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مة لأي عملية حتليلية على نحو منطقي ومو�سوعي، وذلك ب�سبب الدور  تعترب املعرفة العميقة بواقع تطور البنية الت�سريعية للدول، مبثابة البو�سلة املوجهة واملنظِّ
الذي تلعبه الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية يف خلق املناخ ال�ستثماري يف املجالت كافة ويف جمايل الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة على وجه اخل�سو�ص، حيث 
اأن و�سوح البنية الت�سريعية وتعدد م�ستوياتها من ناحية القوة القانونية يتيح للقطاع اخلا�ص التوجه نحو العمل يف جمال الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة ب�سكل 
اآمن، وتكون نتائجه املجتمعية والقت�سادية كبرية من قبيل منو الأ�سواق وتوفري فر�ص العمل بالإ�سافة اإىل تخفيف العبء القت�سادي على الدول عن طريق 

اعتماد اأنظمة ) بناء. متلك. ت�سغيل ( اأو ) بناء. ت�سغيل. نقل ملكية( .

ت�ساهم الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية يف بلورة اأفق التطور يف جمال الطاقة على امل�ستوى الوطني، من خالل ر�سم ال�سرتاتيجيات املتعلقة بالطاقة املتجددة 
ا�ستثمارها  تطور  اإطار  دولة يف  تتبعها كل  التي  التوجهات  الن�سو�ص  تعك�ص هذه  كما  الأهداف،  وا�سحة وحمددة  تنموية  وو�سع خطة طريق  الطاقة  وكفاءة 
للم�سادر، واملرتافق مع منو ا�ستهالك الطاقة يف الدول العربية يف ظل ما ت�سهده من حتديات على كافة امل�ستويات، واإزالة معوقات تطور الطاقة املتجددة من 
حيث �سمان توازن العالقات مع خمتلف الأطراف املعنية وتكامل حتقيق امل�سالح القت�سادية وال�سيا�سية لكل من هذه الأطراف رغم اختالفها، بالإ�سافة 
اإىل اأن البنية الت�سريعية وطريقة هيكلتها حتدد مدى اهتمام والتزام الدولة يف تطوير الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، ويتجلى اهتمام الدولة بو�سع ن�سو�ص 
ت�سريعية وتنفيذية تنظم عمليات التمويل وال�سناديق التمويلية وتغطية تكلفة فروق التكلفة والتعرفة اإ�سافة اإىل دعم تنمية ال�سناعة الوطنية، لذلك دعت 
هذه الأ�سباب وغريها اإىل ت�سليط ال�سوء على ال�سيا�سات املتبعة يف كافة الدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة، فيما يخ�ص ق�سايا الطاقة بكافة اأنواعها التقليدية 
واجلديدة واملتجددة بالإ�سافة اإىل تر�سيد ا�ستهالك الطاقة وحت�سني كفاءتها، ومن هنا تنبع اأهمية درا�سة واقع الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية ومدى تطورها، 
والتي تعترب مبثابة الع�سب واملحرك الرئي�سي لتنظيم عمليات التحكم يف الطاقة من خالل ر�سم ا�سرتاتيجيات طويلة الأجل، والعمل على تطبيقها �سواء عن 
طريق برامج كفاءة الطاقة اأو من خالل التوجه اإىل الطاقات املتجددة مب�سادرها املختلفة بح�سب الإمكانيات املتاحة، بغية مواجهة التحديات امل�ستقبلية التي 
تتعلق بالأمن الطاقي، ويتزامن ذلك ببناء املعرفة والوعي حول الطاقة املتجددة وحت�سني التعليم العام ون�سر املعلومات عن الطاقات املتجددة وكفاءة ا�ستخدام 

الطاقة. 

اعتمدت الدرا�سة على جمع الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية املتعلقة بالطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة يف جميع الدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة1  من خالل 
التوا�سل مع اأع�ساء فريق عمل كفاءة الطاقة ونقاط ات�سال املركز الإقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، وا�ستملت هذه الن�سو�ص على القوانني واملرا�سيم 
والن�سو�ص التنفيذية املنظمة لعمل القوانني واملرا�سيم، والتي تزامن جمعها مع و�سع منهجية عمل مقرتحة من قبل الباحث وامل�سرف على الدرا�سة لتنظيم 
العدد الكبري للن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية من خالل ت�سنيفها اإىل م�ستويات بح�سب تطرقها للمو�سوعات، وذلك بهدف ت�سهيل حتليل الن�سو�ص الت�سريعية 

والتنفيذية وقراءة دللتها بناًء على اأ�سا�ص علمي، ومن ثم مت توظيف م�ستويات التحليل هذه يف خدمة املنهج الو�سفي واملنهج املقارن.

الهدف من الدراسة 
تهدف الدرا�سة اإىل جمع النظم الت�سريعية اخلا�سة بالطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة للدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة، وت�سنيفها وتقييمها ومعرفة املجالت 
الت�سريعية  الن�سو�ص  وبالتايل معرفة  والنوعية،  الكمية  الناحية  بينها من  فيما  والتنفيذية  الت�سريعية  الن�سو�ص  تناولتها ومدى تطورها، ومقارنة هذه  التي 
النافذة بلوائح تنفيذية وقرارات تنظيمية، والبحث يف دوافع تنفيذها من عدمه، لتف�سي بالنتيجة اإىل ال�ستفادة من التجارب والن�سو�ص الناجحة والعمل على 

مالئمتها مع الظروف اخلا�سة لكل دولة على حدا عن طريق تبادل اخلربات.

نطاق الدراسة 
تناولت الدرا�سة الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية املتعلقة بالطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة املتاحة ل�ست ع�سرة دولة عربية، وذلك للتعرف على البنى الت�سريعية 
ومدى انعكا�ص تطبيقها على اأر�ص الواقع، يف حال كانت مرتافقة بن�سو�ص تنفيذية اأم اأنها جمرد ن�سو�ص ت�سريعية غري نافذة، والبحث يف احلالة ال�سحية 
اأنه مفعل ب�سكله الأمثل وهل يرتبط ذلك بعدد الن�سو�ص التنفيذية، اإ�سافًة اإىل اقرتاح نظام  اأو املعيار الذي مبوجبه ميكن اأن نطلق على الن�ص الت�سريعي 
ت�سريعي واحد متكامل ميكن للدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة اأن تاأخذ به كمعيار، بحيث ي�سمل جميع النواحي الفنية والتقنية احلديثة مع مراعاة الظروف 

املحلية لكل دولة.

1 الدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة: الأردن، الإمارات، البحرين، اجلزائر، ال�سعودية، ال�سودان، العراق، اليمن، تون�ص، جيبوتي، �سوريا، فل�سطني، قطر، لبنان، م�سر، املغرب.

1 مقدمة
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%18

يعرف التحليل الكمي يف العلوم الجتماعية باأنه ا�ستخدام للتقنيات الرقمية والإح�سائية بدًل من حتليل املواد بالو�سائل ال�سفهية، وي�ساعد التحليل الكمي يف 
تف�سري النتائج الإح�سائية وعر�ص الر�سوم البيانية وو�سع الحتمالت امل�ساعدة يف �سنع القرار، ويتناول هذا التحليل يف �سياق الدرا�سة الن�سو�ص الت�سريعية 
والتنفيذية امل�سادق عليها من قبل الدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة خالل الفرتة ما بني 1999-22013 ، حيث يبلغ عدد الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية3   
املتعلقة بالطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة واملعمول بها يف الدول امل�سمولة بالدرا�سة )132( ن�سًا حتى نهاية عام 2013، تنق�سم من حيث الطبيعة القانونية 
اإىل ن�سو�ص ت�سريعية )مرا�سيم ، قوانني( من جهة، واإىل ن�سو�ص تنفيذية )قرارات، اأوامر، اأنظمة، تعليمات( من جهة اأخرى، وجتدر الإ�سارة اإىل اأن هناك 
تو�سيات ت�سدر عن بع�ص جمال�ص الطاقة مثل “ املجل�ص الأعلى للطاقة يف م�سر “ حيث مت اعتبار مثل هذه التو�سيات مبثابة قرارات �سمن هذه الدرا�سة وذلك 

فيما يتعلق باجلوانب الكمية والنوعية، وفيما يلي نو�سح بالتف�سيل العدد الإجمايل لكل نوع من اأنواع الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية:
1( الن�سو�ص الت�سريعية: يبلغ عددها )38( ن�ص ت�سريعي وتتاألف مما يلي:

1. )14( مر�سوم: ي�سدر املر�سوم عن ال�سلطة التنفيذية )الرئي�ص اأو امللك اأو جمل�ص الوزراء( بعد م�سادقة اأو اقرتاح من ال�سلطة     
       الت�سريعية

2. )24( قانون: ي�سدر القانون عن ال�سلطة الت�سريعية )الربملان اأو جمل�ص ال�سعب اأو جمل�ص النواب( ول ي�سبح القانون نافذًا اإل باإقراره من    
       ال�سلطة التنفيذية )الرئي�ص، احلكومة..(4 

2( الن�سو�ص التنفيذية: يبلغ عددها )94( ن�ص تنفيذي وتتاألف مما يلي:
1. )69( قرار: وي�سدر القرار من اجلهة املخت�سة �سواء كانت )وزارة ، مديرية( ويتم تعميمه على اجلهات املعنية وميكن اأن يتم حتديده بفرتة    

زمنية معينة5    
2. )17( اأمر: وهي عبارة عن لوائح تنفيذية )تون�سية( مهمتها تطبيق القوانني واملرا�سيم، وهي م�ساوية للقرارات من ناحية القوة القانونية     

وت�سدر عن ال�سلطة التنفيذية باقرتاح من الوزارة املخت�سة   
3. )4( اأنظمة: يوجد النظام يف الأردن وهو عبارة عن لئحة تنفيذية اأردنية ت�سدر من الوزير املخت�ص ب�ساأن تنفيذ مادة اأو اأكرث من القانون،    

فهو من ناحية القوة القانونية م�ساوي لقوة القرار   
4. )4( تعليمات: تطلق التعليمات على اللوائح التنفيذية التي ت�سرح تفا�سيل الإجراءات التي يتناولها القانون اأو النظام، وتت�ساوى التعليمة مع    
القرار من ناحية القوة القانونية، ويو�سح ال�سكل )1( ن�سبة توزع اأنواع الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية من حيث القوة القانونية بالعتماد على    

العدد الكلي للن�سو�ص.  

2 ت�سم الدرا�سة )16( دولة، ونتيجة لختالف الت�سمية من دولة اإىل اأخرى، �سيتم اعتماد ت�سمية الن�سو�ص الت�سريعية على )املرا�سيم والقوانني( وما دون الن�سو�ص الت�سريعية �سيطلق 
عليه ت�سمية )الن�سو�ص التنفيذية(

3 ت�سمل الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية: املرا�سيم والقوانني والقرارات والأوامر والأنظمة والتعليمات واملن�سورات املتبعة يف كل دولة من الدول امل�سمولة بالدرا�سة
4 الن�سو�ص الت�سريعية: هي جميع القواعد القانونية التي ت�سدر عن ال�سلطات الت�سريعية وتعرب عن املرا�سيم والقوانني

5 الن�سو�ص التنفيذية: ت�سدر وتعمم من ال�سلطة املخت�سة وذلك لتنفيذ اأحكام ومواد القوانني اأو املرا�سيم، وتطلق ت�سمية الن�سو�ص التنفيذية ا�سطالحًا لتعرب عن الأوامر يف تون�ص 
وعن التعليمات والأنظمة يف الأردن وعن الأكواد ب�سكل عام

الشكل)1( نسبة توزع أنواع النصوص التشريعية والتنفيذية من حيث 
القوة القانونية باالعتماد على العدد الكلي للنصوص

71% قرار

11% مر�سوم

18% قانون
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2 التحليل الكمي للنصوص التشريعية والتنفيذية

من ال�سكل )1( جند : 
القانونية  القوة  يو�سح  بالدرا�سة، مما  امل�سمولة  العربية  للدول  والتنفيذية  الت�سريعية  الن�سو�ص  )29%( من جمموع  ن�سبته  ما  الت�سريعية  الن�سو�ص  ت�سغل 
للن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية امل�سمولة يف الدرا�سة �سواء كانت نافذة اأو قيد التنفيذ، كما ت�ستاأثر الن�سو�ص التنفيذية بن�سبة )71%( من جمموع الن�سو�ص 
الكمية - كل ن�ص  الناحية  فاإنه -من  بالتايل   ،)1/3( اإىل  ت�ساوي تقريبًا  التنفيذية  الن�سو�ص  اإىل  الت�سريعية  الن�سو�ص  ن�سبة  اأن  اأي  والتنفيذية،  الت�سريعية 
ت�سريعي يتمخ�ص عنه ثالثة ن�سو�ص تنفيذية، وهي ن�سبة �سئيلة ب�سكل عام على فر�ص اأن املر�سوم اأو القانون يتاألف من جمموعة من املواد وكل مادة حتتاج اإىل 

ن�ص تنفيذي على الأقل لتفعيلها من قبل اجلهة املعنية . 

ن�سو�ص  بخم�سة  وذلك  جمتمعًة،  بالدرا�سة  امل�سمولة  العربية  الدول  يف  املعتمدة  الت�سريعية  الن�سو�ص  عدد  من   )%13( بحوايل  تقدر  بن�سبة  تون�ص  حتظى 
ت�سريعية، كما ت�ستاأثر تون�ص اأي�سًا بن�سبة )37%( من عدد الن�سو�ص التنفيذية املعتمدة يف الدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة جمتمعًة، وذلك بخم�سة وثالثني 
قرارًا، فاإذا ما مت حتييد تون�ص من الإح�سائيات ب�سبب عدد ن�سو�سها الت�سريعية والتنفيذية الكبري والذي ميكن اأن يوؤثر على النتيجة ككل، ف�ستكون النتائج 

على النحو التايل :
• عدد الن�سو�ص الت�سريعية املعتمدة يف كل الدول با�ستثناء الن�سو�ص الت�سريعية التون�سية )33(، وبن�سبة تقدر بحوايل )36%(، كما اأن عدد الن�سو�ص 	

التنفيذية املعتمدة يف كل الدول با�ستثناء الن�سو�ص التنفيذية التون�سية )59( قرارًا، وبن�سبة تقدر بحوايل )64%(، اأي اأن ن�سبة الن�سو�ص الت�سريعية اإىل 
الن�سو�ص التنفيذية يف حالة حتييد تون�ص ت�ساوي تقريبًا اإىل اأقل من )1/2(، بالتايل فاإنه – من الناحية الكمية – كل ن�ص ت�سريعي يتمخ�ص عنه ن�سني 
ة يف جمال الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، اأي اأنه مل يتم دعم  تنفيذيني، مما يوؤدي اإىل نف�ص النتيجة فيما يخ�ص قلة عدد امل�ساريع والفعاليات املنفذَّ
الن�سو�ص الت�سريعية  بن�سو�ص تنفيذية فيما يتعلق بالطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة يف الدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة، يف حني اأن ن�سبة الن�سو�ص 
الت�سريعية اإىل الن�سو�ص التنفيذية يف احلالة التون�سية ت�ساوي تقريبًا )1/8( اأي اأن كل ن�ص ت�سريعي يتمخ�ص عنه ثمانية ن�سو�ص تنفيذية، مما يو�سح 
والتنفيذية  الت�سريعية  الن�سو�ص  توزع  ال�سكل)2(  ويو�سح  التون�سية،  احلالة  يف  التنفيذية  الن�سو�ص  خالل  من  وتفعيلها  الت�سريعية  الن�سو�ص  اقرتان 

التون�سية ح�سب القوة القانونية مقارنة مع بقية الدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة.

الشكل)2( توزع النصوص التشريعية والتنفيذية التونسية حسب القوة القانونية مقارنة مع بقية الدول العربية 
المشمولة بالدراسة
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2 التحليل الكمي للنصوص التشريعية والتنفيذية

عدد الت�سريعات 

1.2 توزع النصوص التشريعية والتنفيذية بحسب الدول العربية المشمولة بالدراسة
 يبني ال�سكل )3( عدد الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية املتعلقة بالطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة اخلا�سة بكل دولة من الدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة حيث 
تت�سدر تون�ص امل�سهد باأربعني ت�سريعًا، تليها اجلزائر وم�سر والأردن بعدد يرتاوح ما بني )11- 18( ت�سريع ومن ثم تتباين الدول لت�سل اإىل ت�سريع واحد فقط 

وذلك كما هو مبني يف ال�سكل )3( 

الشكل)3( عدد النصوص التشريعية والتنفيذية الصادرة في الدول العربية المشمولة بالدراسة خالل الفترة 
ما بين 1999 - 2013
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2.2 التحليل الكمي لتوزع النصوص التشريعية والتنفيذية في الدول العربية المشمولة 
بالدراسة

من ال�سكل )3( جند اأن حوايل 64% من الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية ترتكز يف 33% من الدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة، ممثلًة باأربع دول )تون�ص، 
بقية  تليها  الأوىل،  املرتبة  لتحتل  تون�ص  وهي  واحدة  دولة  يف  ترتكز  والتنفيذية  الت�سريعية  الن�سو�ص  من   %30 حوايل  اأن  كما  الأردن(،  م�سر،  اجلزائر، 
الدول، الأمر الذي يعطي ت�سورًا اأوليًا عن الواقع الت�سريعي لهذه الدول، ويو�سح ال�سكل)4( ن�سبة الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية يف كل دولة مقارنة مع عدد 

الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية الكلي والبالغ عدده 132

الشكل)4( نسبة النصوص التشريعية والتنفيذية في كل دولة مقارنة مع عدد النصوص التشريعية والتنفيذية الكلي 
والبالغ عدده 132
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3.2 مستويات التحليل الكمي للنصوص التشريعية والتنفيذية
ت�سم الدرا�سة املقارنة اأربعة م�ستويات للتحليل الكمي، والتي �سيتم اعتمادها كاأ�سا�ص للت�سنيف فيما يتعلق بالدرا�سة التحليلية املقارنة - كما �سرنى لحقًا- ومت و�سع 
هذه امل�ستويات نتيجة للدرا�سة املعمقة للموا�سيع التي تطرقت اإليها الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية املعتمدة يف الدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة خالل الفرتة ما 
بني )1999 -2013(، ويتناول كل م�ستوى العديد من الأهداف بدءًا من التزام الدولة نحو الطاقات املتجددة وكفاءة الطاقة وو�سع ال�سرتاتيجيات مرورًا باإزالة 

املعوقات والتوجه نحو التنمية ال�سناعية وت�سهيل طرق التمويل والإنتاج املحلي ملعدات الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، وهذه امل�ستويات بالتعريف هي:
اإدخال هذه  اآليات  املتجددة من حيث  بالطاقة  فقط  املوا�سيع اخلا�سة  وتتناول  املتجددة  بالطاقة  املتعلقة  والتنفيذية  الت�سريعية  الن�سو�ص  الأول:  امل�ستوى 

التقنيات واإدماجها يف اأنظمة الطاقة احلالية وطرق ت�سعريها وتنظيم م�سروعاتها

القطاعات  و�سائلها يف  تطبيق  واآليات  الطاقة  كفاءة  يهم جمالت  ما  كل  وتتناول  الطاقة  بكفاءة  املتعلقة  والتنفيذية  الت�سريعية  الن�سو�ص  الثاين:  امل�ستوى 
املختلفة كال�سناعي وال�سكني والنقل واخلدمي والزراعي الخ.. 

