدم وبالنسبة لألهداف االسترشادية لكفاءة ) 1.2(الفقرة 
الطاقة على مستوى القطاعات المختلفة فمن الممكن تقديرها وفقاً لما 

تحقيق بحيث تخدم ) 1.2(سيتم إدراجه من إجراءات في الفقرة 
الهدف االسترشادي الوطني لكفاءة الطاقة باإلضافة إلى قيمة 

  .استهالك هذا القطاع من الطاقة الكهربائية في سنة األساس
  

  ويبين الجدول التالي المعلومات المطلوبة
  

  طني لكفاءة الطاقةاهلدف االسرتشادي الو

  2020 في عام 
   2013في عام 

بعد تنفيذ الخطة الوطنية (
  )األولى لكفاءة الطاقة

  

  قيمة استهالك
   سنة األساس

/ غيغا وات ساعي(
معدل استهالك 
السنوات الخمس 

 GWh %  GWh %  )األخيرة
            الكلي 

            القطاع األول 
            القطاع الثاني

            القطاع الثالث 
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3.1 
2020 

  

الخمس سنوات للالكهربائية  لطاقةلالنهائي ستهالك االستخدام ا ميت •
 ،رسميةالبيانات حيث تتوافر التحديد الهدف والسابقة لاألخيرة 

كما هو موضح في الالحقة االستهالك النهائي للطاقة ب المقصودو
   .3رقم 

 الطاقة قيمة استهالك سنة األساس هي عبارة عن معدل استهالك •
وهي كمية غير معدلة الكهربائية خالل السنوات الخمس األخيرة 

 التغيرات الهيكلية أو التغيرات درجات الحرارة اليومية أوحسب 
 .في اإلنتاج

 قيمة استهالك سنة األساسه القيمة التي تعتبر على أساس هذ •
 الطاقة كفاءة الوطني لم حساب الهدف االسترشاديسوف يت
        االسترشادية الخاصة بهذا اإلطار زمنيلفترة الخالل ا

  . ) سنوات10(
إذا كانت قيمة معدل استهالك السنوات الخمس : مثال توضيحي

وتم تحديد الهدف  ميغا وات ساعي 10,000,000األخيرة تساوي 
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من هذا % 20 كنسبة تساوي 2020االسترشادي لكفاءة الطاقة لعام 
 2,000,000) = 0.20  ×10,000,000(المعدل وبالتالي فإن 

ميغاوات ساعي من الطاقة الكهربائية يجب توفيرها نتيجة لتطبيق 
اإلجراءات الواردة في الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة حتى عام 

2020.  
إن الهدف االسترشادي لتوفير الطاقة الكهربائية بالميغاوات ساعي 

 يجب أن يكون مدعوماً باإلجراءات المذكورة 2020في عام 
لموضحة في الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة، بحيث تكون الحسابات وا

المطلوبة للوصول إلى هذا الهدف مبينة على مجموع الوفورات 
  .السنوية التراكمية الناتجة عن تطبيق هذه اإلجراءات

  

هذه المنهجية في الحساب ال تتطلب أن تكون جميع اإلجراءات 
يستمر تنفيذها حتى عام الواردة في الخطة الوطنية من تلك التي 

 أو حتى بشكل مستدام، ولكن فإن معيار االستدامة لكل من 2020
إضافته ي حساب الوفر الناتج عن تطبيقه وهذه اإلجراءات يتمثل ف

بشكل تراكمي مع الوفر الناتج عن تطبيق باقي اإلجراءات للوصول 
  .2020إلى الهدف االسترشادي لعام 

4.1 
يتم التصريح عن اسم الجهة المسؤولة التي سيتم تكليفها من قبل 
الوزارة المعنية عن وضع الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة ومتابعة تنفيذ 
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بنود اإلطار االسترشادي على المستوى الوطني، باإلضافة إلى 
الشخص المعني بجميع هذه األمور كنقطة اتصال داخل هذه المؤسسة 

  :م وضع المعلومات التاليةحيث يت
  

  :االسم
  :المنصب
  :المؤسسة

  :العنوان البريدي
  :الهاتف
  :الفاكس

  :البريد االلكتروني
  :الموقع الكتروني
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2 
وتشمل هذه اإلجراءات برامج تحسين كفاءة الطاقة، وخدمات الطاقة وكافـة           

