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 مقدمة 1
 تقدم تنفیذمتابعة و المتعلقة ب یان یحتوي على المعلوماتبتصمیم استببالتعاون مع جامعة الدول العربیة قام المركز اإلقلیمي 

تضمن تحدید وضع الدولة من حیث اإلعداد والتنفیذ، وأهم القطاعات التي تناولتها الخطط الخطط الوطنیة لكفاءة الطاقة، 

ومعدل انزیاح الوفر المحقق عن المخطط له، والتي تم الوصول إلیها ومقارنتها مع الوطنیة للدول، باإلضافة للوفورات المتاحة 

ت المنفذة وقید التنفیذ واإلجراءات التي لم تنفذ بعد مع اإلشارة اإلجراءا وقد تم إحصاء عدد الوفورات المتوقعة في نهایة الخطة،

تنفیذ  إلى أهم الصعوبات التي واجهت وتواجه اإلجراءات غیر المنفذة واإلجراءات قید التنفیذ، والتحوالت السوقیة الناجمة عن

 .اإلجراءات

یتضمن ویحتوي هذا التقریر على ملحق  ،ز بموقفهمابتعبئة االستبیان، فیما اكتفت دولتان بإخطار المركعربیة دولة  12قامت 

 .تناولهاالنقاط التي نص االستبیان المرسل للدول و 

 اإلقلیمیة للخطط الوطنیة لكفاءة الطاقة وأهم المؤشراتالحالة  2
اإلجراءات ن حیث مراحل تنفیذ الدول م تم تقسیمحیث  ،2014 عربیة في شهر أكتوبرة دول )22( إلىتم إرسال االستبیان 

 على النحو التالي:في شهر نوفمبر وجاءت الردود فئات، لعدد من ال

قامت ثماني دول من أصل تسع دول بالرد على االستبیان، حیث  التنفیذ،الدول التي تمتلك خطة قید المتابعة و الفئة األولى: 

 %89ونسبة التجاوب في هذه الفئة حوالي 

 %100وصلت الردود من دولتین ونسبة التجاوب كانت  معتمدة لم تنفذ بعد، تي تمتلك خطةالفئة الثانیة: الدول ال

 %0دولتان لم تقوما بالرد، أي نسبة التجاوب في هذه الفئة  التي تمتلك مسودة أولیة،الدول الثالثة: الفئة 

االستبیان، ووصلت نسبة قامت أربع دول من أصل خمسة بالرد على دول التي تمتلك خطة قید اإلعداد، حیث الفئة الرابعة: ال

 %80التجاوب في هذه الفئة حوالي 

ونسبة بلغ عددها أربع دول الفئة الخامسة: الدول التي لم تتجاوب وال معلومات عن تقدم أعمالها فیما یتعلق بالخطط الوطنیة، 

 %0التجاوب فیها 
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 اإلجراءاتمتابعة تنفیذ  التقدم المحرز في  1.2
تلیها العراق ) إجراء، 15) قیاسًا لعدد اإلجراءات الكلي والبالغ (13عدد من اإلجراءات المنفذة (تصدرت فلسطین المشهد بأكبر 

الكویت والبحرین، من ناحیة أخرى استحوذت السودان على أكبر عدد من اإلجراءات الكلیة والتي توزعت على أغلب و 

% من 92لق بمعدل تنفیذ الخطة، قامت فلسطین بتنفیذ ، وفیما یتعومن ثم لبنان ) إجراء، تلتها فلسطین19وبلغت ( القطاعات

والجدیر بالذكر أن كل من %، 13السودان %، 29%، مصر 30%، قطر34%، ، األردن71العراق كل من خطتها، تالها 

ا وذلك المتالكهم السابق، % على التوالي، إال أنه ال یمكن تصنیفهما ضمن الترتیب45%، 54البحرین والكویت قامتا بتنفیذ 

 بعد. حدید هدف نهائي أو سنة هدف للخطةإجراءات ضمن قطاعات محددة، ولم تقوما بت

ست مبادرات تتعلق بالطاقة المتجددة، وثمان مبادرات تتعلق بكفاءة الطاقة، ف من وفیما یتعلق بلبنان فإن الخطة اللبنانیة تتأل

-2015االستراتیجیة الوطنیة لحفظ الطاقة فنسبة التنفیذ اإلجمالیة لكل مبادرة من المبادرات یمكن أخذها بعین االعتبار في 

 ، والمقرر فیها فصل مبادرات الطاقة المتجددة عن مبادرات كفاءة الطاقة 2020

 نحو كفاءة الطاقة التحول السوقي 2.2
حیث في كل من البحرین وفلسطین ومصر، في مجال كفاءة الطاقة نجم عن تنفیذ الخطط الوطنیة لكفاءة الطاقة تحول سوقي 

صناعات وتطویر بعض الدخول  إتاحة فرص العمل من خالل إلىأدت التشریعات والقرارات المتخذة في مجال كفاءة الطاقة 

 فیما یلي:في هذه الدول التحول السوقي  ىتجلو  ،تخدم إجراءات كفاءة الطاقةمحلیة ال

 في مجال كفاءة الطاقة تأهیل المكاتب الهندسیة واالستشاریة •

 التدقیق الطاقي الذي یتیح المجال لشركات خدمات الطاقة  •

 بدء استثمار الشركات في مجال العزل الحراري  •

 رسة العزل الحراريإصدار تراخیص للمكاتب الهندسیة لمما •

 نمو عدد الشركات العاملة في مجال األنظمة الشمسیة الحراریة •

 لیل الفاقد في الشبكة الكهربائیةزیادة االهتمام برفع معامل القدرة وتق •
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 تطور تنفیذ الخطط الوطنیة لكفاءة الطاقة 3
 الدول التي قامت بطلب نسخة من االستبیان وقامت بتعبئته هي:

 ، السودان، العراق، الكویت، المغرب، الیمن، فلسطین، قطر، لبنان، لیبیا، مصراألردن، البحرین

 من الدول التي قامت بالرد على االستبیان. وفیما یلي ملخص عن موقف كل دولة

 ناألرد  1.3
 حالة الدولة من حیث التنفیذ
 ءة الطاقة قید المتابعة والتقییمالخطة الوطنیة األردنیة لكفا

 المستهدفة القطاعات
 تستهدف الخطة كل من القطاعات التالیة: 

 السكني: القطاع 

، %20الحالیة نسبة تنفیذ اإلجراء  )CFLملیون من المصابیح المتوهجة بالمصابیح الفلوریة المدمجة( 1.5استبدال  -1

الفنیة المعتمدة لهذه والصعوبات التي تواجه اإلجراء هو إحالة العطاء على المناقصین بسبب أن المواصفات القیاسیة 

 المصابیح من قبل مؤسسة المواصفات والمقاییس تعتبر عالیة المستوى.