تتناول مو�سوعات  اأطر عامة  الت�سريعية والتنفيذية الإطارية وتتناول احلفاظ على الطاقة والتحكم يف الطاقة وهي عبارة عن  الثالث: الن�سو�ص  امل�ستوى 
الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة على م�ستوى القطاعات احليوية واآلية الإ�سراف عليها، �سواء كان الإ�سراف مبا�سر عن طريق جهات حكومية اأو غري مبا�سر عن 

طريق القطاع اخلا�ص )�سركات خدمات الطاقة(

امل�ستوى الرابع: الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية املكملة وت�سم جملة من املو�سوعات، منها ما يرتبط مبو�سوع الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة يف اآن معًا، 
مثل قانون تاأ�سي�ص �سناديق دعم الطاقة واحلوافز، ومنها ما يكون على �سكل موا�سيع مكملة ملهام الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، مثل الن�سو�ص الت�سريعية 
والتنفيذية التي تن�ص على التوليد املوؤتلف والن�سو�ص املنظمة لن�ساط موؤ�س�سات اخلدمات يف جمال الطاقة، اإ�سافًة اإىل قوانني الكهرباء وتاأ�سي�ص الهيئات 

املتخ�س�سة يف جمال الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة.

تهدف درا�سة م�ستويات التحليل الكمي للن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية اإىل ا�ستخال�ص العدد النهائي لكل م�ستوى حتليلي واملقارنة فيما بينها من الناحية 
الكمية، مع الأخذ بعني العتبار اأن هناك بع�ص الدول متتلك ن�سو�سًا ت�سريعية �ساملة للم�ستويات الأربعة4، وبع�سها الآخر ميتلك جزءًا من هذه امل�ستويات7 ، 
وتهدف الدرا�سة اأي�سًا اإىل معرفة املوا�سيع التي يت�سمنها كل م�ستوى حتليلي وذلك لتو�سيح املنهجية املتبعة يف انتقاء املوا�سيع، كما �سيتم ا�ستعرا�ص الن�سب 

املئوية للن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية للدول �سمن كل م�ستوى حتليلي .

التحليل الكمي للنصوص التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالطاقة المتجددة   1.3.2
بلغ عدد الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية املتعلقة بالطاقة املتجددة يف الدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة )34( ن�سًا، تناولت هذه الن�سو�ص موا�سيع رئي�سية وهي:

• قوانني ت�سجيع الطاقات املتجددة 	
• ا�سرتاتيجيات الطاقة املتجددة	
• تخ�سي�ص اأرا�سي وت�سخريها خلدمة اأغرا�ص الطاقة املتجددة	
• العطاءات التناف�سية 	
• قوانني الربط بال�سبكة	
• الإعفاء من الر�سوم اجلمركية	
• الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية املتعلقة ب�سايف القيا�ص والتعرفة املميزة	

1.1.3.2 ن�شبة م�شاهمة كل دولة من جمموع الن�شو�ص الت�شريعية والتنفيذية فيما يتعلق بالطاقة املتجددة

جتدر الإ�سارة اإىل اأن م�سر هي الأوىل من حيث الطاقة املركبة يف جمال الطاقة املتجددة مما يف�سر خربتها يف هذا املجال من الناحية الفنية والت�سريعية، 
الن�سو�ص  ثلث عدد  اأي حوايل  ن�سًا  باأحد ع�سر  املتجددة  بالطاقة  املتعلقة  والتنفيذية  الت�سريعية  الن�سو�ص  الأوىل من حيث عدد  املرتبة  حيث حتتل م�سر 
الت�سريعية والتنفيذية الكلية والبالغة )34(، تليها الأردن بخم�سة، ومن ثم �سوريا اأربعة ن�سو�ص ت�سريعية وتنفيذية، تون�ص و لبنان لكل منهما ثالثة، واثنني لكل 

من )اجلزائر، املغرب، فل�سطني(، يف حني اأن اليمن والإمارات لكل منهما ن�ص واحد.

2 التحليل الكمي للنصوص التشريعية والتنفيذية

6 ت�سم تون�ص امل�ستويات التحليلية الأربعة كما هو مو�سح يف ملحق جداول الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية املتعلقة بالطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة واملعتمدة يف كل دولة من الدول 
العربية امل�سمولة بالدرا�سة )1999 -2013(، اجلدول رقم )1(

7 ت�سم م�سر ثالثة م�ستويات من امل�ستويات التحليلية الأربعة كما هو مو�سح يف ملحق جداول الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية املتعلقة بالطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة واملعتمدة يف كل 
دولة من الدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة )1999- 2013(،
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2 التحليل الكمي للنصوص التشريعية والتنفيذية

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن عدد الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية يف كل دولة ل يعرب بال�سرورة عن تقدم النظم الت�سريعية – وهذا ما ينطبق على كافة م�ستويات 
التحليل - فعلى �سبيل املثال:

على الرغم من تقدم لبنان على فل�سطني بعدد الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية املتعلقة بالطاقة املتجددة، اإل اأنه اإذا ما بحثنا يف م�سمون هذا الن�سو�ص نرى 
اأن مو�سوع الن�ص الت�سريعي للبنان هو اإن�ساء �سندوق حلفظ الطاقة اإ�سافًة اإىل تعرفة �سايف القيا�ص، يف حني اأن مو�سوع الن�ص الت�سريعي الفل�سطيني يتعلق 
با�سرتاتيجية الطاقة املتجددة العامة والتي تتناول هدف الطاقة املتجددة حتى عام 2020، والذي يتاألف �سمنيًا من العطاءات التناف�سية والتعرفة املميزة 
واملبادرة الفل�سطينية للطاقة ال�سم�سية، وبناء على ذلك فاإن الدرا�سة الكمية هي البوابة الرئي�سية للدرا�سة املقارنة والتي تعتمد بالدرجة الأوىل على التعمق يف 
فحوى الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية ومقارنتها واختيار اأف�سل دولة واعتمادها كمعيار للدرا�سة املقارنة، وي�ستعر�ص ال�سكل )5( ن�سبة م�ساهمة كل دولة من 

جمموع الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية املتعلقة بالطاقة املتجددة.

الشكل)5( نسبة مساهمة كل دولة من مجموع النصوص التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالطاقة المتجددة

2.3.2 التحليل الكمي للنصوص التشريعية والتنفيذية المتعلقة بكفاءة الطاقة 
بلغ عدد الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية املتعلقة بكفاءة الطاقة يف الدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة )51( ن�سًا، تناولت موا�سيع رئي�سية وهي:

• كفاءة الطاقة للمعدات املنزلية	
• اإنارة ال�سوارع	
• اإجراءات امل�سابيح امل�ستهلكة للطاقة، مثل منع ال�سترياد اأو فر�ص ال�سرائب على ا�ستريادها	
• التدقيق الطاقي	
• اأكواد كفاءة الطاقة والعزل احلراري	
• اخلطط الوطنية لكفاءة الطاقة	
• املعايري والل�ساقات	

1.2.3.2 ن�شبة م�شاهمة كل دولة من جمموع الن�شو�ص الت�شريعية والتنفيذية املتعلقة بكفاءة الطاقة 

الربامج  والتنفيذي وو�سع  الفني  ال�سعيد  الطاقة على  ناحية كفاءة  بالدرا�سة تطورًا من  امل�سمولة  العربية  الدول  اأكرث  تعد من  تون�ص  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
وتطبيقها وحتقيق اأهدافها، حيث تت�سدر م�سهد كفاءة الطاقة وذلك بثمانية ع�سر ن�سًا ت�سريعيًا وتنفيذيًا، بن�سبة تقدر بحوايل )35%( من جمموع الن�سو�ص 
الت�سريعية والتنفيذية املتعلقة بكفاءة الطاقة يف الدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة، والبالغة )51(، تليها اجلزائر وم�سر ب�ستة ن�سو�ص، مما يدل على الفارق 
الكبري يف عدد الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية بني تون�ص املت�سدرة من جهة، وم�سر واجلزائر من جهة اأخرى، ويو�سح  ال�سكل )6( ن�سبة م�ساهمة كل دولة 

من جمموع الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية املتعلقة بكفاءة الطاقة. 

م�سرالأردن �سوريا تون�ص لبنان اجلزائر املغرب فل�سطني الإمارات اليمن
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الشكل)6( نسبة مساهمة كل دولة من مجموع النصوص التشريعية والتنفيذية المتعلقة بكفاءة الطاقة

2 التحليل الكمي للنصوص التشريعية والتنفيذية

3.3.2 التحليل الكمي للنصوص التشريعية والتنفيذية اإلطارية
بلغ عدد الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية الإطارية يف  الدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة )12( ن�سًا، تتوزع يف كل من �سوريا وتون�ص واجلزائر والأردن واليمن، 
وت�سمى يف �سوريا قانون احلفاظ على الطاقة، وت�سمى يف كل من تون�ص واجلزائر بقانون التحكم يف الطاقة، ويف الأردن قانون الطاقة املتجددة وتر�سيد الطاقة، 

ويف اليمن ال�سرتاتيجية الوطنية للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة .

1.3.3.2 ن�شبة م�شاهمة كل دولة من جمموع الن�شو�ص الت�شريعية والتنفيذيةاالطارية

�سهدت تون�ص تقدمًا كبريًا يف جمال الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية الإطارية، ويعزى ال�سبب يف ذلك اإىل مواظبة تون�ص على متابعة اإعداد وتنفيذ ال�سرتاتيجيات 
الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة املتجددة ب�سكل دوري، واحلر�ص على تعديل مواد قانون التحكم يف الطاقة ال�سادر مبوجب القانون رقم 72/ 2004 واملعدل 
بالقانون رقم 7/ 2009، ويعرب ال�سكل )7( عن ن�سبة م�ساهمة كل دولة من جمموع الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية الإطارية، وبالتايل يو�سح الفرق يف عدد 

الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية التون�سية مقارنة ببقية الدول .

الشكل)7( نسبة مساهمة كل دولة من مجموع النصوص التشريعية والتنفيذية اإلطارية
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2 التحليل الكمي للنصوص التشريعية والتنفيذية

4.3.2 التحليل الكمي للنصوص التشريعية والتنفيذية المكملة
بلغ عدد الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية املكلمة يف الدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة )35( ن�سًا، تناولت املوا�سيع الرئي�سية التالية:

• تر�سيد الطاقة وت�سجيع الطاقات املتجددة	
• جوائز التحفيز الر�سيد ل�ستخدام الطاقة وت�سجيع الطاقات املتجددة 	
• تنظيم عمل �سركات خدمات الطاقة	
• اإن�ساء �سناديق للدعم والتحكم يف الطاقة	
•  اإن�ساء هيئات اأو مراكز حلفظ الطاقة تكون مهمتها الإ�سراف واملتابعة 	
• اإن�ساء الوكالت املتخ�س�سة بالطاقة املتجددة	
• القوانني املتعلقة بالكهرباء والطاقة	
• التوليد املوؤتلف)امل�سرتك( 	

1.4.3.2 ن�شبة م�شاهمة كل دولة من جمموع الن�شو�ص الت�شريعية والتنفيذية املكملة

حتتل تون�ص املرتبة الأوىل من حيث عدد الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية املكملة باثني ع�سر ن�سًا، وبن�سبة تقدر بحوايل )48%( ، تليها اجلزائر ب�ستة ن�سو�ص، 
ومن ثم املغرب خم�سة، والأردن اأربعة، وتت�ساوى كل من )م�سر، �سوريا، فل�سطني، اليمن، ال�سعودية، قطر( لكل منها ن�ص واحد فقط، ويو�سح ال�سكل )8( ن�سبة 

م�ساهمة كل دولة من جمموع الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية املكملة.

الشكل)8( نسبة مساهمة كل دولة من مجموع النصوص التشريعية والتنفيذية المكملة

املتعلقة  والتنفيذية  الت�سريعية  الن�سو�ص  وتتقارب   ،)%39( بحوايل  تقدر  بن�سبة  الرتتيب  الطاقة  بكفاءة  املتعلقة  والتنفيذية  الت�سريعية  الن�سو�ص  تت�سدر 
بالطاقة املتجددة مع نظريتها املكملة، وتعزى قلة عدد الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية الإطارية مقارنًة بباقي امل�ستويات اإىل اأن الن�سو�ص الإطارية م�سوؤولة 
عن تنظيم ا�سرتاتيجية عامة للدولة للحفاظ على الطاقة والتحكم بها ويكون املعني بتطبيقها ومتابعتها جهاز حكومي تكون مهمته تطبيق �سيا�سة الطاقة على 
كافة قطاعات الدولة، اأما امل�ستويات الثالثة الأخرى فهي عبارة عن ن�سو�ص ت�سريعية وتنفيذية ميكن اأن ت�سدر مبا يخدم جهة معينة عامة اأو خا�سة، مبعنى 
اأنها ت�سدر �سمن نطاق �سيق وتطبيقها يكون معني بهيئة اأو وزارة بعينها ، ويو�سح ال�سكل)9( عدد الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية يف كل م�ستوى من م�ستويات 

التحليل.
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الشكل)9( عدد النصوص التشريعية والتنفيذية في كل مستوى من مستويات التحليل

2 التحليل الكمي للنصوص التشريعية والتنفيذية

كما  النتائج  ف�ستكون  النتيجة ككل،  يوؤثر على  اأن  والذي ميكن  الكبري  والتنفيذية  الت�سريعية  ب�سبب عدد ن�سو�سها  الإح�سائيات  تون�ص من  اإذا ما مت حتييد 
يو�سحها ال�سكل )10( كما يلي:

بالدرا�سة يف حالة حتييد تون�ص من  العربية امل�سمولة  الدول  لبقية  املتعلقة بالطاقة املتجددة  الت�سريعية والتنفيذية  الن�سو�ص  طراأ حتول هام على عدد من 
الت�سريعية  الن�سو�ص  بذلك من عدد  قوانني مقرتبة  ثمانية  بفارق  املكملة  الن�سو�ص  على  املتجددة  بالطاقة  املتعلقة  الن�سو�ص  تقدمت  الإح�سائيات، حيث 
والتنفيذية املتعلقة بكفاءة الطاقة يف حني انخف�ص عدد الن�سو�ص املكملة مبعدل 30% وتعرب الن�سبة الأخرية عن عدد الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية املكملة 

التون�سية، ويو�سح ال�سكل)10( توزع الن�سو�ص ح�سب م�ستويات التحليل مقارنة مع احلالة التون�سية.

الشكل)10( توزع النصوص التشريعية والتنفيذية حسب مستويات التحليل مقارنة مع الحالة التونسية

بقيت الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية املتعلقة بكفاءة الطاقة التون�سية يف مقدمة الرتتيب بالن�سبة لبقية الدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة، ويف نف�ص الوقت 
نالحظ انخفا�ص الن�سو�ص املكملة بحوايل 35% بعد اأن كانت مت�ساوية مع ن�سو�ص الطاقة املتجددة قبل حتييد الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية التون�سية، 
وهذا ما يقودنا اإىل اأن تون�ص تغلب عليها الن�سو�ص التنفيذية والتي تكون مهمتها اإنفاذ القوانني، بدليل املوا�سيع الرئي�سية التي تناولتها الن�سو�ص الت�سريعية 

والتنفيذية املكملة، من و�سع �سناديق حلفظ الطاقة وتنظيم عمل �سركات خدمات الطاقة وغريها. 

الن�سو�ص املتعلقة بالطاقة الن�سو�ص الإطارية
املتجددة

الن�سو�ص املتعلقة الن�سو�ص  املكملة
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تعد الدرا�سة الكمية للن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية املعتمدة يف الدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة والتي تناولها الف�سل الأول، مبثابة حجر الأ�سا�ص، والتي من 
خاللها ميكننا النتقال اإىل مرحلة متقدمة من الدرا�سة املتعمقة وامل�ستفي�سة ومعرفة تفا�سيل هذه الن�سو�ص من حيث املو�سوعات، وبناًء على هذه الدرا�سة مت 
ا�ستخال�ص جميع موا�سيع الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية التي تطرقت اإليها الدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة، بال�سكل الذي ي�سهل عملية الدرا�سة واملقارنة 

والنتقال من التحليل الكمي للن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية اإىل التحليل املقارن.