فاءة استخدام الطاقة وترشيد استهالكها علـى المـستوى         إجراءات تحسين ك  
الوطني والتابعة لقطاعات محددة كالقطاع الصناعي أو المنزلي أو الخـدمي،   

  .حيث يتم تحديد هذه القطاعات وفقاً آللية التصنيف المتبعة لكل دولة
1.2 

1.1.2 
 سنوات 3 خالل الطاقة املتوقع توفريها

 اإلجراء  مدة التنفيذ  2011-2013
  

 1 اإلجراء األول  

 2 اإلجراء الثاني  

 3 اإلجراء الثالث  

 یتم تحدید وإضافة اإلجراء المناسب وفقًا للقطاع المدروس ویمكن االستفادة من قائمة اإلجراءات ال واردة ف ي     
  )ب(الملحق 

  

2.1.2 

 عنوان اإلجراء املعلومات املطلوبة
  

سواء (ما هي الدوافع التي أدت إلى تطبيق هذا اإلجراء          
كانت نتيجة لبرنامج محدد أو تنفيذاً لسياسة أو تـشريع          

 ) صادر على المستوى الوطني أو أسباب أخرى

 الدافع لتطبيق اإلجراء

1  
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، وما هي ةالمستخدمهي التقنيات  لذي يتم تنفيذه، وما  ما
 الحالة الفنية للتنفيذ؟؟

  2 وصف اإلجراء

الجهة المسؤولة مباشرة عـن تطبيـق اإلجـراء علـى           
المستوى العملي وتقييم نتائجه من حيث تحديـد قيمـة          

 الوفر الحاصل

الجهة المسؤولة عن   
 التنفيذ

3  

جميع الجهات المعنية والمستفيدة من تطبيق هذا اإلجراء        
العام أو الخاص أو الجمعيات     سواء على مستوى القطاع     

 المدنية
 الجهات المعنية

4  

كافة التكاليف الالزمة لتنفيذ اإلجراء غيـر شـاملة لمـا      
 يمكن أن تتحمله الجهة أو الجهات المستفيدة من تكاليف 

 تكاليف تنفيذ اإلجراء
5  

وهي تكاليف تنفيذ اإلجراء شاملة للمشاركة المالية مـن         
  التكاليف الكلية      الجهة أو الجهات المستفيدة

6  

تكلفة توفير الكيلو وات ساعي الواحـد نتيجـة تطبيـق           
 اإلجراء 

 كلفة الوفر
7  

قيمة التخفيض الحاصل في دعم الكهرباء نتيجة تـوفير         
  تخفيض الدعم  كمية محددة من الطاقة الكهربائية نتيجة تطبيق اإلجراء

8  

  9 مصدر التمويل ....البنوكالموازنات العامة، الجهات المانحة أو 

اإلجراءات التحفيزية والمشجعة لتطبيق اإلجراء سـواء       
 كانت قروض أو منح أو تخفيض في الضرائب 

اآلليـــات الماليـــة 
 المحفزة

10  

والمفصود هنا آلية الحصول على المعلومات أو نـشرها         
حمالت إعالمية، مراكز لالستعالم، دورات     (حول اإلجراء   

   ..)تدريبية
 التوعية

11  
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 هو تأثير تطبيق هذا اإلجراء فيمـا يخـص تحقيـق            ما
الهدف المطلوب من توفير استهالك الطاقة على مستوى        
القطاع وعلى المستوى الـوطني، ومـا هـي منهجيـة           
الحساب المتبعة وكيفية جمع المعلومات الالزمة لحساب       

 .الوفر وفق هذه المنهجية

تقيــيم الــوفر علــى 
 مستوى القطاع

 

12  

2.2 
  

الرجاء تكرار ما تم ذكره في الفقرتين السابقتين بالنسبة لكل قطـاع            
  .وحسب تقسيم القطاعات في كل دولة

 
3 

  الدور الريادي : إجراءات كفاءة الطاقة في القطاع العام. 1.3
في هـذه   باإلشارة إلى الفصل الثالث من مشروع اإلطار االسترشادي،         

رة يتم ذكر اإلجراءات التي سيتم تنفيذها على مستوى القطاع العام           الفق
سواء في المنشآت الصناعية أو األبنية أو المؤسسات التابعة للقطـاع           
العام كحالة ريادية إلجراءات ترشيد استهالك الطاقة ورفـع كفاءتهـا           