 %100 نسبة تنفیذ اإلجراء إعداد ملصق كفاءة الطاقة ألربعة أجهزة منزلیة -2

 % 30الحالیة تسخین المیاه في القطاع المنزلي، نسبة التنفیذ ألف نظام شمسي ل 30تركیب  -3

 %100نظام شمسي لتسخین المیاه بالتعاون مع مؤسسة نهر األردن، نسبة تنفیذ اإلجراء  5162تركیب  -4

  %100نسبة تنفیذ اإلجراء لقطاع المنزلي، عن استهالك الطاقة في اعمل مسح میداني  -5

 :الصناعي القطاع

، وبلغت نسبة تنفیذ اً مصنعالطاقي لثالثة وعشرین  تم تنفیذ التدقیق: للصناعات المستهلكة للطاقة عیادة الطاقة والبیئة المتنقلة 

 %.80البرنامج 

 :التجاري القطاع

العمل مستمر من خالل حمالت التوعیة، حیث : ) لمصابیح الفلورسنتEB) بكوابح الكترونیة (CBاستبدال الكوابح التقلیدیة (

 %.30تتجاوز جراء لإلالحالیة یتم استبدال المحوالت العادیة بمحوالت الكترونیة، مما یجعل نسبة التنفیذ 
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 : الحكومي القطاع

% حیث تم اختیار 30تجاوزت نسبة التنفیذ الحالیة و % في المباني الحكومیة، 10بنسبة  تخفیض استهالك الطاقة -1

ط ارتباط من المؤسسات الحكومیة وتدریبهم على برامج ترشید الطاقة، وتم تنفیذ العدید من إجراءات ترشید الطاقة ضبا

 في المباني الحكومیة، باإلضافة إلى تركیب خالیا شمسیة.

ولم یتم  %10نسبة التنفیذ الحالیة  )CFLمن المصابیح المتوهجة بالمصابیح الفلوریة المدمجة ( 50000استبدال  -2

 حتى تاریخه إحالة العطاء على المناقصین.

إنارة الشوارع: استبدال المصابیح الزئبقیة بمصابیح أكثر كفاءة، استخدام ضوابط إضاءة الشوارع التلقائیة، تركیب أجهزة تحكم 

 %60حوالي  نسبة التنفیذ الحالیة لهذا اإلجراء بلغت، حیث بالجهد الكهربائي

دراسة وضع الكفاءة الكهربائیة لمضخات من خالل  سین كفاءة استخدام الطاقة لسلطة المیاه األردنیةتضمن تحوی: ضخ المیاه

ومحطات التنقیة والتحلیة التابعة لوزارة المیاه، وتحدید األولویات الستبدالها أو زیادة كفاءتها والعمل على تنفیذها حال ثبوت 

قة متجدده مربوطة مباشرة على مضخات المیاه لتخفیف استهالك الكهرباء استخدام مصادر طا، و جدواها االقتصادیة والمالیة

نشر الوعي عند المواطنین والذین یعتمدون في منازلهم على استخدام مضخات المیاه لضخ المیاه من  ة، من الشبكة الكهربائی

تركب على اسطح المنازل لالستفادة من خزانات ارضیة مباشرة الى مناطق االستهالك داخل المنازل واستبدالها بالخزانات التي 

توفیر المخصصات الالزمة لتغییر المضخات القدیمة ، و الجاذبیة االرضیة للتقلیل من كلفة فاتورة الكهرباء وترشید االستهالك

على  جاري العمل، ) بحیث ال یتم استخدام المضخات المنزلیة في فترة الذروة.DSMعمل برامج إدارة الطلب على الطاقة (مع 

 %.40والنسبة الحالیة للتنفیذ تتجاوز هذا اإلجراء، 

 المتوقعة في نهایة الخطة والمحققة حالیاً الوفورات 
 ضخ المیاه إنارة الشوارع الحكومي التجاري الصناعي السكني اسم القطاع

في الوفورات المتوقعة 
مقدرًة 2020نهایة الخطة 

 جیجاوات ساعة/ سنة ب

509 100 50 42 19 85 

 الوفورات المتحققة حالیاً 
 جیجاوات ساعة/ سنة

200      

 متابعة تنفیذ اإلجراءات 
نفیذ الكلي ، نسبة التاءات قید التنفیذتم تنفیذ ثالثة منها، في حین ما زالت ثمانیة إجر الخطة من إحدى عشر إجراء، تتألف 

 .%60 منتقترب  لإلجراءات 
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العطاءات المتعلقة باستبدال المصابیح المتوهجة بأخرى موفرة للطاقة  الصعوبات التي اعترضت طریق الخطة هي إحالة

 (فلوریة مدمجة)

 البحرین  2.3
 حالة الدولة من حیث التنفیذ

 الخطة الوطنیة لكفاءة الطاقة قید اإلعداد

 القطاعات المستهدفة
 : السكني القطاع

ومن المتوقع أن یؤدي هذا اإلجراء إلى تحقیق وفورات في الطاقة تصل إلى  لحراري في المباني، اإلجراء منفذتطبیق العزل ا

صدار ونتج عن هذا اإلجراء تحول سوقي یتجلى بإ، 2020وحتى عام  2014ج.و.س للفترة الزمنیة من عام  2.653

 .تراخیص للمكاتب الهندسیة لممارسة العزل الحراري في المملكة

 الصناعي:  القطاع

لى تحقیق وفورات في إیؤدي  ومن المتوقع اناإلجراء منفذ ، لي للتركیبات الكهربائیة للمشتركالقدرة االجماتصحیح معامل 
 2014للفترة الزمنیة من عام  .و.سج 584.49% للقطاع الصناعي وهو ما یعادل 39.5الطاقة المفقودة بنسبة تصل الى 

لنفس الفترة الزمنیة   ج.و.س 727.86ي ما یعادل ألحكومي التجاري وا ین% لكل من القطاع20.9، وبنسبة 2020لى عام إ
 كما أنه یؤدي إلى توفیر سعات انتاجیة كبیرة في محطات إنتاج الكهرباء وكذلك شبكات النقل والتوزیع. .

 : التجاري القطاع

ساعة وذلك للفترة  جیجاوات 1,656.59 جراء منفذ والوفر المتحقق یقدر بتطبیق العزل الحراري في المباني التجاریة: إ

ومن المتوقع ان یؤدي االستمرار في تنفیذ هذا االجراء الى تحقیق وفورات  2014حتى عام  2004الزمنیة الممتدة من عام 

ونتج عن اإلجراء تحول سوقي یتجلى  ،2020حتى عام  2015جیجاوات ساعة للفترة من عام  2,296.14اضافیة تصل الى 

 تأهیل المكاتب الهندسیة واالستشاریةو بظهور شركات العزل الحراري 

 : الحكومي القطاع

ج.و.س  3.4 استبدال مصابیح التنغستن بمصابیح موفرة للطاقة في المباني الحكومیة، هذا اإلجراء منفذ والوفر المتحقق منه
 - 2014الزمنیة  ج.و.س للفترة 9.98، ومن المتوقع أن یؤدي هذا اإلجراء إلى تحقیق وفورات تصل الى 2014في عام 

2016. 
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 :إنارة الشوارع قطاع 

، ومن المتوقع أن %20نارة الشوارع، اإلجراء قید التنفیذ ونسبة التنفیذ الحالیة في إ LEDاستبدال مصابیح الصودیوم بمصابیح 
 .2020 -2017ج.و.س للفترة الزمنیة  205.977یؤدي تنفیذ هذا اإلجراء إلى تحقیق وفورات في الطاقة تصل الى 

 جمیع القطاعات: 

 % 60تحسین كفاءة اإلنارة في المملكة: اإلجراء قید التنفیذ ونسبة التنفیذ الحالیة  -1
 %20المواصفات والملصقات ألجهزة التكییف: اإلجراء قید التنفیذ ونسبة التنفیذ  -2
 %20كود البناء : اإلجراء قید التنفیذ ونسبة التنفیذ  -3