1.3 األبعاد والموضوعات
الطاقة يف  وكفاءة  املتجددة  بالطاقة  املتعلقة  الن�سو�ص  مو�سوعات  تغطي جميع  بحيث  رئي�سية  اأبعاد  �سبعة  اإىل  والتنفيذية  الت�سريعية  الن�سو�ص  تق�سيم  مت 
اأو عدة �سفات، والغر�ص من  بينها ب�سفة  والتي ت�سرتك فيما  اإىل جمموعة من املو�سوعات،  بالدرا�سة، ومن ثم مت تق�سيم كل بعد  امل�سمولة  العربية  الدول 
هذا الت�سنيف هو اإعطاء ت�سور عن حجم الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية ومدى تطرقها للمو�سوعات الرئي�سية ) الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية الإطارية 

وال�سرتاتيجيات( وللمو�سوعات الفنية والتقنية) التدقيق الطاقي و�سايف القيا�ص( وذلك ما يو�سحه اجلدول رقم )1(:

الموضوعالبعد

احلوافز

�سندوق دعم الطاقة
احلوافز املبا�سرة

اإعفاء معدات الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة من الر�سوم اجلمركية 
اإعفاء معدات الطاقة املتجددة من الر�سوم اجلمركية

تخفي�ص ال�سرائب على معدات الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة

التنظيم احلراري للمباين )العزل احلراري(قطاع الأبنية
اأكواد كفاءة الطاقة 

الوكالت و الهيئات املتخ�س�سةالإطار املوؤ�س�ساتي

خطط العمل الوطنية لكفاءة الطاقةاخلطط وال�سرتاتيجيات
ا�سرتاتيجيات الطاقة املتجددة

م�ساريع الطاقة املتجددة

العطاءات التناف�سية 
�سايف القيا�ص

قوانني الربط بال�سبكة
تغذية التعرفة املميزة

فيما يخ�ص قوانني الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة بالإ�سافة لقوانني التحكم يف الطاقة القوانني الإطارية
فيما يخ�ص الكهرباء والطاقة

تخ�س�سي

التدقيق الطاقي 
�سركات خدمات الطاقة

املعايري والل�ساقات
�سناعي

نقل
اخلاليا الفوتوفولطية

اإنارة ال�سوارع

اللمبات املوفرة للطاقة
منع ا�سترياد وبيع اللمبات املتوهجة

التوليد املوؤتلف

جدول )1( األبعاد والموضوعات

3 تقسيم النصوص التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالطاقة 
المتجددة وكفاءة الطاقة من حيث الموضوع
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البعد الأول : احلوافز وهي عبارة عن ت�سهيالت وامتيازات تقدم للمنتجني وامل�ستوردين وامل�ستهلكني النهائيني، وذلك  مبوجب ن�سو�ص ت�سريعية وتنفيذية، 
الت�سريعية  الن�سو�ص  وح�سب  للم�ستهلكني،  املبا�سرة  اجلوائز  اأو  ال�سريبية  الإعفاءات  اأو  النقدية  احلوافز  الت�سريع،  بح�سب  احلوافز  هذه  اأ�سكال  وتختلف 

والتنفيذية املدرو�سة تاأخذ احلوافز الأ�سكال التالية:
�سناديق دعم الطاقة: يرتكز ن�ساط هذه ال�سناديق بتوفري الدعم احلكومي للعمليات الرامية اإىل تر�سيد ا�ستهالك الطاقة والنهو�ص بالطاقة املتجددة . 1

بالإ�سافة اإىل ا�ستبدال الطاقة، ويختلف الدعم من دولة لأخرى من حيث القطاعات التي ي�سملها هذا الدعم، كما تتمايز طرق جمع موارد هذه ال�سناديق 
بح�سب الطريقة املتبعة يف كل دولة 

وت�سجيع . 2 الطاقة  ل�ستخدام  الر�سيد  التحفيز  منها  الهدف  املخت�سة،  اجلهات  من  ت�سدر  وتنفيذية  ت�سريعية  ن�سو�ص  عبارة  وهي  املبا�سرة:  احلوافز 
الطاقات املتجددة ويوجد هذا الت�سريع يف كل من تون�ص واجلزائر.

اإعفاء معدات الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة من الر�سوم اجلمركية: تنفرد الأردن بهذا الت�سريع. 3
اإعفاء معدات الطاقة املتجددة من الر�سوم اجلمركية: يوجد هذا الت�سريع يف كل من م�سر والأردن. 4
ال�سريبة املرتتبة على امل�سابيح . 5 ن�سبة  تون�ص ويتعلق ب�سبط  القرار يف  املتجددة وكفاءة الطاقة: يوجد هذا  ال�سرائب على معدات الطاقة  تخفي�ض 

والأنابيب

اإجراءات و�سيا�سات يحكمها الإطار القانوين، ومت  البعد الثاين : قطاع الأبنية والذي يتناول مو�سوع توفري الطاقة يف الأبنية ب�سكل رئي�سي من خالل اتباع 
التطرق اإىل هذه الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية على �سعيدين اثنني هما :

التنظيم احلراري للمباين ) العزل احلراري(: ويعرب عن املوا�سفات التقنية لتوفري الطاقة يف م�ساريع ت�سييد وتو�سعة املباين العامة واخلا�سة، اإ�سافة . 1
اإىل املوا�سفات الفنية الدنيا لتوفري الطاقة يف م�ساريع البناء اأو اإعادة تاأهيل املباين ال�سكنية 

اأكواد كفاءة الطاقة:  عبارة عن وثائق فنية ت�سدر عن اجلهات ذات ال�سلة، �سواء كانت وزارة اأو هيئة اأو نقابة، كما اأن اجلهة امل�سدرة للكود هي التي . 2
حتدد فيما اإذا كان الكود طوعي اأو اإجباري. 

البعد الثالث: الإطار املوؤ�س�ساتي يق�سد به قوانني اإن�ساء الهيئات واملراكز واملوؤ�س�سات احلكومية املكلفة مبتابعة اإ�سدار وتنفيذ الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية 
املتخ�س�سة بالطاقة املتجددة وكفاءة  الطاقة

البعد الرابع : اخلطط وال�سرتاتيجيات وهي على نوعني 
 اخلطط الوطنية لكفاءة الطاقة : حيث تنفرد تون�ص بخطتها الوطنية ال�ساملة لكفاءة الطاقة والتي اأطلقتها يف العام 2005، كما مت و�سع جمموعة من . 1

اخلطط الوطنية لكفاءة الطاقة تلبية ملتطلبات الإطار ال�سرت�سادي العربي لكفاءة الطاقة من قبل العديد من الدول، وهذه الدول هي: )لبنان، فل�سطني، 
م�سر، ال�سودان، الأردن، تون�ص، العراق، قطر( وتقوم حاليًا كل من )البحرين، اجلزائر، اليمن، ليبيا( بالتح�سري لعتماد الإطار ال�سرت�سادي، كما 
اأنه توقف العمل بها ب�سبب الأو�ساع احلالية التي ت�سهدها البالد، ويعرف الإطار باأنه عبارة  قامت �سوريا بو�سع امل�سودة النهائية خلطتها الوطنية اإل 
عن ا�سرتاتيجية لكفاءة الطاقة اأطلقها املجل�ص الوزاري العربي للكهرباء التابع جلامعة الدول العربية يف عام 2010، ويهدف اإىل حتقيق وفورات وطنية 

�ساملة للدول يف جمال الطاقة، وذلك حتى العام 2020.     
ا�سرتاتيجيات الطاقة املتجددة : اعتمدت فل�سطني ا�سرتاتيجية كاملة للطاقة املتجددة  من خالل قرار وزاري يهدف اإىل الو�سول بالطاقة املتجددة . 2

لن�سبة م�ساهمة 25% من جمموع الطاقة الكلي بحلول عام 2020، وحذت حذوها تون�ص واجلزائر، وما زالت ال�سرتاتيجية اليمنية غري وا�سحة املعامل 
حتى الوقت احلايل.

البعد اخلام�ض : م�ساريع الطاقة املتجددة
 وت�سم �ستة مو�سوعات رئي�سية، العطاءات التناف�سية، �سايف القيا�ص، قوانني الربط بال�سبكة، تعرفة التغذية املميزة، تخ�سي�ص الأرا�سي، ون�سر ا�ستخدام 
تكنولوجيا الطاقة ال�سم�سية، وتعترب هذه املو�سوعات مبثابة الأ�سا�ص التي تدور يف فلكه الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية املتخ�س�سة مب�ساريع الطاقة املتجددة 

والتي تنظم العمل بتقنيات الطاقة املتجددة .

البعد ال�ساد�ض: القوانني الإطارية
قوانني الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة وقوانني التحكم يف الطاقة: ويعترب من اأهم املو�سوعات، لأنه يت�سمن كل ما يخت�ص بتنظيم حموري الطاقة . 1

املتجددة وكفاءة الطاقة �سمن اإطار قانوين وا�سح ومف�سل، ومن املالحظ اأن فل�سطني تناولت من هذا املو�سوع مايتعلق بالطاقة املتجددة فقط، حتت 
م�سمى » تنظيم ا�ستغالل الطاقة املتجددة يف فل�سطني » يف حني اأن الأردن تناولت املو�سوع من ناحية الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة معًا وجاء القانون 
التحكم يف  تون�ص واجلزائر ودعي بقانون  ت�سمية مت�سابهة يف كل من  واأطلق على هذا املو�سوع   ، الطاقة«  ا�سم »قانون الطاقة املتجددة وتر�سيد  حتت 

الطاقة، و�سمي يف �سوريا بقانون احلفاظ على الطاقة، واجلدير بالذكر اأن تون�ص اأغنت هذا القانون عندما �سمت حمور ثالث وهو ا�ستبدال الطاقة .
الطاقات . 2 من  املولدة  الكهرباء  ا�ستخدام  اإىل  اإ�سافًة  بالكهرباء،  املتعلقة  والتنفيذية  الت�سريعية  الن�سو�ص  جميع  وي�سم  والطاقة:  الكهرباء  مايخ�ض 

املتجددة.

3 تقسيم النصوص التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من حيث الموضوع
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3 تقسيم النصوص التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من حيث الموضوع

البعد ال�سابع :البعد التخ�س�سي . 3
ي�سمل الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية التي تطرقت اإىل مفاهيم تخ�س�سية بحتة يف جمال الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة وهي:

التدقيق الطاقي . 1
�سركات خدمات الطاقة. 2
املعايري والل�ساقات. 3
الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية املتعلقة يف املجال ال�سناعي. 4
الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية املتعلقة يف جمال النقل. 5
اخلاليا الفوتوفولطية. 6
اإنارة ال�سوارع. 7
اللمبات املوفرة للطاقة. 8
منع ا�سترياد وبيع اللمبات املتوهجة. 9

التوليد املوؤتلف للطاقة. 10

2.3 توزع الموضوعات في الدول العربية المشمولة بالدراسة
يو�سح اجلدول رقم )2( وب�سكل مب�سط توزع املو�سوعات بح�سب الدول، فمن خالله ميكن اأن نعرف جميع املو�سوعات     التي تطرقت اإليها الن�سو�ص الت�سريعية 
والتنفيذية يف الدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة، وبنف�ص الوقت ميكننا معرفة الدولة التي اعتمدت هذا املو�سوع، �سواء كان املو�سوع قد انفرد بن�ص ت�سريعي 

خا�ص اأو متت معاجلته من خالل مادة �سمن ن�ص ت�سريعي، فعلى �سبيل املثال:
مت اإ�سدار ن�ص ت�سريعي يتعلق بال�سرتاتيجية العامة للطاقة املتجددة يف فل�سطني، ا�ستملت هذه ال�سرتاتيجية على جمموعة من املواد القانونية التي تطرقت 
لعدة موا�سيع ذات ال�سلة، كتغذية التعرفة وقوانني الربط بال�سبكة، اإل اأن اجلدول تناول الن�ص الت�سريعي بالإ�سافة اإىل املواد القانونية النافذة والواردة فيه، ومت 
اإهمال املواد التي مل تنفذ بعد، لذلك فاإن هذا اجلدول ل يعرب عن عدد الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية اإمنا يعرب عن تناول الدولة للمو�سوع وتنفيذه ب�سكل فعلي.
يعترب اجلدول رقم )2( مبثابة اأداة تو�سيحية ملعرفة الن�سو�ص الت�سريعية النافذة يف الدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة على �سبيل املثال: ي�سنَّف �سندوق دعم 
الطاقة من احلوافز التي منحتها الدولة لت�سجيع كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة، والدول التي يتوافر فيها هذا املو�سوع هي “ اجلزائر ، م�سر، لبنان، املغرب، 

تون�ص “ وهكذا بالن�سبة لبقية الأبعاد واملو�سوعات8.

8 ت�سري العالمة       اإىل اأن املو�سوع موجود ومعمول به يف الدولة املعنية
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احلوافز

�سندوق دعم الطاقة
احلوافز املبا�سرة

اإعفاء معدات الطاقة 
املتجددة وكفاءة الطاقة 

من الر�سوم اجلمركية


اإعفاء معدات الطاقة 
املتجددة من الر�سوم 

اجلمركية


تخفي�ص ال�سرائب على 
معدات الطاقة املتجددة 

وكفاءة الطاقة


قطاع الأبنية
التنظيم احلراري 

للمباين)العزل احلراري(
اأكواد كفاءة الطاقة 
الطوعية والإلزامية

جدول )2(: توزع األبعاد والموضوعات في الدول العربية المشمولة بالدراسة
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الإطار 
املوؤ�س�ساتي

الوكالت اأو الهيئات 
املتخ�س�سة

اخلطط 
وال�سرتاتيجيات

خطط العمل الوطنية 
لكفاءة الطاقة

ا�سرتاتيجيات الطاقة 
املتجددة

م�ساريع الطاقة 
املتجددة

العطاءات التناف�سية
�سايف القيا�ص

قوانني الربط بال�سبكة
تغذية التعرفة املميزة

تخ�سي�ص الأرا�سي
ن�سر ا�ستخدام تكنولوجيا 

الطاقة ال�سم�سية

القوانني 
الإطارية

فيما يخ�ص قوانني 
الطاقة املتجددة وكفاءة 

الطاقة بالإ�سافة اإىل 
قوانني التحكم يف الطاقة



فيما يخ�ص الكهرباء 
والطاقة

تخ�س�سي

التدقيق الطاقي
�سركات خدمات الطاقة

املعايري والل�ساقات
)كفاءة الطاقة(

�سناعي
نقل

اخلاليا الفوتوفولطية
اإنارة �سوارع 

اللمبات املوفرة للطاقة
منع ا�سترياد وبيع اللمبات 

املتوهجة
التوليد املوؤتلف

3 تقسيم النصوص التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من حيث الموضوع
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4 الدراسة التحليلية المقارنة لتطور البنية التشريعية في كل من الدول 
العربية المشمولة بالدراسة للفترة الممتدة ما بين 1999 - 2013

الدرا�سة التحليلية املقارنة بالتعريف هي عملية عقلية تتم بتحديد اأوجه ال�سبه واأوجه الختالف بني حادثتني اجتماعيتني اأو اأكرث، بحيث ميكن من خاللها 
احل�سول على املعارف وتف�سري ال�سلوك ب�سكل �سليم، وتكون هذه احلادثة حمددة بزمانها ومكانها وتاريخها، وميكن اأن تكون كيفية قابلة للتحليل – كما يف 
هذه الدرا�سة -  اأو كمية ميكن حتويلها اإىل كم قابل للح�ساب، فالدول يف هذه الدرا�سة متثل جمال املقارنة واملادة التي يتم املقارنة بها هي م�ستويات التحليل 
)الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة والن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية املكملة والإطارية( وذلك �سمن نطاق زمني ميتد من عام 1999 -2013، ولتحقيق مقارنة 
�سليمة يجب اأن ل ترتكز على درا�سة حادثة واحدة واإمنا ت�ستند املقارنة اإىل درا�سة خمتلف اأوجه ال�سبه والختالف بني حادثتني اأو اأكرث، فال يجوز مقارنة ما ل 

يقارن، اإ�سافًة اإىل ذلك اأن تكون مقيدة بعاملي الزمان واملكان لذلك يجب اأن تقع احلادثة الجتماعية يف زمان ومكان معني وحمدد.

33% من الدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة ممثلًة باأربع دول  اإليها يف الف�سل الأول من الدرا�سة اإىل ا�ستئثار حوايل  ت�سري النتائج الكمية التي مت التو�سل 
الن�سو�ص  كبري يف عدد  فارق  لوجود  اإ�سافًة  ن�سًا،   )132( البالغ عددها  والتنفيذية  الت�سريعية  الن�سو�ص  على جمموع  الأردن(  )تون�ص، اجلزائر، م�سر، 
الت�سريعية والتنفيذية يقدر بحوايل ثالث وع�سرون ن�سًا بني الدولة التي تت�سدر امل�سهد - تون�ص – وبني الدولة التي تليها - م�سر - وبناًء على ذلك ميكن 
اعتماد الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية التون�سية كاأ�سا�ص للمقارنة مع بقية الدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة، وفيما يلي ا�ستعرا�ص للواقع الت�سريعي لكل دولة 

من الدول بالعتماد على توزع الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية يف كل دولة. 

للمقارنة  كأساس  التونسية  الجمهورية  في  التشريعية  للبنية  التحليلية  الدراسة   1.4
مع بقية الدول المشمولة بالدراسة 

بلغ عدد الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية التون�سية املتخ�س�سة بالطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة )40( ن�سًا، بن�سبة تقدر بحوايل )30%( من جمموع الن�سو�ص 
الت�سريعية والتنفيذية للدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة، وتوزعت هذه الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية بح�سب م�ستويات التحليل اإىل :

• الطاقة املتجددة: ثالثة ن�سو�ص 	
• كفاءة الطاقة: ثمانية ع�سر ن�سًا	
• الن�سو�ص الإطارية: �سبعة 	
• الن�سو�ص املكملة: اثنا ع�سر ن�سًا	

تت�سف البنية الت�سريعية التون�سية بالتنوع وال�سمول، حيث تغطي كافة املوا�سيع ذات العالقة يف اأغلب قطاعات الدولة، وحتيط بامل�ستويات التحليلية الأربعة، وحتتل 
املرتبة الأوىل بني جميع الدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة يف عدد الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية جمتمعًة من جهة، ويف الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية املتعلقة 

بكفاءة الطاقة والإطارية واملكملة من جهة اأخرى، بالتايل �سيتم اعتماد الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية التون�سية كمرجع للتحليل املقارن مع الدول الأع�ساء.