  على المستوى الوطني 
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1.1.3 
 

يتم تحديد وإضافة اإلجراء المناسب وفقاً للقطاع المدروس ويمكن االستفادة من قائمة 
  )ب(اإلجراءات الواردة في الملحق 

  
2.1.3 

 وبالنسبة لكل إجراء مذكور في الجدول       2.1.2الرجاء استخدام الجدول الوارد في الفقرة       
  السابق 

2.3  

في هذه  باإلشارة إلى المادة الخامسة من مشروع اإلطار االسترشادي،         
شـركات  تنفيذها علـى مـستوى      الفقرة يتم ذكر اإلجراءات التي سيتم       

توزيع الطاقة الكهربائية لدعم تنفيذ الخطة الوطنيـة لكفـاءة الطاقـة            
  .وتطبيق اإلجراءات الواردة فيها

 سنوات 3الطاقة املتوقع توفريها خالل 
   اإلجراء  مدة التنفيذ  2011-2013

 1 اإلجراء األول  

  
اإلجراء 
 الثاني

2 

  
اإلجراء 
 الثالث

3 
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1.2.3 
  

  التقدم النوعي    اإلجراء    
    تزويد المعلومات والبيانات  1
    تقديم الخدمات  2
    لمشاركة في تمويل بعض اإلجراءاتا  3
    حمالت التوعية وزيادة الوعي   4

  ومن الممكن حذف أو إضافة أي إجراء إلى هذا الجدول وفقاً لألعمال المنفذة 
  

2.2.3 

 وبالنـسبة لكـل     2.1.2الرجاء استخدام الجدول الوارد في الفقرة       
  .الجدول السابقإجراء مذكور في 

  

3.3 
في هذه  باإلشارة إلى المادة الرابعة من مشروع اإلطار االسترشادي،         

شـركات  الفقرة يتم ذكر اإلجراءات التي سيتم تنفيذها على مستوى          
توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية لرفع كفاءة الطاقة الكهربائيـة          

    الكهربائية وتجهيزاتهاوترشيد استهالكها في الشبكة
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  جدول إجراءات كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء . 1.3.3

  إضافة أي إجراء إلى هذا الجدول وفقاً لألعمال المنفذة حذف أو الممكن ومن 
2.3.3 

 وبالنسبة لكل إجراء    2.1.2ل الوارد في الفقرة     الرجاء استخدام الجدو  
  .مذكور في الجدول السابق

  

                                                 
الطاقة اإلجمالية المنتجة مطروحاً (  المردود الحراري هو قيمة الطاقة الكهربائية المنتجة اإلجمالية سنوياً  7

مقسومة على الطاقة الحرارية المصروفة فـي       ) منها الطاقة المستهلكة لالستخدام الذاتي لمحطة التوليد      
ويقـاس المـردود الحـراري       . راري للوقـود المـستخدم    دخل محطات التوليد معرفة بالمحتوى الح     

MJ/kWh،kCal/kWhأو kWh/kWh  
  تخفيض الفاقد الفني في شبكات النقل والتوزيع كنسبة من االنتاج اإلجمالي الصافي للطاقة الكهربائية   8

 اسم اإلجراء  مدة التنفيذ  الواحدة
  

ــاجول   أوميغــــ
 %كيلوكالوري أو 

زيادة المردود الحراري لمحطـات توليـد        
 7الطاقة الكهربائية 

1 

 2 8تخفيض الفاقد الفني في الشبكة الوطنية   %

مليــون وحــدة نقــد 
 محلية

 3 تخفيض الفاقد التجاري  

  
تطوير نظم القراءات وتقنيـات الـشبكات        

  الذكية
4  

  5  إزاحة أو تخفيض حمل الذروة    ميغاوات
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4 

ويتم في هذه الفقرة ذكر اإلجراءات التي تهم أكثر من قطـاع فـي آن               
واحد وال يمكن إدراجها تحت قطاع محدد بعينه، فمثالً إذا كان هنـاك             

 للطاقة بشكل عام فهذا اإلجراء يهم       برنامج محدد معني باإلنارة الكفوءة    
القطاع المنزلي والخدمي والصناعي وحتى قطاع الخدمات في حال لـم          
يتم تخصيص القطاع المستفيد من هذا البرنامج ووفقاً لطبيعة البرنـامج           