 والمحققة حالیاً الوفورات المتوقعة في نهایة الخطة 
 المجموع إنارة الشوارع الحكومي التجاري الصناعي السكني اسم القطاع

الوفورات المتوقعة 
في نهایة الخطة 

مقدرًة ب 
ساعة/  جیجاوات

 سنة

5.857.75 584.49 
من الطاقة 

 المفقودة

2.249.23 
باإلضافة إلى 

من  645.85
 الطاقة المفقودة

312.84 
باإلضافة إلى 

 من 82.03
 الطاقة المفقودة

205.977   9.938.2 

الوفورات المتحققة 
 جیجاواتحالیًا 

 ساعة/ سنة

 1.659.99 ال یوجد 3.4 1.656.59  ال یوجد الیوجد

 

 متابعة تنفیذ اإلجراءات 
مثل ، نتیجة لتنفیذ بعض اإلجراءاتعلى الرغم من أن الخطة البحرینیة ما زالت قید اإلعداد، إال أن هناك وفورات متحققة 

باإلضافة ، 2014حتى  2004منذ عام .و.س، ج 1,656,59 حقق وفر حواليتطبیق العزل الحراري في المباني والذي 
 2014لسنة  .و.سج 3.400الستبدال مصابیح التنغستن بمصابیح موفرة للطاقة في المباني الحكومیة ووفر هذا اإلجراء 

بنسبة یة فهي قید التنفیذ، تنفیذ أربع إجراءات منها، أما اإلجراءات األربعة المتبقوتتألف الخطة البحرینیة من ثمانیة إجراءات، تم 
وتعتبر وجاري إعداد الخطة الوطنیة لكفاءة الطاقة بحسب متطلبات اإلطار االسترشادي، ، % 60% إلى 20تتراوح بین تنفیذ 

 .تنفیذ الخطة الوطنیة لكفاءة الطاقة في البحرینهیئة الكهرباء والماء إدارة ترشید الكهرباء والماء هي الجهة المعنیة ب

 
 السودان 3.3

 حالة الدولة من حیث التنفیذ
 الخطة قید المتابعة والتقییم 
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 القطاعات المستهدفة

 التولید، شبكات النقل والتوزیع، الطاقة المتجددة الصناعي،الحكومي، ، السكني

 ومي: الحك القطاع

ط.م.ن/  82.827إعادة تأهیل ورفع قدرة محطة تولید سنار، الجهة المسؤولة وزارة الموارد المائیة والكهرباء، الوفر المتوقع  .1

 عبارة عن دراسات فنیة ومالیةوهي %  15الحالیة بحوالي نسبة التنفیذ تقدر  ، وال معلومات عن الوفورات الحالیة، وسنة

ن نسبة التنفیذ أتم تنفیذ مشروع تجریبي مع العلم ولة وزارة الموارد المائیة والكهرباء، مشروع كهرباء الریف: الجهة المسؤ  .2

 .ط.م.ن/سنة 1.515 المتوقع تحقیق وفر یقدر بحوالي %3الكلیة المتوقعة من هذا اإلجراء 

 :التولید قطاع

، وال معلومات عن كمیة الوفر سنة/ اوات ساعةجیج 293من هذا اإلجراء  المتوقعالوفر ، تغییر وقود محطة قرى الحراریة .1

 المتحققة الحالیة

 % 10تقدر الحالیة  التنفیذال معلومات عن الوفر المحقق ولكن نسبة  رقع جاهزیة محطة تولید جبل أولیاء الكهربائیة .2

 :شبكات النقل والتوزیع قطاع

جیجاوات خالل الفترة  3065وفر  والمتوقع تحقیقتخفیض الفقد الكهربائي في شبكة التوزیع، اإلجراء قید التنفیذ،  .1

 سبة التنفیذ الحالیة غیر متوفرةون 2016 -2013

: اإلجراء قید التنفیذ، وهذا االجراء ال یعطي وفرًا مباشرًا في الطاقة 0.95إلى  0.8-0.6تحسین معامل القدرة من  .2

 ، ونسبة التنفیذ الحالیة غیر متوفرةولكنه یوفر سعات في الشبكات

% من 20%: ال معلومات عن الوفر المحقق، ولكن نسبة التنفیذ الحالیة تقدر بحوالي 4.5الفقد الكهربائي  تخفیض .3

 2016 -2013جیجا وات ساعة/ سنة متوقعة في الفترة  1000أصل 

 الوفورات المتوقعة في نهایة الخطة والمحققة حالیاً 
شبكات النقل  التولید الحكومي الصناعي السكني اسم القطاع

 والتوزیع
الطاقة 

 المتجددة
الوفورات المتوقعة في 

 2020نهایة الخطة 
مقدرًة ب جیجاوات 

 ساعة/ سنة

 3791 12403 2051 774 یصعب تحدیده 1007
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الوفورات المتحققة حالیًا 

 جیجاوات ساعة/ سنة
 غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر متوفرغیر 

 

 متابعة تنفیذ اإلجراءات 
الوضع الحالي للخطة الوطنیة لكفاءة الطاقة في السودان قید المتابعة والتقییم، ویقوم الجهاز الفني لتنظیم ورقابة الكهرباء في 

 السودان بمسؤولیة اإلشراف على تنفیذها.

 5إجراء، وأخیرًا عدد اإلجراءات قید التنفیذ  12عدد اإلجراءات المنفذة في السودان إجراءین اثنین، واإلجراءات التي لم تنفذ 

، تتركز أهم الصعوبات في السودان في التمویل الذي أثر على نسبة لإلجراءات ككل% بال13بنسبة تنفیذ بلغت إجراءات، 

 عملیة تنفیذ ومتابعة اإلجراءات حیث تفتقر السودان ألرقام فعلیة لحجم الوفورات المتحققة.

 العراق  4.3
 الدولة من حیث التنفیذ حالة

  تعتبر الحالة الراهنة للخطة الوطنیة العراقیة بمثابة وثیقة معتمدة

 القطاعات المستهدفة
 فقطالقطاع الحكومي 

 متابعة تنفیذ اإلجراءات 
وتتمحور الخطة حول سبع إجراءات جاري ، 2016في عام % في القطاع الحكومي 5تستهدف الخطة الوصول إلى وفر 

وال معلومات عن الوفر ، ، وهناك إجراءان اثنان لم ینفذا بعد وهما مشاریع اإلنارة والسخان الشمسيمنهاالعمل على خمسة 

، وأغلبها عبارة عن إجراءات % بالنسبة لإلجراءات ككل71بلغت نسبة تنفیذ اإلجراءات كما أن  الوفر المحقق حالیًا،المتوقع و 

 .داعمة

 الكویت 5.3
 حالة الدولة من حیث التنفیذ

 الخطة الوطنیة لكفاءة الطاقة في طور المتابعة والتقییم 

 القطاعات المستهدفة
 السكني، التجاري، الحكومي، إنارة الشوارع، قطاع الطاقة، القطاع السیاحي، قطاع الجامعات الخاصة
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 في نهایة الخطة والمحققة حالیاً الوفورات المتوقعة 