اأولت تون�ص اهتمامًا كبريًا بو�سع هيكلية موؤ�س�ساتية تتوىل مهام الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، وذلك من خالل اإن�ساء الوكالة الوطنية للطاقات املتجددة9 ومت 
�سبط التنظيم الإداري واملايل لها مبوجب الأمر رقم 1124 لعام 2000 والذي مت تنقيحه يف عام 2004، كما مت تاأ�سي�ص الوكالة الوطنية للتحكم يف الطاقة10 ، 
والتي ُنظمت بقانون رقم 72 لعام 2004 والذي مت تنقيحه يف عام 2009، و�سمل التحكم يف الطاقة جميع العمليات التي يتم القيام بها بهدف تر�سيد ا�ستعمال 
الطاقة والنهو�ص بالطاقات املتجددة وا�ستبدال الطاقة )التوليد املوؤتلف(، وتوزعت مهام الوكالة ما بني ت�سيري عمليات التدقيق الإجباري الدوري يف الطاقة 
اأو تلك اخلا�سة بالطاقات  يف قطاعات ال�سناعة والنقل واخلدمات، واإ�سناد �سهادات الفعالية الطاقوية للمعدات التي ت�ساهم يف تر�سيد ا�ستعمال الطاقة، 
املتجددة، ودرا�سة امل�ساريع امل�ستهلكة للطاقة واخلا�سعة لال�ست�سارة امل�سبقة، واقرتاح احلوافز والت�سجيعات والإجراءات الكفيلة بتطوير ميدان التحكم يف 
الطاقة، كما ت�سرف الوكالة على تطبيق اخلطط وال�سرتاتيجيات، حيث تعترب تون�ص الدولة الع�سو الأوىل التي اعتمدت  خطة وطنية لكفاءة الطاقة والطاقة 
املتجددة وذلك قبل �سدور الإطار ال�سرت�سادي العربي لتح�سني كفاءة الطاقة الكهربائية وتر�سيد ا�ستهالكها لدى امل�ستهلك النهائي وال�سادر عن اأمانة املجل�ص 
الوزاري العربي للكهرباء يف عام 2010، جتلت هذه اخلطة يف عدد من الربامج، هي الربنامج الثالثي للتحكم يف الطاقة )2005 -2007(، الربنامج الرباعي 

للتحكم يف الطاقة )2008- 2011(، اخلطة الوطنية التون�سية لكفاءة الطاقة )2013 -2020(.

تتميز الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية التون�سية بوجود خم�سة قوانني يقابلها خم�ص وثالثون ن�ص تنفيذي )قرار، اأمر(، بالتايل فاإن كل قانون - من وجهة نظر 
كمية – يتفرع عنه �سبع ن�سو�ص تنفيذية ، ويعترب هذا موؤ�سرًا �سحيًا على التزامن ما بني اإ�سدار الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية من جهة، وتنفيذها من جهة 
اأخرى، الأمر الذي �ساهم يف تفعيل هذه املرا�سيم والقوانني وو�سعها مو�سع التطبيق، وهذا ما يعطي للن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية التون�سية ال�سبغة املتقدمة 
يف جمال كفاءة الطاقة، وت�سنف تون�ص باأنها الدولة العربية الأوىل يف جمال كفاءة الطاقة من ناحية �سياغة الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية وتنفيذها، حيث 
مت تدعيم اأغلب املرا�سيم والقوانني التون�سية بن�سو�ص تنفيذية، كاملر�سوم املتعلق بعمليات التدقيق الطاقي الإجباري الدوري وما تاله من ن�سو�ص تنفيذية 

9 تاأ�س�ست مبوجب قانون ت�سجيع البحث عن الطاقات املتجددة واإنتاجها وت�سويقها رقم 48 لعام 1985 واملوؤرخ يف 25 اأبريل 
10 تاأ�س�ست مبوجب مر�سوم القت�ساد يف الطاقة عدد 8 لعام 1985 واملوؤرخ يف 14 �سبتمرب، ومبوجب قانون التحكم يف الطاقة رقم 62 لعام 1990 املوؤرخ يف 23 يوليو 1990 
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تتعلق بال�سروط اخلا�سة بالتدقيق يف الطاقة على الر�سم البياين يف قطاعي ال�سكن واخلدمات، اإ�سافة اإىل القرار املتعلق بتنظيم ن�ساط موؤ�س�سات اخلدمات 
يف جمال الطاقة وتعديالته11 ، كما �سدرت عدة ن�سو�ص ت�سريعية وتنفيذية بخ�سو�ص كفاءة الطاقة يف التجهيزات املنزلية الكهربائية، كالأوامر والقرارات 
املتعلقة بتاأ�سري الثالجات واملجمدات والآلت املزدوجة وما تبعها من تعديالت، عالوًة على ن�سو�ص ت�سريعية وتنفيذية لتحديد الكفاءة الدنيا يف ا�ستهالك 

الطاقة بالن�سبة لأجهزة التكييف الفردي ذات قدرة تربيد اأقل من 12 كيلوواط .

اإىل  تطرقا   2009 و   2008 اإلزاميني يف عامي  فقد �سدر مر�سومني  واخلا�سة،  العامة  املن�ساآت  على  الرتكيز  كبريًا، حيث مت  اهتمامًا  الأبنية  و�سهد قطاع 
ة للمكاتب العامة واخلا�سة، اإ�سافة اإىل مر�سوم املوا�سفات الفنية الدنيا لتوفري  املوا�سفات التقنية التي يجب اأن تتوفر يف م�ساريع ت�سييد وتو�سعة املباين املعدَّ

الطاقة يف م�ساريع البناء اأو اإعادة تاأهيل املباين ال�سكنية.

 وفيما يتعلق باحلوافز مت اإن�ساء ال�سندوق الوطني للتحكم يف الطاقة و�سندوق كفاءة الطاقة، وتاأ�سي�ص اجلائزة الكربى لرئي�ص اجلمهورية للتحفيز الر�سيد 
ل�ستخدام الطاقة وت�سجيع الطاقات املتجددة، كما مت اإ�سدار املر�سوم اخلا�ص باآلية تق�سيط الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، كما اأنه مت و�سع قائمة من املواد 
اخلام واملواد ن�سف املنتجة وامل�ستعملة يف الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة مبوجب الأمر رقم 744 لعام 1995 وتعديالته، وذلك بهدف اإعطاء ميزات تف�سيلية 

من ناحية التعرفة اجلمركية على هذه املواد.

انفردت تون�ص مبجموعة من الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية التي ميزتها عن الدول الأع�ساء، والتي كان لها بالغ الأثر يف الرتكيز على دقائق الأمور املتعلقة 
بكفاءة الطاقة، وتتلخ�ص هذه الن�سو�ص فيما يلي:

• يف جمال النقل : قرار يتعلق ب�سبط دورية الفح�ص الفني للعربات واإجراءاته و�سروط ت�سليم �سهادات الفح�ص الفني والبيانات التي يجب اأن تت�سمنها، 	
اإ�سافًة لقرار يتعلق بتنظيم ممار�سة مهنة ت�سخي�ص حمركات ال�سيارات التي ل يتجاوز وزنها الإجمايل 3500 كيلوغرام ول يتجاوز عدد مقاعدها ت�سعة 

وذلك يف القطاع اخلا�ص.
• التنوير العمومي : قرار يحدد اخلا�سيات الفنية املتعلقة بالقت�ساد يف الطاقة عند تركيز �سبكات التنوير العمومي 	
• الإنارة املنزلية : قرار يتعلق مبنع بيع الفواني�ص املتوهجة العادية ذات ال�ستعمال املنزيل وذات قدرة ت�ساوي اأو تفوق 100 واط وتوتر ي�ساوي اأو يفوق عن 	

100 فولت

• التوليد املوؤتلف: مت اإ�سدار قرار يتعلق بالتوليد املوؤتلف، اإ�سافًة اإىل قرار اآخر يتعلق ب�سبط ال�سروط الفنية لربط وت�سريف الطاقة الكهربائية ملن�ساآت 	
التوليد املوؤتلف بال�سبكة الوطنية للكهرباء 

• اإ�سدار مر�سوم يتعلق بو�سع قائمة باملواد اخلام واملواد ن�سف املنتجة وامل�ستعملة يف الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة يف عام 1995 ومت تنقيحه يف العامني 	
)2006( و )2010( 

اإن النجاح التون�سي يف جمال كفاءة الطاقة جاء نتيجة عمل دوؤوب ومواظبة على متابعة اإ�سدار الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية وتوفري مقومات تنفيذها، حتى 
اأ�سبح من املمكن اعتبار تون�ص مبثابة البو�سلة املوجهة فيما يخ�ص ت�سريع ومتابعة تنفيذ �سيا�سات كفاءة الطاقة يف الدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة.

 على الرغم من التقدم الكبري الذي حققته تون�ص يف جمال كفاءة الطاقة والن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية املكملة والإطارية مقارنًة ببقية الدول اإل اأنها لزالت 
يف عداد الدول ذات البنية الت�سريعية املقبولة فيما يتعلق بالطاقة املتجددة، حيث ت�سرف الوكالة الوطنية للطاقات املتجددة على جميع املهام والن�ساطات، 
اإىل ربط وت�سريف الطاقة  اإ�سافة  اإىل �سركة الكهرباء التون�سية،  وترتكز الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية حول بيع الكهرباء الزائدة واملنتجة من املنتجني 
الكهربائية ملن�ساآت التوليد املوؤتلف للطاقة والطاقة املتجددة بال�سبكة الوطنية للكهرباء، ويبني ال�سكل )11( التوزع ال�سنوي للن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية 

املتعلقة بالطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة يف تون�ص خالل الفرتة 1999- 2013.

11 ملحق جداول الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية املتعلقة بالطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة واملعتمدة يف كل دولة من الدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة )1999- 2013(، اجلدول 

رقم )1(
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الشكل)11( التوزع السنوي للنصوص التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في تونس 
خالل الفترة 1999 -2013

من ال�سكل )11( نالحظ اأنه بداأت تون�ص باإ�سدار الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية منذ بداية عام 2000 وذلك نتيجة لنخفا�ص اإنتاجها املحلي من النفط 
واعتمادها ب�سكل متزايد على ال�سترياد، وبداأت بعدد من اخلطوات التمهيدية مثل تاأ�سي�ص اجلائزة الكربى لرئي�ص اجلمهورية للتحفيز الر�سيد ل�ستخدام 
الطاقة وت�سجيع الطاقات املتجددة يف عامي 2002 و 2003، وعندها بداأ ارتفاع ملحوظ بعدد الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية بني عامي 2003- 2005 
حيث �سدر قانون رقم 72 لعام 2004 بخ�سو�ص التحكم يف الطاقة، ومن ثم مت اعتماد الربنامج الثالثي للتحكم يف الطاقة يف عام 2005، تاله ارتفاع اآخر يف 
عدد الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية يف عام 2007 وهو العام الذي مت فيه التح�سري للربنامج الرباعي للتحكم يف الطاقة )2008 -2011(، ويعزى الرتفاع 
قانون  واإمتام  تنقيح  تناول  والذي  الطاقة  بالتحكم يف  واملتعلق   2009 /7 لقانون  تون�ص  اعتماد  ب�سبب   2009 والتنفيذية عام  الت�سريعية  الن�سو�ص  يف عدد 
72/ 2004، بالإ�سافة اإىل الأوامر التي ركزت على كفاءة الطاقة يف املباين ويف الأجهزة املنزلية ب�سكل عام واأجهزة التكييف ب�سكل خا�ص، وبداأت الن�سو�ص 

الت�سريعية والتنفيذية بالنخفا�ص يف عام 2011 نتيجة الظروف ال�سيا�سية لتتعافى يف عام 2013 باإطالق اخلطة الوطنية لكفاءة الطاقة )2013- 2020( 
والتي جاءت تكملًة للربنامج الرئا�سي وخطة الطاقة ال�سم�سية التون�سية واللذان توقف العمل بهما يف عام 2010.

2.4 تحليل البنية التشريعية المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في جمهورية 
مصر العربية  

جمموع  من   )%13( بحوايل  تقدر  بن�سبة  ن�سًا   )18( الطاقة  وكفاءة  املتجددة  الطاقة  يف  املتخ�س�سة  امل�سرية  والتنفيذية  الت�سريعية  الن�سو�ص  عدد  بلغ 
الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية للدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة، لتحتل املرتبة الثانية بعد تون�ص، وباملقارنة جند اأن ن�سبة الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية 
امل�سرية تقدر بحوايل )45%( من ن�سبة الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية التون�سية، اأي اأن هناك فرق وا�سح ما بني ترتيب الدولة املت�سدرة والدولة التي تليها 
من حيث عدد الن�سو�ص، مع مالحظة اأن اأغلب الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية امل�سرية تتعلق بالطاقة املتجددة يف حني اأن حوايل 75% من هذه الن�سو�ص 

التون�سية تتناول كفاءة الطاقة.

�سملت الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية امل�سرية ثالثة م�ستويات للتحليل، الن�سو�ص املتعلقة بالطاقة املتجددة، والن�سو�ص املتعلقة بكفاءة الطاقة، والن�سو�ص 
املكملة، كما اأنها تت�سدر ترتيب الدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة فيما يتعلق بالن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية املتعلقة بالطاقة املتجددة وذلك باأحد ع�سر ن�سًا 

تناولت ما يلي:
• تقدمي العطاءات التناف�سية العامة مل�ساريع الطاقة املتجددة على نطاق وا�سع و�سدر يف عام 2009 	
• تاأ�سي�ص �سندوق دعم الطاقة املتجددة والذي ي�ستهدف تغطية الفرق بني �سعري الإنتاج والبيع، وكذلك تقدمي ال�سمانات املطلوبة	
• قرار اإعفاء م�سروعات الطاقة املتجددة من الر�سوم اجلمركية	
• قرار املجل�ص الأعلى للطاقة لعام 2009 باملوافقة على خطوات تنفيذ ا�سرتاتيجية طاقة الرياح 	
• لإن�ساء 	 النتفاع  حق  بنظام  الأرا�سي  لتخ�سي�ص  التنظيمية  القواعد  م�سروع  ب�ساأن   2012/  6/  6 بتاريخ   11/12/06/20 رقم  الوزراء  جمل�ص  قرار 

م�سروعات الطاقة املتجددة والذي يحدد مقابل النتفاع بن�سبة )2%( من الطاقة املنتجة �سنويًا اأو من قيمتها 
• قرار جمل�ص الوزراء رقم 11/12/06/20 بتاريخ 6 /6 /2012 ب�ساأن املوافقة على متويل �سندوق دعم الطاقة املتجددة بقيمة وفر الوقود املكافئ للطاقة 	

املنتجة، حم�سوبًا ب�سعر بيع الطاقة لل�سناعات كثيفة ال�ستهالك للطاقة

تتقا�سم م�سر مع اجلزائر املرتبة الثانية فيما يتعلق مب�ستوى حتليل كفاءة الطاقة ب�ستة ن�سو�ص ت�سريعية وتنفيذية، والتي ت�سم ا�سرتاتيجية لكفاءة الطاقة، 
متمثلًة باخلطة امل�سرية لكفاءة الطاقة، وقرار باإن�ساء نظام متويلي من اأحد البنوك )اأو عدة بنوك( لت�سهيل اقتناء املواطنني لل�سخانات ال�سم�سية للمياه، 
كما مت تطبيق كود كفاءة الطاقة يف املباين ال�سكنية والتجارية والإدارية، اإ�سافًة اإىل الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية املتعلقة بكفاءة الطاقة للمعدات املنزلية 
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)املعايري والل�ساقات(.
وجتدر الإ�سارة اإىل التزام الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية امل�سرية بال�سري بخطى ثابتة يف طريق تنفيذ القرار الذي ين�ص على ا�ستخدام اللمبات املوفرة 
بالطاقة  املتعلقة  والتنفيذية  الت�سريعية  للن�سو�ص  ال�سنوي  التوزع  ال�سكل)12(  ويبني  املنزيل،  القطاع  املتوهجة يف  اللمبات  التدريجي من  والتخل�ص  للطاقة 

املتجددة وكفاءة الطاقة يف م�سر خالل الفرتة 1999- 2013.

4 الدراسة التحليلية المقارنة لتطور البنية التشريعية في كل من الدول العربية المشمولة بالدراسة

الشكل)12( التوزع السنوي للنصوص التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في مصر 
خالل الفترة 1999- 2013

3.4 تحليل البنية التشريعية المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

تت�سم الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية اجلزائرية با�ستيفاء عنا�سر م�ستويات التحليل )الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة والن�سو�ص الإطارية واملكملة(، كما اأنها 
حتتل املرتبة الثالثة بعدد الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية )16( ن�سًا وبن�سبة تقدر بحوايل )12%( من جمموع الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية للدول العربية 
امل�سمولة بالدرا�سة يف جمال الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، اإ�سافًة اإىل وجود تقارب كمي يف عدد الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية امل�سرية واجلزائرية، 
وباملقارنة جند اأن ن�سبة الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية اجلزائرية تقدر بحوايل )40%( من ن�سبة الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية التون�سية، واملالحظ من 
الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية اجلزائرية قلة عدد الن�سو�ص التنفيذية وغلبة الن�سو�ص الت�سريعية، مما يوؤدي عادًة اإىل وجود خلل يف الناحية التنفيذية12 ، 

وتتمحور املوا�سيع التي تناولتها الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية املتعلقة بكفاءة الطاقة حول:

الن�سو�ص  مع  وباملقارنة  املباين،  الطاقة يف قطاع  كفاءة  اإىل  اإ�سافًة  بالل�ساقات  وتزويدها  الكهربائية  لالأجهزة  الفنية  املوا�سفات  و�سبط  الطاقي  التدقيق 
الت�سريعية والتنفيذية اجلزائرية تفتقر ملتابعة وتنفيذ اخلطط وال�سرتاتيجيات املعنية  بكفاءة الطاقة،  اأن الن�سو�ص  التون�سية، نرى  الت�سريعية والتنفيذية 
العمومي، وفر�ص  التنوير  النقل، ويف  التي ت�سمل م�سائل حمددة كرت�سيد الطاقة يف قطاع  التخ�س�سية  والتنفيذية  الت�سريعية  الن�سو�ص  اإىل  وعدم تطرقها 

�سيا�سات حتد من ا�ستخدام اللمبات املتوهجة والجتاه نحو اللمبات املوفرة.