  .ووثائقه
  
1.4 

 يتم تحديد وإضافة اإلجراء المناسب وفقاً للقطاع المدروس ويمكن االستفادة من قائمـة             
  )ب (اإلجراءات الواردة في الملحق

  
  

 3الطاقة املتوقع توفريها خالل 
   2013- 2011سنوات 

 اسم اإلجراء    مدة التنفيذ
  

 1 اإلجراء األول  

 2 اإلجراء الثاني  

 3 اإلجراء الثالث  
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2.4 

 وبالنسبة لكـل إجـراء      2.1.2 الوارد في الفقرة     الرجاء استخدام الجدول  ( 
  )مذكور في الجدول السابق 

3.4 
  

 تكـإجراءا وتشمل اإلجراءات الغير ممكن تقييمها بـشكل رقمـي          
حمالت التوعية والتي من الممكـن تقييمهـا بعـدد اإلعالنـات أو             

 والتي تخدم   يعها أو طباعتها على سبيل المثال     الملصقات التي تم توز   
بعض القطاعات أو البرامج المتخصصة في ترشيد استهالك الطاقـة          

  ورفه كفاءتها
  

  التقدم النوعي    اإلجراء    
    برامج التوعية العامة  1
    البحوث العلمية   2
تطوير المنـاهج العلميـة فـي المـدارس           3

  والجامعات
  

    عي حمالت اإلرشاد وزيادة الو  4
  

  ومن الممكن حذف أو إضافة أي إجراء إلى هذا الجدول وفقاً لألعمال المنفذة 
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5 

 أو اإلجراءاتمدى تقدم أو تطور بعض ويتم التطرق في هذه الفقرة إلى 
 العامة على المستوى الوطني كسياسات وتشريعات     الفعاليات أو األنشطة  

وانين والكودات والنشرات الصادرة في هـذا اإلطـار         كفاءة الطاقة والق  
  :كاألمثلة الواردة في الجدول التالي

  

  التقدم النوعي  اإلجراء  
متى تم اإلعالن ومن قبـل        اإلعالن عن سياسة وطنية لكفاءة الطاقة  1

  من؟
تشكيل لجنة فنية مسؤولة عـن وضـع          2

  الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة  
ـ      ا من هم أعضاء اللجنة وم

  جدول أعمالها؟ هو
 لكفاءة الطاقة   إستراتيجيةوضع مشروع     3

على المستوى الوطني وتعميمـه علـى       
المؤسسات المعنيـة لالطـالع ووضـع      

  المالحظات

  متى تم التعميم وإلى من؟

قانون أو تشريع    وجود مشروع قرار أو     4
خاص بكفاءة الطاقـة لـدى البرلمـان        

  مصادقة وبحاجة إلى 

  لمشروع؟هي ماهية هذا ا ما

نشر أحد التشريعات أو القوانين للعامـة         5
  تمهيداً لسريانه
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تحديد هدف محدد في قطاع ما أو إجراء          6
  ما للوصل له

ما هو الهدف أو المعنى من      
  ذلك؟

وضع خطة تنفيذ ألحـد الـسياسات أو          7
لـم  والتشريعات أو القوانين الـصادرة      

  تطبق بعد

  

ير دراسة مساعدة يتم من خاللهـا تقـد         8
المستلزمات واالحتياجات لتنفيذ سياسـة     
ترشيد استهالك الطاقة ورفـع كفاءتهـا       

  على المستوى الوطني

ما هي الموازنة المعلنة لهذا     
  النشاط؟

تخصيص موازنة أو خطـة تمويليـة أو      9
  قروض لمشاريع كفاءة الطاقة

هي الموازنة المخصصة    ما
لتنفيذ الخطة، وما هي طبيعة     

  هذه الموازنة؟
وضع سياسة بحيث يتم التعامل مع كفاءة         10

الطاقة كمصدر مـن مـصادر الطاقـة        
وطرحه كمناقصة بشكل شبيه لمحطـات      

  توليد الطاقة الكهربائية

ما هي إجراءات اإلعـالن     
عن بعض اإلجراءات فـي     
ــاءة  ــة لكف ــة الوطني الخط

  الطاقة؟
  منفذة ومن الممكن حذف أو إضافة أي إجراء إلى هذا الجدول وفقاً لألعمال ال

  
 