إنارة  الحكومي التجاري السكني اسم القطاع
 الشوارع

القطاع  قطاع الطاقة
 السیاحي

قطاع 
الجامعات 

 الخاصة
الوفورات 

المتوقعة مقدرًة 
ب جیجاوات 

 ساعة/ سنة

 لم یتم تحدید الوفورات المتوقعة بصورة تفصیلیة

الوفورات 
المتحققة 

حالیًا 
جیجاوات 

 ساعة/ سنة

غیر 
 محتسب

  30المجمعات  -
  5البنوك  -

 

النفطي  -  41
122 

 PVتطبیق  -
&LED 

لتوفیر 
0.05 

6 1.1 

 

 متابعة تنفیذ اإلجراءات 
 لدى الكویت خطة وطنیة لكفاءة الطاقة لتوفیر الطاقة في قطاع الكهرباء في وقت الذروة، وتم وضع هذه الخطة في صیف

 إجراءات وهي: ، تم تنفیذ أربعة إجراءات سبعة ، وتتألف من2014لتمتد إلى  2007

 التشغیل الذكي والنظام األوتوماتیكي -1

 تطبیق تقنیة المباني الخضراء وكود الطاقة   -2

 توزیع المطبوعات والوسائل الترشیدیة -3

 تزوید الجهات بجمیع المواصفات الخاصة بالمرشدات واإلضاءة وأي بیانات أخرى تخص الترشید -4

جرائین اثنین هما، تطبیق اإلضاءة الموفرة من نوع ( لید) في جمیع المباني باإلضافة إلى تعمیم استخدام إوجاري العمل على 

الطاقة البدیلة المتجددة على أسطح المباني لتولید الكهرباء، وٕاجراء واحد لم یتم تنفیذه بعد وهو دراسة حول تعرفة الكهرباء 

 والماء.

 % بالنسبة لإلجراءات ككل.45بنسبة تنفیذ بلغت ج.و.س، و 213خطة وفورات تقدر بحوالي حققت هذه ال
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 المغرب 6.3
وزارة الطاقة و  االستراتیجیة الوطنیة لكفاءة الطاقة التي انبثقت عن الحوار الوطني هي في مراحل االعداد النهائیة من قبل

الطاقیة وسوف یتم العمل على متابعة المستجدات البیئة والوكالة الوطنیة لتنمیة الطاقات المتجددة و النجاعة المعادن والماء و 

 في وقت الحق بالتنسیق مع عضو الفریق

 الیمن 7.3
 حالة الدولة من حیث التنفیذ

 الخطة الوطنیة لكفاءة الطاقة في الیمن قید اإلعداد

 القطاعات المستهدفة
 طاع الزراعيالقطاع السكني، الصناعي، التجاري، الحكومي، إنارة الشوارع قطاع الطاقة، الق

 الوفورات المتوقعة في نهایة الخطة والمحققة حالیاً 
القطاع  إنارة الشوارع الحكومي التجاري الصناعي السكني اسم القطاع

 الزراعي
القطاع 
 السیاحي

الوفورات المتوقعة 
في نهایة الخطة 

مقدرًة ب جیجاوات 
 ساعة/ سنة

 لم یتم تحدید كًال من الوفر المتوقع وسنة الهدف

الوفورات المتحققة 
حالیًا جیجاوات 

 ساعة/ سنة

 غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر

 

 متابعة تنفیذ اإلجراءات 
ویعترض الخطة العدید من ، بعد جمیعها لم ینفذحالة الخطة الوطنیة الیمنیة قید اإلعداد، وتتألف من عشرة إجراءات، 

 السیاسیة. من أهمها التمویل واألوضاعالصعوبات 
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 فلسطین 8.3
 حالة الدولة من حیث التنفیذ

الجهة المسؤولة عن تنفیذ الخطة الفلسطینیة لكفاءة الطاقة هي سلطة الطاقة والموارد الطبیعیة، وهي في مرحلة المتابعة 

حیث یتوفر تمویل لغایة  2017للمرحلة الثانیة حتى عام والتنفیذ، حیث تم االنتهاء من المرحلة األولى من الخطة ویتم اإلعداد 

 .2017من جانب الوكالة الفرنسیة للتنمیة والصعوبات تتجلى في غیاب التمویل بعد عام  2017

 القطاعات المستهدفة
 اإلجراءات المنفذة ) أ

 :القطاع الصناعي

هذا اإلجراء تحوًال سوقیًا یتجلى وحقق ، ملیون ط.م.ن 2.5وفر یقدر بحوالي التدقیق الطاقي على عشر مصانع ب -1

 بازدیاد الطلب على عملیات التدقیق الطاقي، األمر الذي سیؤدي إلى فتح المجال لشركات خدمات الطاقة

والتحول السوقي الناجم ، ملیون ط.م.ن 2بوفر یقدر ب من السخانات الشمسیة المركزیة،  2م 1,000تركیب حوالي  -2
ركات العاملة في مجال األنظمة الشمسیة الحراریة وتشجیع تطور الصناعة المحلیة عن هذا اإلجراء هو زیادة عدد الش

 لمثل هذه األنظمة

، وقد أدى هذا اإلجراء إلى تحول سوقي تجلى بزیادة ملیون ط.م.ن 4، بوفر یقدر بحوالي تحسین معامل القدرة -3
 في الشبكة الكهربائیةالفقد هتمام برفع معامل القدرة وتقلیل اال

 

 الخدمات والقطاع التجاري:قطاع 

ملیون ط.م.ن، والتحول السوقي الناجم عن هذا اإلجراء  4الوفر المحقق اثنین من الفنادق، إجراء تدقیق طاقي على  -1
 هو ازدیاد الطلب على عملیات التدقیق الطاقي مما سیفتح المجال لشركات خدمات الطاقة

وبتحول سوقي تجلى ، ملیون ط.م.ن 6الي فر یقدر بحو إجراء تدقیق طاقي الثنین من المستشفیات الخاصة، بو  -2
 بازدیاد الطلب على عملیات التدقیق الطاقي مما سیفتح المجال لشركات خدمات الطاقة

ونتج عن هذا اإلجراء ازدیاد الطلب ملیون ط.م.ن،  0.4، الوفر 2إجراء تدقیق طاقي على المجمعات السكنیة عدد  -3
 یفتح المجال لشركات خدمات الطاقةعلى عملیات التدقیق الطاقي مما س

ونتج عن اإلجراء زیادة ملیون ط.م.ن،  4من السخانات الشمسیة المركزیة، الوفر المحقق  2م 1,000تركیب حوالي  -4
 عدد الشركات العاملة في مجال األنظمة الشمسیة الحراریة وتشجیع تطور الصناعة المحلیة لمثل هذه األنظمة

 
 القطاع الحكومي:
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ط.م.ن،  5، بوفر یقدر ب مباني وزاریة ومؤسسات عامة غیر وزاریة وتنفیذ التوصیات 10تدقیق طاقي على إجراء  -1

 سیفتح المجال لشركات خدمات الطاقة األمر الذيازدیاد الطلب على عملیات التدقیق الطاقي مما أدى إلى 
ملیون ط.م.ن،   6یة)، الوفر المحقق مستشفیات حكومیة وتنفیذ التوصیات (مشاریع تجریب 5إجراء تدقیق طاقي على  -2