امل�سمولة  العربية  الدول  بني  ال�سباقة  لتكون   2005 عام  من  ابتداّء  الطاقة  يف  للتحكم  برنامج  و�سع  اإىل  التون�سية  والتنفيذية  الت�سريعية  الن�سو�ص  عمدت 
بالدرا�سة، واأولت اهتمامًا كبريًا مبتابعة اخلطط الوطنية لكفاءة الطاقة ب�سكل دوري و�سوًل اإىل اخلطة )2013- 2020( املعمول بها حاليًا، كذلك الأمر فيما 
يتعلق بالن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية الإطارية اجلزائرية، حيث مت و�سع قانون التحكم يف الطاقة وذلك يف عام 1999، وتبعه املر�سوم التنفيذي رقم 149 
واملوؤرخ يف 19 /5 /2004 الذي يحدد كيفية اإعداد الربنامج الوطني للتحكم يف الطاقة، ومل تتبعه ن�سو�ص تنفيذية كافية بحيث تغطي جميع مواد هذا القانون.

تناولت الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية املكملة اجلزائرية ثالثة موا�سيع رئي�سية، هي ما يتعلق بالكهرباء وتوزيعها وتكاليف اإنتاجها، اإ�سافًة اإىل تاأ�سي�ص هيئة 
للطاقة املتجددة متثل باملعهد اجلزائري للطاقة املتجددة يف عام 2011، واآليات متويل وتنظيم ال�سندوق الوطني للتحكم يف الطاقة، يف حني افتقرت اجلزائر 

ملوؤ�س�سات خدمات الطاقة، وللن�سو�ص الت�سريعية املتعلقة بالتوليد امل�سرتك للطاقة وتخفي�ص الر�سوم اجلمركية على معدات الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة.
12 ملحق جداول الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية املعتمدة يف كل دولة من الدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة )1999- 2013(، جدول رقم )3(
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4 الدراسة التحليلية المقارنة لتطور البنية التشريعية في كل من الدول العربية المشمولة بالدراسة

باملقارنة بني كل من الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية التون�سية واجلزائرية فيما يتعلق بالطاقة املتجددة، جند اأن اجلزائر متقدمة من الناحية الت�سريعية ومن 
الناحية التنفيذية، حيث مت تاأ�سي�ص هيئة و�سندوق للطاقة املتجددة وذلك يف عام 2011، كما مت اعتماد اأنظمة اخلاليا الكهر�سوئية يف عام 2008، وو�سع 
املتجددة  الطاقة  والتنفيذية  الت�سريعية  للن�سو�ص  ال�سنوي  التوزع   )13( ال�سكل  ويبني  امل�ستدامة13،  التنمية  اإطار  املتجددة يف  الطاقات  قانون خا�ص برتقية 

وكفاءة الطاقة يف اجلزائر خالل الفرتة 1999 -2013.

13 مت و�سع قرار يحدد التعرفة املميزة وذلك يف 2 فرباير 2014 والذي �سنتطرق اإليه ب�سكل مف�سل يف وقت لحق

14 ومت فيما بعد اإ�سدار نظام رقم 10/ 2013 ين�ص على اإعفاء نظم الطاقة املتجددة واأجهزتها ومعداتها وتر�سيد ا�ستهالك الطاقة

الشكل)13( التوزع السنوي للنصوص التشريعية والتنفيذية االمتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في 
الجزائر خالل الفترة -1999 2013

4.4 تحليل البنية التشريعية المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المملكة 
األردنية الهاشمية

تت�سم الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية الأردنية با�ستيفاء عنا�سر م�ستويات التحليل )الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة والن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية الإطارية 
واملكملة(، ويبلغ عدد الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية الأردنية املتخ�س�سة يف الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة )11( ن�سًا، بن�سبة تقدر بحوايل )8%( من 

جمموع الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية يف الدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة.

الت�سريعية  الن�سو�ص  وبناًء عليه فقد عمدت  الأردنية،  اململكة  القطاع اخلا�ص يف  الكهرباء من قبل  لإنتاج  الأ�سا�ص  64/ 2002 مبثابة  املر�سوم رقم  يعترب 
والتنفيذية الأردنية اإىل و�سع اإطار قانوين خا�ص متثل بالقانون رقم 13/ 2012 املتعلق بالطاقة املتجددة وتر�سيد الطاقة، والذي تناول اآلية تعاقد الأ�سخا�ص 
لتطوير مواقع بهدف ا�ستغالل م�سادر الطاقة املتجددة، اإ�سافًة اإىل طريقة بيع وعبور وربط الطاقة الكهربائية املولدة من من�ساآت الطاقة املتجددة، وذلك من 
خالل التعليمات ال�سادرة عن جمل�ص مفو�سي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، كما ت�سمن القانون اإن�ساء �سندوق لت�سجيع الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة ومقره 
وزارة الطاقة والرثوة املعدنية، تكون مهمته توفري التمويل الالزم للم�ساهمة يف ا�ستغالل م�سادر الطاقة املتجددة وتر�سيد ا�ستهالك الطاقة مبا فيها امل�ساريع 
ال�سغرية، وعماًل باملادة 18 من قانون الطاقة املتجددة وتر�سيد الطاقة مت اإ�سدار النظام رقم 73/ 2012 املتعلق باإجراءات وو�سائل تر�سيد الطاقة وحت�سني 
كفاءتها، والذي يهدف اإىل ت�سجيع ال�ستثمار يف هذا املجال، والقيام بعمليات  التدقيق الطاقي، واإن�ساء قاعدة بيانات تتعلق برت�سيد الطاقة وحت�سني كفاءتها. 

تنفرد اململكة الأردنية بن�ص تنفيذي بعنوان “ اإعفاء معدات ومكونات الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة من الر�سوم اجلمركية و�سريبة املبيعات » وذلك بقرار 
جمل�ص الوزراء رقم 12 /11 /4 /7127 14.

باملقارنة مع احلالة التون�سية نرى اأن ال�سمة العامة للن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية الأردنية هي غلبة الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية املتعلقة بالطاقة املتجددة 
الطاقة،  وكفاءة  املتجددة  الطاقة  مو�سوعات  عليها  ترتكز  التي  الأ�سا�سية  املحاور  من  العديد  اإىل  تتطرق  اأنها مل  اإل  الطاقة،  بكفاءة  املتعلقة  نظريتها  على 
كالتعرفة املميزة و القوانني التخ�س�سية يف قطاع النقل اأو اللمبات املوفرة اأو اعتماد اأنظمة اخلاليا الفوتوفولطية، ويبني ال�سكل)14( التوزع ال�سنوي للن�سو�ص 

الت�سريعية والتنفيذية املتعلقة بالطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة يف الأردن خالل الفرتة 1999 -2013.

تطور عدد ت�سريعات الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة يف تون�ص خالل الفرتة  2013-1998 
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4 الدراسة التحليلية المقارنة لتطور البنية التشريعية في كل من الدول العربية المشمولة بالدراسة

الشكل)14( التوزع السنوي للنصوص التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في األردن 
خالل الفترة 1999- 2013

منحنى تطور عدد ت�سريعات الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة يف الأردن خالل الفرتة  2013-1998
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5.4 تحليل البنية التشريعية المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المملكة 
المغربية

)7%( من جمموع  اأي بن�سبة تقدر بحوايل  بلغ عدد الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية املغربية املتخ�س�سة بالطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة ت�سعة ن�سو�ص، 
الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية للدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة.

اهتمت اململكة املغربية بتنظيم مهام الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة �سمن اأطر موؤ�س�ساتية، بحيث ت�سرف هذه املوؤ�س�سات على تطبيق الن�سو�ص الت�سريعية 
والتنفيذية ذات ال�سلة، وتلبيًة لهذا الغر�ص مت تاأ�سي�ص الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية يف عام 2009، واإن�ساء معهد اأبحاث الطاقة 
اإدارة جماعية وجمل�ص رقابة  “، وهي �سركة م�ساهمة ذات جمل�ص  “ الوكالة املغربية للطاقة ال�سم�سية  تاأ�سي�ص ال�سركة امل�سماة  )2011(، كما مت  املتجددة 
ومتتلك الدولة اأغلبية راأ�سمال ال�سركة ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر، وتهدف اإىل اإجناز برنامج تنمية م�ساريع مندجمة لإنتاج الكهرباء انطالقًا من الطاقة 

ال�سم�سية، بقدرة اإجمالية دنيا تبلغ )2000( ميغاواط وذلك يف اإطار اتفاقية تربمها ال�سركة مع الدولة.

اأولت اململكة املغربية اأهمية كبرية بالن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية املتعلقة بالطاقة املتجددة، وتركز اإ�سدار وحتديث اأغلب هذه الن�سو�ص يف الفرتة ما بني 
2008 -2011، ويعد هذا موؤ�سرًا على حداثة الن�سو�ص ومواكبتها للتطورات الفنية والتكنولوجية، فاإىل جانب البنية املوؤ�س�ساتية، �سمت الن�سو�ص الت�سريعية 

والتنفيذية قانون 40/ 2008 املتعلق باإيجاد �سركات ا�ستثمار يف الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة ومتويلها من خالل �سندوق تنمية الطاقة، والذي يحتوي على 
راأ�ص مال يقدر بواحد مليار دولر اأمريكي، ومت تعزيزه بالقانون رقم 13/ 2009، حول ت�سجيع الطاقات املتجددة، والذي يت�سمن �سرحًا تف�سيليًا عن نظام 
ترخي�ص من�ساآت الطاقة الكهربائية انطالقًا من م�سادر الطاقات املتجددة وال�سروط املطلوبة ملنح هذه الرتاخي�ص اإ�سافة اإىل التعليمات الناظمة لت�سويق 
ة للت�سدير اأو لال�ستهالك املحلي، كما �سدر مر�سوم رقم 15-06-1 الذي ن�ص على الإلزام  الطاقة الكهربائية املنتجة من م�سادر الطاقات املتجددة واملعدَّ

بالعطاءات التناف�سية.

وعلى �سعيد كفاءة الطاقة، مت اإ�سدار قانون كفاءة الطاقة رقم 47/ 2009، ومت حتديد املوا�سفات التقنية الإلزامية للتنظيم احلراري يف املباين وذلك يف 
عام 2010، كما انفردت اململكة املغربية بالت�سريع يف املجال ال�سناعي، وذلك مبوجب القانون رقم 16/ 2008 املتعلق مب�ساعفة القدرة الذاتية للكهرباء يف 

املجال ال�سناعي .

تعد اململكة املغربية من الدول ال�سعيفة يف اإنتاج النفط والغاز، وهذا ما يربر التقدم امللحوظ فيما يتعلق بالن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية للطاقة املتجددة 
ب�سكل خا�ص وذلك لتاأمني احتياجاتها من الطاقة، حيث اجتهت اإىل الطاقات املتجددة وخ�سو�سًا منها ال�سم�سية.
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6.4 تحليل البنية التشريعية المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الجمهورية 
العربية السورية

تت�سم الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية ال�سورية با�ستيفاء عنا�سر م�ستويات التحليل )الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة والإطارية واملكملة( ، وبلغ عدد الن�سو�ص 
الت�سريعية والتنفيذية ال�سورية املتخ�س�سة بالطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة ثمانية ن�سو�ص، اأي بن�سبة تقدر بحوايل )6%( من جمموع الن�سو�ص الت�سريعية 
والتنفيذية للدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة، وعلى الرغم من التاأخر الكمي يف عدد الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية ال�سورية مقارنًة مع بقية الدول وذلك 
ب�سبب الأحداث ال�سيا�سية والقت�سادية التي ت�سهدها البالد يف هذه الفرتة، اإل اأنها �سهدت تقدمًا ملحوظًا يف جمايل الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة يف الفرتة 
املمتدة ما بني عامي )2007- 2010(، فقد مت اإ�سدار قانون رقم 32 /2010 املنظم لإنتاج الكهرباء با�ستخدام الطاقة املتجددة، كما اأنها تعد الدولة الع�سو 

الوحيدة التي و�سعت ن�سو�ص ت�سريعية وتنفيذية ناظمة لكل من تغذية التعرفة و�سايف القيا�ص.  15

حر�ست الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية ال�سورية ب�سكل عام على تفعيل دور الدولة يف الإ�سراف على القوانني واملرا�سيم، واإعطاء القطاع العام الدور القيادي 
يف مراقبة ومتابعة تنفيذ هذه الن�سو�ص، وبناًء على ذلك مت اإن�ساء املركز الوطني لبحوث الطاقة يف اجلمهورية العربية ال�سورية عماًل بالقانون رقم 8 لعام 
2003، حيث اأُوكَلت اإليه اأغلب املهام املتعلقة بالطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، ولعب املركز دورًا كبريًا يف و�سع وتطبيق ال�سيا�سات العامة التي  من �ساأنها 

احلفاظ على الطاقة، وذلك من خالل اإ�سرافه املبا�سر على تنفيذ جميع الن�سو�ص املعنية بتنمية م�سادر الطاقة واحلفاظ عليها، ويدخل �سمن مهامه تطبيق 
قانون احلفاظ على الطاقة رقم 3/ 2009، حيث قام املركز بالتن�سيق مع الوحدات التنظيمية املركزية والفرعية املحدثة يف كل اجلهات العامة واخلا�سة، 
مبتابعة عمليات التدقيق الطاقي يف جميع قطاعات الدولة ال�سناعية والتجارية واملنزلية واخلدمية وقطاعي الزراعة والنقل، وات�سعت مهام املركز لت�سمل 
التعاون مع اجلهات املعنية لدرا�سة واإعداد الأنظمة والكودات والإر�سادات اخلا�سة باحلفاظ على الطاقة، متمثلًة بكود العزل احلراري يف املباين ال�سادر عن 
جمل�ص الوزراء يف 22 /11 /2007  16، كما �ساهم املركز بالإعداد لقانون رقم 18/ 2008 املتعلق بكفاءة الطاقة للمعدات املنزلية )املعايري والل�ساقات(، 
ويف عام 2013 مت و�سع قانون 17 لعام 2013 القا�سي باإحداث �سندوق دعم ال�سخان ال�سم�سي املنزيل لدى وزارة الكهرباء وحددت مدة عمل ال�سندوق 
بثالث �سنوات تبداأ من اأول ال�سهر التايل لتاريخ نفاذ القانون رقم 17/ 2013 قابلة للتمديد لثالث �سنوات اأخرى بواقع �سنة كل مرة بقرار من جمل�ص الوزراء 

بناء على اقرتاح الوزير.

على الرغم من قلة عدد الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية ال�سورية اإذا ما متت مقارنتها بنظريتها التون�سية، اإل اأن الن�سو�ص ال�سورية املتخ�س�سة بالطاقة 
املتجددة متقدمة على نظريتها التون�سية من حيث النوعية، كما اأن القا�سم امل�سرتك بينهما هو قانون احلفاظ على الطاقة والذي يقابله يف تون�ص قانون التحكم 
يف الطاقة، وذلك من حيث وجود اآلية وا�سحة للتحكم يف الطاقة، توكل جلهة حكومية معنية بالإ�سراف على جميع مهام الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، ومتتد 

يف تون�ص لت�سمل جانب ا�ستبدال الطاقة .

دولة  في  الطاقة  وكفاءة  المتجددة  بالطاقة  المتعلقة  التشريعية  البنية  تحليل   7.4
فلسطين

بلغ عدد الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية الفل�سطينية املتخ�س�سة بالطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة �ستة ن�سو�ص، بن�سبة تقدر بحوايل )4.5%( من جمموع 
الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية للدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة.

تنفرد الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية الفل�سطينية بوجود ا�سرتاتيجية عامة للطاقة املتجددة متمثلًة بقرار جمل�ص الوزراء رقم )13/127/16/م.و/�ص.ف( 
اإ�سافًة اإىل ا�سرتاتيجية عامة لكفاءة الطاقة متمثلًة باخلطة الوطنية الفل�سطينية لكفاءة الطاقة، حيث اأدى ارتفاع اأ�سعار الطاقة يف فل�سطني اإىل توجهها نحو 
و�سع ا�سرتاتيجية عامة للطاقة املتجددة تهدف للو�سول اإىل ن�سبة م�ساهمة 25% من جمموع الطاقة الكلي بحلول عام 2020، كما ت�سمنت ال�سرتاتيجية 
توفري التمويل الالزم لتنفيذ الربامج والن�ساطات امل�سمولة يف ال�سرتاتيجية العامة للطاقة املتجددة، وا�ستملت اأي�سًا على العطاءات التناف�سية وحتديد اأ�سعار 
العام  للو�سول حتى  ال�سم�سية لتحفيز ال�ستثمار ون�سر تكنولوجيا الطاقة املتجددة  للطاقة  الفل�سطينية  املبادرة  التعرفة املميزة، عالوة على ذلك مت اإطالق 
2015 اإىل تركيب خاليا �سوئية من قبل امل�ستهلكني)املنزليني فقط( بقدرة كلية ل تقل عن خم�سة ميجاواط وح�سب ال�سرتاتيجية العامة للطاقة املتجددة، 

وفيما يتعلق بكفاءة الطاقة قامت فل�سطني باعتماد اخلطة الوطنية لكفاءة الطاقة )2012- 2014( طبقًا لالإطار ال�سرت�سادي جلامعة الدول العربية وحددت 
هدفًا ي�ساوي اإىل 5% من ا�ستهالك الطاقة الكهربائية لعام 2020، يتم حتقيق 1% منها يف اخلطة الوطنية الأوىل لكفاءة الطاقة التي ت�ستمر حتى نهاية عام 
2013، كما احتوت اخلطة على )23( اإجراًء، �سملت قطاعات خمتلفة كالأبنية وال�سناعة وحددت اإجراءات يتبناها القطاع العام ليلعب دورًا رياديًا يف جمال 

كفاءة الطاقة، ومت تطبيق الكود الطوعي لكفاءة الطاقة يف املباين عام 2004.