 وقد تم زیادة الطلب على عملیات التدقیق الطاقي مما سیفتح المجال لشركات خدمات الطاقة
 ملیون ط.م.ن3حقق تالوفر الموبلغ یات، إجراء تدقیق طاقي على جامعتین حكومیتین وتنفیذ التوص -3
 ملیون ط.م.ن 8 ةحققمتالوفر اللغت كمیة وبمن السخانات الشمسیة المركزیة،  2م 2,000تركیب حوالي  -4

 حمالت التوعیة:
ملیون  0.05الستهالك، الوفر المحقق ) وتوزیع نشرات وملصقات تشجیع ترشید ا200عقد ندوات في المدارس (عدد  -1

 ط.م.ن
 ملیون ط.م.ن 0.05ورشة عمل لمستهلكي الكهرباء في البلدیات والجمعیات، الوفر المحقق  75عقد  -2
 قید التنفیذ:اإلجراءات  ) ب

 %90ملیون ط.م.ن، بنسبة تنفیذ  2.7لمبة موفرة للطاقة إلنارة الشوارع، الوفر المحقق  10,000توزیع 
 

 ج) اإلجراءات التي لم تنفذ بعد
 تصمیم وتنفیذ مشروع ملصقات تخفیض استهالك الطاقة، وأهم الصعوبات التي واجهها هذا اإلجراء هي:

 منذ االنقسام بین شطري الوطن (غزة والضفة)عدم انعقاد المجلس التشریعي  .1
 عدم وجود مختبرات فحص لمثل هذه األجهزة .2
 وجود كم كبیر من األجهزة الكهربائیة المستعملة والمتداولة في السوق .3

 
 الوفورات المتوقعة في نهایة الخطة والمحققة حالیاً 

القطاع  السیاحي إنارة الشوارع الحكومي التجاري السكني الصناعي اسم القطاع
 الزراعي

الوفورات المتوقعة 
في نهایة الخطة 

مقدرًة ب  2020
جیجاوات ساعة/ 

 سنة

19 363 2 

الوفورات المتحققة 
حالیًا جیجاوات 

 ساعة/ سنة

8.5 39.1 0 

 

 جمیع الحقوق محفوظة.. وكفاءة الطاقةاإلقلیمي للطاقة المتجددة المركز . 2014©حقوق الطبع والنشر 13



 2014استبیان متابعة التطور النوعي والتأثیر الكمي لعام 
 

 
  

 
 متابعة تنفیذ اإلجراءات 

وٕاجراء لم ینفذ بعد وهو اإلجراء منفذ، وٕاجراء واحد قید التنفیذ،  13إجراًء، منها  15فیما یتعلق بعدد اإلجراءات تناولت الخطة 

 .% بالنسبة لإلجراءات ككل92المتعلق بتصمیم وتنفیذ مشروع ملصقات تخفیض استهالك الطاقة، أي بنسبة تنفیذ بلغت 

 

 قطر 9.3
 التنفیذحالة الدولة من حیث 

 قید التنفیذقطر االستراتیجیة الوطنیة لحفظ الطاقة في 

 القطاعات المستهدفة
 القطاع السكني، الحكومي، الصناعي، التجاري

 متابعة تنفیذ اإلجراءات 
القطاعات  إجراء تتقاطع على مختلف 14تضمنت  ،2013في عام قطر االستراتیجیة الوطنیة لحفظ الطاقة في تم وضع 

 7.8تحقیق وفورات تقدر بحوالي تناولت الخطة ،  محددة،تستهدف قطاعات ولم  ،، )..صناعي، تجاري، طاقة،سكني، (

، والجدیر بالذكر أن دولة قطر قامت بوضع الخطة وفق اإلطار االسترشادي العربي ولكن 2016بحلول عام  / سنةج.و.س

" ترشید"   ورفع كفاءة استخدام المیاه والطاقة الكهربائیة الحملة الوطنیة لترشیدأطلقت قطر كما  ،بدون طلب مساعدة فنیة

 وهي: تناولت الحملة سبعة إجراءات داعمة

البرنامج الوطني للترشید وكفاءة الطاقة (ترشید) : وهو عبارة عن حملة تشمل جمیع وسائط الدعایة واإلعالن وتشجع  -1

 على ترشید االستهالك

 بسیطة في المناهج الدراسیة لخلق بیئة وعي لدى األطفال عن ثقافة الترشید البرنامج التعلیمي: من خالل إدخال مواد -2

 برنامج التوعیة الدینیة: بالتعاون مع مؤسسات دینیة توجیهیة  -3

برنامج المسؤولیة المجتمعیة: بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والعام وتفعیل دور المؤسسة المجتمعیة من خالل  -4
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 لبنان 10.3
 حالة الدولة من حیث التنفیذ

 ءة الطاقة قید المتابعة والتقییمالخطة الوطنیة لكفا

 القطاعات المستهدفة
مختلف القطاعات  معتتقاطع  مبادرة 14االستراتیجیة الوطنیة لحفظ الطاقة في لبنان ال تستهدف قطاعات معینة. فهي تتضمن 

  الطاقة، القطاع الزراعي، وغیرها من القطاعات) حكومي، قطاع(سكني، صناعي، تجاري، 

 متابعة تنفیذ اإلجراءات 

حیث متابعة وتقییم الخطة الوطنیة اللبنانیة لكفاءة الطاقة، بالطاقة والمیاه  وزارةبالتعاون مع  المركز اللبناني لحفظ الطاقةیقوم 

العمل على تحدیثها، وستصدر و  2015-2010تراتیجیة الوطنیة بتقییم االس تم البدء اقید التنفیذ حالیًا، كم أن جمیع المبادرات

 .2015في مطلع عام  2020-2015االستراتیجیة الوطنیة لحفظ الطاقة 

وفورات قطاع إنارة وبلغت نسبة تم تحقیق وفورات في أربع إجراءات من اإلجراءات األربعة عشر المدرجة في المتابعة والتقییم، 

أهم الصعوبات التي تعترض طریق الخطة اللبنانیة تتجلى في على سبیل المثال، ، ت ساعة/ سنةجیجاوا 2.14 الشوارع حوالي

 الجانب التشریعي وٕاقرار القوانین بسبب الواقع السیاسي في البالد.

 وفیما یلي تعداد اإلجراءات األربعة عشر ونسب تنفیذها: 

% بما فیه توزیع 45 تنفیذالوبلغت نسبة  ج.و.س, 1,009: الوفر المحقق المتوهجة المصابیحنحو حظر استیراد  -

 )CFLح فلوري مدمج (امصب 3,025,000

وبلغت طالق الخطة الوطنیة لترشید استهالك الطاقة وإ  المركز اللبناني لحفظ الطاقةقانون حفظ الطاقة و مأسسة  -

 %40 تنفیذالنسبة 

وبلغت  ج.و.س 1 ~الوفر المحقق  ي:التجار لسكني و ا نتاج الكهرباء بالطاقة الشمسیة والهوائیة في القطاعینإ تشجیع -

 %30 تنفیذالنسبة 

 %53 تنفیذالوبلغت نسبة  m2 190,000: تم تركیب سخانات المیاه الشمسیة للمباني والمؤسسات  -

وبلغت ج.و.س/سنة  2.143 ~الوفر المحقق  :والموفرة للطاقةفعالة العامة ال وتنفیذ استراتیجیة وطنیة لإلنارةتصمیم  -

 %60 تنفیذالنسبة 
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 %23 تنفیذالبلغت نسبة : تولید الكهرباء من طاقة الریاح -