اأدت اأ�سعار الطاقة املرتفعة يف فل�سطني اإىل العتماد ب�سكل اأكرب على الطاقات املتجددة، انعك�ص ذلك جليًا يف الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية الفل�سطينية، 
كما اأن فل�سطني تقوم حاليًا بتنفيذ خطتها الوطنية لكفاءة الطاقة لعام )2012 -2014(.

15 �سدور القانون رقم 17 لعام 2013 القا�سي باإحداث �سندوق دعم ال�سخان ال�سم�سي املنزيل لدى وزارة الكهرباء ال�سورية .

16 مت تعديل كود العزل احلراري يف املباين يف عام 2013
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8.4 تحليل البنية التشريعية المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الجمهورية 
اللبنانية

اقت�سر عدد الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية اللبنانية املتعلقة بالطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة على �ستة ن�سو�ص، بن�سبة تقدر بحوايل )4.5%( من جمموع 
ر قانون رقم 462 لعام 2002 قائمة هذه الن�سو�ص، والذي ين�ص على ال�سماح  الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية للدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة، حيث ت�سدَّ
املياه  ووزارة  العاملية  البيئة  الطاقة كم�سروع ممول من �سندوق  اللبناين حلفظ  املركز  اإن�ساء  القانون مت  وتزامنًا مع هذا  الكهرباء،  باإنتاج  للقطاع اخلا�ص 
والطاقة وذلك حتت اإدارة برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، ومهمته املتابعة والإ�سراف على جميع املهام والن�ساطات املتعلقة بالطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، 
وجتلى اهتمام احلكومة اللبنانية وتركيزها على تر�سيد و كفاءة الطاقة، باعتمادها اأول خطة وطنية لكفاءة الطاقة وفق منوذج الإطار ال�سرت�سادي العربي 
مبوجب القرار رقم 26/ 2011، ويقوم املركز اللبناين حلفظ الطاقة بتنفيذ املبادرات الأربع ع�سرة الواردة يف اخلطة، حيث مت حتقيق العديد من التطورات 
يف هذا املجال وخا�سة فيما يخ�ص اإن�ساء ال�سندوق اللبناين للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة بالتعاون مع امل�سرف املركزي اللبناين، ويف اإطار ت�سجيع الطاقات 
املتجددة، قامت املوؤ�س�سة العامة لكهرباء لبنان بو�سع مذكرة اإدارية تنظم فيها �سروط وتدابري ال�سرتاك يف �سايف القيا�ص بالن�سبة مل�سرتكي التوتر املنخف�ص.

باملقارنة بني الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية اللبنانية والتون�سية، جند اأن الن�سو�ص التون�سية تتفوق على نظريتها يف كافة م�ستويات التحليل وخ�سو�سًا يف 
جمايل كفاءة الطاقة واملكملة، علمًا اأن الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية اللبنانية ل حتتوي على ن�سو�ص اإطارية �ساملة تنظم مهام الطاقة املتجددة وكفاء 

الطاقة.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن لبنان يعاين من حتديات كبرية من ناحية اإنفاذ القوانني، وذلك نتيجة للفراغ ال�سيا�سي من جهة، الأمر الذي دفعه لالعتماد على اجلهات 
والأطراف املانحة، مثل برنامج الأمم املتحدة الإمنائي الذي ي�ساهم مبواقع �سغرية للرياح واخلاليا الفوتوفولطية، كما اأن هناك حوايل 30% من الطاقة 

الكهربائية توفرها وحدات اإنتاج منف�سلة مملوكة للقطاع اخلا�ص ب�سكل غري ر�سمي يف حال حدوث عجز يف الإمداد بالطاقة.

9.4 تحليل البنية التشريعية المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الجمهورية 
اليمنية

امل�سمولة  العربية  للدول  والتنفيذية  الت�سريعية  الن�سو�ص  من   )%3( بحوايل  تقدر  بن�سبة  ن�سو�ص  اأربعة  اليمنية  والتنفيذية  الت�سريعية  الن�سو�ص  عدد  بلغ 
بالدرا�سة يف جمال الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، تناولت هذه الن�سو�ص م�ستويات التحليل الأربعة، وركزت ب�سكل اأ�سا�سي على ن�سر ا�ستخدام تكنولوجيا 
الطاقة ال�سم�سية، بالإ�سافة اإىل حتديد الإجراءات احلكومية املطلوبة لكفاءة الطاقة وتر�سيد ا�ستهالكها، كما مت و�سع ال�سرتاتيجية الوطنية للطاقة املتجددة 
وكفاءة الطاقة وجاري العمل حاليًا على و�سع اخلطة الوطنية لكفاءة الطاقة بح�سب الإطار ال�سرت�سادي العربي لتح�سني كفاءة الطاقة الكهربائية وتر�سيد 

ا�ستهالكها لدى امل�ستهلك النهائي وذلك بالتن�سيق مع جامعة الدول العربية و املركز الإقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة. 

جتدر الإ�سارة اإىل اأن جميع الن�سو�ص اليمنية ذات طبيعة قانونية �سعيفة، لأنها عبارة عن قرارات ومل ت�ستند اإىل قوانني اأو مرا�سيم ت�سريعية.

10.4 تحليل البنية التشريعية المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في مملكة 
البحرين

املباين  الإنارة يف  وكفاءة  املباين،  العزل احلراري يف  كفاءة  برفع  تتعلق  تنفيذية،  البحرينية على ثالثة ن�سو�ص  والتنفيذية  الت�سريعية  الن�سو�ص  اقت�سرت 
)2%( من الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية للدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة، وجاري العمل حاليًا على و�سع  احلكومية، وبلغت ن�سبة الن�سو�ص البحرينية 
اخلطة الوطنية لكفاءة الطاقة بح�سب الإطار ال�سرت�سادي العربي لتح�سني كفاءة الطاقة الكهربائية وتر�سيد ا�ستهالكها لدى امل�ستهلك النهائي وذلك بالتن�سيق 

مع املركز الإقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة.

11.4 تحليل البنية التشريعية المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المملكة 
العربية السعودية

الت�سريعية والتنفيذية للدول العربية امل�سمولة  )2%( من الن�سو�ص  ال�سعودية ثالثة ن�سو�ص بن�سبة تقدر بحوايل  الت�سريعية والتنفيذية  بلغ عدد الن�سو�ص 
بالدرا�سة يف جمال الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، تركزت املوا�سع حول كود كفاءة الطاقة يف املباين، واإ�سدار بطاقة كفاءة الطاقة لالأجهزة الكهربائية 

املنزلية .

دولة  في  الطاقة  وكفاءة  المتجددة  بالطاقة  المتعلقة  التشريعية  البنية  تحليل   12.4
اإلمارات العربية المتحدة

 بلغت ن�سبة الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية الإماراتية حوايل 1% من جمموع ن�سو�ص الدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة، واأكدت الملوا�سيع الإماراتية على 
�سرورة ا�ستخدام الطاقة املتجددة وا�ستغالل م�سادرها، اإ�سافًة اإىل تر�سيد الطاقة يف املباين احلكومية .
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4 الدراسة التحليلية المقارنة لتطور البنية التشريعية في كل من الدول العربية المشمولة بالدراسة

13.4 تحليل البنية التشريعية المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في جمهورية 
العراق

 بلغت ن�سبة الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية العراقية حوايل 1% من جمموع ن�سو�ص الدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة، وتناولت املو�سوعات العراقية جانب 
كفاءة الطاقة، حيث حددت الن�سو�ص العراقية ال�سروط املرجعية الطوعية لكفاءة الطاقة يف املباين، كما اأنه مت اإقرار اخلطة الوطنية لكفاءة الطاقة يف العراق 

للفرتة املمتدة من 2013- 2016. 

14.4 تحليل البنية التشريعية المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في دولة قطر
بلغت ن�سبة الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية القطرية حوايل 1% من جمموع ن�سو�ص الدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة، واقت�سرت الن�سو�ص القطرية على 
ت�سريعني فقط يف جمال كفاءة الطاقة، حيث مت اإ�سدار قانون رقم 26 ل�سنة 2008 ب�ساأن تر�سيد ا�ستهالك الكهرباء واملاء، واأوكلت للموؤ�س�سة العامة القطرية 
للكهرباء واملاء مهمة متابعة تنفيذ هذا املر�سوم، وتوجه هذا القانون يف اأغلب مواده اإىل تر�سيد ا�ستهالك الكهرباء واملاء يف قطاع الأبنية، ون�ست املادة 4 من 
قرار جمل�ص الوزراء رقم 42 ل�سنة 2011 على ا�ستحداث اإدارة تر�سيد وكفاءة ا�ستخدام الطاقة وا�ستعرا�ص مهامها من قبيل اإعداد الدرا�سات الفنية املتعلقة 
بالأجهزة الكهربائية وو�سع موا�سفات لها بهدف حت�سني كفاءة الطاقة، واقرتاح الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية املتعلقة باأن�سطة وبرامج تر�سيد ا�ستهالك 

الكهرباء واملاء، اإ�سافًة لإعداد تقارير دورية عن تطور برامج الرت�سيد والتوعية.
 

15.4 تحليل البنية التشريعية المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في جمهورية 
السودان

بلغت ن�سبة الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية يف ال�سودان حوايل 1% من جمموع ن�سو�ص الدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة، حيث قام ال�سودان باعتماد اخلطة 
الوطنية لكفاءة الطاقة يف عام 2013 طبقًا لالإطار ال�سرت�سادي العربي جلامعة الدول العربية .

16.4 تحليل البنية التشريعية المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في جمهورية 
جيبوتي

بلغت ن�سبة الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية يف جيبوتي حوايل 1% من جمموع ن�سو�ص الدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة، حيث قامت جيبوتي باإ�سدار قانون 
يتعلق باإدارة وحت�سني كفاءة الطاقة يف املنازل واملباين العامة.
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كما ذكر �سابقًا فاإن حوايل 64% من الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية ترتكز يف 33% من الدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة ممثلًة باأربع دول )تون�ص، اجلزائر، 
م�سر، الأردن(.

ركزت كل من الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية التون�سية واجلزائرية على كفاءة الطاقة واملكملة، يف حني اأن الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية امل�سرية . 1
والأردنية ركزت على الطاقة املتجددة، من جانب اآخر فاإن وجود الن�سو�ص الإطارية يف دولة ما يعترب مبثابة املعيار الرئي�سي لهتمام هذه الدولة مبجال 
الطاقة  مو�سوعات  تتناول  عامة  اأطر  تت�سمن  ن�سو�ص  باأنها  الإطارية  والتنفيذية  الت�سريعية  الن�سو�ص  فنا  عرَّ وكما  الطاقة،  وكفاءة  املتجددة  الطاقة 
املتجددة وكفاءة الطاقة على م�ستوى القطاعات احليوية واآلية الإ�سراف عليها، �سواء كان الإ�سراف مبا�سر عن طريق جهات حكومية اأو غري مبا�سر، جند 
اأن قانون التحكم يف الطاقة يف كل من تون�ص واجلزائر ين�ص على حتفيز الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، اإل اأن هذا الأمر مل ينعك�ص ب�سكل فعلي على 
اأر�ص الواقع، ففي تون�ص �سدر قانونني للتحكم يف الطاقة يف عامي )2004 -2009( وكالهما ركزا بن�سبة 95% على اإجراءات كفاءة الطاقة وتر�سيد 

ا�ستخدامها وبقي مو�سوع حتفيز الطاقة املتجددة غري م�سبوط باإيقاع قانوين ملزم، مثال:

قانون 72 لعام 2004 املتعلق بالتحكم يف الطاقة يتاألف من 29 ف�سل مت ذكر الطاقة املتجددة فقط يف ف�سل واحد فقط هو الف�سل )14( ومو�سوعه ف�سفا�ص 
ومل يتم اإحلاقه بن�سو�ص تنفيذية.

ويف اجلزائر �سدر قانون 99- 09 املتعلق بالتحكم يف الطاقة وت�سمن 51 مادة، اإل اأنه مل يتطرق ملو�سوع تطوير الطاقة املتجددة اإل يف ثالث مواد فقط ومل 
ي�سع اآلية مف�سلة لتطوير ا�ستخدام الطاقة املتجددة، كما اأن هذا القانون مل ُيتبع بن�سو�ص تنفيذية حتفز التوجه للطاقات املتجددة.

تنفرد بع�ص الدول بن�سو�ص ت�سريعية وتنفيذية خا�سة، بحيث مل يتم التطرق اإليها يف بقية الدول امل�سمولة بالدرا�سة، ويو�سح اجلدول رقم )3( الن�سو�ص . 2
الت�سريعية والتنفيذية الفريدة يف تون�ص وم�سر والأردن

األردنمصرتونسموضوع النص التشريعي أو التنفيذي )الفريد(

�سبط دورية الفح�ص الفني للعربات واإجراءاته و�سروط ت�سليم �سهادات الفح�ص الفني والبيانات 
التي يجب اأن تت�سمنها

حتديد اخلا�سيات الفنية املتعلقة بالقت�ساد يف الطاقة عند تركيز �سبكات التنوير العمومي
منع بيع الفواني�ص املتوهجة العادية ذات ال�ستعمال املنزيل وذات قدرة ت�ساوي اأو تفوق 100 واط 

وتوتر ي�ساوي اأو يفوق عن 100 فولت
�سدور قرار يتعلق بالتوليد املوؤتلف)امل�سرتك(، اإ�سافًة اإىل قرار اآخر يتعلق ب�سبط ال�سروط الفنية 

لربط وت�سريف الطاقة الكهربائية ملن�ساآت التوليد املوؤتلف بال�سبكة الوطنية للكهرباء
و�سع قائمة باملواد اخلام واملواد ن�سف املنتجة وامل�ستعملة يف الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة 

اإعفاء معدات الطاقة املتجددة من الر�سوم اجلمركية
اإعفاء معدات الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة من الر�سوم اجلمركية

يو�سح ال�سكل )11( اأن القانون يف اأي دولة هو امللزم ب�سرط اأن يتم تفعيل بنوده عن طريق اعتماد الن�سو�ص التنفيذية ومتابعتها واللتزام بها، فلي�ست   .3

العربة بعدد مواد القانون، لأنه يبقى فارغًا من م�سمونه اإن مل ُيتبع بن�سو�ص تنفيذية وخطط م�ستقبلية لتطبيقه بالتايل م�سوؤولية الدول العربية امل�سمولة 
بالدرا�سة تتمحور حول العمل على و�سع ن�سو�ص ت�سريعية )الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية الإطارية( والتي من �ساأنها هيكلة وتنظيم العمل فيما يخ�ص 

الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة مع مراعاة تالزم الن�سو�ص الإطارية مع جمموعة من الن�سو�ص التنفيذية.

اإىل �سعوبة  اإ�سافًة  الدرا�سة  ب�سبب طبيعة  والتنفيذية - منظور كمي - وذلك  الت�سريعية  الن�سو�ص  اإىل عدد   3 ال�سكل  الوارد يف  الدول  ترتيب  ي�ستند   .4

و�سع ترتيب يعرب عن اأف�سل الدول من ناحية الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية، با�ستثناء احلالة املقارنة والتي هي تون�ص، وذلك لأن هناك دول اهتمت 
بالن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية املتعلقة بالطاقة املتجددة، واأخرى اهتمت بكفاءة الطاقة، وعلى هذا الأ�سا�ص يكون الرتتيب الذي مت اعتماده يف الدرا�سة 

قائم على اأ�سا�ص كمي فقط لعدد الن�سو�ص الت�سريعية والتنفيذية يف كل دولة.  