 %42 تنفیذالبلغت نسبة : : تولید الكهرباء من الطاقة الشمسیة -

 %34 تنفیذالبلغت نسبة : : الطاقة المائیة لتولید الكهرباء -

 %30 تنفیذالبلغت نسبة : ات أخرى، من النفایات إلى الطاقة، وتقنی)جیوثیرمالالطاقة الحراریة االرضیة ( -

 %0 تنفیذالبلغت نسبة  :لبنان اخضر كود بناء -

 %80 تنفیذالبلغت نسبة  :آلیات التمویل والحوافز -

 %69 تنفیذالبلغت نسبة  :الوعي وبناء القدرات -

 %20 تنفیذالبلغت نسبة : الطریق لتدقیق الطاقة وشركات خدمات الطاقةتمهید  -

 %8 تنفیذالبلغت نسبة  :المستهلكة للطاقةتعزیز كفاءة المعدات  -

 

 لیبیا 11.3
 حالة الدولة من حیث التنفیذ

 تم اعتماد الخطة الوطنیة لكفاءة الطاقة من قبل وزارة الكهرباء بانتظار مصادقة مجلس الوزراء علیها

 القطاعات المستهدفة
 وقطاع الطاقة وقطاعات أخرىتتألف الخطة من تسع إجراءات تتوزع ما بین القطاع الحكومي والمنزلي 

 الوفورات المتوقعة في نهایة الخطة والمحققة حالیاً 
 أخرى قطاع الطاقة الحكومي السكني اسم القطاع

الوفورات المتوقعة في 
 2020نهایة الخطة 

مقدرًة ب جیجاوات 
 ساعة/ سنة

 داعمة داعمة تقدر بعد التنفیذ 1000

الوفورات المتحققة حالیًا 
 ساعة/ سنةجیجاوات 

 غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر
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 مصر 12.3
 حالة الدولة من حیث التنفیذ

 والتنفیذ من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة طنیة لكفاءة الطاقة قید المتابعةالخطة الو 

 القطاعات المستهدفة
 الحكومي، إنارة الشوارع، السیاحي، المنزليالقطاع 

 متابعة تنفیذ اإلجراءات 
، فقد تطلب األمر إعطاء أولویة لعدد من يقطاع الكهرباء والطاقة المصر  يف يإطار الوضع الراهن على الصعید الداخل يف

العدید من اإلجراءات ذات الكفاءة  استحداث لكوكذ ل بعضها اآلخر،تأجی والوطنیة لكفاءة الطاقة خطة الاءات الواردة باإلجر 

وفیما ، ع الكهرباء نحو الطاقات المتجددةلقطا يإطار التوجه الحال يوالمردود السریع واستجابة لتلك المتغیرات ف االقتصادیة

 وتقدم العمل فیها:الوطنیة لكفاءة الطاقة یلي اإلجراءات البدیلة التي تمت إضافتها على الخطة 

 القطاع المنزلي:
 ة سابقة في مرحل CFLملیون لمبة  12تم توزیع   -

 یجريكما  آلیة توزیعها على المستهلكین، وجاري حالیًا دراسة LEDملیون لمبة موفرة  10تم طرح مناقصة لتورید  -

الت التجاریة واإلعالنات وتوزیعها على المح LEDدراسة إمكانیة طرح مناقصة مماثلة لتورید كشافات الـ حالیًا 

 والمستهلكین يوالنواد

تم التنسیق مع الوزارات  رنامج استخدام األجهزة الكهربائیة المنزلیة عالیة الكفاءة:الثانیة لبالمرحلة فیما یتعلق ب -

كما تم إعداد مواصفات كفاءة الطاقة لغساالت األطباق والمراوح  الكهربائیة، كما لمعنیة التخاذ اإلجراءات الالزمة، ا

عداد نظام آلي وقاعدة بیانات ونظام تم أیضًا إلیة، و تم إصدار تصاریح خاصة بلصق بطاقة األجهزة الكهربائیة المنز 

 بار كود إلحكام فعالیة البطاقة الملصقة على األجهزة، بالتنسیق ما بین الجهات المعنیة.

: تم تشكیل لجنة فیما یتعلق بإنشاء وتفعیل نظام تمویلي لتسهیل اقتناء السخانات الشمسیة في القطاع المنزلي -

تعمیم استخدام جهات المعنیة وذلك بناًء على توجیهات رئیس الجمهوریة لدراسة مقترح فنیة متخصصة من كافة ال

السخانات الشمسیة، كما تم إجراء دراسة مشتركة ما بین وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبرنامج الدعم الفني لهیكلة 

 .رمص يف يمجال التسخین الشمس يحول تقییم الموارد المتاحة فقطاع الطاقة المصري 
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 قطاع المرافق العامة والجهات الحكومیة:

 :اإلنارة العامة  

  ألف لمبة 534تركیب ملیون لمبة صودیوم عالیة الكفاءة تم منها تركیب  2015 -2012تضمنت الخطة  -

إطفاء عامود وعامود وتركیب لوحات إجراء  محورت حولبالنسبة لإلجراءات البدیلة التي لم یرد ذكرها في الخطة ت -

مخاطبة الجهات المعنیة للحد من سرقات التیار الكهربائي باإلضافة إلى ، بعض الشوارع يأعمدة اإلنارة ف يالتحكم ف

مشروع بنظام المشاركة بین القطاعین العام الموجودة في الطرق، كما أنه جاري إعداد وترشید الطاقة في اإلعالنات 

 اإلنارة العامةي ) لترشید الطاقة فPPPوالخاص (

  فاءة نظم اإلضاءة ومعامل القدرة): (من خالل تحسین ك الحكومیة يالمبان يلبرنامج ترشید الطاقة فالمرحلة الثانیة 

البدیلة التي لم یرد ذكرها في الخطة تمحورت حول مخاطبة الجهات المعنیة لمراعاة اإلرشادات التي یجب االلتزام اإلجراءات  -

في مساجد  للطاقةعملیة مراجعة  200كما تم تنفیذ لیة الكفاءة للمباني الحكومیة، بها عند طرح مناقصات شراء اإلضاءة عا

القاهرة الكبرى، كما قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمبادرة لنشر استخدام وحدات الخالیا الفوتوفولطیة بالتعاون مع 

 الجهات المعنیة وكانت النتائج على النحو التالي:

o  محطة شمسیة 2مبنى دیوان عام الوزارة ومبنى الوزارة القدیم إلقامة عدد ( يالستغالل سطح يریادتم تنفیذ مشروع (

 كیلووات  40مربوطة بالشبكة قدرة كل منهما 

o لة أولى بواقع والوزارات الحكومیة لعدد ألف مبنى كمرح يوافق مجلس الوزراء على تعمیم هذه التجربة على المبان

 مبنى لكل وزارة 25

o ع خاطبة جمیع المحافظات بضرورة إنشاء وحدة لترشید الطاقة بكل محافظة وتحدید نقطة اتصال للتنسیق متم م

 هذا الشأنب شركة توزیع الكهرباء المختصة 

o  الحكومیة  يالمبان يف الكفاءةتم تبنى مبادرة لنشر ثقافة استخدام نظم اإلضاءة عالیة 

 القطاع السیاحي:
متر مربع من المجمعات الشمسیة وذلك ضمن مشروع  2493فندق بمساحة إجمالیة  24للمیاه لعدد  يتم تركیب أنظمة تسخین شمس