5 نتائج الدراسة

جدول )3( النصوص التشريعية والتنفيذية الفريدة في تونس ومصر واألردن
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تبين الدراسة إلى ضرورة التركيز على النقاط التالية:
• تاأخذ �سكل ن�سو�ص تنفيذية مل ترتقي لت�سبح قوانني نافذة على م�ستوى جميع 	 الت�سريع، والتي ما تزال ن�سو�سها  للدول حديثة  توفري الدعم الالزم 

القطاعات، وذلك عن طريق تبادل اخلربات وموائمة ظروف كل دولة وال�ستفادة من الدول املتقدمة يف هذا املجال.
• حتليل عوامل القوة وال�سعف فيما يتعلق بالبنية الت�سريعية يف الدول العربية امل�سمولة بالدرا�سة والعمل على ال�ستفادة من امليزات الن�سبية لكل دولة 	
• �سياغة ن�سو�ص ت�سريعية وتنفيذية جديدة حتفز على الطاقات املتجددة وكفاءة الطاقة بحيث ت�سري على التوازي مع م�ساريع التنمية كجزء ل يتجزاأ منها	
• العمل على اإن�ساء نظام ت�سريعي مرن ومتكامل يف الدول ذات البنية الت�سريعية ال�سعيفة، بحيث يتنا�سب مع التغريات التكنولوجية احلديثة مع اإمكانية 	

تطويره ب�سكل م�ستمر 
• اأن تكون الن�سو�ص التنفيذية متالزمة مع الن�سو�ص الت�سريعية )املرا�سيم والقوانني( الأمر الذي ميكن الدولة من تطبيقها على اأر�ص الواقع	
• اإيجاد موؤ�س�سات تنظم عمل الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة وتكون م�سوؤولة عن تطوير البنى الت�سريعية يف الدول والإ�سراف على تنفيذها بال�سكل الأمثل	
• متابعة الن�سو�ص الت�سريعية من حيث �سالحيتها والعمل بنظام تنقيح وتعديل بع�ص املواد القدمية التي اأحيانًا ل تكون �ساحلة للعمل ب�سبب التطورات 	

العلمية واملجتمعية 
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6 ملحق جداول النصوص التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالطاقة المتجددة 
وكفاءة الطاقة للدول العربية المشمولة بالدراسة بين عامي )1999 -2013(

الجمهورية التونسية

المضمونالعددالتصنيف
الطاقة 

املتجددة
ل باأمر 795 /2004 ويتعلق ب�سبط التنظيم الإداري واملايل وطرق �سري الوكالة . 31 اأمر عدد 1124/ 2000 واملعدَّ

الوطنية للطاقات املتجددة 
اأمر عدد 2773 /2009 املتعلق بتخ�سي�ص بيع الكهرباء الزائدة واملنتجة من املنتجني اإىل �سركة الكهرباء التون�سية . 2
قرار موؤرخ يف 12 /5 /2011 يتعلق بامل�سادقة على كرا�ص ال�سروط الفنية لربط وت�سريف الطاقة الكهربائية ملن�ساآت . 3

التوليد املوؤتلف للطاقة والطاقات املتجددة بال�سبكة الوطنية للكهرباء
اأمر عدد 148 ل�سنة 2000 موؤرخ يف 24 /1 /2000 يتعلق ب�سبط دورية الفح�ص الفني للعربات واإجراءاته و�سروط  . 181كفاءة الطاقة

ت�سليم �سهادات الفح�ص الفني والبيانات التي يجب اأن تت�سمنها 
اأمر عدد 2144 /2004 موؤرخ يف 2 /9 /2004 يتعلق ب�سبط �سروط خ�سوع املوؤ�س�سات امل�ستهلكة للطاقة للتدقيق . 2

الإجباري والدوري يف الطاقة وحمتوى التدقيق ودوريته واأ�سناف امل�ساريع امل�ستهلكة للطاقة اخلا�سعة لال�ست�سارة 
الوجوبية امل�سبقة وطرق اإجرائها وكذلك �سروط ممار�سة ن�ساط اخلرباء املدققني 

اأمر عدد 2145 املوؤرخ يف 2 /9 /2004 يتعلق بتاأ�سري التجهيزات والآلت واملعدات الكهرومنزلية. 3
ل لأمر عدد . 4 اأمر عدد 1497 ل�سنة 2005 موؤرخ يف 11 /5 /2005 ويتعلق ب�سبط دورية الفح�ص الفني للعربات واملعدِّ

148 ل�سنة 2000
قرار م�سرتك من وزير ال�سناعة والطاقة واملوؤ�س�سات ال�سغرى واملتو�سطة ووزير التجارة وال�سناعة التقليدية املوؤرخ يف . 5

24 /10 /2005 يتعلق بالنجاعة الدنيا يف ا�ستهالك الطاقة بالن�سبة اإىل الثالجات واملجمدات والآلت املزدوجة 
قرار موؤرخ يف 9 /2 /2006 يتعلق باخلا�سيات الفنية املتعلقة بالقت�ساد يف الطاقة عند تركيز �سبكات التنوير العمومي. 6
قرار من وزير ال�سناعة والطاقة واملوؤ�س�سات ال�سغرى واملتو�سطة املوؤرخ يف 11 /6 /2007 يتعلق بامل�سادقة على . 7

كرا�ص ال�سروط اخلا�ص بالتدقيق يف الطاقة على الر�سم البياين يف قطاعي ال�سكن واخلدمات
قرار من وزيري ال�سناعة والطاقة واملوؤ�س�سات ال�سغرى واملتو�سطة والنقل املوؤرخ يف 10 /8 /2007 يتعلق بامل�سادقة . 8

على كرا�ص ال�سروط املتعلق بتنظيم ممار�سة مهنة ت�سخي�ص حمركات ال�سيارات التي ل يتجاوز وزنها اجلملي املرخ�ص 
فيه 3500 كلغ ول يتجاوز عدد مقاعدها ت�سعة باعتبار مقعد ال�سائق يف القطاع اخلا�ص.

اأمر عدد 4193 ل�سنة 2007 موؤرخ يف 27 /12 /2007 يتعلق ب�سبط ن�سبة املعلوم املوظف على امل�سابيح والأنابيب. 9
قرار موؤرخ يف 27 /10 /2008 يتعلق بالنجاعة الدنيا يف ا�ستهالك الطاقة بالن�سبة اإىل الثالجات واملجمدات والآلت . 10

املزدوجة 
 قرار م�سرتك من وزيرة التجهيز والإ�سكان والتهيئة الرتابية ووزير ال�سناعة والطاقة واملوؤ�س�سات ال�سغرى واملتو�سطة . 11

بتاريخ 23 /7 /2008 ويتعلق باملوا�سفات التقنية لتوفري الطاقة يف م�ساريع ت�سييد وتو�سعة املباين املعّدة للمكاتب اأو ما 
مياثلها 

اأمر عدد 3210 ل�سنة 2008 موؤرخ يف 6 /10 /2008 يتعلق ب�سبط ن�سبة املعلوم املوظف على امل�سابيح والأنابيب . 12
ل لأمر عدد 4193 ل�سنة 2007 واملعدِّ

 قرار من وزير ال�سناعة والطاقة واملوؤ�س�سات ال�سغرى واملتو�سطة ووزير التجارة وال�سناعات التقليدية موؤرخ يف. 13
21 /4 /2009 ويتعلق بتاأ�سري اأجهزة التكييف الفردي ذات قدرة تربيد اأقل من 12 كيلوواط

قرار م�سرتك من وزير التجهيز والإ�سكان والتهيئة الرتابية ووزير ال�سناعة والطاقة واملوؤ�س�سات ال�سغرى واملتو�سطة . 14
بتاريخ 1 /6 /2009 املتعلق ب�سبط مع املوا�سفات الفنية الدنيا التي تهدف اإىل القت�ساد يف الطاقة يف م�ساريع ت�سييد 

وتو�سعة املباين املعدة لل�سكن 
قرار م�سرتك من وزير ال�سناعة والطاقة واملوؤ�س�سات ال�سغرى واملتو�سطة ووزير التجارة وال�سناعات التقليدية موؤرخ . 15

يف 30 /6 /2009 يتعلق بالنجاعة الدنيا يف ا�ستهالك الطاقة بالن�سبة لأجهزة التكييف الفردي ذات قدرة تربيد اأقل 
من 12 كيلوواط 

اأمر عدد 2269 ل�سنة 2009 موؤرخ يف 31 /7 /2009 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2144 ل�سنة 2004 املتعلق ب�سبط . 16
�سروط خ�سوع املوؤ�س�سات امل�ستهلكة للطاقة للتدقيق الإجباري والدوري يف الطاقة وحمتوى التدقيق ودوريته واأ�سناف 

امل�ساريع امل�ستهلكة للطاقة اخلا�سعة لال�ست�سارة الوجوبية امل�سبقة وطرق اإجرائها وكذلك �سروط ممار�سة ن�ساط 
اخلرباء املدققني

قرار م�سرتك من وزير ال�سناعة والتكنولوجيا ووزير التجارة وال�سناعات التقليدية موؤرخ يف 18 /8 /2010 يتعلق . 17
مبنع ترويج الفواني�ص املتوهجة العادية ذات ال�ستعمال املنزيل وذات قدرة ت�ساوي اأو تفوق 100 واط وتوتر ي�ساوي اأو 

يفوق عن 100 فولت 
قرار من وزير ال�سناعة والتكنولوجيا ووزير التجارة موؤرخ 12 /8 /2011 يتعلق بالنجاعة الدنيا يف ا�ستهالك الطاقة . 18

بالن�سبة لأجهزة التكييف الفردي ذات قدرة تربيد اأقل من 12 كيلوواط 

جدول رقم )1(
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المضمونالعددالتصنيف
الن�سو�ص 
الت�سريعية 
والتنفيذية 

الإطارية

 قانون رقم 72 /2004 يتعلق بالتحكم يف الطاقة ويتناول :. 71
 - عمليات التحكم يف الطاقة 

 - الوكالة الوطنية للتحكم بالطاقة 
 - المتيازات املمنوحة بعنوان التحكم يف الطاقة 

- املخالفات والعقوبات 
قانون رقم 82 /2005اإحداث نظام التحكم يف الطاقة . 2
الربنامج الثالثي للتحكم يف الطاقة )2005 -2007(. 3
الربنامج الرباعي للتحكم يف الطاقة )2008- 2011(. 4
قانون رقم 7 /2009 املتعلق بالتحكم يف الطاقة ويتناول تنقيح واإمتام للقانون رقم 72 /2004 . 5
اأمر عدد 144 /2010 موؤرخ يف 1 /2 /2010 يتعلق ب�سبط جدول تعريفي ملبالغ ال�سلح بعنوان املخالفات املن�سو�ص . 6

عليها بقانون التحكم يف الطاقة والواردة يف املادة 26 من قانون التحكم يف الطاقة 
اخلطة الوطنية التون�سية لكفاءة الطاقة لعام 2013- 2020. 7

الن�سو�ص 
الت�سريعية 
والتنفيذية 

املكملة 

قانون عدد 62 ل�سنة 1990 املوؤرخ يف 24 /7 /1990 واملتعلق بالتحكم يف الطاقة واملنظم لوكالة التحكم يف الطاقة . 121
اأمر عدد 819 /2002 تاأ�سي�ص اجلائزة الكربى لرئي�ص اجلمهورية للتحفيز الر�سيد ل�ستخدام الطاقة وت�سجيع . 2

الطاقات املتجددة واملعدل بالأمرعدد 452 /2003
اأمر عدد 3232 ل�سنة 2002 موؤرخ يف 3 /12 /2002 يتعلق بالتوليد املوؤتلف. 3
قرار موؤرخ يف 4 /12 /2004 يتعلق بامل�سادقة على كرا�ص ال�سروط املتعلق بتنظيم ن�ساط موؤ�س�سات اخلدمات يف . 4

جمال الطاقة 
قانون عدد 106 /2005 تاأ�سي�ص ال�سندوق الوطني للتحكم يف الطاقة. 5
اأمر عدد 2234 /2005 املتعلق ب�سبط ن�سب ومبالغ املنح اخلا�سة بالعمليات امل�سمولة بنظام التحكم يف الطاقة . 6

و�سروط وطرق اإ�سنادها ومت تنقيحه واإمتامه مبر�سوم رقم 362 ل�سنة 2009 
قرار من وزير ال�سناعة والطاقة واملوؤ�س�سات ال�سغرى واملتو�سطة موؤرخ يف 15 /9 /2005 يتعلق بامل�سادقة على . 7

ل للقرار املوؤرخ يف 4 /12 /2004  كرا�ص ال�سروط املتعلق بتنظيم ن�ساط موؤ�س�سات اخلدمات يف جمال الطاقة واملعدِّ
ل باأمر 996 /2006 املتعلق بو�سع قائمة باملواد اخلام واملواد ن�سف املنتجة وامل�ستعملة . 8 اأمر عدد 744 /1995 واملعدَّ

يف الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة 
قرار من وزير ال�سناعة والطاقة واملوؤ�س�سات ال�سغرى واملتو�سطة موؤرخ يف 24 /12 /2007 يتعلق بامل�سادقة على . 9

كرا�ص ال�سروط اخلا�ص ب�سبط ال�سروط الفنية لربط وت�سريف الطاقة الكهربائية ملن�ساآت التوليد املوؤتلف بال�سبكة 
الوطنية للكهرباء.

اأمر عدد 362 /2009 املتعلق بتق�سيط الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة اإ�سافًة خلطة الطاقة ال�سم�سية واإن�ساء �سندوق . 10
لكفاءة الطاقة وفقًا لأحكام القانون رقم 7 لعام 2009 

ل لأمر 3232 ل�سنة 2002 . 11 اأمر عدد 3377 ل�سنة  2009موؤرخ يف 2 /11 /2009 املتعلق بالتوليد املوؤتلف واملعدِّ
ل ملر�سوم رقم 744 لعام 1995 املتعلق بو�سع قائمة من املواد اخلام واملواد ن�سف . 12 اأمر عدد 1521 /2010 املعدِّ

املنتجة وامل�ستعملة يف الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة 
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6 ملحق جداول النصوص التشريعية والتنفيذية الطاقة المتجددة وكفاءة 
الطاقة للدول العربية المشمولة بالدراسة بين عامي )1999- 2013(

جمهورية مصر العربية

المضمونالعددالتصنيف
الطاقة 

املتجددة
قرار املجل�ص الأعلى للطاقة رقم 12 /05 /11 /9 ال�سادر بتاريخ 12 /5 /2011  اخلا�ص باإن�ساء نظام متويلي مع . 111

اأحد البنوك )اأو عدة بنوك( لت�سهيل اقتناء املواطنني لل�سخانات ال�سم�سية للمياه.
الكتاب الدوري رقم )1( لعام 2013 ب�ساأن القواعد التنظيمية لت�سجيع تبادل وا�ستخدام الطاقة الكهربائية املنتجة من . 2

الطاقة ال�سم�سية)�سايف القيا�ص(
قرار املجل�ص الأعلى للطاقة رقم 11 /11 /37 واملتعلق باإلزام امل�سانع كثيفة ال�ستهالك للطاقة با�ستخدام الكهرباء . 3

املنتجة من الطاقة املتجددة والتي يتم توليدها من مزارع الرياح والطاقة ال�سم�سية ك�سرط ملنح الرتخي�ص، و�سيتم 
تفعيل هذا القرار اعتبارًا من بداية عام  2015

قرار ال�سيد رئي�ص اجلمهورية رقم 371 يف 14 /11 /2012 ب�ساأن تخ�سي�ص قطعة اأر�ص مب�ساحة 3621,2 فدان من . 4
الأرا�سي اململوكة للدولة بقرية فار�ص مركز كوم اأمبو باأ�سوان ل�سالح الهيئة ل�ستخدامها يف اإن�ساء حمطات �سم�سية 

با�ستخدام نظم اخلاليا الفوتوفولطية بنظام حق النتفاع 
قرار ال�سيد رئي�ص اجلمهورية رقم 319 ل�سنة 2009 باملوافقة على تخ�سي�ص م�ساحات من الأرا�سي يف �سعيد . 5

6418 كم2 وذلك ل�ستخدامها يف اإقامة  مب�ساحة  م�سر ب�سرق وغرب النيل مبحافظات بني �سويف - املنيا – اأ�سيوط 
م�سروعات حمطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بنظام حق النتفاع 

قرار املجل�ص الأعلى للطاقة بتاريخ 26 /7 /2009 باملوافقة على خطوات تنفيذ ا�سرتاتيجية طاقة الرياح. 6
قرار ال�سيد رئي�ص اجلمهورية رقم 344 يف 9 /12 /2010 بتخ�سي�ص م�ساحة 198كم2 وهو اجلزء ال�سمايل من . 7

م�ساحة 656,4 كم2 ال�سابق تخ�سي�سها للهيئة بقرار ال�سيد حمافظ البحر الأحمر رقم 136 بتاريخ 10/5/2006 
قرار ال�سيد رئي�ص اجلمهورية رقم 168 يف 30 /5 /2009 بتخ�سي�ص م�ساحة حوايل 1229كم2 غرب خليج ال�سوي�ص . 8

ومت تعديله بقرار رئي�ص املجل�ص الأعلى للقوات امل�سلحة رقم 284 ل�سنة 2012 لت�سبح امل�ساحة 1221كم2 وقد مت 
الرتخي�ص بارتفاع 120مرت

قرار املجل�ص الأعلى للطاقة رقم 12 /5 /11 /3 واملتعلق باإعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة املتجددة من . 9
اجلمارك و�سريبة املبيعات املقررة عليها

قرار جمل�ص الوزراء رقم 20 /06 /12 /10 بتاريخ 6/6/ 2012 ب�ساأن م�سروع القواعد التنظيمية لتخ�سي�ص . 10
الأرا�سى بنظام حق النتفاع لن�ساء م�سروعات الطاقة املتجددة، والذي يت�سمن حتديد مقابل النتفاع بن�سبة 2% من 

الطاقة املنتجة �سنويًا اأو من قيمتها.
قرار جمل�ص الوزراء رقم 20 /06 /12 /11 بتاريخ 6/6/ 2012 ب�ساأن املوافقة على متويل �سندوق دعم الطاقة . 11

املتجددة بقيمة وفر الوقود املكايفء للطاقة املنتجة، حم�سوبًا ب�سعر بيع الطاقة لل�سناعات كثيفة ال�ستهالك للطاقة.
 قرار وزير ال�سناعة والتنمية والتكنولوجيا رقم 266 /2002 – 180 /2003 املتعلق باإلزام املنتجون وامل�ستوردون . 61كفاءة الطاقة

بو�سع )ل�سق( بطاقات ا�ستهالك الطاقة يف مكان ظاهر على الأجهزة املنزلية
القرار الوزاري رقم 482 /2005 بتاريخ 20 /12 /2005 ب�ساأن تطبيق اأول كود لكفاءة الطاقة للمباين ال�سكنية يف . 2

م�سر
القرار الوزاري رقم 190 /2009 ب�ساأن تطبيق كود كفاءة الطاقة يف املباين التجارية والإدارية.. 3
قرار املجل�ص الأعلى للطاقة بتاريخ 24 /7 /2007 ب�ساأن ا�ستخدام اللمبات املوفرة للطاقة والتخل�ص التدريجي من . 4

اللمبات املتوهجة يف القطاع املنزيل .
قرار املجل�ص الأعلى للطاقة رقم 11 /03 /09 /1 ال�سادر بتاريخ 11 /3 /2009  ب�ساأن تفعيل اإجراءات تر�سيد . 5

الطاقة يف املباين واملرافق العامة وما يف حكمها، بهدف تقليل الأحمال الكهربائية وقت الذروة.
خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة 2013- 2015 والتي اأقرت يف عام 2012. 6

الن�سو�ص 
الت�سريعية 
والتنفيذية 

املكملة 

 مت اإن�ساء هيئة الطاقة اجلديدة واملتجددة مبوجب قانون  102 /1986. 11

جدول رقم )2(
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6 ملحق جداول النصوص التشريعية والتنفيذية الطاقة المتجددة وكفاءة 
الطاقة للدول العربية المشمولة بالدراسة بين عامي )1999- 2013(

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المضمونالعددالتصنيف
الطاقة 

املتجددة
قانون رقم 04- 09 ل�سنة 2004 اخلا�ص برتقية الطاقات املتجددة يف اإطار التنمية امل�ستدامة . والذي من خالل . 21

العمل به مت اإن�ساء املعهد اجلزائري للطاقات املتجددة وتنظيمه و�سريه وفق املر�سوم التنفيذي رقم 11- 33 املوافق 
2011/ 1/ 27

املر�سوم التنفيذي رقم 423 /2011 والذي يحدد كيفيات ت�سيري ال�سندوق الوطني للطاقات املتجددة والإنتاج امل�سرتك. 2
املر�سوم التنفيذي رقم 90- 2000 املتعلق بالتنظيم احلراري يف البنايات اجلديدة . 61كفاءة الطاقة