إطار التعاون المشترك بین هیئة تنمیة الطاقة الجدیدة  يالبحر األحمر وجنوب سیناء ف يدعم آلیة نشر السخانات الشمسیة بمحافظت

 ألمم المتحدة للبیئة، ووزارة البیئة اإلیطالیة.والمتجددة، والهیئة العامة للتنمیة السیاحیة، وبرنامج ا

 إجراءات داعمة للخطة 
ولتوعیة  قعةالمتو  األحمالإطار استعداد قطاع الكهرباء والطاقة لمواجهة  يإطالق حملة إعالمیة لترشید الطاقة وذلك ف تم -

ة المصریة لنقل الكهرباء وجمیع تم إنشاء وحدات ترشید بكل من (الشركة القابضة لكهرباء مصر والشرك، كما واطنینالم

 وذلك بهدف: يشركات توزیع الكهرباء) وجارى إنشاء وحدة ترشید الطاقة بدیوان عام الوزارة بالتعاون مع البنك الدول
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o العاملین. تدریب 

o يالهیكل المؤسس إعداد. 

o الخطط ومتابعة تنفیذها. إعداد 

سوف  ينطاق جمیع شركات التوزیع والت يبها لكبار المشتركین ف الخاصةالعدادات الذكیة والمنظومة  كیبمشروع تر  يف البدء -

 الیوم رإدارة األحمال على مدا يف لتحكمتساعد على إمكانیة ا

 إجراءات تم استحداثها

وتـتلخص هـذه اإلجـراءات  تم وضع العدید من اإلجراء التي من شأنها أن تعطي قیمة مضافة للخطة المصریة لكفاءة الطاقـة
  ي:فیما یل

ــزة: - أ ر قــرار رئــیس مجلــس الــوزراء بالموافقــة علــى أســعار شــراء الطاقــة الكهربائیــة المولــدة مــن الطاقــات و صــد التعریفــة الممی
 المتجددة

الحكومیـة" لتـدریب  يالمبـان يالطاقة الكهربائیة فـ استهالكعقد دورات تدریبیة بعنوان "إجراءات ترشید  تم :التدریبمجال  يف - ب
، الحكومیـة يالمبـان يشید الطاقة الكهربائیـة فـعلى كیفیة تطبیق إجراءات تر  المنشآتبالوزارات عن متابعة  ولینؤ المسالسادة 

 لتــدریبألســس تصــمیم وشــروط تنفیـذ أعمــال إنــارة الطــرق واألنفــاق"  ي"الكــود المصــر عــدة دورات متكــررة بعنـوان  قــدع تــمكمـا 
 .اءلبحوث اإلسكان والبن يالقوم كزمن المر  بمحاضرینالمسئولین بالمحافظات و 

قطـاع الصــناعة مـع اقتــراح  يالصـناعة بهــدف تحقیـق وفــر للطاقـة فــبرتوكــول تعـاون مــع وزارة  توقیـع :التشــریعاتمجــال  يفـ - ت
 األجهزة الرقابیة من القیام بدورها بهدف منع إنتاج أو استیراد األجهزة منخفضة الكفاءة. ینالتشریعات والقرارات الملزمة لتمك

 

 عودیةالس 13.3
عربي لكفاءة الطاقة، وقد قام وضعت المملكة العربیة السعودیة خطتها الوطنیة لكفاءة الطاقة خارج نطاق اإلطار االسترشادي ال

وذلك ضمن ورشة العمل اإلقلیمیة التي تم عقدها في مقر األمانة في مجال الخطة، ما تم انجازه أهم لمملكة باستعراض ممثل ا

، ضمن البرنامج الوطني لكفاءة 2003العربیة، حیث بدأت المملكة جهودها في هذه المجال في عام العامة لجامعة الدول 

الطاقة بغرض تحسین كفاءة الطاقة والذي ركز على قطاع الكهرباء، ومن ثم تم تحویل البرنامج الوطني إلى مركز دائم معني 

من مجلس الوزراء، وذلك بمبادرة من وزارة البترول والثروة بشؤون كفاءة الطاقة وهو المركز السعودي لكفاءة الطاقة بقرار 

قام المركز السعودي لكفاءة الطاقة بإطالق البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، والذي  2012، وفي عام 2010المعدنیة في عام 

ستهالك الداخلي في % من اال90ركز على ثالثة قطاعات رئیسیة (المباني والنقل البري والصناعة) والتي تشكل أكثر من 

 المملكة.
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 قطاع المباني:

ركزت الخطة في هذا القطاع على اإلجراءات المتعلقة بمواصفات األجهزة الكهربائیة المنزلیة باإلضافة إلى العزل الحراري، 

یتم تطبیق وس 2013وجاري العمل حالیًا على تنفیذ المرحلة األولى من مواصفة مكیفات الهواء ذات السعة المنخفضة في عام 

، كما تم اعتماد المواصفات الفنیة المتعلقة بالثالجات والمجمدات والغساالت، وسیتم تطبیقها في 2015المرحلة الثانیة في ینایر 

، وجاري العمل حالیُا على إعداد مواصفات تتعلق بالمكیفات ذات السعات العالیة واإلنارة المنزلیة، وفیما یتعلق 2015ینایر 

ري تم وضع استراتیجیة تساهم في التطبیق األمثل للعزل الحراري، من خالل تحدیث متطلبات العزل الحراري بالعزل الحرا

 للمباني الجدیدة ومواصفات العزل ووضع آلیة للتطبیق والمتابعة.

 :قطاع النقل البري

اع النقل البري على % من الطلب على الطاقة، واستأثر قط23على نسبة  2011حظي قطاع النقل في المملكة في عام 

% منها،  وفي ظل ذلك قامت المملكة بوضع مبادرات في قطاع النقل تجلت في اعتماد بطاقة اقتصاد الوقود 90حوالي 

، هذا باإلضافة إلى اعتماد معیار مقاومة الدوران 2014للمركبات الخفیفة الجدیدة والتي بدأ العمل بها في شهر أوغست 

 لوقود للمركبات الخفیفة المستوردة واللتان سیبدأ العمل بهما في السنتین المقبلتین.لإلطارات، ومعیار اقتصاد ا

 القطاع الصناعي:

% من الطاقة األولیة المستهلكة في الصناعة، وقد قامت 80تستهلك قطاعات البتروكیماویات واالسمنت والحدید ما یقارب 

لقطاع الصناعي، وتم تحدید األهداف، وتطویر آلیات تفعیل وتطبیق المملكة حالیًا بوضع خطة لتنفیذ رفع كفاءة الطاقة في ا

 ر كفاءة الطاقة في هذا القطاع.معایی

 الخاتمة 4
انضمام دول جدیدة ومبادرتها  ، من حیثط الوطنیة لكفاءة الطاقةتقریر التقدم الملحوظ في وضع ومتابعة تنفیذ الخطالیظهر 

لتتناسب مع معتمدة لمستویات من جهة، وتحدیث خطط وطنیة أخرى على أعلى ا تمهیدًا العتمادهاإلى إعداد خططها الوطنیة 

 من جهة أخرى.المعطیات والظروف الحالیة، 

التقدم الكبیر والمقترن بحمالت التوعیة إلى  ونسب تنفیذ اإلجراءاتوتشیر األرقام الواردة من الدول بخصوص الوفورات المتحققة 