املر�سوم التنفيذي رقم 16- 2005 الذي يحدد القواعد اخلا�سة بالفعالية الطاقوية املطبقة على الأجهزة امل�ستغلة . 2
بالكهرباء والغازات واملنتوجات البرتولية

قرار وزاري م�سرتك موؤرخ يف 3 /11 /2008 يحدد الأجهزة واأ�سناف الأجهزة ذات ال�ستعمال املنزيل اخلا�سعة . 3
للقواعد اخلا�سة بالفعالية الطاقوية وامل�ستغلة بالطاقة الكهربائية 

مر�سوم ل�ساقات كفاءة الطاقة للثالجات واملكيفات وامل�سابيح املنزلية املوؤرخ بتاريخ 21 /2 /2009. 4
 مراقبة الفعالية الطاقوية : يتم �سبط املوا�سفات الفنية لالأجهزة الكهربائية من خالل القرار الوزاري املوؤرخ يف. 5

29 /11 /2008 الذي ينظم �سبط املوا�سفات الفنية لالأجهزة الكهربائية و تزويدها بالل�ساقات. 
مر�سوم تنفيذي 495 /2005 التدقيق الطاقوي للمن�ساآت الأكرث ا�ستهالكًا للطاقة . 6

الن�سو�ص 
الت�سريعية 
والتنفيذية 

الإطارية

قانون رقم 9 /1999 ويتعلق بالتحكم بالطاقة . 21
مر�سوم تنفيذي رقم 149 موؤرخ يف 19 /5 /2004 يحدد كيفية اإعداد الربنامج الوطني للتحكم يف الطاقة. 2

الن�سو�ص 
الت�سريعية 
والتنفيذية 

املكملة

مر�سوم تنفيذي رقم 116- 2000 موؤرخ يف 29 /5 /2000 يحدد كيفية ت�سيري ح�ساب التخ�سي�ص اخلا�ص رقم . 61
302-101 من قانون املالية ل�سنة 2000 والذي عنوانه ال�سندوق الوطني للتحكم يف الطاقة 

قانون 1 /2002 يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بوا�سطة القنوات . 2
مر�سوم 92 /2004 مر�سوم تنويع تكاليف توليد الطاقة . 3
مر�سوم 33 /2011 تاأ�سي�ص هيئة للطاقة املتجددة )املعهد اجلزائري للطاقة املتجددة وتنظيمه و�سريه(. 4
متويل التحكم يف الطاقة : تاأ�سي�ص �سندوق وطني للتحكم يف الطاقة وطبق باملر�سوم التنفيذي رقم 34 /2011. 5
مر�سوم تنفيذي رقم 218 -13 املتعلق ب�سروط منح العالوات بعنوان تكاليف تنويع اإنتاج الكهرباء  . 6

يف عام 2011 مت اعتماد ا�سرتاتيجية الربنامج الوطني للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة لعام 2030 ومل يتم دعمها بن�ص مالحظات
قانوين 

جدول رقم )3(

المملكة األردنية الهاشمية
جدول رقم )4(

المضمونالعددالتصنيف
نظام 10 /2013 اإعفاء نظم الطاقة املتجددة واأجهزتها ومعداتها وتر�سيد ا�ستهالك الطاقة . 51الطاقة املتجددة 

التعليمات املنظمة لبيع الطاقة الكهربائية املولدة من نظم م�سادر الطاقة املتجددة ال�سادرة عن جمل�ص . 2
مفو�سي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء مبوجب اأحكام املادة 10 )ب( من قانون الطاقة املتجددة وتر�سيد الطاقة 

رقم 13/ 2012.
التعليمات املنظمة لعبور الطاقة الكهربائية املولدة من نظم م�سادر الطاقة املتجددة لغايات ا�ستهالكها ولي�ص . 3

لغايات البيع للغري وال�سادرة عن جمل�ص مفو�سي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء مبوجب اأحكام املادة )17( من 
قانون الطاقة املتجددة وتر�سيد الطاقة.

تعليمات تكاليف ربط من�ساأة الطاقة املتجددة على نظام التوزيع يف حالت العطاءات التناف�سية والعرو�ص . 4
املبا�سرة وال�سادرة عن جمل�ص مفو�سي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء مبوجب اأحكام املادة )9/ ب( من قانون 

الطاقة املتجددة وتر�سيد الطاقة .
�سجل )الالئحة التنفيذية( مرجع القيا�ص لحت�ساب اأ�سعار �سراء الطاقة الكهربائية من م�سادر الطاقة . 5

املتجددة مبوجب املادة )2( من قانون 13/ 2012.
نظام رقم 73 /2012 �سادر مبقت�سى املادة 18 من قانون الطاقة املتجددة وتر�سيد الطاقة ويتناول تنظيم . 11كفاءة الطاقة

اإجراءات وو�سائل تر�سيد الطاقة وحت�سني كفاءتها 
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المضمونالعددالتصنيف
 الن�سو�ص الت�سريعية 

والتنفيذية الإطارية
قانون رقم 13 /2012 قانون الطاقة املتجددة وتر�سيد الطاقة . 11

الن�سو�ص الت�سريعية 
والتنفيذية املكملة

مر�سوم 64 لعام 2002 الذي ين�ص على ال�سماح للقطاع اخلا�ص باإنتاج الكهرباء . 41
قرار جمل�ص الوزراء رقم 12 /11 /4 /7127 لعام 2008 ”الإعفاء من الر�سوم اجلمركية و�سريبة املبيعات . 2

ملعدات ومكونات كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة ”
نظام 23 /1989 اإن�ساء املركز الوطني لبحوث الطاقة �سادر مبقت�سى املادة 11 من قانون املجل�ص الأعلى . 3

للعلوم والتكنولوجيا رقم 1987 /30
نظام ترخي�ص �سركات الكهرباء رقم 76 لعام 2001. 4

•مالحظات املادة 5 من نظام رقم 73/ 2012 تتعلق بالتدقيق الطاقي الإجباري ولكن مل يتم و�سع تعليمات اأولوائح 	
تنفيذية حتدد اأ�س�ص هذا التدقيق و�سروطه 

6 ملحق جداول النصوص التشريعية والتنفيذية الطاقة المتجددة وكفاءة 
الطاقة للدول العربية المشمولة بالدراسة بين عامي )1999- 2013(

المملكة المغربية

المضمونالعددالتصنيف
الطاقة 

املتجددة
القانون رقم 13.09 املتعلق بت�سجيع الطاقة املتجددة والذي مت تنفيذه مبوجب املر�سوم )ظهري �سريف( رقم 1.10.16 . 21

ال�سادر يف 11 /2 /2010 
 املر�سوم)ظهري �سريف(17 15-06-1 يتعلق بالإلزام بالعطاءات التناف�سية . 2

قانون 47 /2009 قانون كفاءة الطاقة . 21كفاءة الطاقة
امل�سادقة على م�سروع املر�سوم رقم 2-13-874  وذلك يف 14 /11 /2013 املتعلق بو�سع كود العزل احلراري يف . 2

املباين
الن�سو�ص 
الت�سريعية 
والتنفيذية 

املكملة

قانون 40 /2008 اإيجاد �سركات ا�ستثمار يف الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة ومتويلها من خالل �سندوق تنمية الطاقة . 51
والذي مت تاأ�سي�سه يف عام 2010 

قانون 16 /2008 يتعلق مب�ساعفة القدرة الذاتية للكهرباء يف املجال ال�سناعي. 2
القانون رقم 16.09 املتعلق بتو�سيع �سالحيات الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات املتجددة لت�سمل كفاءة الطاقة . 3

)النجاعة الطاقية( والذي مت تنفيذه مبوجب املر�سوم )ظهري �سريف( رقم  17-10-1 ال�سادر يف 11 /2 /2010
القانون رقم 57.09 املتعلق بتاأ�سي�ص الوكالة املغربية للطاقة ال�سم�سية MASEN والذي مت تنفيذه مبوجب املر�سوم . 4

)ظهري �سريف( رقم 18-10-1 ال�سادر يف 11 /2 /2010
�سركة ال�ستثمار الطاقي )SIE( وهي �سركة ا�ستثمارية حكومية م�سوؤولة عن دعم احلكومة املغربية يف حتقيق اأهداف . 5

الطاقة املتجددة واملخ�س�سة لتمويل قطاعات الطاقات املتجددة، تاأ�س�ست يف فرباير 2010 لتكمل عمل الوكالة 
املغربية للطاقة ال�سم�سية

جدول رقم )5(

الجمهورية العربية السورية
جدول رقم )6(

المضمونالعددالتصنيف
قانون رقم 32 /2010 توليد الكهرباء با�ستخدام الطاقة املتجددة . 41الطاقة املتجددة 

قرار جمل�ص الوزراء رقم 202 -16 بتغذية التعرفة املوؤرخ يف 21 /11 /2011. 2
قرار جمل�ص الوزراء رقم 3722 بخ�سو�ص �سايف القيا�ص. 3
قانون رقم 17 لعام 2013 القا�سي باإحداث �سندوق دعم ال�سخان ال�سم�سي املنزيل لدى وزارة الكهرباء. 4

كود العزل احلراري يف املباين �سادر من جمل�ص الوزراء 2007 . 21كفاءة الطاقة
قانون رقم 18 /2008 كفاءة الطاقة للمعدات املنزلية )املعايري والل�ساقات(. 2

الن�سو�ص الت�سريعية 
والتنفيذية الإطارية

قانون احلفاظ على الطاقة رقم 3 /2009 ويت�سمن:1
- الهيكلية التنظيمية 

- التدقيق الطاقي يف الأبنية 
- ال�سخانات ال�سم�سية 

الن�سو�ص الت�سريعية 
والتنفيذية املكملة

اإن�ساء املركز الوطني لبحوث الطاقة املحدث بقانون رقم 8 لعام 2003 . 11

17 ظهري �سريف هو تنفيذ للقانون لذلك من وجهة النظر الإح�سائية مت اعتبار الظهري والقانون بندًا واحدًا
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6 ملحق جداول النصوص التشريعية والتنفيذية الطاقة المتجددة وكفاءة 
الطاقة للدول العربية المشمولة بالدراسة بين عامي )1999- 2013(

دولة فلسطين
جدول رقم )7(

المضمونالعددالتصنيف
قرار جمل�ص الوزراء رقم )13/127/16/م.و/�ص.ف( لعام 2012 املتعلق بال�سرتاتيجية العامة للطاقة . 21الطاقة املتجددة

املتجددة
قرار جمل�ص الوزراء رقم )13/127/17/م.و/�ص.ف( لعام 2012 املتعلق بت�سكيل جلنة خا�سة ملراقبة . 2

الأموال التي يتم ا�ستغاللها يف جمال الطاقة املتجددة
كود كفاءة الطاقة الطوعي يف املباين 2004. 31كفاءة الطاقة

قرار جمل�ص الوزراء رقم )13/127/18/م.و/�ص.ف( لعام 2012 ب�ساأن امل�سادقة على اخلطة الوطنية . 2
لكفاءة الطاقة وتر�سيد ال�ستهالك 

قرار جمل�ص الوزراء رقم )14/45/04/م.و/�ص.ف( لعام 2013 ب�ساأن فتح ح�ساب خا�ص لإعادة تدوير . 3
القرو�ص التجريبية يف كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة

الن�سو�ص الت�سريعية 
والتنفيذية املكملة

تاأ�سي�ص املركز الفل�سطيني لأبحاث الطاقة والبيئة يف 12 /1993 واأحلق يف 2007 ب�سلطة الطاقة . 11
الفل�سطينية وعني من قبل رئي�ص �سلطة الطاقة الفل�سطينية ليكون نقطة الرتباط فيما يتعلق باأمور الطاقة 

املتجددة وكفاءة الطاقة 

الجمهورية اللبنانية
جدول رقم )8(

المضمونالعددالتصنيف
من�سور رقم 2009/79 - من�سور 236 /2010 - من�سور 313/ 2013 ال�سادر من امل�سرف املركزي اللبناين . 31الطاقة املتجددة

باإن�ساء �سندوق حلفظ الطاقة
قرار رقم 318 32 /-2011 بتاريخ 4 /7 /2011 والذي ين�ص على تعديل  تعرفة �سايف القيا�ص. 2
املذكرة الإدارية رقم )135( وال�سادرة عن املوؤ�س�سة العامة لكهرباء لبنان بتاريخ  19 /12 /2011 واملنبثقة عن . 3

قرار رقم 318- 32/ 2011 بتاريخ 4 /7 /2011، وتن�ص على �سروط ال�سرتاك يف �سايف القيا�ص 
قرار رقم 26 /2011 اخلطة الوطنية لكفاءة الطاقة . 11كفاءة الطاقة

الن�سو�ص 
الت�سريعية 

والتنفيذية املكملة

املركز اللبناين حلفظ الطاقة مت اإن�ساوؤه يف 2002 كم�سروع ممول من �سندوق البيئة العاملية GEF ووزارة املياه . 21
والطاقة وذلك حتت ادارة برنامج المم املتحدة الإمنائي 

القانون 462 /2002 الذي ي�سمح للقطاع اخلا�ص باإنتاج الكهرباء . 2

الجمهورية اليمنية

المضمونالعددالتصنيف
قرار جمل�ص الوزراء رقم )276( لعام 2013 ب�ساأن م�سروع ن�سر ا�ستخدام تكنولوجيا الطاقة ال�سم�سية1الطاقة املتجددة 

قرار جمل�ص الوزراء رقم )302( لعام 2010 املتعلق بالإجراءات احلكومية املطلوبة لكفاءة الطاقة وتر�سيد ا�ستهالكها 1كفاءة الطاقة
الن�سو�ص 
الت�سريعية 

والتنفيذية الإطارية

قرار جمل�ص الوزراء رقم 199/ 2009 املتعلق بو�سع ال�سرتاتيجية الوطنية للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة 1

الن�سو�ص 
الت�سريعية 

والتنفيذية املكملة

القرار الوزاري رقم )167( لعام 2008 املتعلق باإن�ساء اإدارة عامة للطاقة املتجددة بديوان عام وزارة الكهرباء 1
والطاقة

جدول رقم )9(
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6 ملحق جداول النصوص التشريعية والتنفيذية الطاقة المتجددة وكفاءة 
الطاقة للدول العربية المشمولة بالدراسة بين عامي )1999- 2013(

مملكة البحرين

جدول رقم )10(

المضمونالعددالتصنيف
القرار الوزاري رقم 8 /1999 لتنفيذ العزل احلراري الإلزامي للمباين . 31كفاءة الطاقة

القرار الوزاري رقم رقم 63 /2012 املتعلق برفع كفاءة العزل احلراري يف املباين . 2
القرار الوزاري رقم 6- 14/ 2013 املتعلق بتح�سني كفاءة الإنارة يف املباين احلكومية. 3

المملكة العربية السعودية
جدول رقم )11(

المضمونالعددالتصنيف
قرار جمل�ص الوزراء رقم 279 يف 11 ذي القعدة 1425هجري املوافق 20 /12 /2004 املتعلق باعتماد الإطار . 21كفاءة الطاقة

العام لكود البناء ال�سعودي وا�سرتاطاته وت�سنيفاته املعمارية والإن�سائية واملعمارية وال�سحية والكهربائية، ومت 
اإ�سدار كود البناء ال�سعودي من �ستة ع�سر جملدًا يف عام 1428هجري املوافق 2007 ميالدي

اإ�سدار بطاقة كفاءة ا�ستهالك الطاقة لالأجهزة الكهربائية املنزلية من قبل جمل�ص اإدارة الهيئة ال�سعودية . 2
للموا�سفات واملقايي�ص واجلودة للتطبيق الإجباري لالئحة بطاقة كفاءة ا�ستهالك الطاقة لالأجهزة الكهربائية 

املنزلية اعتبارًا من 2010
الن�سو�ص الت�سريعية 

والتنفيذية املكملة
اإن�ساء مدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية واملتجددة باملر�سوم امللكي )اأ/35( بتاريخ 3/جمادى الأوىل /1431هجري 1

املوافق 17/اأبريل/2010

دولة اإلمارات العربية المتحدة
جدول رقم )12(

المضمونالعددالتصنيف
قرار املجل�ص الوزاري للخدمات رقم)155/ 12م( لعام 2009 ب�ساأن ا�ستخدام الطاقة املتجددة والذي يهدف اإىل 1الطاقة املتجددة

ا�ستغالل م�سادر الطاقة املتجددة وزيادة م�ساهمتها يف جمموع الطاقة الكلي
قرار املجل�ص الوزاري للخدمات رقم )6/97خ/3( لعام 2013 والذي يهدف اإىل تر�سيد ا�ستهالك الطاقة يف مباين 1كفاءة الطاقة

احلكومة الحتادية

جمهورية العراق
جدول رقم )13(

المضمونالعددالتصنيف
ال�سروط املرجعية الطوعية قانون كفاءة الطاقة يف املباين 2012 . 21كفاءة الطاقة

قرار جمل�ص الوزراء رقم 362 بتاريخ 26 /2 /2013 والذي اأقر اخلطة الوطنية لكفاءة الطاقة يف العراق . 2

دولة قطر
جدول رقم )14(

المضمونالعددالتصنيف
قانون رقم 26 ل�سنة 2008 ب�ساأن تر�سيد ا�ستهالك الكهرباء واملاء2كفاءة الطاقة

املادة 4 من قرار جمل�ص الوزراء رقم 42 ل�سنة 2011 على ا�ستحداث اإدارة تر�سيد وكفاءة ا�ستخدام الطاقة
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6 ملحق جداول النصوص التشريعية والتنفيذية الطاقة المتجددة وكفاءة 
الطاقة للدول العربية المشمولة بالدراسة بين عامي )1999- 2013(

جمهورية السودان
جدول رقم )15(

المضمونالعددالتصنيف
اخلطة الوطنية لكفاءة الطاقة )2013 -2016( . 11كفاءة الطاقة

جمهورية جيبوتي
جدول رقم )16(

المضمونالعددالتصنيف
قانون رقم AN/12/ 167  ل�سنة 2012 املتعلق باإدارة وحت�سني كفاءة الطاقة يف املنازل واملباين العامة1كفاءة الطاقة