 الوطنیة، في عملیة تحقیق أهداف الخططأحد الروافد األساسیة والتي تسیر على التوازي مع عملیة تحقیق الوفورات باعتبارها 

لمتجددة وكفاءة للطاقة اتضافر الجهود ما بین الدول وجامعة الدول العربیة والمركز اإلقلیمي جمیع النتائج المتحققة من كما أن 
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لتقدم في واعدة بالمزید من اأثمر عن قصة نجاح تلف شركاء التنمیة تؤكد على أهمیة العمل العربي المشترك والذي الطاقة ومخ

 .لجمیع الدول العربیة مجال كفاءة الطاقة
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 استبیان تطور الخطط الوطنیة لكفاءة الطاقة في الدول العربیة ملحق 5
 
 

 البیانات العامة
 ) بیانات عامة1جدول (

 الفاكس الهاتف  البرید االلكتروني الشخص المسؤول الجهة المعنیة الدولة
      
 
 

 تحدید وضع الدولة من حیث مراحل اإلعداد والتنفیذ
وذلك باإلشارة إلى یمر إعداد الخطة الوطنیة لكفاءة الطاقة بعدة مراحل، یرجى تحدید وضع دولتكم بالنسبة لهذه المراحل 

 ) وذكر أهم الصعوبات السابقة والحالیة:الجدول بعالمة (

 ): الحالة الحالیة للخطة الوطنیة لكفاءة الطاقة2جدول (
 الوضع الحالي

 
 

 الدولة

قید 
 اإلعداد

مسودة  الصعوبات
 أولیة 

وثیقة  الصعوبات
 معتمدة

قید  الصعوبات
 التنفیذ

قید  الصعوبات
المتابعة 
 والتقییم

 الصعوبات

           

 

 القطاعات المستهدفة
القطاعات المستهدفة بالنسبة للخطط المعتمدة وقید التنفیذ والمتابعة والتقییم والقطاعات المتوقع استهدافها بالنسبة  یرجى تحدید

سواء  2020للدول التي تقوم بإعداد وتصمیم الخطة ولم یجري المصادقة علیها بعد، مع تحدید كمیة الوفر المتوقع في عام 

 :الوفر المتحققة حتى تاریخ وضع االستبیان وفق الجدول اآلتي بالمیغاواط أو بالدوالر، وما هي كمیة

 ) القطاعات المستهدفة والوفر المحقق3جدول (
القطاع  التجاري  الصناعي  السكني  

 الحكومي
إنارة 

 الشوارع 
قطاع 

 الطاقة 
القطاع 
 الزراعي

القطاع 
 السیاحي 

 أخرى

القطاعات المتضمنة في 
 الخطة 

         

الوفر المتوقع حتى نهایة 
الخطة (وفق ماورد في 
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 الخطة)

الوفر المحقق حتى الوقت 
 الحالي

         

 
 متابعة تنفیذ اإلجراءات

 عدد اإلجراءات ) أ

 ) بعدد اإلجراءات التي تم تنفیذها مع اإلشارة إلى اإلجراءات قید التنفیذ والتي لم تنفذ بعد 4یرجى ملئ الجدول (

 إجراءات الخطة الوطنیة لكفاءة الطاقة) 4جدول(

عدد اإلجراءات الكلیة في الخطة  الدولة
 الوطنیة لكفاءة الطاقة 

 عدد اإلجراءات التي لم تنفذ بعد  عدد اإلجراءات قید التنفیذ عدد اإلجراءات المنفذة 

     

 

 تقییم اإلجراءات ) ب

اإلجراءات الواردة في الخطة الوطنیة لكفاءة الطاقة حیث یتخصص الجدول تقدم الجداول الثالثة التالیة توصیفًا تفصیلیًا عن 

األول باإلجراءات أو المبادرات المنفذة والثاني لإلجراءات قید التنفیذ بینما یتخصص الثالث في توصیف اإلجراءات التي لم 

ة، والهدف هو توضیح حالة كل إجراء من تنفَّذ بعد، وذلك تبعا لكل قطاع ووفق ما هو وارد في الخطة الوطنیة لكفاءة الطاق

 اإلجراءات ومتابعة تطور تنفیذه بحسب القطاعات المستهدفة في الخطة.

هي عبارة عن نماذج عن المعلومات المطلوبة، حیث یطلب نسخ أكثر من جدول  6،5،7وتجدر اإلشارة إلى أن الجداول 

) 5على سبیل المثال إذا كان لدینا إجراءات منفذة في القطاعین السكني والصناعي فإنه یتوجب نسخ الجدول ( لكل قطاع،

على نسختین، نسخة لكل قطاع، مثال آخر إذا كان لدینا إجراءات قید التنفیذ في القطاعات السكنیة والزراعیة وقطاع الكهرباء 

ة للقطاع السكني وأخرى للقطاع الزراعي واألخیرة لقطاع الكهرباء، كما ) في ثالث نسخ واحد6فإنه یتوجب نسخ الجدول (

یحتوي كل جدول على أربعة سطور بشكل افتراضي ولیس الزامي، أي أنه یمكن إضافة سطور أخرى في حال كان لدى 

 الدولة أكثر من أربعة إجراءات في قطاع من القطاعات
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 ) اإلجراءات المنفذة5جدول(

 (سكني أو صناعي أو زراعي ....الخ) القطاع المستهدف
 اإلجراءات المنفذة

رقم 
اإلجراء 

 (المبادرة)

اسم 
اإلجراء أو 

 المبادرة

الجهة 
المسؤولة 

 عن التنفیذ 

 الوفر المحقق 
ك.و.س أو 

 ط.م.ن

معدل انزیاح الوفر 
المحقق عن 

 المخطط له %

قیمة 
 الوفر 
USD 

التكلفة 
الحالیة 
 لإلجراء

القرارات والتشریعات 
التي صدرت لدعم 

 تنفیذ اإلجراء 

ملخص عن آلیة 
التنفیذ و طریقة 
 المتابعة والقیاس

التحول 
 السوقي الناتج

1          
2          
3          
4          

 ) اإلجراءات قید التنفیذ6جدول(

 القطاع المستهدف (سكني أو صناعي أو زراعي ....الخ)
 قید التنفیذاإلجراءات 

رقم اإلجراء 
 (المبادرة)

اسم اإلجراء 
 أو المبادرة

الجهة 
المسؤولة عن 

 تنفیذ اإلجراء

 الوفر المحقق 
ك.و.س أو ط.م.ن 

 (إن وجد)

نسبة التنفیذ 
 الحالیة %

نسبة التنفیذ 
الكلیة 

 المتوقعة %

طریقة المتابعة 
 والقیاس

الخطة 
 المعتمدة 

 الصعوبات
 (إن وجدت) 

1         
2         
3         
4         

 

 

 

 ) اإلجراءات التي لم تنفذ بعد7جدول(

 القطاع المستهدف (سكني أو صناعي أو زراعي ....الخ)
 اإلجراءات التي لم تنفذ بعد

رقم اإلجراء 
 (المبادرة)

اسم اإلجراء 
 أو المبادرة

الجهة 
المسؤولة عن 

 الصعوبات  الخطة المعتمدة حالة اإلجراء 
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 تنفیذ اإلجراء

1      
2      
3      
4      
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